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Wprowadzenie 

Rozwój społeczno-gospodarczy jest procesem tworzenia dobrobytu poprzez mobilizowanie 

zasobów ludzkich, materialnych naturalnych oraz kapitału do wytworzenia rynkowych dóbr i 

usług. Ważne jest przy tym wdrażanie takich rozwiązań, które stymulują rozwój 

zrównoważony. Chodzi tu szczególnie o kwestie dążenia do porządkowania ładów 

środowiskowego, społecznego, gospodarczego oraz instytucjonalnego. W każdym z tych 

obszarów – obok uwarunkowań dosyć dobrze rozpoznanych, które zostały uwzględnione tak 

w regionalnych jak i lokalnych strategiach i programach – można wskazać wiele ważnych 

obszarów, specyficznych dla regionu, które są pomijane, a tym samym mało rozpoznane.  

W tej grupie uwarunkowań można wskazać m.in. niewykorzystane potencjały obejmujące:  

a) rozwój usług tzw. ekosystemowych, 

b) działania na rzecz energooszczędności budynków mieszkalnych, 

c) rozwiązania zmniejszające presję na środowisko ze strony opakowań „nie 

biodegradowalnych, 

d) usprawnienie organizacji systemu produkcji i przetwórstwa w systemie ekologicznym, 

e) wykorzystanie potencjału inwestycyjnego gmin w zakresie odnawialnych źródeł energii, 

f) sprawność w zakresie realizacji polityki przestrzennej na poziomie gminnym w 

odniesieniu do obszarów rolniczych, a także udziału społeczności lokalnej w 

formułowaniu tej polityki, 

g) skoordynowanie wsparcia instytucjonalnego, które może się przyczynić do poprawy 

wykorzystania ww. potencjałów na obszarach wiejskich. 

Za główny problem uznano brak kompleksowych opracowań wskazujących na nowe 

możliwości (potencjały) wdrażania na obszarach wiejskich prostych, a jednocześnie 

efektywnych rozwiązań mających wpływ na zrównoważony rozwój regionu.  

Celem badań było wskazanie możliwości stymulowania zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim z wykorzystaniem mało rozpoznanych potencjałów, 

takich jak usługi ekosystemowe, energooszczędność, rozwiązania zmniejszające presję na 

środowisko w rolnictwie, zintegrowany system produkcji i przetwórstwa żywności 

ekologicznej, OZE oraz planowanie i zarządzanie rozwojem lokalnym. 

W poszczególnych obszarach badawczych chodziło o: 

1) Opracowanie systemu oceny wartości ekonomicznej, usług ekosystemowych świadczonych 

przez ziemne stawy rybne i inne małe zbiorniki wodne dla ogółu społeczeństwa, tak w 

wymiarze lokalnym, jak i regionalnym.  

2) Ocenę poziomu świadomości lokalnych społeczności w zakresie podnoszenia sprawności 

energetycznej budynków mieszkalnych oraz poziomu gotowości i zakresu podjętych działań 

w kierunku zwiększania efektywności energetycznej w budynkach wielomieszkaniowych. 

3) Ocenę możliwości produkcji biotworzyw dla rolnictwa. 

4) Ocenę możliwości powstawania i rozwoju oferty produktów lokalnych o wysokiej jakości. 

5) Kompleksową ocenę rezerw dotyczących OZE na obszarach wiejskich w woj. warmińsko-

mazurskim. 

6) Ocenę jakości formułowania i realizacji polityki przestrzennej na poziomie lokalnym. 

7) Ocenę możliwości wdrożenia specyficznych dla obszarów wiejskich regionu potencjałów 

mających wpływ na ich zrównoważony i trwały rozwój. 

Badania terenowe przeprowadzono w trzecim kwartale 2019 r. na terenach wiejskich woj. 

warmińsko-mazurskiego. 
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1. Badania wśród przedstawicieli gospodarstw rybackich  

i gospodarstw rolnych posiadających stawy 

Wprowadzenie 

Stawy rybne to sztucznie zbiorniki wodne przeznaczone do chowu lub hodowli wybranych 

gatunków ryb. Współczesne rybactwo stawowe w Polsce stanowi dominujący dział rybactwa 

śródlądowego, obok opartego na wodach naturalnych rybactwa jeziorowego  

i rzecznego.  

W Polsce jest łącznie ok. 600 tys. ha powierzchniowych wód śródlądowych: w tym ok. 300 tys. 

ha jezior, 139 tys. ha rzek i potoków, 55 tys. ha zbiorników zaporowych (o pow. powyżej 20 

ha), 80 tys. ha stawów oraz ok. 40 tys. ha zalewisk i starorzeczy (Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 2007).  

Odłowy ryb ze stawów na tle pozostałych działów rybactwa 

W strukturze polskich odłowów dominują ryby morskie poławiane na Morzu Bałtyckim 

(52%) i łowiskach dalekomorskich (27%), których uzupełnieniem są odłowy pochodzące  

ze stawów rybnych i pozostałych wód śródlądowych (odpowiednio 12% i 9%) (tab. 1). Jednym 

z powodów wyższych odłowów ze stawów rybnych jest przeznaczenie znacznej powierzchni (ok. 

70%) jezior, rzek i zbiorników zaporowych na cele amatorskiego połowu ryb (wędkarstwo) i 

wyłączenie jej z regularnych połowów sieciowych, realizowanych przez zawodowych rybaków 

(Hryszko i in. 2018). 

 

Tabela 1. Odłowy krajowe (tys. ton) 

Wyszczególnienie 
2001- 

-2003 

2004- 

-2006 

2007- 

-2009 

2010- 

-2012 

2013-

2015 
2016 2017 

Odłowy morskie, w tym: 190,7 145,1 157,1 176,8 184,4 197,2 210,1 

bałtyckie 148,7 127,7 111,2 113,8 129,1 138,9 137,7 

dalekomorskie 42,0 17,5 45,9 63,0 55,3 58,3 72,4 

Odłowy słodkowodne,  

w tym ze: 
56,2 57,0 54,4 47,9 51,3 52,3 53,3 

stawów karpiowych 20,7 17,4 17,0 15,8 19,0 18,6 18,3 

stawów i urządzeń typu 

pstrągowegoa 
11,8 15,8 15,5 12,8 15,2 16,3 16,9 

jezior, rzek i zbiorników 

zaporowychb 
23,7 23,8 21,9 19,3 17,1 17,4 18,1 

a do 2014 r. łącznie pstrąg tęczowy, palia, pstrąg źródlany, od 2015 r. łącznie pstrąg tęczowy, palia, pstrąg 

źródlany, łosoś atlantycki, troć, 
b łącznie z szacunkowymi odłowami wędkarskimi. 

Źródło: Hryszko i in. 2018, zmodyfikowano 

Dynamiczny rozwój rybactwa stawowego, tak pod względem wielkości produkcji (rys. 1), 

jak i jej wartości (rys. 2), zauważalny jest w naszym kraju zwłaszcza po okresie transpormacji 

ustrojowej, która miała miejsce pod koniec ubiegłego wieku.  
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Rys. 1. Wielkość produkcji akwakulturowej w Polsce w latach 1989 – 2016. 

Źródło: Turkowski 2018. 

 

 

Rys. 2. Wartość produkcji akwakulturowej w Polsce w okresie 1989 – 2016. 

Źródło: Turkowski 2018. 
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Akwakultura w Polsce i w województwie warmińsko-mazurskim 

Produkcja ryb w stawach i innych sztucznych urządzeniach, zwana ogólnie akwakulturą, 

obejmuje cztery grupy działalności:  

• chów i hodowlę karpi oraz towarzyszącą jej produkcję gatunków ryb dodatkowych, 

karpiowatych i drapieżnych oraz raków w stawach ziemnych (chów 

niskointensywny, ekstensywny), 

• chów i hodowlę ryb łososiowatych, przede wszystkim pstrągów tęczowych, a także 

sumów europejskich i raków, prowadzony najczęściej w betonowych basenach, 

torach wodnych, przegrodach i sadzach (chów intensywny),  

• chów i hodowlę ryb (zarówno ciepłolubnych, jak i zimnolubnych) w systemach 

recyrkulacyjnych z zastosowaniem filtracji i oczyszczania wody, głównie ryb 

łososiowatych, sumów afrykańskich, jesiotrów, łososi (chów wysokointensywny), 

• chów ryb jesiotrowatych do produkcji ikry z przeznaczeniem na kawior. 

Poza produkcją organizmów wodnych przeznaczonych do konsumpcji, istotną częścią 

krajowej akwakultury jest produkcja materiału zarybieniowego i obsadowego wielu gatunków 

ryb, w tym gatunków cennych przyrodniczo. Rosnący popyt i rozwój nowych technologii 

stymulują budowę obiektów wylęgarniczych (przeznaczonych do rozrodu ryb i produkcji 

wylęgu) oraz wylęgarniczo-podchowowych, które prowadzą podchów wylęgu do starszych 

form narybku. 

W strukturze produkcji ryb w krajowej akwakulturze dominują dwie grupy gatunkowe – 

karpie i inne ryby karpiowate (m.in. lin, karaś, amur, tołpygi) oraz pstrągi i inne ryby 

łososiowate (głównie pstrąg tęczowy, pstrąg źródlany, palia, łosoś atlantycki, troć). Udział tych 

podstawowych grup ryb w odlowach z akwakultury w 2017 r. wynosił odpowiednio 48 i 44%. 

Pozostałe gatunki, które mają znaczenie w produkcji to jesiotr, sumy (afrykański i europejski), 

sandacz i szczupak. W Polsce produkcja w akwakulturze prowadzona jest przede wszystkim w 

wodzie słodkiej1 i koncentruje się na chowie i hodowli łącznie ok. czterdziestu gatunków ryb 

oraz dwóch gatunków skorupiaków. 

W 2016 roku ryby ze stawów karpiowych stanowiły 53% wielkości i 46% wartości łącznej 

produkcji akwakulturowej w Polsce (rys. 1 i 2). Produkcja karpia prowadzona jest na obszarze 

całego kraju, jednak największe obiekty stawowe zlokalizowane są w jego centralnej i 

południowej części. Lokalizacji tej sprzyjają dogodniejsze warunki klimatyczne – wyższe 

temperatury i dłuższy sezon wegetacyjny. W praktyce chów karpia może być prowadzony w 

różnych technicznych i hydrologicznych warunkach, zarówno w niewielkich oczkach wodnych 

zlokalizowanych w przydomowych ogrodach, jak w dużych komercyjnych stawach o 

powierzchni od kilku do kilkuset hektarów. Łączna powierzchnia stawów karpiowych w kraju 

jest największa w Europie wynosi około 70 tys. ha (Turkowski i Lirski 2010). Chów karpia z 

reguły prowadzony jest z domieszką innych gatunków ryb (polikultura), których udział w 

stawach krajowych nie przekracza 12%, w tym 10% to inne ryby karpiowate (głównie lin, 

karaś, tołpyga i amur), a 2% to pozostałe gatunki, z reguły sandacz, szczupak i sum europejski 

(Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2015).  

Na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego komercyjne stawy rybne zajmują 

powierzchnię łącznie ok. 1850 ha, w tym około 14 ha (poniżej 1%) to stawy pstrągowe (Wołos 

2008). Warto zaznaczyć, że na dodatkowe ok. 1000 ha szacowana jest powierzchnia 

pozostałych niewielkich stawów i innych podobnych zbiorników wodnych wykorzystywanych 

 
1 wyjątkiem jest łososiowe gospodarstwo “Jurassic Salmon Sp. z o.o.” zlokalizowane pod Szczecinem, w którym 

chow łososia prowadzony jest w wodzie słonej (Jurassic Salmon 2018). 
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w gospodarstwach rolnych do amatorskiego chowu ryb głównie na własne potrzeby2. Na terenie 

województwa najwieksze skupienie stawów rybnych występuje w powiatach oleckim i 

gołdapskim (łącznie 1140 ha), olsztyńskim (643 ha), a także ostródzkim, iławskim oraz 

działdowskim. W pozostałych powiatach areał stawów jest niewielki i z reguły nie przekracza 

100 ha (Guziur i in. 2000).  

Przedstawione podstawowe działy polskiej akwakultury – karpiowy i pstrągowy – 

zdecydowanie się różnią charakterem i zakresem oddziaływania na zasoby wodne i otaczające 

środowisko. Z ekstensywnie prowadzonymi stawami karpiowymi wiąże się szereg 

pozytywnych oddziaływań (Turkowski i Lirski 2011, Guziur 2018). Natomiast w przypadku 

intensywnego chowu pstrągów trudno jest wskazać na pozytywne ich oddziaływanie, zaś 

zachowanie ich neutralności pod względem środowiskowym wymaga stosowania dodatkowych 

urządzeń i strannego zarządzania.  

Usługi ekosystemowe 

Usługi ekosystemowe to „bezpośrednie i pośrednie korzyści jakie ludzie otrzymują od 

ekosystemów” (Millennium Ecosystem Assessmentb 2005, TEEB 2010). Najcześciej usługi te 

przedstawiane są w czterech głównych kategoriach: dostarczania (np. żywność, woda pitna), 

regulacji (np. zmian klimatycznych, powodzi, suszy), podtrzymywania (np. fotosynteza, cykl 

obiegu wody) i usług kulturowych (np. rekreacja, sztuka). W przypadku potencjalnych usług 

ekosystemowych dostarczanych przez ziemne stawy rybne typu karpiowego należy m.in. 

wymienić (Turkowski i Lirski 2011, Aubin i in. 2014, Science for Environment Policy 2015, 

Mathé i Rey-Valette 2015, Guziur 2018, Popp i in. 2018): 

• dostarczanie: żywność (ryby), woda do nawodnień, pojenia zwierzt gospodarczych 

oraz do celów przewcipożarowych, 

• regulacja: kontrola przepływu wody, erosji wodnej, sedymentacja osadów, procesy 

natleniania i oczyszczania wody, 

• podtrzymywania: zwiększanie bioróżnorodności - tworzenie siedlisk i bazy 

pokarmowej dla dzikich roślin i zwierząt,  

• usługi kulturowe: rekreacja wędkarska, spacerowa i inna (komercyjna  

i pozakomercyjna), dziedzictwo kulinarne, zabytkowe lub regionalne budownictwo 

stawowe, walory krajobrazowe, stawy jako źródło edukacji i inspiracji.  

Wiekszość wymienionych usług ekosystemowych stanowi efekt tradycyjnej, ekstensywnej 

gospodarki rybackiej prowadzonej na stawach karpiowych. Z ekonomicznego punktu widzenia 

są to pozytywne efekty zewnętrzne, z których korzyści czerpie całe spoleczeństwo (gospodarka 

wodna, rolnictwo, leśnictwo, turyści, właściciele pobliskich nieruchomości), a które nie 

znajdują odzwierciedlenia w cenach rynkowych i przychodach właścicieli/uzytkowników 

stawów rybnych. 

Formą zapłaty za „darmowe” usługi ekosystemowe świadczone przez stawy rybne są, 

przewidziane w unijnych rybackich programach operacyjnych, rekompensaty wodno-

środowiskowe, które mają na celu zrekompensowanie kosztów stosowania ekstensywnych 

metod produkcji ryb przyjaznych dla środowiska, jak również zrekompensowanie nakładów 

związanych z prowadzeniem dodatkowych działalności pozaprodukcyjnych, takich jak np. 

ścieżki ekologiczne czy punkty ornitologiczne wybudowane na stawach.  

  

 
2 w oparciu o wcześniejsze dane z publikacji Guziur i in. (2000). 
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Cel badań 

Wymienione powyżej pozytywne oddziaływania stawów typu karpiowego stanowiło 

podstawową przesłankę przeprowadzonych badań. Badania ankietowe obejmowały 

zagadnienie wielofunkcyjności i możliwości integrowania karpiowej gospodarki stawowej, jej 

kosztów ekologicznych, a także oceny efektów działań strategii rozwoju rybactwa w zakresie 

tej gospodarki. Celem dalszych badań była identyfikacja i ocena najważniejszych funkcji  

i działań produkcyjnych i pozaprodukcyjnych podejmowanych na stawach typu karpiowego. 

Stanowiły one również pierwszy etap badań zmierzających do wyodrębnienia  

i określenia usług ekosystemowych świadczonych przez ziemne stawy rybne typu 

karpiowego.  

Przedmiot badań i charakterystyka badanych obiektów stawowych 

Badaniami objęto 32 użytkowników (osoby zarządzające i właścicele) ziemnych stawów, 

zlokalizowanych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (tab. 2). Z uwagi na duże 

rozproszenie stawów i konieczność identyfikacji wielu obiektów w terenie, badania 

przeprowadzono metodą bezpośrednich konsultacji.  

 

Tabela 2. Zestawienie badanych obiektów stawowych  

Powiat Gmina Miejscowość 

Powierzchnia 

(ha) obiektu 

stawowego/stawu 

Liczba 

ankietowanych 

/data wywiadu 

Gołdap 

Gołdap 

Grygieliszki 

0,6 

7/23.07.2019 

0,4 

0,9 

Łobody 1,0  

Jabłońskie 

22,0 

4,6 

0,3 
2/24.07.2019 

Kośmidry 0,2 

Wrotkowo 30,0 

3/14.08.2019 
Zatyki  

0,4 

0,3 

Banie Mazurskie 
Ściborki 4,5 

3/13.08.2019 
Stare Gajdzie 10,0 

Mrągowo Mragowo/Sorkiwity Mragowo 120,0 1/15.08.2019 

Olsztyn 

Purda Patryki 84,0 1/09.08.2019 

Olsztynek 
Swaderki 30,0 

2/27.06.2019 
Drwęck 20,0 

Ostróda 
Ostróda Warlity 108,0 3/30.07.2019 

Morąg Bogaczewo 230,0 2/12.08.2019 

Iława Iława Dziarny 8,6 

8/30.07.2019 
Działdowo Rybno 

Grabacz 4,4 

Koszelewy 

44,2 

24,5 

6,3 

Źródło: opracowanie własne 

Wstępna analiza danych wykazała, że wielkość obiektów stawowych ma istotny wpływ na 

ich przeznaczenie, organizację i sposób zarządzania. Biorąc powyższe pod uwagę w badaniach 
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wyróżniono cztery klasy obiektów: a) do 1 ha, b) od 1 ha do 10 ha, c) od 10 ha do 50 ha i d) od 

50 i więcej ha (tab. 3). 

 

Tabela 3. Charakterystyka przyjętych klas wielkości badanych obiektów stawowych 

Wyszczególnienie do 1 ha 
od1 ha do  

10 ha 

od 10 ha do 

50 ha  

od 50 ha  

i więcej  

Liczba obiektów 7 6 7 4 

Liczba respondentów 7 8 10 7 

Łączna powierzchnia ewid. stawów (ha)  3,10 29,40 180,70 542,00 

Powierzchnia obiektu przeciętnie (ha) 0,44 4,90 25,81 135,5 

Udział kobiet (%) 43% 12% 22% 14% 

Udział użytkowników z wykształceniem 

średnim lub wyższym rybackim  
0% 28% 33% 100% 

Forma organizacyjna: 

indywidualne gospodarstwo rolne 7 (100%) 4 (67%) 3 (43%) - 

indywidualne gospodarstwo rybackie  - 2 (33%) 3 (43%) - 

spółka z o.o. - - 1 (14%) 4 (100%) 

Wydajność średnio (kg ryb z 1 ha)  258 550 1010 729 

Podstawowe rynki zbytu i formy 

sprzedaży ryb 

na własne 

potrzeby 

łowisko dla wędkarzy, rynek lokalny, 

krajowy, 

zagraniczny 

Źródło: opracowanie własne 
 

Wyniki badań 

Przeprowadzone badania ankietowe dotyczyły wielofunkcyjności oraz możliwości 

integrowania karpiowej gospodarki stawowej, oceny efektów działań strategii rozwoju 

rybactwa w zakresie tej gospodarki, jej kosztów ekologicznych, a także identyfikacji i oceny 

najważniejszych funkcji i działań produkcyjnych i pozaprodukcyjnych podejmowanych na 

stawach typu karpiowego.  

Wielofunkcyjność i integrowalność karpiowej gospodarki stawowej  

Działalność rybacka w stawach o najmniejszej klasie (do 1 ha) służyła wyłącznie 

zaspokojeniu własnych potrzeb ich właścicieli i gospodarstwa rolnego. Cele komercyjne 

realizowane były w stawach większych o pow. powyżej 1 ha. Stawy cechowały się 

wielofunkcyjnością: produkcja ryb konsumpcyjnych, produkcja materiału zarybieniowego i 

obsadowego, produkcja ryb ozdobnych, przetwórstwo rybne oraz prowadzenie łowisk 

specjalnych dla wędkarzy (rys. 3). 

Udział produkcji i sprzedaży ryb konsupcyjnych we wszystkich obiektach był podobny i 

wahał się od 25% do 29% (rys. 3). Działalność rybacka w obiektach od 1 ha do 10 ha oraz od 

10 ha do 50 ha cechowała się znacznie większym zróżnicowaniem niż w obiektach dużych o 

powierzchni powyżej 50 ha. W tych pierwszych występowała produkcja ryb ozdobnych oraz 

świadczone były usługi w ramach łowisk specjalnych. W obiektach stawowych powyżej  

50 ha prowadzona była produkcja ryb konsumpcyjnych i materiału obsadowego oraz istotną 

rolę odgrywały przetwórnie rybne, występujące w około 1/3 tych obiektów (rys. 3). 
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Uzupełnieniem wielofunkcyjnej działalności rybackiej na stawach była dodatkowa 

działalność komercyjna o charakterze edukacyjnym (zielone szkoły, scieżki edukacyjne, 

punkty ornitologiczne), agroturystycznym i gastronomicznym. Podobnie jak w przypadku 

zasadniczej działalności rybackiej największą aktywnością i zróżnicowaniem oferowanych 

form charakteryzowały się gospodarstwa średnie o wielkości od 10 ha do 50 ha. Połowa tych 

obiektów dysponowała ścieżkami edukacyjnymi i punktami ornitologicznymi, a w 1/3 

realizowana była działalność w ramach małej gastronomi oraz agro- i ekoturystyki (tab. 4). 

Spośród różnych form dodatkowej działalności pozaprodukcyjnej łącznie we wszystkich 

obiektach w najwięcej było urządzeń służacych edukacji: ścieżki edukacyjne (w 5 obiektach) i 

punkty ornitologiczne (w 4 obiektach) oraz realizowana była mała gastronomia i agro-  

i ekoturystyka (3 obiekty).  

 

 

Rys. 3. Struktura działalności rybackiej prowadzona w poszczególnych klasach wielkości 

obiektów stawowych (n=24) 

Źródło: opracowanie własne 
 

W obiektach o pow. od 10 ha do 50 ha nie tylko realizowana była największa liczba 

dodatkowej działalności pozaprodukcyjnej, ale również była ona w największej liczbie 

planowana i dotyczyła różnych jej form, w tym wypożyczania sprzętu pływającego, organizacji 

konferencji i muzeum rybackiego, czyli takich, które w badanej grupie nie były jeszcze nigdzie 

realizowane (tab. 4).  

Względnie niską aktywność pod względem dodatkowej działalności (w tym brak jej w 

planowaniu) dużych obiektów o pow. powyżej 50 ha należy tłumaczyć koncentracją na 

zasadniczej produkcji rybackiej. 
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Tabela 4. Dodatkowa działalność pozaprodukcyjna prowadzona w badanych obiektach 

stawowych powyżej 1 ha (% liczby obiektów, n=17) 

Wyszczególnienie 
od1 ha do 10 ha od 10 ha do 50 ha  od 50 ha i więcej  

realizowana planowana realizowana planowana realizowana planowana 

Zielone szkoły 14% - 17% 17% - - 

Ścieżki edukacyjne 14% 29% 50% 17% 25% - 

Punkty ornitologiczne - 14% 50% 17% 25% - 

Mała gastronomia - 14% 33% 17% 25% - 

Agro- i ekoturystyka - - 33% 33% 25% - 

Wypożyczalnia sprzętu 

pływającego 

- - - 
17% 

- - 

Organizacja konferencji - - - 33% - - 

Muzeum rybackie - - - 33% - - 

Źródło: opracowanie własne 
 

Opinia na temat wpływu dodatkowych działań na kondycję finansową gospodarstw 

stawowych w łącznej grupie badanych respondentów była równo podzielona na tych, którzy 

uważali, że wpływ ten jest bez znaczenia (36%) i tych, dla których miał on duże znaczenie 

(36%). Pozostali (28%) wyrazili opinię o niewielkim wpływie tych działań na kondycję 

finansową gospodarstw (rys. 4). 

 

Rys. 4. Ocena wpływu dodatkowych działań podejmowanych w oparciu o stawy rybne na 

kondycję finansową gospodarstwa w opinii respondentów reprezentujących obiekty stawowe 

powyżej 1 ha (n=25)  

Źródło: opracowanie własne 

36%

28%

36%

mają duży wpływ

mają niewielki wpływ

nie mają znaczenia
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Ocena wpływu dodatkowych działań na kondycję finansową w znacznym stopniu 

odzwierciedla skalę realizacji tych działań w wyróżnionych grupach obiektów. Otóż 

przekonanie o dużym wpływie dodatkowych działań (70%) wyrazili respondenci 

reprezentujący obiekty w przedziale wielkości od 10 ha do 50 ha (rys. 5), w których skala 

realizowanych i planowanych dzialań tego typu jest najwieksza (tab. 4). Umiarkowaną opinię 

na ten temat zaprezentowali przedstawiciele dużych obiektów powyżej 50 ha, a najniższą, 

przypisując im niewielkie (50%) lub brak znaczenia (50%), przedstawiciele obiektów od 1 ha 

do 10 ha (rys. 5).  

 
Rys. 5. Ocena wpływu dodatkowych działań podejmowanych w oparciu o stawy rybne na 

kondycję finansową gospodarstwa w opinii respondentów obiektów od 1 ha do 10 ha (n=8), 

od 10 ha do 50 ha (n=10), powyżej 50 ha (n=7)  

Źródło: opracowanie własne 

 

Respondenci wskazali na umiarkowaną możliwość integracji użytkowania stawów 

karpiowych w ramach oczyszczania ścieków pochodzących z intensywnego tuczu ryb (karpia, 

suma afrykańskiego, sandacza itp.), które jako nawóz wykorzystywane byłyby w stawach 

karpiowych. Na taką możliwość wskazało 24% łącznie respondentów ze wszystkich obiektów 

stawowych. Żaden z respondentów nie wskazał na możliwość integracji użytkowania stawów 

rybnych z uprawą trzciny energetycznej (tab. 5).  

Najwięcej wskazań wystąpiło w przypadku obiektów stawowych o wielkości od 10 ha do 

50 ha, które dotyczyły wykorzystania ścieków (50%), akwaponiki (szklarniowych upraw roślin 

zasilanych wodą pochodzącą z intensywnego tuczu ryb) oraz uprawy żurawiny (po 30%), a 

także wykorzystania wody ze stawów do nawodnień upraw rolnych (tab. 5). Ten sam zakres 

integracji wskazali respondenci z mniejszych obiektów o wielkości od 1 ha do 10 ha, jednak 

pozytywne wskazanie dotyczyło jedynie 13% respondentów (tab. 5).  
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Respondenci związani z obiektami stawowymi od 50 ha i więcej nie wskazali żadnej 

możliwej formy integracji użytkowania stawów karpiowych z innymi rybackimi  

i nierybackimi formami gospodarki (tab. 5).  

Tabela 5. Możliwość zintegrowanego użytkowania stawów karpiowych z innymi rybackimi  

i nierybackimi formami gospodarki (% odpowiedzi pozytywnych, n=25, w tym: od 1 ha do 10 

ha, n=8; od 10 ha do 50 ha, n=10; powyżej 50 ha, n=7) 

Wyszczególnienie 
od1 ha do 10 

ha 

od 10 ha do 

50 ha  

od 50 ha  

i więcej  
Łącznie 

Nawadnianie upraw rolnych 13% 20% - 12% 

Oczyszczanie ścieków 

pochodzących z intensywnego 

tuczu ryb (karpia, suma 

afrykańskiego, sandacza itp..) 

13% 50% - 24% 

Akwaponika (uprawy roślin na 

wodzie stawowej) 
13% 30% - 16% 

Uprawa żurawiny 13% 30% - 16% 

Uprawa trzciny energetycznej - - - - 

Źródło: opracowanie własne 

Ocena efektów działań strategii rybactwa zakresie stawowej gospodarki karpiowej 

Badaniami objęto 22 respodentów gospodarujących na obiektach powyżej 1 ha, którzy 

korzystali ze środków unijnych w ramach programów operacyjnych wspierających rozwój 

akwakultury. Wyniki przedstawiono ogółem dla wszystkich respondentów (n=25) oraz z 

uwzględnieniem wielkości obiektów: od 1 ha do 10 ha (n=5), od 10 ha do 50 ha (n=10) i 

powyżej 50 ha (n=7). 

Ogólne ramy polityki kraju dotyczące sektora karpiowego zawarte są w Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa 2012–20203. Dokument ten 

koncentruje się na celu ogólnym, jakim jest „poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz 

efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów w tym rolnictwa i rybactwa dla 

zrównoważonego rozwoju kraju”.  

Wspieranie zrównoważonego rybactwa jest jednym z podstawowych celów nowej 

Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej4. Kluczowym instrumentem realizacji tej 

polityki w zakresie akwakultury jest Europejski Fundusz Morski i Rybacki5 oraz wieloletni 

krajowy plany strategiczne na rzecz rozwoju akwakultury „Plan strategiczny rozwoju chowu 

 
3 Uchwała Nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego 

rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012–2020. M.P. poz. 839. 
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 

wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz 

uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE. 

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) 

nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1255/2011. 
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i hodowli ryb w Polsce w latach 2014-2020” (Akwakultura 2020). Główne cele strategiczne 

zdefiniowane w tak skonstruowanej wspólnej polityce rybackiej w zakresie akwakultury to:  

• zwiększenie konkurencyjności sektora akwakultury oraz wsparcie jego rozwoju i 

innowacyjności, 

• zmniejszenie obciążeń administracyjnych i skuteczniejsze wdrażanie prawa UE  

w sposób w większym stopniu odpowiadający na potrzeby zainteresowanych stron, 

• stymulowanie rozwoju działalności gospodarczej, 

• zróżnicowanie i poprawa jakości życia na obszarach przybrzeżnych  

i śródlądowych, 

• włączenie działalności w zakresie akwakultury do morskiego, przybrzeżnego i 

śródlądowego planowania przestrzennego. 

Przeprowadzone badania efektów działań dotychczasowych strategii rozwoju rybactwa 

objęły osiem zasadniczych obszarów tematycznych:  

1. zwiększenie pozaprodukcyjnej wielofunkcyjności gospodarstw rybackich, 

2. poprawa rentowności gospodarstw rybackich, 

3. unowocześnianie i rozwój bazy produkcyjnej, 

4. budowa rynku rybnego, 

5. poprawa stanu zdrowotności ryb, 

6. promowanie retencjonowania wody, 

7. zachowanie i rozwój bioróżnorodności, 

8. rekompensaty wodno-środowiskowych. 

Ocena podstawowych piorytetów i celów zawartych w strategii rozwoju stawowej gospodarki 

karpiowej 

Spośrod głównych piorytetów strategii rozwoju gospodarki karpiowej za najistotniejszy 

uznana została poprawa rentowności gospodarstw rybackich z najwyższą liczbą wskazań we 

wszystkich zakresach wielkości obiektów stawowych (rys. 6). Powyższa zgodność dotyczyła 

również drugiego w koelejności priorytetu unowocześniania i rozwoju bazy produkcyjnej. 

Najmniej istotna w zestawieniu okazała się budowa rynku rybnego, choć i ten piorytet łącznie 

uzyskał więcej niż 50% wskazań. W tym przypadku wystąpiły znaczne różnice w grupach 

badanych obiektów. Najmniej wskazań odnotowano w obiektach w przedziale od 10 ha do 50 

ha (54%), podczas gdy w pozostałych dwóch grupach wskazania dotyczące budowy rynku 

rybnego przekraczały 70% (rys. 6).  

W przypadku pozostałych piorytetów, w tym dotyczących bioróżnorodności i rekompensat 

wodno-środowiskowych, wskazania respondentów reprezentujących duże obiekty ogólnie były 

wyraźnie niższe niż pozostałych dwóch grup. Potwierdza to wcześniej przyjęte założenie, że 

użytkownicy dużych obiektów stawowych zainteresowani są przede wszystkim wsparciem 

produkcji rybackie, a w mniejszym stopniu działalnością pozaprodukcyjną. Znajduje to 

również potwierdzenie we względnie niskiej ocenie potrzeby wsparcia fiansowego 

wielofunkcyjnej gospodarki rybackiej (rys. 6).  

We wszystkich trzech grupach wysoko notowane są funkcje produkcyjne: sprzedaż 

bezpośrednia, produkcja materiału zarybieniowego do wód otwartych i dla wędkarzy (rys. 7). 

Natomiast kwestie ochrony przyrody, turystyki i ekoturystyki są wyraźnie istotniejsze w 
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mniejszych obiektach stawowych, ze szczególnym wskazaniem obiektow średnich (od 10 ha 

do 50 ha), dla których ponadto bardzo istotne są usługi – głównie dla wędkarzy w ramach 

łowisk specjalnych (rys. 7). 

 

Rys. 6. Ocena istotności głównych priorytetów strategii rozwoju stawowej gospodarki 

karpiowej (n=22 respondentów, w tym: od 1 ha do 10 ha (n=5), od 10 ha do 50 ha (n=10) i od 

50 ha i powyżej (n=7)) 

Źródło: opracowanie własne 

Ograniczenie szkodnictwa ryb (kormorany, czaple, wydry) zostało solidarnie wskazane 

jako podstawowy element wymagający dofinansowania celem poprawy rentowności 

gospodarstw stawowych (rys. 8).  

Przedstawiciele badanych grup obiektów stawowych wykazali się podobnym poziomem 

oceny także w przypadku zadań związanych z ograniczeniem kłusownictwa, poprawy 

intensywności produkcji, optymalizacji obsad w celu ograniczenia nakładów oraz potrzeby 

racjonalizacji zatrudnienia. Ten ostatni element został w każdej grupie najniżej oceniony (rys. 

8). Można to tłumaczyć rodzinnym charakterem mniejszych obiektów stawowych, natomiast 

w dużych obiektach stawowych stabilnym zatrudnieniem i wciąż znaczną grupą pracowników 

pochodzącą z okresu wysokiej rentowności gospodarstw rybackich czasów PGRyb.  
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Znacznego poziomu pomocy publicznej w zakresie dotacji oraz wzrostu cen zbytu oczekują 

przedstawiciele najmniejszych obiektów stawowych (od 1 ha do 10 ha). Zapewne wynika to z 

ich słabszej pozycji rynkowej, w porównaniu do obiektów dużych (od 50 ha i większych), 

których oczekiwania związane publiczną pomocą są znacznie niższe (rys. 8). 

 

 

Rys. 7. Ocena potrzeby wsparcia finansowego form wielofunkcyjności stawowej 

gospodarki karpiowej (n=22 respondentów, w tym: od 1 ha do 10 ha (n=5), od 10 ha do 50 ha 

(n=10) i od 50 ha i powyżej (n=7)) 

Źródło: opracowanie własne 

Remonty stawów, wymiana sprzętu, maszyn i środków transportu kolejno uznane zostały 

przez przedstawicieli wszystkich grup obiektów za najbardziej wymagające wsparcia 

finansowego (rys. 9).  
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Rys. 8. Ocena potrzeb finansowego wsparcia i poprawy rentowności stawowej gospodarki 

karpiowej (n=22 respondentów, w tym: od 1 ha do 10 ha (n=5), od 10 ha do 50 ha (n=10) i od 

50 ha i powyżej (n=7)) 

Źródło: opracowanie własne 

Jako znacznie mniej ważne uznano dofinansowanie zwiększenia zatrudnienia i powierzchni 

produkcyjnej. Największą rezerwą w tym zakresie ponownie wykazali się przedstawiciele 

dużych obiektów stawowych (rys. 9).  

Promocja spożycia i zwiększenie popytu na ryby to dwa zazębiające się elementy, które 

m.in. wymagają wysokich nakładów i stąd pierwszoplanowe wskazanie na potrzebę 

dofinansowania tych obszarów (rys. 10). Problem ten najmocniej zasygnalizowany został przez 

przedstawicieli dużych obiektów stawowych, w których sprzedaż ryb stanowi główne i często 

jedyne źródło przychodów. Niskie wskazania na poprawę możliwości eksportu (rys. 10) 

wskazują, że badane gospodarstwa stawowe przede wszystkim działały na rynku lokalnym, 

rzadziej regionalnym, a co najwyżej na rynku krajowym. 
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Rys. 9. Ocena potrzeby finansowego wsparcia unowocześniania i rozwoju bazy 

produkcyjnej stawowej gospodarki karpiowej (n=22 respondentów, w tym: od 1 ha do 10 ha 

(n=5), od 10 ha do 50 ha (n=10) i od 50 ha i powyżej (n=7)) 

Źródło: opracowanie własne 

W zakresie zdrowotności ryb we wszystkie badanych grupach obiektów za najbardziej 

wymagający wsparcia fiansowego uznany został problem KHV (rys. 11). Obiekty 

zainfekowane KHV z reguły znajdują się w krytycznej sytuacji finansowej, która często kończy 

się bankructwem gospodarstwa (obowiązuje zakaz sprzedaży materiału obsadowego i 

zarybieniowego z zarażonych gospodarstw). Za znacznie mniej istotną uznana została potrzeba 

finansowania ze środków publicznych ograniczenia produkcji ryb wrażliwych (w tym głównie 

karpia) i intensyfikowanie prac genetycznych (rys. 11). 

Potrzeba retencjonowania wody i wspierania tej funkcji z funduszy europejskich najmocniej 

popierana była przez użytkowników średnich stawów od 10 ha do 50 ha. Poparcie to było 

mniejsze wśród użytkowników małych stawów, a najmniejsze w przypadku dużych stawów od 

50 ha i więcej (rys. 12). Zwiększenie pojemności istniejących obiektów stawowych, a następnie 

budowa zbiorników buforowych w celu ograniczenia szkodnictwa rybożernych gatunków 

zwierząt, a na końcu budowa nowych obiektów stawowych zostały kolejno uznane za 

podstawowe działania zmierzające do zwiększenia retencji stawów rybnych (rys. 12).  
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Rys. 10. Ocena potrzeby finansowego wsparcia budowy rynku rybnego (n=22 

respondentów, w tym: od 1 ha do 10 ha (n=5), od 10 ha do 50 ha (n=10) i od 50 ha i powyżej 

(n=7)) 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rys. 11. Ocena potrzeby finansowego wsparcia sposobów poprawy zdrowotności ryb  

(n=22 respondentów, w tym: od 1 ha do 10 ha (n=5), od 10 ha do 50 ha (n=10) i od 50 ha i 

powyżej (n=7)) 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 12. Ocena potrzeby finansowego wsparcia sposobów zwiększania retencjonowania 

wody (n=22 respondentów, w tym: od 1 ha do 10 ha (n=5), od 10 ha do 50 ha (n=10) i od 50 

ha i powyżej (n=7)) 

Źródło: opracowanie własne 

 

Miedzy badanymi grupami obiektów stawowych nie wystąpiły większe różnice w ocenie 

potrzeby finansowania różnych form zachowania i rozwoju bioróżnorodności. Nieznacznie 

więcej wskazań otrzymało wspieranie tradycyjnych metod chowu i hodowli ryb (rys. 13). Przy 

czym przyjete zostało słuszne założenie, że tradycyjne metody chowu i hodowli ryb 

wystarczająco przyczynią się do zachowania i rozwoju bioróżnorodności. W tym kontekście 

rozbudowa na stawach sieci obszarów chronionych nie przyczyni się do wzrostu 

bioróżnorodności (rys. 13), a zwiększy jedynie biurokratyczne obciążenia gospodarstw. 

Tradycyjne, ekstensywne metody chowu i hodowli ryb są jednak mało opłacalne i niezbędne 

jest ich wspomaganie zewnętrzne, m.in. w postaci rekompensat wodno-środowiskowych.  

Ocena systemu rekompensat wodno-środowiskowych  

Spośród badanej grupy respondentów (n=22) zwiazanych z obiektami stawowymi o pow. 

powyżej 1 ha, którzy byli objęci tą formą finansowego wsparcia dzialalności rybackiej, jedynie 

dwie osoby (n=2 reprezentujący obiekty stawowe od 50 ha i wiecej) były przeciwne utrzymaniu 

systemu rekompensat wodno-środowiskowych. Pozostali (n=20) byli za ich utrzymaniem. 

Żaden z respondentów nie ocenił aktualny system rekompensat wodno-środowiskowych jako 

bardzo dobrego. W 9% oceny były dobre, natomiast w większości oceny były dostateczne 

(41%). W ocenie 27% respondentów system był zły, a dla 23% jedynie mierny (rys. 14). 
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Rys. 13. Ocena potrzeby finansowego wsparcia zachowania i rozwoju bioróżnorodności 

(n=22 respondentów, w tym: od 1 ha do 10 ha (n=5), od 10 ha do 50 ha (n=10) i od 50 ha i 

powyżej (n=7)) 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rys. 14. Ocena obecnego systemu rekompensat wodno-środowiskowych  

(n=22 respondentów) 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 15. Główne powody niskiej oceny obecnego  systemu rekompensat wodno-

środowiskowych (n=11 respondentów, więcej niż jedna odpowiedź) 

Źródło: opracowanie własne 

Powodem niskiej oceny obecnego systemu rekompensat wodno-środowiskowych był zbyt 

rozbudowany system dokumentacji weryfikacji wykonania zadań (39% wskazań) oraz jego 

zbyt skomplikowany (33% wskazań) i rozbudowany (28% wskazań) charakter (rys. 15).  

Zdaniem 60% respondentów system rekompensat wodno-środowiskowych w kolejnym 

programie operacyjnym powinien zostać zamieniony na system dopłat bezpośrednich do 

każdego 1 ha stawów, natomiast w opinii pozostałych 40% respondentów powinien składać się 

z dopłaty bezpośredniej i rekompensaty. W tym ostatnim przypadku 88% badanych wskazało, 

że stosunek dopłaty bezpośredniej do rekompensaty powinien kształtować się w relacji 60% do 

40%, natomiast 13% ankietowanych opowiedziało się za jeszcze wyższym 80% udziałem 

dopłat bezpośrednich.  

Wyraźna zgodność badanych grup obiektów stawowych jest zauważalna w przypadku 

oceny potrzeby prowadzenia rekompensat za przerwy produkcyjne. Potrzeba taka została 

bardzo wysoko oceniona (w granicach 80% - 100% maksymalnej sumy punktów) w każdym 

przypadku wystąpienia przerwy produkcyjnej, która mogłaby być spowodowane chorobą ryb, 

suszą, zanieczyszczeniem wód oraz powodzią (rys. 16).  

Koszty ekologiczne karpiowej gospodarki stawowej 

Badaniami kosztów ekologicznych, czyli wydatkami poniesionymi na działania 

wykraczające poza bezpośrednią działalność rybacką prowadzoną zgodnie z zasadami dobrej 

praktyki rybackiej, objęto łącznie 17 obiektów stawowych, czyli wszystkie obiekty powyżej 1 

ha.  

Najczęściej deklarowanym wydatkiem były koszty związane ze sporządzeniem operatu 

wodnoprawnego. Koszty z tego tytułu wahały się od 3 000 zł do 15 000 zł (tab. 6) i wiązały się 
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z wielkością obiektu i złożonością prowadzonej działalności rybackiej. Operat wodnoprawny 

stanowi jeden z podstawowych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego legalizującego gospodarkę rybacką w obiekcie stawowym. Pozwolenia 

wodnoprawne wydawane są raz na 10 lat, jednak zgodnie z obecnie obowiązującym Prawem 

wodnym pozwolenia te nie wygasają, jeżeli gospodarstwo w terminie 90 dni przed upływem 

w/w okresu złoży wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania tych pozwoleń6. Tak 

więc w przyszłości wydatki z tego tytułu powinny być ograniczone do pozwoleń 

wodnoprawnych koniecznych do nowych stawów lub modernizacji istniejących obiektów.  

 

Rys. 16. Ocena potrzeby wprowadzenia rekompensat za przerwy produkcyjne (n=22 

respondentów, w tym: od 1 ha do 10 ha (n=5), od 10 ha do 50 ha (n=10) i od 50 ha i powyżej 

(n=7)) 

Źródło: opracowanie własne 

Następnym najczęściej deklarowanym kosztem o charakterze administarcyjnym była opłata 

za sporządzenie wniosku o wypłatę rekompensat wodno-środowiskowych, która wahała się w 

przedziale od 500 zł do 10 000 zł (tab. 6). Znaczna liczba ankietowanych użytkowników 

wypełniała wnioski we własnym zakresie (n=11). Dwóch użytkowników stawów nie wystąpiło 

o wypłatę rekompensat w ostatnim naborze (rekompensaty wypłacane są w okresie co 5 lat).  

 
6 art. 414.2 Prawa wodnego (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r, Prawo wodne, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.). 
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Tabela 6. Koszty (zł) poniesione na działania wykraczające poza bezpośrednią działalność 

rybacką prowadzoną zgodnie z zasadami dobrej praktyki rybackiej (liczba obiektów 

rybackich n=17) 

Opis wydatku 
Wydatki 

roczne 

Wydatki 

jednorazowe 

ponoszone w 

okresie 

ostatnich 5 lat  

Wydatki 

jednorazowe 

ponoszone w 

okresie dłuższym 

niż ostatnie 5 lat 

Liczba 

obiektów 

stawowych  

Operat wodnoprawny 

od 3 000 do 5 000 2 

od 5 000 do 10 000 1 

od 10 000 do 15 

000  
5 

Wniosek o wypłatę rekompensat wodno-

środowiskowych 

500 

 

1 

1000 1 

5000 1 

10000 1 

Wniosek o ustanowienie obrębu hodowlanego 10 000 1 

Siatki metalowe przeciw bobrom w celu ochrony grobli i drzew 
135 000 1 

20 000 1 

Utylizacja odpadów i śniętych ryb - 5500 1 

Armatki hukowe - - 3500  4 

Gaz do armatek hukowych 
330 - - 3 

1000 - - 1 

Źródło: opracowanie własne 

Innym kosztem o charakterze administracyjnym był wydatek związany z przygotowaniem 

wniosku o ustanowienie obrębu hodowlanego. Zadeklarowana kwota była dość znaczna i 

wynosiła 10 000 zł (tab. 6). W większości gospodarstw wnioski takie przygotowywane są 

samodzielnie. Zlecenie dla specjalisty może okazać się jednak potrzebne w przypadku 

lokalizacji obiektu stawowego na obszarze Natura 2000, co wiąże się z dość skomplikowaną 

procedurą admnistracyjną ustanawiania takich obrębów (Turkowski 2010).  

Znacznym wydatkiem deklarowanym przez dwa obiekty stawowe był zakup (20 000 zł – 

135 0000 zł) metalowych siatek, których celem jest ochrona grobli stawowych i drzew przed 

działalnością bobrów (tab. 6). Koszty te o charakterze nakładów inwestycyjnych ponoszone są 

z reguły w okresie dłuższym niż 10 lat i możliwy jest ich zwrot ze środków Skarbu Państwa7 

(tab. 7).  

W przypadku jednego obiektu stawowego wystąpiła konieczność pomniesienia kosztów 

utylizacji odpadów i śniętych ryb w kwocie 5 500 zł (tab. 6). W gospodarstwach karpiowych 

sytuacja taka ma charakter losowy i najczęściej wiąże się z wystąpieniem chorób zakaźnych 

ryb (epizoocjami).  

Jednym z dość powszechnie stosowanym sposobem płoszenia ptaków rybożernych na 

stawach rybnych są armatki hukowe. Użytkownicy czterech obiektów stawowych 

 
7 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre 

gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. z 2018 r. poz. 645). 



25 

 

zasygnalizowali zakup tego rodzaju urządzenia w okresie dłuższym niż ostatnie 5 lat w kwocie 

po 3 500 zł (tab. 6). Armatki działają na gaz, stąd też w wykazie kosztów pojawił się zakup 

gazu z tego tytułu w granicach od 330 do 1000 zł rocznie (tab. 6).  

Tabela 7. Wysokość odszkodowań (zł) uzyskanych z tytułu poniesionych strat/działań 

spowodowanych aktywnością dzikich zwierząt na stawach (liczba obiektów rybackich n=17) 

Opis  
Otrzymane w okresie 

ostatnich 5 lat  

Otrzymane w 

okresie dłuższym 

niż ostatnie 5 lat 

Liczba obiektów 

stawowych  

Siatki metalowe przeciw 

bobrom w celu ochrony 

grobli i drzew 

- 135 000 1 

Szkody spowodowane przez 

bobry 

- 700 1 

20 000 - 1 

60 000 - 1 

- 120 000 1 

Susza - 1 380 1 

Źródło: opracowanie własne 

Wszyscy ankietowani byli zgodni, że największe koszty ekologiczne na stawach generują 

straty powodowane przez zwierzęta rybożerne, w tym przede wszystkim przez ptaki 

(kormorany, czaple, orły bieliki) i wydry. Deklarowane straty z tego tytułu sięgały w niektórych 

obiektach do ponad 50% ogółu obsady ryb, przy czym najwyższe dotyczyły narybku (średnia 

ważona od 40% do 50%). Straty w rybach towarowych były niższe i wahały się od poniżej 10% 

do powyżej 30% (tab. 8).  

Tabela 8. Liczba obiektów stawowych z deklarowanym przedziałem szacunkowych strat  

w pogłowiu ryb (%) spowodowanych przez żerujące na stawach ptaki i inne zwierzęta 

rybożerne (liczba obiektów rybackich n=17) 

Pogłowie ryb do 10  
od 10 do 

20 

od 20 do 

30 

od 30do 

40  

od 40 do 

50  

od 50 do 

60  

od 60  

i więcej 

Ryby towarowe  1 1 1 1    

Narybek  1 1 1   2 

Ryby ogółem  1 1   1 1  

Źródło: opracowanie własne 

 

  



26 

 

Ocena funkcji oraz działań produkcyjnych i pozaprodukcyjnych podejmowanych na 

stawach typu karpiowego 

Gospodarka karpiowa to specyficzny segment akwakultury, w którym służace do chowu  

i hodowli ryb ziemne stawy rybne, spełniają warunki definicji terenów wodno-błotnych, 

zwanych też podmokłymi (wetlands)8.  

Tereny wodno-błotne, uważane przez lata za uciążliwe nieużytki, współcześnie uznawane 

są za istotny element gospodarki wodnej (samooczyszczanie się i retencja wody) oraz stanowią 

miejsce bytowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Podobnie funkcjonują ziemne stawy 

rybne, jednak w odróżnieniu od terenów wodno-błotnych, w stawach prowadzona jest 

działalność rybacka, która polega na wykorzystywaniu i modyfikowaniu naturalnych zasobów 

przyrody (w tym gleby i wody). Ingerencja ta może wywoływać pozytywne lub negatywne 

skutki środowiskowe, zależnie od intensywności produkcji, a także świadomości i wiedzy 

użytkownika stawów.  

Integracja gospodarki stawowej z innymi formami aktywności znana jest od wieków (Cieśla 

2013, Popp i in. 2018). Wspołcześnie stawy ziemne często funkcjonują jako łowiska specjalne 

dla wędkarzy, rozwijana jest ekoturystyka i mała gastronomia. Tam gdzie nie występują 

mokradła i inne naturalne zbiorniki wodne stawy rybne stanowią jedyne siedliska bogatej 

wodno-błotnej flory i fauny. Z drugiej strony należy podkreślić, że zakres i wartość usług 

ekosystemowych dostarczanych przez stawy rybne nie jest jeszcze właściwie rozpoznany, stąd 

straty powodowane przez dzikie zwierzęta na stawach nie są jeszcze właściwie 

rekompensowane.  

Dotychczasowe krajowe badania wielofunkcyjności stawów polegały ogólnie na 

wyszczególnieniu i teoretycznym opisie ich funkcji oraz możliwości prowadzenia różnych 

działalności pozaprodukcyjnych (Dobrowolski 1995, Turkowski i Guziur 1999, Turkowski i 

inni 2007, Cieśla i inni 2009, Guziur 2018, Turkowski i Lirski 2011).  

Zasadniczym celem przeprowadzonych badań było określenie stanu, możliwości oraz 

oceny wielofunkcyjnego i pozaprodukcyjnego użytkowania stawów rybnych w opinii ich 

użytkowników – właścicieli i kadry zarządzającej 32 obiektami stawowymi zlokalizowanymi 

na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (tab. 2). Użytkownicy stawów ujawniali 

również swoje postawy, w tym idee i preferencje wobec stawów rybnych jako miejsca 

działalności komercyjnej i komponentu środowiska naturalnego, co stanowiło drugi ważny cel 

badań.  

 

 

 

 
8 Zgodnie z konwencją ramsarską o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe jako środowisko życiowe 

ptactwa wodnego (Dz.U. z 1978 Nr 7, poz. 24): „obszarami wodno-błotnymi są tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki 

wodne, tak naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, 

łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza sześciu metrów”. 
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Rys. 17. Ocena funkcji oraz działań podejmowanych na stawach typu karpiowego  

(n=32 respondentów, w tym: do 1 ha (n=7), od 1 ha do 10 ha (n=8), od 10 ha do 50 ha (n=10)  

i od 50 ha i powyżej (n=7)) 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 9. Zestawienie ocen funkcji/działań stawów (n=32 respondentów, w tym: do 1 ha 

(n=7), od 1 ha do 10 ha (n=8), od 10 ha do 50 ha (n=10) i od 50 ha i powyżej (n=7)) 

Wyszczególnieniea) 

Klasa wielkości obiektów stawowych  

Łącznie 

do 1 ha 
od 1 ha 

do 10 ha 

od 10 ha 

do 50 ha 

od 50 ha  

i więcej 

Produkcja ryb i innych organizmów wodnych 100 100 98 97 99 

Podtrzymywanie bioróżnorodności 91 98 88 89 91 

Zwiększanie retencji wodnej  94 90 90 86 90 

Udział w tworzeniu atrakcyjnego krajobrazu 91 95 96 74 90 

Udział w kształtowaniu lokalnego mikroklimatu 91 93 92 74 88 

Udział w kształtowaniu stosunków wodnych 89 90 88 77 86 

Schronienie, siedliska i miejsca lęgowe dzikich zwierząt 91 93 88 71 86 

Zbiornik przeciwpożarowy 97 83 98 54 84 

Podnoszenie świadomości ekologicznej 80 93 72 40 72 

Kumulacja zanieczyszczeń, samooczyszczanie wody 71 78 72 63 71 

Źródło inspiracji  66 78 86 37 69 

Możliwość spędzania wolnego czasu – rekreacja 97 68 74 26 67 

Miejsca tarłowe i reprodukcji ryb 97 73 52 31 63 

Udział w cyklu przemian materii organicznej 69 63 56 66 63 

Możliwość realizacji łowiectwa/wędkarstwa 97 68 60 23 62 

Kontrola chorób (ludzi i ryb) 37 83 60 57 60 

Udział w ochronie mokradeł, bagien, terenów 

bagiennych  
46 63 60 60 58 

Ochrona przed burzami i powodziami 31 50 48 80 52 

Podtrzymywanie gleby – procesy glebotwórcze 57 45 46 49 49 

Turystyka - cel wycieczek turystycznych 23 30 64 40 41 

Nauka „know-how” (z zakresu gospodarki stawowej) 20 45 50 29 38 

Zasoby medyczne do wykorzystania w przyszłości (np. 

rośliny lecznicze) 
26 45 38 20 33 

Zasób roślin ozdobnych  29 33 34 37 33 

Produkcja planktonu 20 20 20 37 24 

Produkcja nawozów dla rolnictwa 26 20 20 20 21 

Zasoby kulturowe (np. zabytkowe, tradycyjne 

urządzenia) 
20 20 24 20 21 

Produkcja energii 20 20 20 20 20 

Produkcja roślin 20 20 20 20 20 

Produkcja włókien 20 20 20 20 20 

a) 
– ocena polegała na przyznaniu punktów ważności, w której przyznane punkty w stosunku do pozostałych 

funkcji/działania kolejno oznaczały: 1 – małą ważność, 2 – umiarkowaną ważność, 3 – porównywalną ważność, 

4 – wyraźnie wyższe znaczenie, 5 – zdecydowanie najwyższe znaczenie. Z uwagi na porównywalną, ale różną 

liczbę respondentów reprezentujących poszczególne klasy wielkości obiektów stawowych, wyniki przedstawione 

zostały w procentach, gdzie 100% oznacza maksymalną możliwą sumę punktów.  

Źródło: opracowanie własne 
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W trakcie bezpośredniego wywiadu respondenci w skali od 1 do 5 oceniali ważność  

28 uszeregowanych alfabetycznie potencjalnych funkcji/działań stawów okreslających wymiar 

świadczonych przez nie usług ekosystemowych.  

Za najważniejszą funkcję, niezależnie od klasy wielkości stawów, uznano produkcję ryb  

i innych organizmów wodnych. Łączny wynik był bliski ocenie maksymalnej (99%), przy czym 

w mniejszych obiektach wynosił on 100% (rys. 17, tab. 9). 

Na drugim miejscu pod wzlędem ważności funkcji uplansowała się bioróżnorodność  

z około 90% wskazaniem (rys. 17, tab. 9). Funkcja ta nie generuje bezpośrednio przychodów 

gospodarstw. O ile jednak w przypadku większych obiektów mogą w grę wchodzić 

uwarunkowanie finansowe (rekompensaty wodno-środowiskowe), to pro-ekologiczna postawa 

właścicieli najmniejszych stawów odzwierciedla ich rzeczywiste postrzeganie wartości 

środowiska (nie korzystają oni z rekompensat wodno-środowiskowych i innych form wsparcia 

unijnych programów rybackich).  

Na kolejnych miejscach pod względem ważności znajdują się również pozakomercyjne 

funkcje przyrodnicze: zwiększenie retencji wodnej, udział w tworzeniu atrakcyjnego 

krajobrazu, lokalnego mikroklimatu i kształtowaniu stosunków wodnych, a także tworzenia 

miejsc schronienia, siedlisk i miejsc lęgowych dzikich zwierząt. W przypadku tych funkcji 

oceny były zróżnicowane w poszczególnych grupach obiektów stawowych. Najwyższe 

odnotowano w przypadku małych i średnich obiektów, natomiast zdecydowanie niżej funkcje 

te oceniali przedstawiciele największych obiektów. O ile poprawa retencji wodnej uzyskała w 

dużych obiektach wynik jeszcze na poziomie 80%, to pozostałe funcje oceniane były już na 

poziomie 70%. W konsekwencji funkcja roli stawów w podnoszeniu świadomości ekologicznej 

lokalnej społeczności w dużych obiektach stawowych postrzegana była również na względnie 

niskim poziomie (40%), podczas gdy w mniejszych obiektach poziom ten wahał się od 72% do 

93% (rys. 17, tab. 9).  

Inne funkcje regulacyjne i ekologiczne stawów, takie jak kumulacja zanieczyszczeń i 

samooczyszczanie wody, udział w cyklu przemian materii organicznej, kontrola chorób (ludzi 

i ryb), udział w ochronie mokradeł i terenów bagiennych, ochrona przed burzami  

i powodziami oraz procesy glebotwórcze, zostały ogólnie ocenione na dość wysokim poziomie 

powyżej 60% (rys. 17, tab, 9). Najniżej funkcje te oceniane były przez właścicieli 

najmniejszych obiektów, co zapewne wynika z małej wielkości stawów (do 1 ha) i 

proporcjonalnie mniejszego ich oddziaływania. Ukierunkowanie dużych obiektów stawowych 

na produkcję ryb stanowiło zapewne powód względnie niskiej oceny możliwości realizacji 

łowiectwa, wędkarstwa i rekreacji oraz postrzegania stawów jako źródła inspiracji, podczas gdy 

w obiektach mniejszych funkcje te były oceniane znacznie wyższej (rys. 17, tab. 9).  

Pozostałe funkcje i działania możliwe do realizacji na stawach: zastosowanie wiedzy 

„know-how” (z zakresu gospodarki stawowej), występowanie zasobów medycznych 

możliwych do wykorzystania w przyszłości (np. rośliny lecznicze), zasobów roślin ozdobnych, 

produkcja planktonu, produkcja nawozów dla rolnictwa, zasoby kulturowe (np. zabytkowe, 

tradycyjne urządzenia), produkcja energii, roślin oraz włókien, we wszystkich obiektach 

ogólnie oceniane były jako mniej lub mało ważne (rys. 17, tab. 9).   
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Podsumowanie 

Na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się łącznie ok. 3000 ha 

ziemnych stawów rybnych i innych podobnych niewielkich zbiorników wodnych. Mimo, że w 

stosunku do warmińsko-mazurskich jezior stanowi to niecałe 3% ich łącznej powierzchni, to ze 

stawów (bez stawów typu pstrągowego) odławia się rocznie prównywalną wielkość ryb jaka 

jest odławiana w połowach komercyjnych z jezior. Niezależnie od produkcji ryb ziemne stawy 

rybne przynoszą szereg korzyści tak dla środowiska przyrodniczego, jak i lokalnej 

społeczności. Zakres i wielkość tych korzyści w dużym stopniu zależy od charakteru 

prowadzonej produkcji rybackiej, jej wielofunkcyjności, zdolności i uwarunkowań 

podejmowania działań produkcyjnych oraz pozaprodukcyjnych, a także możliwości jej 

integracji z inną działalnością, w tym rolną i  rekreacyjną.  

Badania wykazały, że wielkość obiektów stawowych ma istotny wpływ na ich 

przeznaczenie, organizację i sposób zarządzania. Działalność rybacka w najmniejszych 

obiektach stawowych nie przekraczających 1 ha służyła wyłącznie zaspokojeniu własnych 

potrzeb iwłaścicieli gospodarstw rolnych.  

Działalność komercyjna prowadzona była w stawach powyżej 1 ha. Cechowała ją 

wielofunkcyjność: produkcja ryb konsumpcyjnych, produkcja materiału zarybieniowego i 

obsadowego, produkcja ryb ozdobnych, przetwórstwo rybne oraz prowadzenie łowisk 

specjalnych dla wędkarzy. Uzupełnieniem wielofunkcyjnej działalności rybackiej na stawach 

była dodatkowa działalność komercyjna o charakterze edukacyjnym (zielone szkoły, scieżki 

edukacyjne, punkty ornitologiczne), agroturystycznym i gastronomicznym. Największą 

aktywnością i zróżnicowaniem oferowanych form charakteryzowały się gospodarstwa średnie 

od 10 ha do 50 ha. Znacznie niższą aktywnością pod względem dodatkowej działalności 

charakteryzowały się duże obiekty o pow. powyżej 50 ha, których działalnośc koncentrowała 

się przede wszystkim na zasadniczej produkcji rybackiej. 

Badania wskazały na dość umiarkowaną możliwość integracji użytkowania stawów 

karpiowych z innymi formami działalności. Najbardziej otwarci pod tym względem byli 

użytkownicy stawów od 10 ha do 50 ha, którzy nie wykluczali integracji chowu karpia z 

wykorzystaniem ścieków pochodzących z intensywnych form akwakultury, akwaponiki 

(szklarniowych upraw roślin na wodzie pochodzącej z intensywnego tuczu ryb), uprawą 

żurawiny i wykorzystaniem wody ze stawów do nawodnień upraw rolnych. Tego rodzaju 

integracją nie byli zainteresowani użytkownicy dużych obiektow stawowych powyżej 50 ha.  

Spośród głównych priorytetów strategii rozwoju stawowej gospodarki karpiowej za 

najistotniejszy wszyscy użytkownicy stawów uznali poprawę rentowności gospodarstw 

rybackich. Według ich opinii istnieje potrzeba finansowego wsparcia unowocześnienia i 

rozwoju bazy produkcyjnej, zachowania i rozwoju bioróżnorodności, wprowadzenia 

rekompensat, promowania retencjonowania wody, poprawy stanu zdrowotności ryb, 

zwiększenia pozaprodukcyjnej wielofunkcyjności gospodarstw rybackich i na końcu budowy 

rynku rybnego. Użytkownicy dużych obiektów zainteresowani byli przede wszystkim 

wsparciem produkcji rybackie, a w mniejszym stopniu działalności pozaprodukcyjnej na 

stawach. 

Wszyscy ankietowani byli zgodni, że największy koszt ekologiczny w gospodarce 

stawowej generują straty powodowane przez zwierzęta rybożerne, w tym przede wszystkim 

przez ptaki (kormorany, czaple, orły bieliki) i wydry. Deklarowane straty z tego tytułu sięgały 

w przypadku niektórych obiektów ponad 50% ogółem obsady ryb, a ograniczenie szkodnictwa 

zostało wskazane przez wszystkich użytkowników stawów jako główny czynnik poprawiający 

rentowności gospodarstw stawowych. Na drugim miejscu znalazło się wprowadzanie nowych 
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gatunków ryb, jednak z wyraźnie większym poparciem użytkowników dużych obiektów 

stawowych. Dalsze wskazane obszary poprawy rentowności to ograniczenie kłusownictwa i 

poprawa intensywności produkcji, w których przedstawiciele wszystkich grup obiektów 

stawowych wykazali się podobnym poziomem oceny.  

Dotacje publiczne, wzrost cen zbytu ryb oraz mechanizacja produkcji najwyżej ocenione 

zostały w grupie obiektów najmniejszych, a najniżej w obiektach największych. Większy 

interwencjonizm w zakresie dotacji publicznych oraz cen zbytu ryb oczekiwany przez mniejsze 

obiekty stawowe wynikał z ich słabszej pozycji rynkowej, w porównaniu do obiektów dużych, 

w przypadku których oczekiwania związane z publiczną pomocą były znacznie niższe. 

Wszystkie badane grupy obiektów bardzo wysoko ocenili potrzebę wypłat rekompensat z tytułu 

przerw produkcyjnych, niezależnie czy spowodowane byłyby one przez choroby ryb, suszę, 

zanieczyszczenia wód oraz powodzie. 

Dotychczasowy system rekompensat wodno-środowiskowych oceniony został ogólnie jako 

dostateczny, zbyt skomplikowany i rozbudowany, a także jako charakteryzujący się zbyt 

rozbudowanym zakresem dokumentacji koniecznej do weryfikacji zadań wykonanych w 

ramach zawartych umów. 

Optymalizacja obsad ryb została przeciętnie oceniona we wszystkich obiektach. Wsparcie 

finansowe w zakresie racjonalizacji zatrudnienia ocenione zostało najniżej we wszystkich 

badanych grupach. Można to tłumaczyć rodzinnym charakterem mniejszych obiektów 

stawowych i stabilnym zatrudnieniem względnie niedużej liczby pracowników w większych 

obiektach.  

W ramach unowocześnienia i rozwoju bazy produkcyjnej za najbardziej potrzebujące 

wsparcia finansowego przedstawiciele wszystkich grup obiektów uznali kolejno remonty 

stawów, wymianę sprzętu, maszyn i środków transportu. Mniej istotne pod tym względem 

okazało się zwiększanie zatrudnienia oraz powierzchni produkcyjnej.  

Użytkownicy wszystkich obiektów stawowych, niezależnie od wielkości, wysoko ocenili 

potrzebę wsparcia finansowego zachowania i rozwoju bioróżnorodności. Przede wszystkim 

przyjęto potwierdzone w badaniach naukowych założenie, że tradycyjne metody chowu i 

hodowli ryb wystarczająco przyczyniają się do zachowania i rozwoju bioróżnorodności. W tym 

kontekście zbędna jest rozbudowa sieci obszarów chronionych, która w opini użytkowników 

stawów zwiększyłaby jedynie biurokratyczne obciążenia gospodarstw stawowych. Tradycyjne 

metody chowu i hodowli ryb są jednak mało opłacalne, stąd duże oczekiwania respodentów 

odnośnie rozszerzenia i modyfikacji systemu dopłat wodnośrodowiskowych. 

Retencjonowanie wody i jej wspieranie z funduszy europejskich najmocniej popierane było 

przez użytkowników średnich stawów od 10 ha do 50 ha. Poparcie to było mniejsze wśród 

użytkowników małych stawów, a najmniejsze w przypadku dużych stawów od 50 ha i więcej. 

Za podstawowe działania zmierzające do zwiększenia retencji uznano kolejno zwiększenie 

pojemności istniejących obiektów stawowych, budowę zbiorników buforowych w celu 

ograniczenia szkodnictwa rybożernych gatunków zwierząt i w ostatniej kolejności - budowę 

nowych obiektów stawowych. 

W zakresie poprawy zdrowotności ryb przedstwiciele wszystkich grub obiektów za 

najważniejszy wymagający wsparcia fiansowego uznali problem wirusowej choroby zakaźnej 

KHV. Za znacznie mniej istotną uznana została potrzeba finansowania ze środków publicznych 
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ograniczenia produkcji ryb wrażliwych (w tym głównie karpia) i intensyfikowanie prac 

genetycznych. 

Funkcje produkcyjne stawów, takie jak sprzedaż bezpośrednia, produkcja materiału 

zarybieniowego do wód otwartych i dla wędkarzy zostały uznane przez wszystkich badanych 

za podstawowy cel działalności rybackiej. Natomiast przedstawiciele obiektów od 10 ha do 50 

ha najsilniej wskazywali na potrzebę wsparcia finansowego działań z zakresu ochrony 

przyrody, turystyki, ekoturystyki i świadczenia usług w ramach łowisk wędkarskich. 

Spośród głównych piorytetów strategii rozwoju gospodarki karpiowej budowa rynku 

rybnego uzyskała ogólnie najmniej wskazań. Potrzebę wsparcia finansowego promocji 

spożycia i zwiększenia popytu na ryby popierali przede wszystkim przedstawiciele dużych 

obiektów stawowych, w których sprzedaż ryb stanowi główne i często jedyne źródło 

przychodów.  

Badania dotyczące oceny funkcji oraz działań podejmowanych na stawach przeprowadzone 

wśród użytkowników zróżnicowanych pod względem wielkości obiektów stawowych ujawniły 

szereg podobieństw, ale również różnic w postrzeganiu przez nich podstawowych funkcji i roli 

stawów w otaczającym środowisku.  

Użytkownicy wszystkich stawów za najważniejszą funkcję realizowaną na stawach uznali 

produkcję ryb i innych organizmów wodnych, natomiast udział stawów w sprzyjaniu 

bioróżnorodności został uznany za kolejną co do ważności funkcję stawów rybnych.  

Wysoko ocenione zostały pozostałe funkcje pozaprodukcyjne stawów rybnych, w tym 

zwiększenia retencji wodnej, udział w tworzeniu atrakcyjnego lokalnego krajobrazu, 

mikroklimatu i kształtowaniu stosunków wodnych, a także tworzenie miejsc schronienia, 

siedlisk i miejsc lęgowych dzikich zwierząt. Wyraźnie zaznaczył się w tym przypadku podział 

opinii wyrażonych przez użytkowników mniejszych stawów, gdzie oceny były najwyższe  

i użytkowników największych stawów, gdzie oceny były wyraźnie niższe. Również rola 

stawów rybnych w podnoszeniu świadomości ekologicznej lokalnej społeczności została 

znacznie niżej oceniona przez użytkowników największych obiektów stawowych. 

Możliwości realizacji funkcji regulacyjnych stawów takich jak kumulacja zanieczyszczeń i 

samooczyszczanie się wody, udział w cyklu przemian materii organicznej, kontrola chorób 

(ludzi i ryb), udział w ochronie mokradeł i terenów bagiennych oraz w ochronie przed burzami 

i powodziami zostały najniżej oceniane przez właścicieli najmniejszych obiektów stawowych. 

Wskazywane w literaturze zagranicznej (Mathé i Rey-Valette 2015,  Popp i in. 2018) jako 

możliwe do realizacji w obiektach akwakulturowych funkcje z wiązane z zastosowaniem 

wiedzy „know-how” (z zakresu gospodarki stawowej), występowaniem zasobów medycznych 

(np. rośliny lecznicze), zasobów roślin ozdobnych, produkcją planktonu oraz  nawozów dla 

rolnictwa, zasobami kulturowymi (zabytkowe, tradycyjne urządzenia), produkcją energii, 

roślin oraz włókien, zostały ogólnie we wszystkich badanych obiektach stawowych uznane za 

mało istotne. 
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2. Badania wśród osób nie związanych zawodowo z rybactwem 

zamieszkujących w sąsiedztwie jednego z objętych badaniami  

gospodarstw rybackich 

Wprowadzenie 

„Usługi ekosystemowe” to ogólnie wszelkie korzyści uzyskiwane ze środowiska przez 

gospodarkę, społeczności i gospodarstwa domowe (Hewelke i Wiśniewska 2018). Pojęcie 

usług ekosystemowych wiąże się z faktem istnienia kapitału przyrodniczego. Usługi to 

strumień korzyści, podczas gdy kapitał przyrodniczy jest zasobem generującym ten strumień 

korzyści. Koncepcja usług ekosystemowych pozwala analizować i obrazować związki 

pomiędzy środowiskiem, a systemem społeczno-gospodarczym. Pozwala sprowadzić 

ekologiczną złożoność ekosystemów, ich struktury i zachodzących w nich procesów, do 

stosunkowo ograniczonej liczby sprawowanych przez nie funkcji, a te z kolei powiązać 

zestawami określonych dóbr (korzyści), które mogą być wycenione w sensie ekonomicznym. 

Tym samym wpisuje się w ideę rozwoju zrównoważonego i podejścia ekosystemowego w 

zarządzaniu przestrzenią i podejmowaniu decyzji (Lorek A. 2015). 

Koncepcja usług ekosystemowych – strumieni świadczeń dostarczanych przez 

środowisko człowiekowi, które można zidentyfikować i wyceniać stanowi próbę przesunięcia 

idei ekorozwoju w kierunku antropocentrycznym i reakcja na podejście egocentryczne w 

ochronie środowiska, które jednak nie przyniosło oczekiwanych rezultatów (Boćkowski i 

Rogowski 2018). Koncepcja ta nie jest nowa. Pojęcie usług ekosystemowych w literaturze 

fachowej pojawiło się już pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego (Westman 1977).  

Na początku XXI wieku została ona w pełni rozwinięta i zaprezentowana szerokiemu 

gronu odbiorców przez zespół ekspertów tworzących TEEB (Ekonomia Ekosystemów i 

Bioróżnorodności) (Sukhedev 2010), zarządzany przez Program Narodów Zjednoczonych ds. 

Ochrony Środowiska (UNEP) przy wsparciu Komisji Europejskiej i rządów innych państw. 

Nowe podejście do ochrony przyrody wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród badaczy, co 

zaowocowało metodologicznym rozwinięciem tematu, kładąc podwaliny pod praktykę 

szacowania tego typu usług (Thomson i inni 2014). Usługi ekosystemowe oraz związane z nimi 

opłaty w coraz większym zakresie są włączane do polityk i strategii wielu krajów, jednak w 

Polsce koncepcja usług ekosystemowych jest słabo widoczna w dokumentach i aktach 

prawnych i  przejawia się zazwyczaj w formie pośrednich i niezbyt jasnych odniesień 

(Boćkowski i Rogowski 2018). 

Usługi ekosystemów wskazują na powiązanie podstawowych koncepcji ekologicznych 

i ekonomicznych, umożliwiając ujednolicenie oceny i określenie skuteczności różnych 

scenariuszy gospodarowania na danym obszarze. Są również odpowiednim instrumentem 

przekazującym informacje społeczności lokalnej i decydentom o powiązaniach człowieka z 

przyrodą oraz potrzebie zrównoważonego rozwoju (Costanza i in. 1997, De Groot i in. 2002, 

Kremen 2005, Lynos i in. 2005). Zgodnie z powyższą koncepcją środowisko jest dostawcą 

usług pozwalającego na rozwój gospodarki z korzyścią dla środowiska. Wynika to z coraz 

powszechniejszej świadomości, że między społeczeństwem a środowiskiem występuje relacja, 

która może wzmocnić bądź osłabić potencjał usług ekosystemów.  

Koncepcja usług ekosystemowych pozwala również na ocenę rozwiązań prawnych i 

odpowiedź na pytanie na ile one działają na rzecz interesu publicznego (Cavender-Bares i in. 

2015, Mizgajski, 2008, Kostecka, 2017, Graczyńska i in. 2017). Wycena ekonomiczna 

wszystkich zmian usług środowiskowych pozwala ocenić realny koszt społeczny netto 

planowanych inwestycji. Aktualnie wartość ekonomiczna dóbr nierynkowych jakimi są 
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zazwyczaj usługi ekosystemów jest pomijana w rachunku ekonomicznym inwestycji. Jest ona 

również najczęściej pomijana w makroekonomicznych wskaźnikach dobrobytu społecznego i 

wycenie dobrobytu jednostki. Może powodować to poważne zniekształcenie w/w wskaźników 

(Hewelke i Wiśniewska 2018).  

Warunkiem zaistnienia wartości ekonomicznych usług ekosystemowych jest 

powszechna świadomość, że dobrobyt zarówno w wymiarze społecznym jak i indywidualnym 

jest coraz częściej kształtowany poprzez dostęp do różnorodnych usług środowiskowych 

(Kronenberg i Bergier 2010). 

Zakres i cel badań 

Przeprowadzone badania o charakterze pilotażowym dotyczyły stopnia dostrzegania 

pozytywnych funkcji pozaprodukcyjnych stawów rybnych przez osoby niezwiązane zawodowo 

z rybactwem oraz ich gotowości do ponoszenia wydatków za korzystanie z tych funkcji.  

Badania przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym, polegały one na 

identyfikacji i ocenie, przez osoby nie związane zawodowo z rybactwem, zamieszkujące w 

sąsiedztwie ziemnych stawów typu karpiowego, funkcji oraz działań produkcyjnych i 

pozaprodukcyjnych podejmowanych na stawach rybnych. Celem badań było wyodrębnienie 

potencjalnych usług ekosystemowych świadczonych przez stawy rybne. W drugim etapie 

badana była gotowości tych samych respondentów do akceptacji wzrostu określonych 

wydatków publicznych oraz ponoszenia własnych dodatkowych wydatków z tytułu istnienia 

stawów rybnych w okolicy, prowadzenia ekologicznej hodowli ryb, a także świadczenia przez 

te stawy funkcji pozaprodukcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji 

przeciwpożarowych i przeciwpowodziowych. 

Wyniki badań 

Badaniami objęto 121 osób nie związanych zawodowo z rybactwem zamieszkujących w 

sąsiedztwie ziemnych stawów typu karpiowego, zlokalizowanych na obszarze województwa 

warmińsko-mazurskiego (tab. 1). Badania przeprowadzono w okresie lipiec-sierpień 2019 r. 

metodą bezpośrednich konsultacji i ankietyzacji. 

 W Pasłęku przeprowadzono wywiad z 94 respondentami (78%), tymczasem 27 

pozostałych respondentów (22%) stanowili mieszkańcy miejscowości: Jabłońskie, Kośmidry, 

Wrotkowo, Zatyki, Ściborki oraz Stare Gajdzie (tab. 2). Większość badanych wsi stanowiły 

kobiety (56%) natomiast okolic miejskich mężczyźni (57% (tab. 2). Pod względem wieku na 

wsiach przeważali mieszkańcy w przedziale wiekowym od 31 do 40 lat (33%) oraz od 51 do 

60 lat (26%) tymczasem w okolicach miejskich od 60 i więcej lat (31%) oraz od 41 do 50 lat 

(22%) (tab. 2). Wśród mieszkańców wsi najwięcej badanych posiadało wykształcenie średnie 

(48%) i podstawowe (44%), natomiast w okolicach miejskich średnie (38%) i wyższe (34%). 

 Respondenci wsi w 93% a okolic miejskich w 53% uznali za bardzo istnoną możliwość 

wystąpienia na użytkowanych rybacko stawach rybnych dzikich gatunków roślin i zwierząt 

Jedynie 7% badanych w mieście waskazało tą możliowść jako niestotną (rys. 1 i tab. 3). 

 Mieszkańcy okolic miejskich w 47% wskazali na bardzo istotną możliwość pełnienia 

przez stawy rybne funkcji przyczyniającej się do zmniejszenia ryzyka powodzi. Tymczasem 

63% badanych wsi oraz 20% badnych okolic miejskich okreśłiło tą możliwość jako nieistotną 

(rys. 1 i tab. 3). 
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Tabela 1. Wykaz lokalizacji respondentów 

Powiat Gmina Miejscowość 
Liczba 

ankietowanych 
Data wywiadu 

 Gołdap 

Gołdap 

Jabłońskie 6 23-24.07.2019 

Kośmidry 4 24.07.2019 

Wrotkowo 3 
14.08.2019 

Zatyki 11 

Banie 

Mazurskie 

Ściborki 2 
13.08.2019 

Stare Gajdzie 1 

Elbląg Pasłęk Pasłęk 94 22.07-24.08.2019 

 Źródło: Opracowanie własne  

 Ankietowani wsi w 85% a okolic miejskich w 57% uzali za niestotną możliwość 

przyczynienia się przez stawy rybne do zwiększania ryzyka powodzi. W stopniu bardzo 

istotnym tą możliowść wskazało jedynie 11% ankietowanych z okolic miejskich (rys. 1 i tab. 

3). 

Tabela 2. Podstawowe informacje o respondentach 

Wyszczególnienie 
Jednostka osadnicza 

Wieś Miasto 

Miejsce zameldowania 27 22,3% 94 77,7% 

Płeć 
Kobieta 15 55,6% 40 42,6% 

Mężczyzna 12 44,4% 54 57,4% 

Wiek 

18-30 4 14,8% 6 6,4% 

31-40 9 33,3% 18 19,1% 

41-50 5 18,5% 21 22,3% 

51-60 7 25,9% 20 21,3% 

60 i więcej 2 7,4% 29 30,9% 

Wykształcenie 

Podstawowe 12 44,4% 3 3,2% 

Zawodowe 1 3,7% 23 24,5% 

Średnie 13 48,1% 36 38,3% 

Wyższe 1 3,7% 32 34,0% 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych   
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Rys. 1. Potencjalne funkcje stawów rybnych w opinii mieszkańców wsi i okolic miejskich 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Tabela 3. Potencjalne funkcje stawów rybnych mieszkańców w opinii wsi i okolic miejskich. 

Liczba poszczególnych ocen i ich udział procentowy 

Wyszczególnienie 

Łącznie 

Wieś Miasto 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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 Badania wskazały, że 63% respondentów wsi, a 59% respondentów okolic miejskich 

uważa za bardzo istotną możliwość pełnienia przez stawy rybne zbiornika przeciwpożarowego. 

Jako nieistotną wskazało 4% respondentów wsi i 11% okolic miejskich (rys. 1 i tab. 3). 

 Przeważająca większość badanych za równo na wsi (96%) jak i w okolicach miejskich 

(78%) wskzała, że stawy rybne przyczyniają się w sposób bardzo istotny do tworzenia bardziej 

urozmaiconego, a tym samym bardziej atrakcyjnego krajbrazu (rys. 1 i tab. 3). Podobna 

sytuacja miała miejsce odnośnie wykorzystania stawów rybnych do celów rekreacyjnych, gdzie 

96% badanych wsi i 80% okolic miejskich wskazywało na bardzo istotną rolę stawów w 

kontekście ich wykorzystania do celów rekreacyjnych (rys. 1 i tab. 3). 

 Przewaga wskazań na bardzo istotną i istotna rolę potencjalnych funkcji stawów 

rybnych jest wynikiem pozytywnych opinii dotyczcych stawów rybnych wśród badanych.   

 Najwięcej ankietowanych, bo aż 98 uważało, że do jednej z 10 najważniejszych funkcji 

stawów rybnych należy zaliczyć miejsce tarłowe i reprodukcji ryb. Na drugim miejscu 

respondenci wybrali: zbiornik przeciwpożarowy (97 wskazań), na trzecim miejscu: możliwość 

spędzania czasu wolnego – rekreacji (93 wskazania), a na kolejnych miejscach: udział w 

tworzeniu atrakcyjnego krajobrazu (85 wskazań), produkcja ryb i innych organizmów wodnych 

(82 wskazania), podtrzymywanie bioróżnorodności (77 wskazań), schronienie, siedliska i 

miejsca lęgowe dzikich zwierząt (77 wskazań), możliwość realizacji łowiectwa/wędkarstwa 

(74 skazania), udział w kształtowaniu lokalnego mikroklimatu (69 wskazań), podnoszenie 

świadomości ekologicznej (67 wskazań) (rys. 2 i tab. 4). 

 Wśród respondentów okolic miejskich najwięcej, bo aż 76 uważało, że do jednej z 10 

najważniejszych funkcji stawów rybnych należy zaliczyć: miejsce tarłowe i reprodukcji ryb 

oraz zbiornik przeciwpożarowy, na trzecim miejscu: możliwość spędzania wolnego czasu – 

rekreacja (68 wskazań), a na kolejnych miejscach: udział w tworzeniu atrakcyjnego krajobrazu 

(60 wskazań), produkcja ryb i innych organizmów wodnych (58 wskazań), schronienie, 

siedliska i miejsca lęgowe dzikich zwierząt (58 wskazań), podtrzymywanie bioróżnorodności 

(56 wskazania), turystyka - cel wycieczek turystycznych (53 wskazania), udział w 

kształtowaniu lokalnego mikroklimatu (52 wskazania), podnoszenie świadomości ekologicznej 

(51 wskazań) (tab. 4 i tab. 5). 

 Badania wykazały, że najwięcej respondentów wsi (26 wskazań) do jednej z 10 

najważniejszych funkcji stawów rybnych zaliczyło możliwość realizacji 

łowiectwa/wędkarstwa. Na drugim miejscu ankietowani wybrali: możliwość spędzania 

wolnego czasu – rekreacja (25 wskazań) oraz udział w tworzeniu atrakcyjnego krajobrazu (25 

wskazań), a na kolejnych miejscach: produkcja ryb i innych organizmów wodnych (24 

wskazań), miejsca tarłowe i reprodukcji ryb (22 wskazania), zbiornik przeciwpożarowy (21 

wskazań), podtrzymywanie bioróżnorodności (21 wskazań), zwiększanie retencji wodnej (20 

wskazań), schronienie, siedliska i miejsca lęgowe dzikich zwierząt (19 wskazań), udział w 

kształtowaniu lokalnego mikroklimatu (17 wskazań) (tab. 4 i tab. 6). 

 Badani wybierając najważniejsze funkcje stawów rybnych zazwyczaj oceniali je jako 

istotne i bardzo istotne, tak jak miało np. miejsce w przypadku funkcji: miejsca tarłowe i 

reprodukcji ryb, gdzie 80 ankietowanych wskazało na jej bardzo istotne znaczenie, a 14 

kolejnych ankietowanych na istotne znaczenie (rys. 3). W paru przypadkach wybory 

ankietowanych rozłożyły się mniej więcej po równo, tak ja miało to miejsce w przypadku 
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funkcji: kontrola chorób (ludzi i ryb), gdzie ankietowani ocenili tą funkcję za nieistotną (3 

wskazania), umiarkowaną (4 wskazania), istotną (1 wskazanie) oraz bardzo istotną (3 

wskazania) (rys. 3). 

  Zarówno mieszkańcy wsi jak i okolic miejskich przy wyborze najważniejszych funkcji 

stawów rybnych dokonywali ich oceny przeważnie jako bardzo istotna oraz istotna (tab. 7). 

 Na podstawie badań można stwierdzić, że badani dostrzegają głównie funkcje związane 

z gospodarką rybacką, funkcje rekreacyjne, funkcje krajobrazowe, a także funkcje 

przeciwpożarowe stawów rybnych. 
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Rys. 2. Ocena funkcje stawów rybnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Tabela 4. Zestawienie ocen funkcji stawów rybnych 

Wyszczególnienie 

Łącznie 

W
ie

ś 

M
ia

st
o
 

M
ia

st
o

+
W

ie
ś 

Miejsca tarłowe i reprodukcji ryb 22 22,4% 76 77,6% 98 

Zbiornik przeciwpożarowy 21 21,6% 76 78,4% 97 

Możliwość spędzania wolnego czasu – rekreacja 25 26,9% 68 73,1% 93 

Udział w tworzeniu atrakcyjnego krajobrazu 25 29,4% 60 70,6% 85 

Produkcja ryb i innych organizmów wodnych 24 29,3% 58 70,7% 82 

Podtrzymywanie bioróżnorodności 21 27,3% 56 72,7% 77 

Schronienie, siedliska i miejsca lęgowe dzikich zwierząt 19 24,7% 58 75,3% 77 

Możliwość realizacji łowiectwa/wędkarstwa 26 35,1% 48 64,9% 74 

Udział w kształtowaniu lokalnego mikroklimatu 17 24,6% 52 75,4% 69 

Podnoszenie świadomości ekologicznej 16 23,9% 51 76,1% 67 

Turystyka - cel wycieczek turystycznych 3 5,4% 53 94,6% 56 

Zwiększanie retencji wodnej  20 40,8% 29 59,2% 49 

Ochrona przed burzami i powodziami 1 2,3% 42 97,7% 43 

Udział w kształtowaniu stosunków wodnych 14 35,0% 26 65,0% 40 

Udział w ochronie mokradeł, bagien, terenów bagiennych  2 6,5% 29 93,5% 31 

Podtrzymywanie gleby – procesy glebotwórcze 3 10,3% 26 89,7% 29 

Zasób roślin ozdobnych  0 0,0% 20 100,0% 20 

Kumulacja zanieczyszczeń, samooczyszczanie wody 2 10,5% 17 89,5% 19 

Źródło inspiracji  7 36,8% 12 63,2% 19 

Nauka „know-how” (z zakresu gospodarki stawowej) 1 6,7% 14 93,3% 15 

Produkcja planktonu 0 0,0% 15 100,0% 15 

Kontrola chorób (ludzi i ryb) 0 0,0% 11 100,0% 11 

Produkcja roślin 0 0,0% 10 100,0% 10 

Zasoby medyczne do wykorzystania w przyszłości (np. rośliny lecznicze) 0 0,0% 9 100,0% 9 

Produkcja energii 0 0,0% 8 100,0% 8 

Udział w cyklu przemian materii organicznej 1 12,5% 7 87,5% 8 

Zasoby kulturowe (np. zabytkowe, tradycyjne urządzenia) 0 0,0% 5 100,0% 5 

Produkcja nawozów dla rolnictwa 0 0,0% 2 100,0% 2 

Produkcja włókien 0 0,0% 2 100,0% 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Tabela 5. Zestawienie ocen funkcji stawów rybnych wśród respondentów okolic miejskich 

Wyszczególnienie 
Łącznie 

Miasto 

Miejsca tarłowe i reprodukcji ryb 76 8,1% 

Zbiornik przeciwpożarowy 76 8,1% 

Możliwość spędzania wolnego czasu – rekreacja 68 7,2% 

Udział w tworzeniu atrakcyjnego krajobrazu 60 6,4% 

Produkcja ryb i innych organizmów wodnych 58 6,2% 

Schronienie, siedliska i miejsca lęgowe dzikich zwierząt 58 6,2% 

Podtrzymywanie bioróżnorodności 56 6,0% 

Turystyka - cel wycieczek turystycznych 53 5,6% 

Udział w kształtowaniu lokalnego mikroklimatu 52 5,5% 

Podnoszenie świadomości ekologicznej 51 5,4% 

Możliwość realizacji łowiectwa/wędkarstwa 48 5,1% 

Ochrona przed burzami i powodziami 42 4,5% 

Zwiększanie retencji wodnej 29 3,1% 

Udział w ochronie mokradeł, bagien, terenów bagiennych 29 3,1% 

Udział w kształtowaniu stosunków wodnych 26 2,8% 

Podtrzymywanie gleby – procesy glebotwórcze 26 2,8% 

Zasób roślin ozdobnych 20 2,1% 

Kumulacja zanieczyszczeń, samooczyszczanie wody 17 1,8% 

Produkcja planktonu 15 1,6% 

Nauka „know-how” (z zakresu gospodarki stawowej) 14 1,5% 

Źródło inspiracji 12 1,3% 

Kontrola chorób (ludzi i ryb) 11 1,2% 

Produkcja roślin 10 1,1% 

Zasoby medyczne do wykorzystania w przyszłości (np. rośliny lecznicze) 9 1,0% 

Produkcja energii 8 0,9% 

Udział w cyklu przemian materii organicznej 7 0,7% 

Zasoby kulturowe (np. zabytkowe, tradycyjne urządzenia) 5 0,5% 

Produkcja nawozów dla rolnictwa 2 0,2% 

Produkcja włókien 2 0,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Tabela 6. Zestawienie ocen funkcji stawów rybnych wśród respondentów wsi 

Wyszczególnienie 
Łącznie 

Wieś 

Możliwość realizacji łowiectwa/wędkarstwa 26 9,6% 

Możliwość spędzania wolnego czasu – rekreacja 25 9,3% 

Udział w tworzeniu atrakcyjnego krajobrazu 25 9,3% 

Produkcja ryb i innych organizmów wodnych 24 8,9% 

Miejsca tarłowe i reprodukcji ryb 22 8,1% 

Zbiornik przeciwpożarowy 21 7,8% 

Podtrzymywanie bioróżnorodności 21 7,8% 

Zwiększanie retencji wodnej  20 7,4% 

Schronienie, siedliska i miejsca lęgowe dzikich zwierząt 19 7,0% 

Udział w kształtowaniu lokalnego mikroklimatu 17 6,3% 

Podnoszenie świadomości ekologicznej 16 5,9% 

Udział w kształtowaniu stosunków wodnych 14 5,2% 

Źródło inspiracji  7 2,6% 

Turystyka - cel wycieczek turystycznych 3 1,1% 

Podtrzymywanie gleby – procesy glebotwórcze 3 1,1% 

Udział w ochronie mokradeł, bagien, terenów bagiennych  2 0,7% 

Kumulacja zanieczyszczeń, samooczyszczanie wody 2 0,7% 

Ochrona przed burzami i powodziami 1 0,4% 

Nauka „know-how” (z zakresu gospodarki stawowej) 1 0,4% 

Udział w cyklu przemian materii organicznej 1 0,4% 

Zasób roślin ozdobnych  0 0,0% 

Produkcja planktonu 0 0,0% 

Kontrola chorób (ludzi i ryb) 0 0,0% 

Produkcja roślin 0 0,0% 

Zasoby medyczne do wykorzystania w przyszłości (np. rośliny lecznicze) 0 0,0% 

Produkcja energii 0 0,0% 

Zasoby kulturowe (np. zabytkowe, tradycyjne urządzenia) 0 0,0% 

Produkcja nawozów dla rolnictwa 0 0,0% 

Produkcja włókien 0 0,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

  



46 

 

 
Rys. 3. Ocena funkcji stawów rybnych (zestawienie szczegółowe) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Produkcja ryb i innych organizmów wodnych

Udział w tworzeniu atrakcyjnego krajobrazu

Możliwość spędzania wolnego czasu – rekreacja

Zbiornik przeciwpożarowy

Miejsca tarłowe i reprodukcji ryb

nieistotna m. istotna umiarkowana istotna b. istotna
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Tabela 7. Zestawienie szczegółowe dotyczące oceny funkcji stawów rybnych 

Wyszczególnienie 

Łącznie 

Wieś Miasto 

n
ie

is
to

tn
a 

m
. 

is
to

tn
a 

u
m

ia
rk

o
w

an
a 

is
to

tn
a 

b
. 
is

to
tn

a 

n
ie

is
to

tn
a 

m
. 

is
to

tn
a 

u
m

ia
rk

o
w

an
a 

is
to

tn
a 

b
. 
is

to
tn

a 

Miejsca tarłowe i reprodukcji ryb 0 0 0 2 20 2 0 2 12 60 

Zbiornik przeciwpożarowy 0 0 0 3 18 2 1 6 9 58 

Możliwość spędzania wolnego czasu – rekreacja 0 0 0 4 21 4 0 3 16 45 

Udział w tworzeniu atrakcyjnego krajobrazu 0 0 0 1 24 0 1 2 12 45 

Produkcja ryb i innych organizmów wodnych 0 0 1 1 22 1 1 3 9 44 

Podtrzymywanie bioróżnorodności 0 0 0 1 20 1 0 0 11 44 

Schronienie, siedliska i miejsca lęgowe dzikich zwierząt 0 0 1 0 18 1 0 0 10 47 

Możliwość realizacji łowiectwa/wędkarstwa 0 0 1 1 24 0 1 4 12 31 

Udział w kształtowaniu lokalnego mikroklimatu 0 0 0 2 15 1 2 2 9 38 

Podnoszenie świadomości ekologicznej 0 0 1 3 12 1 0 1 9 40 

Turystyka - cel wycieczek turystycznych 0 0 1 0 2 2 2 5 9 35 

Zwiększanie retencji wodnej  0 0 0 2 18 0 0 3 4 22 

Ochrona przed burzami i powodziami 0 0 0 1 0 2 2 4 7 27 

Udział w kształtowaniu stosunków wodnych 0 0 0 2 12 1 0 3 7 15 

Udział w ochronie mokradeł, bagien, terenów bagiennych  0 0 0 1 1 0 1 2 10 16 

Podtrzymywanie gleby – procesy glebotwórcze 0 0 0 1 2 0 1 0 5 20 

Zasób roślin ozdobnych  0 0 0 0 0 1 1 2 3 13 

Kumulacja zanieczyszczeń, samooczyszczanie wody 0 0 0 2 0 1 0 4 6 6 

Źródło inspiracji  0 0 0 0 7 0 0 1 3 8 

Nauka „know-how” (z zakresu gospodarki stawowej) 0 0 0 0 1 0 1 1 4 8 

Produkcja planktonu 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 

Kontrola chorób (ludzi i ryb) 0 0 0 0 0 3 0 4 1 3 

Produkcja roślin 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 

Zasoby medyczne do wykorzystania w przyszłości (np. rośliny 

lecznicze) 
0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 

Produkcja energii 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 

Udział w cyklu przemian materii organicznej 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 

Zasoby kulturowe (np. zabytkowe, tradycyjne urządzenia) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 

Produkcja nawozów dla rolnictwa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Produkcja włókien 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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 W opinii respondentów zarówno wsi jak i okolic miejskich, stawy rybne o bogatej 

różnorodności położone na obszarach natura 2000 nie powinny być przekształcane w rezerwaty 

przyrody. Taką tendencję przejawił 100% ankietowany wsi oraz 66% ankietowanych obszaru 

miejskiego (rys. 4 i tab. 8)  

 Spośród respondentów okolic miejskich przeciwnych przekształcaniu stawów rybnych 

w rezerwaty przyrody 53% uważa, że stawy rybne nie powinny być przekształcane, gdyż 

rybackie użytkowanie stawów warunkuje ich funkcje ekologiczne, natomiast 13% badanych ze 

wsi uzasadnia to zależnością od występujących na stawach gatunków dzikich zwierząt i roślin 

(rys. 4 i tab. 8).  

 Spośród 100% ankietowanych ze wsi przeciwnych przekształcaniu stawów rybnych w 

rezerwaty przyrody, 93% uważa, że stawy rybne nie powinny być przekształcane, gdyż 

rybackie użytkowanie stawów warunkuje ich funkcje ekologiczne, natomiast 7% pozostałych 

badanych wsi uzasadnia to zależnością od występujących na stawach gatunków (rys. 4 i tab. 8). 

 Do zwolenników przekształcenia stawów rybnych o bogatej różnorodności położonych 

na obszarach natura 2000 w rezerwaty przyrody należy 34% procent badanych z okolic 

miejskich (rys. 4 i tab. 8). 

 Powodem opowiedzenia się większości respondentów przeciw przekształceniu stawów 

rybnych w rezerwaty przyrody byłby brak kontroli nad stawami rybnymi przez ludzi, w wyniku 

czego stawy te mogłyby ulec zanikowi.  

 
Rys. 4. Gotowość do akceptacji przekształcania stawów rybnych o bogatej różnorodności 

położonych na obszarach natura 2000 w rezerwaty przyrody 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Tabela 8. Gotowość do akceptacji przekształcania stawów rybnych o bogatej różnorodności 

położonych na obszarach natura 2000 w rezerwaty przyrody. Liczba poszczególnych ocen 

Wyszczególnienie 
Łącznie 

Wieś Miasto 

nie - gdyż rybackie 

użytkowanie stawów 

warunkuje ich funkcje 

ekologiczne 

25 92,6% 50 53,2% 

nie - to zależy od 

występujących na stawach 

gatunków 

2 7,4% 12 12,8% 

tak 0 0,0% 32 34,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 Mieszkańcy wsi wyżej niż mieszkańcy okolic miejskich ocenili funkcje rekreacyjne, 

produkcyjne i krajobrazowe stawów rybnych (rys. 5 i tab. 9). 

 Należy nadmienić, iż przy ocenie funkcji krajobrazowej stawów rybnych, 100% 

respondentów wsi oceniło ją jako bardzo istotną (rys. 5 i tab. 9). Podobna sytuacja miała miejsce 

w przypadku oceny funkcji rekreacyjnej oraz funkcji produkcyjnej związanej z gospodarką 

rybacką, gdzie około 90% respondentów wsi wskazała na ich bardzo istotne znaczenie (rys. 5 i 

tab. 9). 

 Ankietowani zarówno okolic miejskich jak i wsi uznali za bardzo atrakcyjne  

i atrakcyjne funkcje: rekreacyjne, funkcje w gospodarce wodnej, krajobrazowe, ekologiczne 

oraz funkcje produkcyjne związane z gospodarką rybacką (rys. 5 i tab. 9), co wskazuje na 

istotną rolę stawów rybnych w życiu mieszkańców badanych obszarów. 
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Rys. 5. Możliwość realizacji przez stawy rybne określonych funkcji w opinii respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Tabela 9. Możliwość realizacji przez stawy rybne określonych funkcji w opinii respondentów. 

Liczba ocen i ich procentowy udział 

Wyszczególnienie 

Łącznie 

Wieś Miasto 

n
ie

is
to

tn
a
 

m
. 

is
to
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m
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rk
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w
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a
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a 

n
ie
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a
 

m
. 
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to

tn
a
 

b
. 

is
to

tn
a 

Funkcje rekreacyjne – łowisko dla wędkarzy, miejsce 

spacerów, ścieżki ekologiczne - obserwacje ryb i 

dzikich zwierząt 

0 0 0 1 26 2 1 8 16 67 

0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 96,3% 2,1% 1,1% 8,5% 17,0% 71,3% 

Funkcje w gospodarce wodnej – retencja wody, lokalne 

zbiorniki przeciwpowodziowe i przeciwpożarowe 

1 0 1 3 22 4 2 9 14 65 

3,7% 0,0% 3,7% 11,1% 81,5% 4,3% 2,1% 9,6% 14,9% 69,1% 

Funkcje krajobrazowe – urozmaicenie lokalnego 

krajobrazu 

0 0 0 0 27 0 2 1 21 70 

0% 0% 0% 0% 100% 0,0% 2,1% 1,1% 22,3% 74,5% 

Funkcje ekologiczne – siedlisko dzikich zwierząt i roślin 

0 0 2 6 19 2 1 6 19 66 

0,0% 0,0% 7,4% 22,2% 70,4% 2,1% 1,1% 6,4% 20,2% 70,2% 

Funkcje produkcyjne związane z gospodarką rybacką 

(produkcja ryb, materiały zarybieniowego 

0 0 0 3 24 5 1 10 16 62 

0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 88,9% 5,3% 1,1% 10,6% 17,0% 66,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 

Ankietowanych wsi jak i okolic miejskich w większości opowiadali się za wsparciem 

ze strony państwa działalności rybackiej prowadzonej na stawach, głównie w postaci dopłat 

bezpośrednich oraz zwolnienia z opłat za wodę (rys. 6 i tab. 10). 

 14% badanych okolic miejskich uważało, że wsparcie powinno być udzielane w formie 

rekompensat wodno-środowiskowych, 24% opowiadało się za wsparciem w formie dopłat 

bezpośrednich, 20% zwolnienia z opłat za wodę, 13% dopłat proporcjonalnych do wielkości 

wyprodukowanych ryb a 8% preferencyjnych kredytów inwestycyjnych (rys. 6 i tab. 10). 
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 Spośród badanych przychylnych wspieraniu przez państwo ze środków publicznych 

22% uważało, że wsparcie powinno być udzielane w formie rekompensat wodno-

środowiskowych, 30% opowiadało się za wsparciem w formie dopłat bezpośrednich, 11% 

zwolnienia z opłat za wodę, 13% dopłat proporcjonalnych do wielkości wyprodukowanych ryb 

a 8% preferencyjnych kredytów inwestycyjnych (rys. 6 i tab. 10). 

 Niechęć do wspierania przez państwo ze środków publicznych działalności rybackiej 

prowadzonej na stawach wyraziło 2% ankietowanych wsi oraz 22% badanych okolic miejskich 

(rys. 6 i tab. 10). 

 Z zebranych danych wynika, że badani obszaru miejskiego są mniej przychylni 

wspieraniu przez państwo ze środków publicznych działalności rybackiej prowadzonej na 

stawach. 

 
Rys. 6. Formy wsparcia ze środków publicznych działalności rybackiej na stawach w opinii 

respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Tabela 10. Formy wsparcia ze środków publicznych działalności rybackiej na stawach w 

opinii respondentów. Liczba poszczególnych ocen i ich udział procentowy 

Wyszczególnienie 
Łącznie 

Wieś Miasto 

tak - preferencyjnych kredytów 

inwestycyjnych 
6 9,4% 10 7,5% 

tak - dopłat proporcjonalnych do 

wielkości wyprodukowanych ryb 
7 10,9% 17 12,8% 

tak - zwolnienia z opłat za wodę 17 26,6% 26 19,5% 

tak - dopłat bezpośrednich 19 29,7% 32 24,1% 

tak - rekompensat wodno-

środowiskowych 
14 21,9% 19 14,3% 

nie 1 1,6% 29 21,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
 

 Połowa wszystkich ankietowanych była skora zapłacić do 30% więcej za ryby 

pochodzące z hodowli prowadzonej w sposób ekologiczny, natomiast 1/3 od 31% do 60% (rys. 

7, tab. 11 i tab. 12). 

 Z danych wynika, że 6% respondentów okolic miejskich była gotowa zapłacić więcej 

za ryby pochodzące z hodowli ekologicznej, tymczasem 4% respondentów obszaru miejskiego 

oraz 15% respondentów wsi było w stanie zapłacić nawet od 91% do 100% (rys. 7, tab. 11 i 

tab. 12). 

 Jedynie 5% ankietowanych okolic miejskich opowiedziało się za brakiem gotowości do 

zapłaty za ryby pochodzące z hodowli prowadzonej w sposób ekologiczny (rys. 7, tab. 11 i tab. 

12). 

 Przejawianie przez większość respondentów gotowości do wyższej zapłaty za ryby 

pochodzące z hodowli ekologicznej zgodne jest z obecnymi trendami żywieniowymi, które 

preferują dietę opartą na ekologicznych produktach.  
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Rys. 7. Gotowość do zapłaty za ryby pochodzące z hodowli ekologicznej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 

Tabela 11. Gotowość do zapłaty określonej kwoty za ryby pochodzące z hodowli 

ekologicznej. Liczba poszczególnych ocen 

Wyszczególnienie 
Łącznie 

Wieś Miasto 

tak 

1-10% 3 11,1% 7 7,4% 

11-20% 0 0,0% 22 23,4% 

21-30% 11 40,7% 20 21,3% 

31-40% 1 3,7% 8 8,5% 

41-50% 3 11,1% 15 16,0% 

51-60% 5 18,5% 7 7,4% 

61-70% 0 0,0% 4 4,3% 

71-80% 0 0,0% 2 2,1% 

81-90% 0 0,0% 0 0,0% 

91-100% 4 14,8% 4 4,3% 

nie 0 0,0% 5 5,3% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Tabela 12. Gotowość do zapłaty określonej kwoty za ryby pochodzące z hodowli 

ekologicznej. Zsumowana liczba poszczególnych ocen 

Wyszczególnienie 
Łącznie 

Wieś Miasto 

tak 

1-30% 14 51,9% 49 52,1% 

31-60% 9 33,3% 30 31,9% 

61-90% 0 0,0% 6 6,4% 

91-100% 4 14,8% 4 4,3% 

nie 0 0,0% 5 5,3% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 W opini respondentów zarówno wsi jak i okolic miejskich za najbardziej atrakcyjne 

elementy krajobrazu uchodzą lasy i jeziora, które ocenione zostały jako atrakcyjne i bardzo 

atrakcyjne. 44% respondentów wsi i 47% respondentów okolic miejskich uznało rzeki za 

średnio atrakcyjne (rys. 8 i tab. 13). 

 Badani zarówno wsi jak i okolic miejskich wskazali głównie, że ziemne stawy rybne 

oraz bagna i moczary są mało atrakcyjne i nieatrakcyjne, z tym że stawy zostały wyżej ocenione 

niż bagna i moczary (rys. 8 i tab. 13). 

 Około 1/5 respondentów wsi wskazało, iż jeziora jako element krajobrazu są 

nieatrakcyjne, uzasadniając ten wybór faktem braku jezior w okolicy ich zamieszkania (rys. 8 

i tab. 13). 

 We współczesnym świecie media promuje lasy jako najbardziej pierwotne i naturalne 

elementy krajobrazu, co utwierdza opinię publiczą w przekonaniu, iż są one ze wszystkich 

innych elementów kraobraazu najbardziej pożądane, czego potwierdzenie można dostrzec w 

opinii respondentów. 
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+Rys. 8. Opinia respondentów dotycząca atrakcyjności elementów wybranych krajobrazów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Tabela 13. Opinia respondentów dotycząca atrakcyjności elementów wybranych krajobrazów. 

Liczba poszczególnych ocen 

Wyszczególnienie 
Łącznie 

Wieś Miasto 

Lasy 

nieatrakcyjny 0 0,0% 3 3,2% 

mało atrakcyjny 0 0,0% 0 0,0% 

średnio atrakcyjny 2 7,4% 16 17,0% 

atrakcyjny 4 14,8% 35 37,2% 

bardzo atrakcyjny 21 77,8% 40 42,6% 

Jeziora 

nieatrakcyjny 6 22,2% 1 1,1% 

mało atrakcyjny 1 3,7% 3 3,2% 

średnio atrakcyjny 6 22,2% 12 12,8% 

atrakcyjny 10 37,0% 39 41,5% 

bardzo atrakcyjny 4 14,8% 39 41,5% 

Ziemne stawy typu 

karpiowego 

nieatrakcyjny 1 3,7% 21 22,3% 

mało atrakcyjny 6 22,2% 46 48,9% 

średnio atrakcyjny 7 25,9% 19 20,2% 

atrakcyjny 11 40,7% 3 3,2% 

bardzo atrakcyjny 2 7,4% 5 5,3% 

Bagna, moczary 

nieatrakcyjny 17 63,0% 63 67,0% 

mało atrakcyjny 10 37,0% 24 25,5% 

średnio atrakcyjny 0 0,0% 3 3,2% 

atrakcyjny 0 0,0% 0 0,0% 

bardzo atrakcyjny 0 0,0% 4 4,3% 

Rzeki 

nieatrakcyjny 3 11,1% 6 6,4% 

mało atrakcyjny 10 37,0% 21 22,3% 

średnio atrakcyjny 12 44,4% 44 46,8% 

atrakcyjny 2 7,4% 17 18,1% 

bardzo atrakcyjny 0 0,0% 6 6,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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 Według opinii respondentów zarówno wsi jak i okolic miejskich tereny ze stawami 

rybnymi są bardziej atrakcyjniejsze od niezabudowanych gruntów rolnych (rys. 9, tab. 14 i tab. 

15). Taki pogląd podzielają badani wsi, których 48% uważa, że stawy rybne są bardziej 

atrakcyjniejsze od niezabudowanych gruntów rolnych od 31% do 60%, kolejnych 11% 

respondentów wskazuje, że są bardziej atrakcyjne od 61% do 90%, a 37% uważa, że są bardziej 

atrakcyjne od 91% do 100% (rys. 9, tab. 14 i tab. 15).  

 Wśród respondentów okolic miejskich uważających, iż stawy rybne są atrakcyjniejsze 

od niezabudowanych gruntów rolnych 11% wskazywało, że są bardziej atrakycjne od 1% do 

30%, kolejnych 29% ankietowanych od 31% do 60%, 16% badanych od 61% do 90%, a 15% 

respondentów od 91% do 100% (rys. 9, tab. 14 i tab. 15).  

 4% badanych na wsi i 16% badanych na obszarze miejskim uznało, że atrakcyjnośc 

stawów rybnych jest porownywalna z atrakcyjnością pozostałych niezabudowanych gruntów 

wiejskich (rys. 9, tab. 14 i tab. 15). 

 2% mieszkańców okolic miejskich uznało, że stawy rybne są mniej atrakcyjne od 

niezabudowanych gruntów rolnych (rys. 9, tab. 14 i tab. 15). 

 Zdecydowanie przeważała opinia, iż widok na stawy rybne jest bardziej atrakcyjny niż 

widok na niezabudowane grunty rolne. 

 
Rys. 9. Atrakcyjność stawów rybnych w porównaniu z niezabudowanymi gruntami rolnymi  

w opinii respondentów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Tabela 14. Atrakcyjność stawów rybnych w porównaniu z niezabudowanymi gruntami 

rolnymi w opinii respondentów. Liczba poszczególnych ocen i ich udział procentowy 

Wyszczególnienie 
Łącznie 

Wieś Miasto 

Mniej atrakcyjny 

91-100% 0 0,0% 1 1,1% 

81-90% 0 0,0% 1 1,1% 

71-80% 0 0,0% 0 0,0% 

61-70% 0 0,0% 1 1,1% 

51-60% 0 0,0% 1 1,1% 

41-50% 0 0,0% 7 7,4% 

31-40% 0 0,0% 2 2,1% 

21-30% 0 0,0% 0 0,0% 

11-20% 0 0,0% 0 0,0% 

1-10% 0 0,0% 0 0,0% 

Podobny 1 3,7% 15 16,0% 

Bardziej 

atrakcyjny 

1-10% 0 0,0% 3 3,2% 

11-20% 0 0,0% 4 4,3% 

21-30% 0 0,0% 3 3,2% 

31-40% 0 0,0% 8 8,5% 

41-50% 4 14,8% 11 11,7% 

51-60% 9 33,3% 8 8,5% 

61-70% 3 11,1% 4 4,3% 

71-80% 0 0,0% 7 7,4% 

81-90% 0 0,0% 4 4,3% 

91-100% 10 37,0% 14 14,9% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Tabela 15. Atrakcyjność stawów rybnych w porównaniu  

z niezabudowanymi gruntami rolnymi w opinii respondentów. 

Zsumowana liczba poszczególnych ocen 

Wyszczególnienie 
Łącznie 

Wieś Miasto 

Mniej atrakcyjny 

91-100% 0 0,0% 1 1,1% 

61-90% 0 0,0% 2 2,1% 

31-60% 0 0,0% 10 10,6% 

1-30% 0 0,0% 0 0,0% 

Podobny 1 3,7% 15 16,0% 

Bardziej atrakcyjny 

1-30% 0 0,0% 10 10,6% 

31-60% 13 48,1% 27 28,7% 

61-90% 3 11,1% 15 16,0% 

91-100% 10 37,0% 14 14,9% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 W opinii znacznej większości respondentów wsi cena stawów rybnych powinna być 

wyższa niż cena podobnie zlokalizowanych gruntów rolnych, natomiast pozostałych 15% 

respondentów wskazywała, iż powinna być podobna. Natomiast żaden ankietowany nie 

wskazał, że powinna być niższa (rys. 10, tab. 16 i tab. 17). 

 Badani okolic miejskich wskazujący na wyższą wartość stawów rybnych od wartości 

podobnie zlokalizowanych gruntów rolnych, w 20% uważali, że jest wyższa o 2 razy, w 6%, iż 

jest wyższa o 2,5 razy, w 14%, że jest wyższa o 3 do 5 razy, w 4%, iż jest wyższa o 6 do 10 

razy, a w 1%, że jest wyższa o 12 do 14 razy. 1/3 ankietowanych wskazywała na podobną 

wartość stawów rybnych i podobnie zlokalizowanych pozostałych gruntów rolnych (rys. 10, 

tab. 16 i tab. 17). 

 Spośród respondentów wskazujących na niższą wartość staw rybnych od wartości 

podobnie zlokalizowanych gruntów rolnych 12% uważało, że jest niższa o 2 razy, 4%, iż jest 

niższa o 2,5 razy, 3%, że jest niższa o 3 do 5 razy, a 4%, iż jest niższa o 6 do 10 razy. 

 Przeważająca opinia o wyższej wartości stawów rybnych w stosunku do podobnie 

zlokalizowanych niezabudowanych gruntów rolnych wynika z przekonania większości 

ankietowanych o wyższych kosztach budowy i użytkowania stawów rybnych. 
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Rys. 10. Cena stawów rybnych w porównaniu z podobnie zlokalizowanymi gruntami rolnymi 

w opinii respondentów  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Tabela 16. Cena stawów rybnych w porównaniu z podobnie 

zlokalizowanymi gruntami rolnymi w opinii respondentów Liczba 

poszczególnych ocen i ich udział procentowy 

Wyszczególnienie 
Łącznie 

Wieś Miasto 

Wyższy 

14 razy 1 3,7% 1 1,1% 

12 razy 0 0,0% 0 0,0% 

10 razy 2 7,4% 4 4,3% 

8 razy 0 0,0% 0 0,0% 

6 razy 0 0,0% 0 0,0% 

5 razy 5 18,5% 1 1,1% 

4,5 razy 0 0,0% 0 0,0% 

4 razy 0 0,0% 5 5,3% 

3,5 razy 0 0,0% 1 1,1% 

3 razy 1 3,7% 6 6,4% 

2,5 razy 6 22,2% 6 6,4% 

2 razy 8 29,6% 20 21,3% 

Podobny 4 14,8% 28 29,8% 

Niższy 

2 razy 0 0,0% 11 11,7% 

2,5 razy 0 0,0% 4 4,3% 

3 razy 0 0,0% 1 1,1% 

3,5 razy 0 0,0% 0 0,0% 

4 razy 0 0,0% 2 2,1% 

4,5 razy 0 0,0% 0 0,0% 

5 razy 0 0,0% 0 0,0% 

6 razy 0 0,0% 1 1,1% 

8 razy 0 0,0% 0 0,0% 

10 razy 0 0,0% 3 3,2% 

12 razy 0 0,0% 0 0,0% 

14 razy 0 0,0% 0 0,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Tabela 17. Cena stawów rybnych w porównaniu z podobnie 

zlokalizowanymi gruntami rolnymi w opinii respondentów. Zsumowana 

liczba poszczególnych ocen 

Wyszczególnienie 
Łącznie 

Wieś Miasto 

Wyższa 

12-14 razy 1 3,7% 1 1,1% 

6-10 razy 2 7,4% 4 4,3% 

3-5 razy 6 22,2% 13 13,8% 

2,5 razy 6 22,2% 6 6,4% 

2 razy 8 29,6% 20 21,3% 

Podobna 4 14,8% 28 29,8% 

Niższa 

2 razy 0 0,0% 11 11,7% 

2,5 razy 0 0,0% 4 4,3% 

3-5 razy 0 0,0% 3 3,2% 

6-10 razy 0 0,0% 4 4,3% 

12-14 razy 0 0,0% 0 0,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 W opinii 48% respondentów okolic miejskich cena zabudowanych urządzeniami 

stawowymi gruntów pod stawami jest porównywalna z gruntami rolnymi niezabudowanymi 

typu użytki zielone, tymczasem 37 % badanych wsi uważała, że jest porównywalna z gruntami 

rolnymi niezabudowanymi typu grunty orne (rys. 11 i tab. 18). 

 Z zebranych danych wynika, że najwięcej bo, aż 21% respondentów wsi uznało, iż cena 

zabudowanych urządzeniami stawowymi gruntów pod stawami jest porównywalna w granicach 

od 41% do 60% z ceną gruntów rolnych niezabudowanych typu grunty orne, natomiast 

największy odsetek respondentów okolic miejskich, bo aż 30% wskazywał, że cena jest 

porównwywalna w granicach od 40% do 60% z ceną gruntów rolnych niezabudowanych typu 

użytki zielone (rys. 12, tab. 19 i tab. 20). 

  Jedynie w opinii 5% respondentów wsi cena zabudowanych urządzeniami stawowymi 

gruntów pod stawami jest porównywalna z gruntami pod zabudowę mieszkaniową, natomiast 

najmniej respondentów okolic miejskich (4%) wskazało, że jest porównywalna z gruntami 

zieleni parkowej (rys. 11 i tab. 18). 

 Wiekszość respondentów wsi jak i okolic miejskich ocenia wartość stawów rynych 

postrzegając je przez pryzmat gruntów rolnych niezabudowanych typu użytki zielone oraz 

gruntów rolnych niezabudowanych typu grunty orne. 
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Rys. 11. Opinia respondentów dotycząca porównania ceny zabudowanych urządzeniami 

stawowymi gruntów pod stawami z ceną podobnie zlokalizowanych gruntów 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Tabela 18. Opinia respondentów dotycząca porównania ceny zabudowanych urządzeniami 

stawowymi gruntów pod stawami z ceną podobnie zlokalizowanych gruntów. Liczba 

poszczególnych ocen i ich udział procentowy 

Wyszczególnienie 
Łącznie 

Miasto  Wieś 

Rolnych niezabudowanych 

typu użytki zielone 
13 48,1% 24 25,5% 

Rolnych niezabudowanych 

typu grunty orne 
4 14,8% 35 37,2% 

Gruntów pod zabudowę 

przemysłowo-usługową 
7 25,9% 11 11,7% 

Gruntów pod zabudowę 

mieszkaniową 
2 7,4% 5 5,3% 

Gruntów zieleni parkowej 1 3,7% 19 20,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Rys. 12. Opinia respondentów dotycząca porównania ceny zabudowanych urządzeniami 

stawowymi gruntów pod stawami z ceną podobnie zlokalizowanych gruntów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Tabela 19. Opinia respondentów dotycząca porównania ceny zabudowanych urządzeniami stawowymi 

gruntów pod stawami z ceną podobnie zlokalizowanych gruntów. Liczba poszczególnych ocen i ich 

udział procentowy 

Wyszczególnienie 
Łącznie 

Wieś Miasto 

Rolnych 

niezabudowanych 

typu użytki zielone 

1-10% 0 0,0% 1 1,1% 

11-20% 1 3,7% 3 3,2% 

21-30% 2 7,4% 6 6,4% 

31-40% 1 3,7% 1 1,1% 

41-50% 8 29,6% 12 12,8% 

51-60% 0 0,0% 0 0,0% 

61-70% 0 0,0% 1 1,1% 

71-80% 1 3,7% 0 0,0% 

81-90% 0 0,0% 0 0,0% 

91-100% 0 0,0% 0 0,0% 

Rolnych 

niezabudowanych 

typu grunty orne 

1-10% 0 0,0% 1 1,1% 

11-20% 0 0,0% 4 4,3% 

21-30% 1 3,7% 3 3,2% 

31-40% 0 0,0% 3 3,2% 

41-50% 3 11,1% 20 21,3% 

51-60% 0 0,0% 0 0,0% 

61-70% 0 0,0% 0 0,0% 

71-80% 0 0,0% 1 1,1% 

81-90% 0 0,0% 0 0,0% 

91-100% 0 0,0% 3 3,2% 

Gruntów pod 

zabudowę 

przemysłowo-

usługową 

1-10% 0 0,0% 0 0,0% 

11-20% 0 0,0% 2 2,1% 

21-30% 0 0,0% 2 2,1% 

31-40% 0 0,0% 1 1,1% 

41-50% 7 25,9% 4 4,3% 

51-60% 0 0,0% 0 0,0% 

61-70% 0 0,0% 0 0,0% 

71-80% 0 0,0% 1 1,1% 

81-90% 0 0,0% 0 0,0% 

91-100% 0 0,0% 1 1,1% 

Gruntów pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

1-10% 0 0,0% 0 0,0% 

11-20% 0 0,0% 0 0,0% 

21-30% 0 0,0% 2 2,1% 

31-40% 0 0,0% 0 0,0% 

41-50% 2 7,4% 2 2,1% 

51-60% 0 0,0% 0 0,0% 

61-70% 0 0,0% 1 1,1% 

71-80% 0 0,0% 0 0,0% 

81-90% 0 0,0% 0 0,0% 

91-100% 0 0,0% 0 0,0% 

Gruntów zieleni 

parkowej 

1-10% 0 0,0% 1 1,1% 

11-20% 0 0,0% 2 2,1% 

21-30% 0 0,0% 3 3,2% 

31-40% 0 0,0% 5 5,3% 

41-50% 1 3,7% 4 4,3% 

51-60% 0 0,0% 1 1,1% 

61-70% 0 0,0% 0 0,0% 

71-80% 0 0,0% 2 2,1% 

81-90% 0 0,0% 0 0,0% 

91-100% 0 0,0% 1 1,1% 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 

Tabela 20. Opinia respondentów dotycząca porównania ceny zabudowanych urządzeniami 

stawowymi gruntów pod stawami z ceną podobnie zlokalizowanych gruntów. Zsumowanie 

liczba poszczególnych ocen 

Wyszczególnienie 
Łącznie 

Wieś Miasto 

Rolnych 

niezabudowanych 

typu użytki zielone 

1-20% 1 3,7% 4 4,3% 

21-40% 3 11,1% 7 7,4% 

41-60% 8 29,6% 12 12,8% 

61-80% 1 3,7% 1 1,1% 

81-100% 0 0,0% 0 0,0% 

Rolnych 

niezabudowanych 

typu grunty orne 

1-20% 0 0,0% 5 5,3% 

21-40% 1 3,7% 6 6,4% 

41-60% 3 11,1% 20 21,3% 

61-80% 0 0,0% 1 1,1% 

81-100% 0 0,0% 3 3,2% 

Gruntów pod 

zabudowę 

przemysłowo-

usługową 

1-20% 0 0,0% 2 2,1% 

21-40% 0 0,0% 3 3,2% 

41-60% 7 25,9% 4 4,3% 

61-80% 0 0,0% 1 1,1% 

81-100% 0 0,0% 1 1,1% 

Gruntów pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

1-20% 0 0,0% 0 0,0% 

21-40% 0 0,0% 2 2,1% 

41-60% 2 7,4% 2 2,1% 

61-80% 0 0,0% 1 1,1% 

81-100% 0 0,0% 0 0,0% 

Gruntów zieleni 

parkowej 

1-20% 0 0,0% 3 3,2% 

21-40% 0 0,0% 8 8,5% 

41-60% 1 3,7% 5 5,3% 

61-80% 0 0,0% 2 2,1% 

81-100% 0 0,0% 1 1,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 Z badań wynika, iż 41% procent respondentów wsi oraz 51% respondentów okolic 

miejskich jest gotowych zapłacić rocznie kwotę w wysokości od 10 zł do 260 zł za to by nie 

dopuścić do przekształcenia pod zabudowę usługowo-przemysłową terenów stawów rybnych 

(rys. 13, tab. 21 i tab. 22). 

 Równie dużo, bo aż 37% badanych wsi wyraziło opinię, iż jest gotowych zapłacić 

rocznie kwotę w wysokości od 510 zł do 660 zł za to by nie dopuścić do przekształcenia pod 

zabudowę usługowo-przemysłową terenów stawów rybnych (rys. 13, tab. 21 i tab. 22). 

 Z kolei 24% badanych okolic miejskich wskazało, że nie jest skora rocznie płacić ani 

złotówki za to by nie doszło do przekształcenia pod zabudowę usługowo-przemysłową terenów 

stawów rybnych (rys. 13, tab. 21 i tab. 22). 
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 Jedynie 10% respondentów wsi i 11% badanych okolic miejskich wskazało, iż byłoby 

w stanie płacić rocznie najwyższą podaną kwotę, wynoszącą 960 zł za niedopuszczenie do 

przekształcenia pod zabudowę usługowo-przemysłową terenów stawów rybnych (rys. 13, tab. 

21 i tab. 22). 

 Wyrażenie przez większość badanych gotowości do zapłaty za niedopuszczenie do 

przekształcenia pod zabudowę usługowo-przemysłową terenów stawów rybnych świadczy o 

istotnej roli stawów rybnych głównie w odniesieniu do pełnionych przez nie funkcji 

krajobrazowych.  

 
Rys. 13. Gotowość do zapłaty za niedopuszczenie do przekształcenia pod zabudowę 

usługowo-przemysłową terenów stawów rybnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Tabela 21. Gotowość do zapłaty za utrzymanie stawów rybnych w obecnym stanie. Liczba 

poszczególnych ocen i ich udział procentowy 

Wyszczególnienie 

[zł] 

Łącznie 

Wieś Miasto 

0 0 0,0% 23 24,5% 

10 1 3,7% 10 10,6% 

110 4 14,8% 22 23,4% 

160 0 0,0% 6 6,4% 

210 2 7,4% 7 7,4% 

260 4 14,8% 3 3,2% 

310 0 0,0% 5 5,3% 

360 0 0,0% 3 3,2% 

410 0 0,0% 0 0,0% 

460 0 0,0% 0 0,0% 

510 6 22,2% 4 4,3% 

560 4 14,8% 1 1,1% 

610 0 0,0% 0 0,0% 

660 0 0,0% 0 0,0% 

710 2 7,4% 0 0,0% 

760 1 3,7% 0 0,0% 

810 0 0,0% 0 0,0% 

860 0 0,0% 1 1,1% 

910 0 0,0% 0 0,0% 

960 3 11,1% 9 9,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Tabela 22. Gotowość do zapłaty za utrzymanie stawów rybnych w obecnym stanie. 

Zsumowana liczba poszczególnych ocen 

Wyszczególnienie 

[zł] 

Łącznie 

Wieś Miasto 

0 0 0,0% 23 24,5% 

10-260 11 40,7% 48 51,1% 

310-460 0 0,0% 8 8,5% 

510-660 10 37,0% 5 5,3% 

710-910 3 11,1% 1 1,1% 

960 3 11,1% 9 9,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 Z opinii respondentów wynika, iż zarówno ponad połowa respondentów wsi (59%) jak 

i badanych okolic miejskich (59%) wyraziła gotowość do rezygnacji z prawa do protestu w 

kontekście niedopuszczenie do przekształcenia pod zabudowę usługowo-przemysłową terenów 

stawów rybnych za kwotę 960 złotych, przy czym podczas przeprowadzanych badań część 

ankietowanych wskazujący na kwotę 960 złotych jako formę rekompensaty, wyrażała opinię, 

iż nawet za żadną kwotę nie byłaby w stanie zrezygnować z prawa do protestu (rys. 14, tab. 23 

i tab. 24). 

 Jedynie 15% respondentów okolic miejskich, wskazała na gotowość do rezygnacji z 

prawa do protestu w kontekście niedopuszczenie do przekształcenia pod zabudowę usługowo-

przemysłową terenów stawów rybnych za kwotę 0 złotych (rys. 14, tab. 23 i tab. 24). 

 Przeważająca opinia respondentów wskazujących na wysokie kwoty rekompensat za 

zrezygnowanie z prawa do protestu w kontekście niedopuszczenie do przekształcenia pod 

zabudowę usługowo-przemysłową terenów stawów, potwierdza ważną rolę stawów rybnych w 

kształtowaniu lokalnego krajobrazu.  
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Rys. 14. Gotowość do rekompensaty za zrezygnowanie z prawa do protestu w kontekście 

niedopuszczenie do przekształcenia pod zabudowę usługowo-przemysłową terenów stawów 

rybnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Tabela 23. Gotowość do rekompensaty za zrezygnowanie z prawa do protestu w kontekście 

niedopuszczenie do przekształcenia pod zabudowę usługowo-przemysłową terenów stawów 

rybnych. Liczba poszczególnych ocen  

Wyszczególnienie 

[zł] 

Łącznie 

Wieś Miasto 

0 0 0,0% 14 14,9% 

10 0 0,0% 1 1,1% 

110 1 3,7% 2 2,1% 

160 0 0,0% 1 1,1% 

210 0 0,0% 5 5,3% 

260 1 3,7% 1 1,1% 

310 0 0,0% 1 1,1% 

360 0 0,0% 2 2,1% 

410 0 0,0% 1 1,1% 

460 0 0,0% 2 2,1% 

510 1 3,7% 8 8,5% 

560 2 7,4% 0 0,0% 

610 0 0,0% 0 0,0% 

660 0 0,0% 0 0,0% 

710 1 3,7% 0 0,0% 

760 1 3,7% 0 0,0% 

810 0 0,0% 1 1,1% 

860 2 7,4% 0 0,0% 

910 2 7,4% 0 0,0% 

960 16 59,3% 55 58,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Tabela 24. Gotowość do rekompensaty za zrezygnowanie z prawa do protestu w kontekście 

niedopuszczenie do przekształcenia pod zabudowę usługowo-przemysłową terenów stawów 

rybnych. Zsumowana liczba poszczególnych ocen 

Wyszczególnienie 

[zł] 

Łącznie 

Wieś Miasto 

0 0 0,0% 14 14,9% 

10-260 2 7,4% 10 10,6% 

310-460 0 0,0% 6 6,4% 

510-660 3 11,1% 8 8,5% 

710-910 6 22,2% 1 1,1% 

960 16 59,3% 55 58,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 Z przeprowadzonych badań wyniki, iż mieszkańcy wsi są badziej słonni do 

przeznaczania wyższych kwot dla użytkowników stwów rynnych za utrzymywanie przez nich 

stawów pełniących rolę zbiornika przeciwpożarowego i zmniejszającej ryzyko powodzi niż 

mieszkańcy okolic miejskich (rys. 15 i tab. 25).  

 Najwięcej respondentów wsi, bo aż 26% wskazało, na kwotę w przedziale 200-299 zł 

jako kwotę, którą byli by skorzy rocznie przekazywać użytkownikom stawów rybnych za 

utrzymywanie dodatkowych funkcji stawów rybnych jako zbiorników przeciwpożarowych i 

zmniejszających ryzyko powodzi (rys. 15 i tab. 25),  

 1/5 badanych okolic miejskich wraziła brak woli przeznaczania jakichkolwiek kwot dla 

użytkowników stawów rybnych za utrzymywanie przez nich stawów pełniących rolę zbiornika 

przeciwpożarowego i zmniejszającej ryzyko powodzi (rys. 15 i tab. 25). 

 Respondenci okolic miejskich w większości opowiedzieli się za brakiem lub niewielkim 

bezpośrednim dofinansowaniem użytkowników stawów rybnych za utrzymywanie przez nich 

stawów pełniących rolę zbiornika przeciwpożarowego i zmniejszającej ryzyko powodzi, co 

wynika z przekonania, iż użytkownicy stawów rybnych będący równocześnie przedsiębiorcami 

powinni prowadzić swoją działalność gospodarczą w oparciu o zasady wolnego rynku. 

 Badani wsi w większości wskazali na gotowość niewielkiego lub średniego 

dofinansowania użytkowników stawów rybnych za dodatkowe funkcje stawów rybnych jako 

zbiornika przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego.  
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Rys. 15. Gotowość do zapłaty za realizację przez stawy rybne funkcji zbiornika 

przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Tabela 25. Gotowość do zapłaty za realizację przez stawy rybne funkcji zbiornika 

przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego.  
Liczba poszczególnych ocen i ich udział procentowy 

Wyszczególnienie 

[zł] 

Łącznie 

Wieś Miasto 

0 0 0,0% 19 20,2% 

1-49 0 0,0% 10 10,6% 

50-99 4 14,8% 13 13,8% 

100-199 6 22,2% 19 20,2% 

200-299 7 25,9% 11 11,7% 

300-399 0 0,0% 6 6,4% 

400-499 2 7,4% 5 5,3% 

500-599 6 22,2% 4 4,3% 

600-699 1 3,7% 0 0,0% 

700-799 0 0,0% 0 0,0% 

800-899 0 0,0% 0 0,0% 

900-999 1 3,7% 1 1,1% 

1000-1099 0 0,0% 2 2,1% 

1100-1199 0 0,0% 2 2,1% 

1200-1299 0 0,0% 2 2,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Podsumowanie 

 Respondenci postrzegają stawy rybne głównie przez pryzmat pełnionych przez nie 

funkcji rekreacyjnej, krajobrazowej oraz funkcji związanych z gospodarką rybacką, a także 

zbiornika przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego.  

Większość badanych opowiedziała się za finansowym wsparciem działalności rybackiej 

prowadzonej na stawach rybnych ze środków publicznych. Współczesne trendy żywieniowe 

ukierunkowane na zdrowe żywienie przejawiała zdecydowana większość ankietowanych, o 

czym świadczy ich gotowość do większej zapłaty za ryby pochodzące z hodowli ekologicznej.  

 Obcowanie ze stawami przekłada się na niechęć większości respondentów do 

przekształcenia stawów rybnych o bogatej różnorodności położonych na obszarach natura 2000 

w rezerwaty przyrody.  

 Z przeprowadzonych badań wynika, iż stawy rybne stanowią istotny element lokalnego 

krajobrazu. Większość badanych w kontekście atrakcyjności elementów krajobrazu wskazała 

na lasy jako atrakcyjne i bardzo atrakcyjne. Respondenci w większości bardziej cenili sobie 

widok na stawy niż widok na niezabudowane grunty rolne. Podobnie uważali w kontekście 

wartości wskazując na większą wartość stawów rybnych niż podobnie zlokalizowanych 

gruntów rolnych typu użytki zielone oraz gruntów rolnych niezabudowanych typu grunt orne. 

 Przywiązanie do stawów rybnych respondentów, przejawiła się wskazaniem przez 

większość badanych gotowości do zapłaty za niedopuszczenie do przekształcenia pod zabudowę 

usługowo-przemysłową terenów stawów rybnych, a w razie protestu większość respondentów 

wskazała na gotowość wypłacania wysokich kwot rekompensat za zrezygnowanie z prawa do 

protestu. 

 Respondenci okolic miejskich w większości wykazali brak gotowości lub niską gotowość 

do ponoszenia świadczeń finansowych z tytułu utrzymywania funkcji przeciwpożarowych i 

przeciwpowodziowych stawów rybnych. Bardziej skłonni do ponoszenia świadczeń z tego tytułu 

okazali się mieszkańcy wsi, którzy w większości zgłaszali gotowość do ponoszenia określonych 

płatności w tym zakresie. 
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3. Badanie wśród przedstawicieli zarządów spółdzielni 

mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych  

na terenie woj. warmińsko-mazurskiego 

Wprowadzenie 

Pakiet energetyczno-klimatyczny (znany także jako pakiet klimatyczny, pakiet „3x20” 

lub „20-20-20”) stanowi zbiór wiążących przepisów, które mają zagwarantować, że UE 

osiągnie swoje cele w zakresie klimatu i energii do 2020 r. Dokumenty wchodzące w skład 

pakietu skupiają się na trzech kluczowych celach: ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, 

promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych i podnoszeniu sprawności 

energetycznej Unii Europejskiej. W szczegółach cele zostały określone następująco: 

• ograniczenie o 20 proc. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.) 

• 20-proc. udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE 

• zwiększenie o 20 proc. efektywności energetycznej. 

Cele te zostały określone przez przywódców krajów UE w 2007 r., a w 2009 r. przyjęto 

przepisy w tym zakresie. Są to równocześnie główne cele Strategii „Europa 2020” na rzecz 

inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego. 

Akty prawne wchodzące w skład pakietu to przede wszystkim: 

• Dyrektywa EU ETS (European Union Emissions Trading System)  

• Decyzja non-ETS 

• Dyrektywa CCS (ang. Carbon Capture and Storage)  

• Dyrektywa OZE (KOBIZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarzadzania Energiami 

2019). 

Kluczowym narzędziem służącym do ograniczenia przemysłowej emisji gazów 

cieplarnianych jest Europejski system handlu emisjami. Stymuluje on także rozwój w kierunku 

gospodarki opartej na technologiach niskoemisyjnych. Wspólnotowy system handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych obejmuje sektor energetyczny i inne gałęzie 

przemysłu, które są odpowiedzialne za ponad połowę emisji CO2 i około 40% emisji wszystkich 

gazów cieplarnianych. W ramach tak zwanej decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku (ang. ESD 

– Effort Sharing Decision) kraje członkowskie podjęły wiążące zobowiązania mające na celu 

redukcję emisji gazów cieplarnianych z sektorów nieobjętych EU ETS, takich jak m.in. 

budownictwo, rolnictwo, gospodarka odpadami i transport, które powodują emisję 60% gazów 

cieplarnianych w UE. (Frączyk 2009, Kowalke i Prochownik, 2014). 

Sektor budowlany odpowiada za największą konsumpcję energii w Europie. Według 

danych Komisji Europejskiej np. pochłania prawie 40% całkowitego finalnego zużycia energii 

elektrycznej w Unii Europejskiej (UE), odpowiadając tym samym za 36% europejskiej emisji 

gazów cieplarnianych (rys. 1). Emisja gazów cieplarnianych sektora budowlanego wzrosła na 

całym świecie ponad dwukrotnie od 1970 r. (Building Market Brief Polska, Wydanie specjalne: 

Termomodernizacja 2019). Głównym emitentem w większości państw Starego Kontynentu 

pozostają budynki wzniesione jeszcze przed wdrożeniem pierwszych ogólnoeuropejskich norm 

w zakresie emisji gazów cieplarnianych. W Polsce nie jest inaczej. Problem ten można 

rozwiązać dzięki podniesieniu efektywności energetycznej budynków i wymianie lokalnych 

źródeł ciepła. Skuteczne przeprowadzenie tego procesu wymaga jednak czasu, niebagatelnych 

środków finansowych, a także kompleksowego programu wsparcia termomodernizacji, który 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gaz_cieplarniany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odnawialne_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a_energii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Efektywno%C5%9B%C4%87_energetyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Efektywno%C5%9B%C4%87_energetyczna
http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Handel_emisjami_zanieczyszcze%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energetyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rolnictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarowanie_odpadami
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transport
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powinien obejmować znacznie szerszą pulę odbiorców niż dotychczas (Strategia modernizacji 

budynków: mapa drogowa 2050, 2014). 

 

 

Rys. 1. Konsumpcja energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej 

Źródło: http://renowacja2050.pl. 

Wraz z zaostrzającymi się warunkami technicznymi wynikającymi z prawodawstwa UE 

oraz wzrostem świadomości społeczeństwa, coraz większą uwagę przywiązuje się do redukcji 

zapotrzebowania energetycznego budynków. Na możliwości oszczędzania energii zaczęli 

zwracać uwagę przede wszystkim mieszkańcy budownictwa wielorodzinnego. Wspólnoty i 

spółdzielnie mieszkaniowe zaczęły poszukiwać oszczędności wykorzystując programy 

pomocowe na termomodernizację. Pierwsze działania wspomagające spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe w finansowaniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych przypadały na okres po 

uchwaleniu ustawy  z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych. W 2008 roku została zastąpiona ustawą z dnia 21listopada 2008r. o 

wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2008Nr 223poz. 1459). Sformułowane 

zostały w niej pojęcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i przedsięwzięcia 

niskoemisyjnego. 

Zgodnie z Ustawą przedsięwzięcia niskoemisyjne to takie przedsięwzięcia, których 

przedmiotem jest przygotowanie i realizacja ulepszenia, w wyniku którego następuje: 

a) wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne 

jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych 

budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy 

niskoemisyjne, 

b) likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne 

jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych 

budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz przyłączenie budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego odpowiednio do sieci ciepłowniczej lub gazowej, 

c) zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na ciepło 

grzewcze, jeżeli równocześnie: 

–  następuje wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki 

mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w 
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tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy 

niskoemisyjne, albo 

–  następuje wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki 

mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w 

tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz budowa przyłącza 

gazowego albo elektroenergetycznego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, albo 

modernizacja przyłącza elektroenergetycznego do takiego budynku, albo 

–  następuje likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki 

mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w 

tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz budowa 

odpowiednio przyłącza ciepłowniczego lub gazowego do budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, albo - istniejące urządzenia lub systemy grzewcze spełniają standardy 

niskoemisyjne, albo - budynek mieszkalny jednorodzinny jest przyłączony do sieci 

ciepłowniczej. 

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest natomiast przedsięwzięcie, którego 

przedmiotem jest: 

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię 

dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do 

budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków 

stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania 

przez nie zadań publicznych, 

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych 

sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki 

wymienione w lit.a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w 

zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały 

podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych 

budynków, 

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z 

likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów 

pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit.a, 

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie 

wysokosprawnej kogeneracji. 

Przez wiele lat skupiano się głównie na termomodernizacji polegającej na dociepleniu 

ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachów oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. 

W praktyce bardzo duża ilość ciepła jest marnotrawiona poprzez nadmierne przewietrzanie 

pomieszczeń. W ostatnim czasie coraz częściej jednym z elementów termomodernizacji jest 

wymiana źródła ciepła na OZE oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na 

poziomie 80–87 %. (Jarosz -Hadam, Fic 2016). Efektywna technologicznie i ekonomicznie 

termomodernizacja budynków wymaga całościowego podejścia do kwestii remontów, 

uwzględniającego charakterystykę zużycia energii w zróżnicowanych budynkach, a także jej 

wytwarzanie wraz z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ponieważ 

nie jest to proces addytywny – wykonanie pojedynczych elementów nie da takich samych 

oszczędności energii, jak w przypadku, gdyby zrobić wszystko kompleksowo od razu.  

(www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3918,gleboka-termomodernizacja-budynkow-w-polsce). 

(rys. 2). 

http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3918,gleboka-termomodernizacja-budynkow-w-polsce
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Rys. 2. Proponowana kolejność prac prowadzących do kluczowej termomodernizacji. 

Źródło: www.nfosigw.gov.pl 

Taki rodzaj termomodernizacji określa się mianem głębokiej. Według Strategii 

modernizacji budownictwa: mapa drogowa 2050 (2014), głęboka termomodernizacja to zestaw 

działań remontowych i modernizacyjnych prowadzących do zmniejszenia zużycia energii w 

budynkach. Zakres działań wykonanych w ramach głębokiej termomodernizacji określony jest 

na poziomie optymalnym z punktu widzenia ekonomicznego. Do określania optymalnego 

zestawu działań modernizacyjnych wykorzystuje się metodę kosztu optymalnego. 

 

Wyniki badań 

Efektywność energetyczna budynków (mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności 

publicznej) z wiadomych względów jest przedmiotem wsparcia finansowego ze środków UE. 

Dofinansowanie spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i samorządów na 

poprawę sprawności energetycznej budynków następuje w ramach Osi priorytetowej 4 RPO 

Warmii i Mazur na lata 204-2020.Oś priorytetowa 4 „Efektywność energetyczna” odpowiada 

na wyzwania europejskiej polityki energetycznej i koncentruje się na działaniach 

zmierzających do poprawy bezpieczeństwa energetycznego województwa warmińsko-

mazurskiego poprzez wzrost mocy wytwórczych w oparciu o źródła odnawialne i możliwości 

odbioru wytworzonej energii oraz racjonalizację zużycia energii w sektorze MŚP, 

budownictwie i systemach transportowych w miastach prowadzącej do redukcji emisji.  

Oczekiwane efekty wsparcia koncentrują się na następujących zagadnieniach:  

1) Wzrost udziału energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w produkcji 

energii elektrycznej ogółem. 

2) Obniżenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych i zapotrzebowania na ciepło 

w zabudowie mieszkaniowej. 

3) Większa skala skojarzonego wytwarzania energii cieplnej. 

4) Wzrost sprawności systemów komunikacyjnych w miastach. 
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5) Spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 

Wysokość środków, o które mogą ubiegać się uprawnione podmioty wynosi  

267 790 253 mln EUR. 

Wsparcie finansowe inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków 

wielomieszkaniowych wśród badanych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w woj. 

warmińsko-mazurskim odbywało się w ramach dwóch działań: 

Działanie 4.1 – „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych” 

Działanie 4.3 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałanie 4.3.2 – 

„Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych”. Zestawienie spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych wraz z charakterystyką techniczno-finansową projektu, które otrzymały 

dofinansowanie przedstawiono w tab.1. 

Z wyżej wymienionej formy dofinansowania skorzystało 27 podmiotów - spółdzielni i 

wspólnot mieszkaniowych z woj. warmińsko-mazurskiego, które zrealizowały 30 projektów 

kompleksowej (głębokiej) termomodernizacji. Termomodernizowane budynki najczęściej były 

wybudowane w latach 70., 80., i 90. w technologii wielkiej płyty, ale nierzadko zdarzały się 

starsze. Szczególnie budynki wspólnot mieszkaniowych z Kętrzyna, zarządzane przez 

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z.o.o pochodzą z początku ubiegłego 

wieku a jeden – wspólnoty mieszkaniowej Kaszubska 12 - z 1880 r. Przedsięwzięcia 

termomodernizacyjne obejmowały przede wszystkim: docieplenie ścian zewnętrznych 

budynku wraz z elewacją, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu na piwnicą, wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej, remonty (ocieplenie) balkonów i loggi,  wymiany instalacji 

elektrycznych  i c.o., montaż oświetlenia LED, roboty sanitarne oraz budowy kotłowni 

gazowych, montażu instalacji solarnych, paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Zakładane 

oszczędności energii cieplnej i elektrycznej wynoszą 30-70%. 

Ogólnie termomodernizacja zostało objętych 110 budynków, w których 

zlokalizowanych jest ok.3500 mieszkań. Maksymalna kwota dofinansowania projektów z 

obszaru efektywności energetycznej z RPO woj. warmińsko-mazurskiego wynosi 80,9% 

kosztów kwalifikowalnych. Część kosztów do kwalifikowalnych się nie zalicza, więc de facto 

procent dofinansowania w stosunku do ogólnej wartości projektów był niższy. SM 

„Budowlani” w Bartoszycach jako jedyna skorzystała z dodatkowego dofinansowania z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Olsztynie. Natomiast 

SM „Pionier” w Kętrzynie dodatkowo skorzystała z pomocy de mini mis. Tylko jedna z 

badanych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ubiegała się (nieskutecznie) o pomoc w 

Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.  

Jest to źródło pomocy, w porównaniu z funduszami europejskimi, mało popularne. 

Aczkolwiek w latach 1999-2018 z woj. warmińsko-mazurskiego zostało złożonych 2797 

wniosków o premie (termomodernizacyjną, remontową, kompensacyjną). Dla porównania z 

woj. śląskiego takich wniosków wpłynęło 7549 a z woj. świętokrzyskiego 722 wnioski. Od 

początku istnienia do 31.12.2018 r. Fundusz został zasilony kwotą 2 575 mln zł. (Dane liczbowe 

Funduszu Termomodernizacji i Remontów, 2019). 
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Tabela 1. Dofinansowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z RPO woj. warmińsko-

mazurskiego na lata 2014-2020 

powiat Spółdzielnia/wspólnota/nazwa 

projektu 

Termomodernizowane 

budynki 

Zakres inwestycji Wartość projektu Dofinansowanie 

bartoszycki SM BUDOWLANI w 

Bartoszycach  

„Poprawa efektywności 

energetycznej poprzez 

kompleksową termomodernizację 7 

budynków mieszkalnych będących 

w zasobach SM BUDOWLANI w 

Bartoszycach” 

 

Projekt obejmuje 7 

budynków: 

Poniatowskiego 16 

Poniatowskiego 17 

Poniatowskiego 18 

Poniatowskiego 19 

Poniatowskiego 20 

Poniatowskiego 21 

Traugutta 20, budynki z 

lat 70/80, 175 lokali 

1) docieplenie ścian 7 budynków 

2) docieplenie stropów piwnic 

3) wymiana okien w piwnicach 

Całkowita wartość 

projektu wynosi 

2 222 660,20zł 

RPO   

1 423 334,16zł 

WFOŚiGW  

158 148,24zł 

 

% dofinansowania 

80,9 

 

m. Elbląg SM ZAKRZEWO w Elblągu 

"Podniesienie efektywności 

energetycznej budynków 

mieszkalnych SM ZAKRZEWO" 

poprzez ich termomodernizację" 

Projekt obejmuje 25 

budynków mieszkalnych 

na osiedlu ZAWADA w 

Elblągu,  

ul. Szarych Szeregów 12-

15, 16-18, 19-20, 24-26, 

27-30, 33,  

1) wymiana ocieplenia ścian 

zewnętrznych i cokołu  

2) remont loggii i balkonów 

3)wymiana okien klatek 

schodowych i piwnic 

Całkowita wartość 

projektu wynosi 

14 930 180,03 zł 

 

Dofinansowanie 

UE na realizację 

Projektu wynosi 

6 852 952,63 zł 
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ul. Robotnicza 230, 242, 

244, 

ul. Topolowa 15,17,23  ul. 

Wiejska 19, 20, 21,  22, 

23, 24, 25, 26, 27, 3C, 33, 

46A, 46B. 

SM PARKOWA w Elblągu 

„Kompleksowa termomodernizacja 

z elementami OZE budynku przy 

ul. Bałuckiego 4-5 w Elblągu” 

 

Ul. Bałuckiego 4-5 

1) prace termomodernizacyjne- 

elementy części mieszkalnej,  

2) prace termomodernizacyjne 

elementy części usługowej, 

3) instalacje fotowoltaiczne . 

Całkowita wartość 

projektu wynosi 

814.271,90zł 

Wysokość 

dofinansowania 

wynosi 

485.400,00zł, co 

stanowi 80,9% 

kosztów kwalifik. 

projektu. 

SM PARKOWA w Elblągu 

„Kompleksowa termomodernizacja 

z elementami OZE budynku przy 

ul. Traugutta 27 w Elblągu” 

Ul. Traugutta 27 1) prace termomodernizacyjne- 

elementy części mieszkalnej,  

2) prace termomodernizacyjne 

elementy części usługowej, 

3) instalacje fotowoltaiczne . 

Całkowita wartość 

projektu wynosi 543 

147,65 zł. 

 

Wysokość 

dofinansowania 

wynosi 

349.547,87 zł, co 

stanowi 80,90% 

kosztów 

kwalifikowanych 

projektu. 

Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. 3 Maja 7 

ABC w Elblągu 

„Zwiększenie efektywności 

energetycznej budynku 

Ul. 3 Maja ABC, budynek 

z połowy lat 50-tych, 35 

lokali 

1) budowa nowych instalacji 

oświetleniowych i zasilających. 

2) remont i rozbudowa 

rozdzielnicy elektrycznej . 

3) budowa nowej instalacji 

600 000zł 299 443,40zł 
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zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 7 

ABC w Elblągu”.  

fotowoltaicznej. 

 

Wspólnota Mieszkaniowa budynku 

przy ul. Saperów 6 w Elblągu 

 

Ul. Saperów 6, budynek z 

1993 r, 3 lokale 

1)docieplenie ścian zewnętrznych 

i wewnętrznych 

2) docieplenie stropu i dachu 

3)instalacja ciepłej wody 

użytkowej 

4) zakup i montaż wentylatorów 

mech.  

5)wymiana okien w piwnicy, 

garażu 

klatce schodowej 

6) modernizacja drzwi 

wejściowych i bram garażowych  

7) wymiana instalacji c.o. 

378 000 zł 185 000 zł 

iławski Wspólnota Mieszkaniowa ul. 

Jasielska 1 

ul. Jasielska 1 1)docieplenie ścian 

zewnętrznych, wykonaniem 

2)docieplenie stropu 3) wymiana 

okien i drzwi. 

4) wykon. instalacji c.w.u. i c.o. 

1 585 602 zł 475 088,96 zł 

SM Lokatorsko-Własnościowa 

PRACA w Iławie 

Projekt IX-XIII 

obejmujący 8 budynków: 

ul. Skłodowskiej 26, 

1)docieplenie ścian 

zewnętrznych,  

2 881 811,91zł 

 

2 253 473,1zł 
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ul. Kościuszki 16B,    ul. 

Kościuszki 18A,  

ul. Królowej Jadwigi 

18A, 20A, 22A 

ul Grunwaldzka 3A, 7A, 

budynki z lat 1977-1990, 

256 mieszkań 

2) docieplenie stropu oraz 

stropodachu  

3) modernizacja instalacji c.w.u., 

wykonaniem nowego węzła 

cieplnego  

4) modernizacja instalacji c.o. 

oraz modernizacją przyłącza 

 Projekt XIV-XVII 

obejmujący 5 budynków: 

Ul Okulickiego 7, 

Ul. Narutowicza 3, 5 

Ul. Kościuszki 13, 13A, 

budynki z lat 1962-1988, 

146 mieszkań 

1) docieplenie ścian 

zewnętrznych,  

2) docieplenie stropu oraz 

stropodachu  

3) modernizacja instalacji c.w.u., 

wykonaniem nowego węzła 

cieplnego 4)modernizacja 

instalacji c.o. oraz modernizacją 

przyłącza  

2 358 000 zł 1 842 000, 0zł 

kętrzyński Wspólnota Mieszkaniowa 

Łankiejmy 37 

 

Łankiejmy 37 1) ocieplenie ścian zewnętrznych 

części mieszkalnej i klatek 

schodowych  

2) ocieplenie stropodachu  

3) ocieplenie stropu nad piwnicą 

części mieszkalnej i klatek 

schodowych 

216 636 zł 175 258,52 zł 
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SM PIONIER w Kętrzynie ul. Wilcza12 

ul. Powstańców 

Warszawy 25, budynki z 

1990 roku, 32 lokale 

1) budowa kotłowni gazowej na 

potrzeby c.o. i c.w.u. ze 

wspomaganiem podgrzewu c.w.u. 

przy pomocy instalacji solarnej 

fotowoltaicznej i pomp ciepła 

powietrze – woda oraz 

wewnętrznej instalacji gazowej  

2)wykonanie kompleksowej 

termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego  

999 858zł 848 879, 44zł 

84,9% 

dofinansowania,  

Pomoc de mini 

mis 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 

Daszyńskiego 4 w Kętrzynie 

 

ul. Daszyńskiego 4, 

budynek z 1920 r., 8 

lokali 

1)ocieplenie ścian zewnętrznych  

stropu i stropodachu  

2) wymiana stolarki okiennej na 

klatce schodowej. 

160 504,14zł 128 403,31zł 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 

Kaszubska 12 w Kętrzynie 

 

ul. Kaszubska 12, 

budynek z 1880 r., 4 

lokale 

1)ocieplenie ścian zewnętrznych  

stropu i stropodachu 

 2) wymiana stolarki okiennej na 

klatce schodowej. 

113 115,07zł 84 219,41zł 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 

Targowa 1 w Kętrzynie 

 

ul. Targowa 1, budynek z 

1910 r., 5 lokali 

1)ocieplenie ścian zewnętrznych  

stropu i stropodachu  

2) wymiana stolarki okiennej na 

klatce schodowej. 

141 603, 41zł 107 375,90zł 

Wspólnota Mieszkaniowa ul 

Chopina 11A w Kętrzynie 

ul. Chopina 11A, budynek 

z 1910 r, 15 lokali 

Inwestycja polegać będzie na 

termomodernizacji elewacji i 

dachu wraz z obróbkami 

447 962,04zł 264 605,42zł 
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 blacharskimi (wykonanie rynien i 

rur spustowych, parapetów), 

dociepleniu stropu piwnicznego i 

stropu nad ostatnią kondygnacją, 

hydroizolacji fundamentów. 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Linki 

1 w Kętrzynie 

 

ul. Linki 1, budynek z 

1900 r, 9 lokali 

1)ocieplenie ścian zewnętrznych  

stropu i stropodachu  

2) wymiana stolarki okiennej na 

klatce schodowej. 

272 054,39zł 146 384,63zł 

Wspólnota Mieszkaniowa ul Reja 1 

w Kętrzynie 

 

ul. Reja 1, budynek z 

1930r, 5 lokali 

1)ocieplenie ścian zewnętrznych  

stropu i stropodachu  

2) wymiana stolarki okiennej na 

klatce schodowej. 

124 338,41zł 97 706,13zł 

Wspólnota Mieszkaniowa ul 

Krótka 2 w Kętrzynie 

 

ul. Krótka 2, budynek z 

1900 r., 4 lokale 

1)ocieplenie ścian zewnętrznych  

stropu i stropodachu  

2) wymiana stolarki okiennej na 

klatce schodowej.  

3)wymiana poszycia dachu 

 

137 108,38zł 90 096,22zł 

Wspólnota Mieszkaniowa ul 

Kopernika 10 w Kętrzynie 

 

ul. Kopernika 10, 

budynek z 1914 r., 7 

lokali 

1)ocieplenie ścian zewnętrznych  

stropu i stropodachu  

170 989,92zł 

 

76 642,39zł 
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 2) wymiana stolarki okiennej na 

klatce schodowej.  

3)wymiana poszycia dachu 

lidzbarski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM WARMIA w Lidzbarku 

Warmińskim  

 

„Termomodernizacja budynków 

wielorodzinnych na Osiedlu 

Kopernika, ul. Warmińskiej i ul. 

Ludwika Góreckiego.” 

 

Projekt obejmujący 7 

budynków:                  ul. 

Polna 14A 

ul. Polna 14B 

ul. Astronomów 7,     ul. 

Astronomów 37B, ul. 

Astronomów 39A, ul. 

Akacjowa 13A,     ul. 

Warmińska 10, budynki z 

lat 1973-1998, 127 lokali 

1) wymiana ocieplenia ścian 

zewnętrznych i cokołu  

2) remont loggii i balkonów 

3)wymiana okien klatek 

schodowych i piwnic 

1 901 038,45 zł. 

 

832 553,46 zł. 

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 

Przemysłowa 6 w Ornecie 

ul. Przemysłowa 6, 

budynek z końca lat 80-

tych, 40 lokali 

1) Roboty budowlane związane z 

termomodernizacją budynku:  

2) Wykonanie instalacji solarnej; 

węzeł ciepła. 

3) Roboty ogólnobudowlane 

remontowe: 

4) Remont instalacji centralnego 

ogrzewania. 

5) Remont instalacji zimnej 

wody. 

6) Remont instalacji ciepłej 

wody. 

1 000 000zł 480 000zł 
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7) Remont instalacji 

kanalizacyjnej. 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 

Przemyslowa 10 w Ornecie 

ul. Przemysłowa 10, 

budynek z końca lat 80-

tych, 40 lokali 

1) Wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej  

2) Ocieplenie przegród 

budowlanych  

3) Zagospodarowanie terenu 

4) Roboty ogólnobudowlane 

związane z wykonywaną 

termomodernizacją    

5)  Wykonanie instalacji solarnej 

z węzłem ciepła. 

6) Remont pokrycia dachowego, 

kominy, obróbki blacharskie 

7) Remont instalacji centralnego 

ogrzewania. 

8) Remont instalacji zimnej 

wody. 

9) Remont instalacji ciepłej 

wody. 

10) Remont instalacji 

kanalizacyjnej. 

1 000 000zł 

 

 

480 000zł 

 

 

 

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 

Podleśna 8 w Ornecie 

Ul. Podleśna 8, budynek z 

połowy lat 80-tych, 22 

lokale 

1)  wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej  

2) ocieplenie przegród 

budowlanych 3) 

zagospodarowanie terenu 

760 000zł 420 000zł 
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4) roboty ogólnobudowlane 

związane z wykonywaną 

termomodernizacją    

5)  wykonanie instalacji solarnej 

wraz z węzłem ciepła. 

6) remont pokrycia dachowego, 

kominy, obróbki blacharskie 

7) remont instalacji centralnego 

ogrzewania. 

8) remont instalacji zimnej wody. 

9) remont instalacji ciepłej wody. 

10) remont instalacji 

kanalizacyjnej. 

Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ul. Prostej 15 

w Lidzbarku Warmińskim 

 

ul. Kasprowicza 12-18  

ul. Prosta 15 , 5-cio 

klatkowy budynek z 1969 

r., 100 lokali: 

 

1) remont elewacji z 

dociepleniem ścian 

zewnętrznych, balkonów, 

2)remont zadaszeń, dachów 

papowych wraz z ociepleniem  

3)wymiana stolarki zewnętrznej 

okiennej, drzwi wejściowych do 

budynku wymiana opraw 

oświetleniowych w klatkach 

schodowych na ledowe  

4) Modernizacja sieci c.o. 

2 508 286,46zł 2 036 286,46 

(81,2%) 
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SM LOKATORSKO-

WŁASNOŚCIOWA "DRWĘCA" 

w Ornecie 

 

 

 

 

 

 

Projekt obejmuje 4 

budynki: 

Ul. Przemysłowa 3, 13 

Ul. 1 Maja 60, 74, 

budynki z lat 1973-82, 

170 mieszkań 

1) docieplenie ścian 

zewnętrznych budynku wraz z 

elewacją 

2) docieplenie stropodachu, 

3) wymianę wyłazu dachowego,  

4) remont balkonów, 

5) docieplenie stropu na piwnicą  

6) wymianę okienek piwnic 

pomieszczeń ogólnego użytku,  

7) drzwi wejściowych do 

budynku, 

8) wykonanie wymiany instalacji 

elektrycznych - montaż 

oświetlenia LED,  

9) roboty sanitarne w budynku 

2 378 451,86 zł 

 

 

 

 

1701 000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

mrągowski SM METALOWIEC w Mrągowie Projekt obejmuje 16 

budynków: os. 

Metalowców 1-14 oraz 

os. Piaskowe 29-31 w 

Mrągowie, budynki z lat 

1985-1991, 318 mieszkań 

Wybudowanie, uruchomienie i 

serwisowanie instalacji ciepłej 

wody użytkowej przy 

zastosowaniu instalacji solarnej 

umieszczonej na połaciach 

dachowych budynku dla 

wspomagania podgrzewu ciepłej 

wody użytkowej 

3 541 394,12 zł, 

 

1 495 683,01 zł 
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nidzicki SM ODBUDOWA w Nidzicy Przedmiotem projektu jest 

głęboka, kompleksowa 

termomodernizacja 

energetyczna 6 

wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych:            

ul. Kościelnej 10 i 10A, 

ul. Konopnickiej 14,          

ul. Aleja Wojska 

Polskiego 11B, 11C, 11D, 

budynki z lat 1978-85, 

wielka płyta, 148 

mieszkań 

1)modernizacja przegród – stropu 

piwnic, ścian podłużnych i 

szczytowych oraz poddasza, 

2)modernizacja instalacji 

grzewczej 3)modernizacja 

oświetlenia części wspólnych 

Całkowita wartość 

projektu 

wynosi   2 259 380,10 

zł 

 

Dofinansowanie 

UE na realizację 

Projektu wynosi 

956 022,67 zł 

 

olsztyński SM OZDOBA w Biskupcu Modernizacji układu 

technologicznego c.w.u. i 

c.o. w 16 budynkach:  

ul. Poznańska 9-11  

ul. Kopernika 7 

ul. Mickiewicza 4, 6, 14-

16 

ul. Ludowa 6-14,16-24, 

26-34  

ul. Żółkiewskiego 15  

ul. Ludowa 44, 46, 48, 50, 

52, 54 

ul. Żeromskiego 14, 

budynki z wielkiej płyty z 

1971r., 765 mieszkań 

Montaż i uruchomienie: 

1)pomp ciepła typu powietrzne – 

woda współpracujących z 

istniejącą instalacja grzewczą  

2)systemu fotowoltaicznego DC 

do ogrzewania wody  

4 767 150,55 zł 

  

 

 

 

3 885 622,38zł 
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piski Wspólnota Mieszkaniowa ul. 

Gdańska 4 w Piszu 

Ul. Gdańska 4 

Ul. Lipowa 6A 

Ul. Wojska Polskiego 17, 

budynki przedwojenne z 

początku XX w., 22 

lokale 

1)ocieplenie ścian zewnętrznych  

2)wymiana obróbek blacharskich 

, rynien , rur spustowych  

3)ocieplenie stropów  

4)ocieplenie połaci dachowych 

5)wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej   

542 283, 31 

 

448 445,93 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych oraz www.bazakonkurencyjności.gov.pl. 
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Dodatkowo, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o finansowanie 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych z Programu Infrastruktura i Środowisko zarządzanego 

przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Osi 

priorytetowej 1 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Działania 1.3 Wspieranie 

efektywności energetycznej w budynkach, Podziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności 

energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Spółdzielnie, które otrzymały wsparcie 

przedstawiono w tab. 2. 

 Z dofinansowania w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko skorzystały dwie 

spółdzielnie mieszkaniowe z woj. warmińsko-mazurskiego. Są to duże przedsięwzięcia, 

których efekty mają oddziaływać na szerszą skalę. Obok podstawowych celów związanych z  

zmniejszeniem zużycia energii pierwotnej, końcowej i użytkowej w budynkach mieszkalnych, 

wspieraniem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze mieszkaniowym, obniżeniem 

globalnej emisyjności obiektów mieszkalnych, poprawą jakości powietrza poprzez obniżenie 

emisji CO2 i pyłów zawieszonych PM10 wymieniane są dodatkowe cele i efekty społeczno-

gospodarcze, takie jak: 

– transfer wiedzy na temat oszczędnego gospodarowania energią wśród mieszkańców. 

– obniżenie energochłonności sektora mieszkaniowego; 

– podniesienie efektywności energetycznej regionu; 

– trwała poprawa jakości powietrza regionu; 

– wypełnienie przyjętych przez Polskę unijnych zobowiązań do redukcji emisji pyłów i gazów 

cieplarnianych (www.zakrzewo.elblag.pl/63,1171-informacje_o_projekcie_pois). 

Przedstawiciele zarządów badanych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych podnosili 

w wywiadach następujące kwestie związane z przeprowadzanymi inwestycjami i ich 

dofinansowaniem: 

1) Długi okres rozpatrywania wniosków skutkujący m.in. koniecznością ponownych wycen 

kosztów wykonania prac budowlanych z powodu zmian cen materiałów i usług 

budowlanych. W konsekwencji skutkuje to wyższymi kosztami przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych. 

2) Przeciągająca się procedura powoduję, że na rynku pojawiają się nowsze i lepsze 

technologie, nie zawsze możliwe do zastosowania, ponieważ w dokumentacji 

zaplanowano inne. 

3) Bardzo krótki czas od ogłoszenia konkursu do zgromadzenia dokumentacji, co powoduje, 

że spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe przygotowują dokumentację wcześniej, 

niejako „na zapas”, często po ogłoszeniu wymogów zmienianą.  

4) Rosnące ceny energii nie dające możliwości w pełni oceny efektów przeprowadzonych 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 
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Tabela 2. Dofinansowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne spółdzielni mieszkaniowych z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014-2020 

powiat Spółdzielnia/wspóln

ota/nazwa projektu 

Termomodernizowane 

budynki 

Zakres inwestycji Wartość projektu Dofinansowanie 

bartoszycki SM BUDOWLANI 

w Bartoszycach  

„Kompleksowa 

termomodernizacja 9 

budynków 

mieszkalnych 

wielorodzinnych w 

Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

„Budowlani” w 

Bartoszycach” 
  

 

Projekt obejmuje 9 

budynków: 

budynki z przełomu lat 

70/80, 175 lokali 

1) docieplenie ścian 9 budynków 

2) docieplenie stropów piwnic 

3) wymiana okien w piwnicach 

Całkowita wartość 

projektu wynosi 

5 296 750,00zł 

3 602 142,33 zł  

 

m. Elbląg SM ZAKRZEWO w 

Elblągu 

„Kompleksowa 

termomodernizacja 

budynków 

mieszkalnych osiedla 

Zawada w Elblągu” 

 

Projekt obejmuje 22 

budynki mieszkalne na 

osiedlu ZAWADA w 

Elblągu,  

 

1) wymiana ocieplenia ścian 

zewnętrznych i cokołu  

2) remont loggii i balkonów 

3)wymiana okien klatek schodowych 

i piwnic 

Całkowita wartość 

projektu wynosi 

48 209 151,79 zł 

 

33 321 040,60 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych oraz www.bazakonkurencyjności.gov.pl.  
 

http://www.bazakonkurencyjności.gov.pl/
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Podsumowanie 

Fundusze unijne, ze względu na zbieżność programu termomodernizacji budynków z 

celami strategicznym UE, wydają się najdostępniejszym źródłem finansowania przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych w budynkach wielomieszkaniowych spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych. Korzyści wynikające z tych inwestycji mają trzy wymiary: ekonomiczny, 

środowiskowy i społeczny.  

Zgodnie z szacunkami ekspertów z Buildings Perfomance Institute Europe (BPIE), 

całkowite korzyści społeczne netto, wynikające z wdrożenia programu kompleksowej 

termomodernizacji do roku 2045, mogą sięgnąć 700 mld PLN. Korzyści ekonomiczne wynikają 

z oszczędności w zużyciu energii, a także rozwoju aktywności gospodarczej i wzrostu liczby 

nowych miejsc pracy w sektorach związanych z termomodernizacją. Korzyści społeczne, 

wynikają przede wszystkim z ograniczenia zjawisk ubóstwa energetycznego i wykluczenia 

społecznego.  

Kompleksowa termomodernizacja mogłaby doprowadzić do obniżenia kosztów 

ogrzewania (lub chłodzenia) pomieszczeń nawet o połowę, a więc przyczynić się nie tylko do 

podniesienia komfortu życia, ale także do zwiększenia tzw. dochodu rozporządzalnego 

gospodarstw domowych. Korzyści środowiskowe, wynikające z ograniczenia lokalnych 

zanieczyszczeń powietrza (pyły, benzo[a]piren, NOx) i emisji dwutlenku węgla (CO2) 

prowadzących do zmian klimatu. Zgodnie z analizami ekspertów z Buildings Perfomance 

Institute Europe (BPIE), potencjalne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 

(w stosunku do roku 2010), osiągnięte w wyniku termomodernizacji budynków, może sięgać 

8–59%. Wraz ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynków znacząco spadnie także 

zanieczyszczenie powietrza powstające w następstwie tzw. niskiej emisji, a więc spalania w 

domowych, nieefektywnych piecach, paliw stałych niskiej jakości. (www.renowacja 2050). 

Należy jednakże zwrócić baczniejszą uwagę na domy jednorodzinne, które stanowią 

prawie połowę wszystkich budynków mieszkalnych w Polsce i żyje w nich prawie połowa 

Polaków. Do tej pory ich modernizacja nie była w żaden sposób wspierana przez państwo (np. 

liczba wniosków złożonych przez właścicieli domów jednorodzinnych do Funduszu 

Termomodernizacji i Remontów była znikoma i nie przekroczyła 2% wszystkich aplikacji). 

Trzeba zauważyć, że 75% budynków jednorodzinnych jest źle ocieplonych i niedogrzanych, a 

także, że 70% domów jednorodzinnych jest ogrzewanych kotłem lub piecem węglowym, 

zanieczyszczających najbliższe otoczenie pyłami oraz substancjami rakotwórczymi 

(www.rynekinstalacyjny.pl).  

Osiągnięcie wysokich standardów efektywności energetycznej budynków wymaga 

więc jednoczesnego pilnego wprowadzania nowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych, 

ekonomicznych i technologicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.renowacja/
http://www.rynekinstalacyjny.pl/
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 99 

4. Badanie wśród przedsiębiorców zajmujących się produkcją 

tworzyw ropopochodnych wykorzystywanych w rolnictwie  

na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego 

4.1. Wprowadzenie 

Uzasadnienie wprowadzenia produkcji opakowań z biotworzyw 

Materiały z tworzyw zbudowane są z polimerów9 z dodatkiem wypełniaczy 

(organicznych lub nieorganicznych), pigmentów, smarów, inhibitorów utleniania itp.  W 

zależności od pochodzenia dzieli się je na naturalne i sztuczne.  

Polimery naturalne (rys. 1) powstają u roślin i zwierząt podczas naturalnych procesów 

życiowych komórek. U zwierząt to węglowodany, białka, tłuszcze, kwasy nukleinowe, a u 

roślin celuloza, oleje, skrobia, poliestry. Wszystkie naturalne polimery mogą ulegać 

naturalnemu rozkładowi.  

 

Rys. 1. Surowce i polimery odnawialne 

Źródło: Penczek i in. 2013. 

 

 
9Polimery (z greckiego: poli = wiele, meros = cząstki) są to związki o dużej masie cząsteczkowej, zbudowane na 

zasadzie usieciowania, trwałych podstawowych elementów strukturalnych, zwanych monomerami. 
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Polimery sztuczne mogą być tworzone w sposób identyczny jak w przyrodzie, np. 

podczas przemysłowej fermentacji cukru produkuje się poliester. Mimo, że jest to naturalny 

polimer, jego wytwarzanie jest w pełni kontrolowane, więc uważany jest za źródło sztuczne.  

Najbardziej obciążające dla środowiska są polimery pochodzące z zasobów kopalnych, 

najczęściej ropy naftowej. Polimery stanowią trwałe obce ciała w naturze ponieważ nie mogą 

włączyć się do naturalnego cyklu. Obecnie około 80% wszystkich materiałów polimerowych 

jest produkowanych z zasobów kopalnych, nieodnawialnych (Šprajcar i in. 2015). Produkcja 

tworzyw sztucznych na świecie ciągle wzrasta, w Europie jest stabilna.   

W 2016 r. światowa produkcja roczna tworzyw sztucznych wynosiła 280 mln ton, w 

Europie prawie 50 mln ton10. Ponad 39% zużycia tworzyw sztucznych przeznacza się na 

opakowania, a 3,3% obsługuje rolnictwo11. Odzysk odpadów tworzyw sztucznych w 2016 r. w 

Europie wyniósł ponad 79%. W Polsce ponad 44% odpadów tworzyw sztucznych jest 

składowane, choć trzeba przyznać, że największy udział w odzysku nie tylko w Polsce, ale we 

wszystkich krajach UE mają odpady opakowaniowe12.  Z rolnictwa w Polsce odpady tworzyw 

sztucznych są składowane w ok. 60%. Stanowią więc poważny problem i obciążenie dla 

środowiska, ze względu na zużywanie surowców kopalnych, zwłaszcza ropy naftowej oraz 

emisje gazów cieplarnianych i ciągle zbyt niski poziom odzysku i recyklingu.  

Najlepszym rozwiązaniem dla ochrony środowiska i alternatywą dla tworzyw 

ropopochodnych byłoby wprowadzenie na szeroką skalę biotworzyw. W Polsce taki rynek 

praktycznie nie istnieje, choć w UE intensywnie się rozwija. Eksperci UE oczekują, że do 2021 

roku UE będzie mogła się poszczycić ¼ światowej produkcji biotworzyw. Obecnie globalny 

rynek odnotowuje 20-100% wzrost w skali rocznej. Jednak światowa produkcja biotworzyw, 

tj. tworzyw wytwarzanych z surowców odnawialnych i/lub ulegających biodegradacji, jest na 

poziomie 1% (Malinowski 2015). Malinowski (2015) wskazuje także powody niewielkiej 

produkcji i są to: wysokie koszty badań tych materiałów, niedostateczna ich promocja, a także 

obawy producentów przed nowymi, alternatywnymi wyrobami z materiałów o ustalonym z 

góry czasie życia. Ich rozwój jest jednak nieunikniony. Biotworzywa są ważnym elementem 

gospodarki cyrkulacyjnej, która ma zastąpić gospodarkę liniową. UE wspiera rozwój 

biotworzyw przez liczne programy, w tym Horyzont 2020, aby osiągnąć pozycję światowego 

lidera. Warto tu wspomnieć o projekcie EUROPHA. W jego wyniku stworzono 

biodegradowalne polimery, które mogą zostać wykorzystane do produkcji taśm oraz pianek i 

zastąpić materiały ropopochodne, używane w branży produkcji opakowań do żywności13. 

Trzeba dodać, że rocznie natura wytwarza około 170 mld ton biomasy. Z tego wykorzystuje się 

około 3,5% (6 mld ton), z czego około 62% przeznaczone jest do produkcji żywności, 33% - 

do produkcji energii i papieru, a 5% przetwarzana jest na związki chemiczne (Malinowski 2015, 

za Shenem i in. 2007). Wszystkie te okoliczności wskazują problem znikomej produkcji 

opakowań z biotworzyw nie tylko w rolnictwie. Rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy są 

gałęzią gospodarki, która zużywa duże ilości opakowań produkowanych z pochodnych ropy 

naftowej. Często nie można poddać ich recyklingowi i trafiają na składowiska odpadów. 

Alternatywą mogą być opakowania z biotworzyw, choć i tu ważnym problemem okazuje się 

brak zorganizowanej zbiórki i możliwości efektywnego rozdzielenia odpadów. Obecnie 

oferowane na rynku opakowania z biotworzyw są w znikomej ilości, a wręcz ich nie ma. Trwają 

jednak prace badawcze sprawdzane w praktyce nad opracowaniem takich opakowań z 

 
10Plastics Europe (PEMRG) / Conversio Market &Strategy GmbH 
11Plastics Europe (PEMRG) / Consultic / myCeppi  EU-28+NO/CH 
12 Tworzywa sztuczne – Fakty 2017. Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych  w 

Europie, (https://www.plasticseurope.org/download_file/force/1857/521), data wejścia 4.07.2018 
13https://cordis.europa.eu/project/rcn/110340/brief/pl,data wejścia 4.17.2019 

file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/(https:/www.plasticseurope.org/download_file/force/1857/521),%20data%20wejścia%204.07.2018
https://cordis.europa.eu/project/rcn/110340/brief/pl
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wykorzystaniem surowców roślinnych. Powstaje pytanie o ewentualny rynek producentów 

takich tworzyw. 

Systematyzacja pojęcia biotworzywa 

Punktem wyjścia do analiz jest prawidłowe zdefiniowanie biotworzyw. Istnieje wiele 

rożnych sposobów podziału i klasyfikacji biotworzyw. Malinowski (2015) wymienia 3 kryteria, 

w tym: 

− sposoby ich otrzymywania, a głównie metody syntezy (np. synteza rodnikowa, 

polikondensacja, poliaddycja),  

− budowa łańcucha polimerowego (np. polimery statystyczne, blokowe, szczepione, 

usieciowane, homopolimery, kopolimery),  

− właściwości fizykochemiczne i technologie zastosowania (np. elastomery, plastomery, w 

tym termoplasty i duroplasty). 

Jednak oficjalnie przyjęta przez European Bioplastics definicja określa biotworzywa, 

jako tworzywa biodegradowalne i / lub tworzywa z odnawialnych źródeł wskazując na 

kryterium biodegradowalności oraz źródła pozyskiwania (rys. 2)14.  Z punktu widzenia 

praktycznej analizy presji na środowisko, przyjęcie takiej definicji jest w pełni uzasadnione. 

 

Rys. 2. Podział oraz wzajemne relacje biotworzyw według źródła ich pochodzenia  

i podatności na biodegradację 

Źródło: European Bioplastics, http://en.european-bioplastics.org,data wejścia 4.17.2019. 

 

Ta definicja wskazuje, że biotworzywa niekoniecznie podlegają rozkładowi. Zgodnie z 

nią, biotworzywa obejmują również tworzywa, które nie są biodegradowalne, ale które są 

wytwarzane z odnawialnych zasobów. Jak widać z sześciu możliwości tylko jeden przypadek 

nie dotyczy biotworzywa - jest to tworzywo z zasobów kopalnych nie ulegające rozkładowi.  

Najkorzystniejszym z punktu widzenia ochrony środowiska jest przypadek, gdy 

biotworzywo jest produkowane z zasobów odnawialnych i jednocześnie jest biodegradowalene 

 
14European Bioplastics, http://en.european-bioplastics.org, data wejścia 4.17.2019 
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(Błędzki, Fabrycy1992; Trznadel 1995; Penczek i in. 2013; Penczek, Slomkowski 2008)15 (rys. 

3). 

Rynek proponuje wiele biotworzyw. Najczęściej wykorzystywane w praktyce to 

tworzywa oparte na: 

− skrobi, 

− kwasie polimlekowym (polilaktyd, kwas poli (kwas mlekowy), PLA), 

− polihydroksyalkaniany alkanolanach (PHA’s: PHB, PHBV itp.), 

− alifatyczno-aromatycznych poliestrach, 

− celulozie (celofan itp.), 

− ligninie. 

 

Rys. 3. Schemat europejskiej definicji biotworzyw 

Źródło: European Bioplastics, http://en.european-bioplastics.org, data wejścia 4.17.2019 

 

Problemem jest brak szczegółowego rozpoznania potencjału, jaki drzemie w 

przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją tworzyw dla rolnictwa w kontekście 

rozwijającej się produkcji biotworzyw. Warto też wyłonić przyczyny niewielkiego 

zainteresowania produkcją opakowań z biotworzyw oraz rzeczywistych barier. Badania 

pozwolą też odpowiedzieć na pytanie, czy problem wynika z braku zainteresowania 

opakowaniami z bioptworzyw, czy producenci wolą korzystniejsze ekonomicznie, choć mniej 

przyjazne dla środowiska kierunki produkcji.  

Efektem operacji było wyposażenie przedstawicieli samorządów lokalnych instytucji i 

organizacji zajmujących się problemami lokalnego rozwoju, a także przedsiębiorców sektora 

produkcji z tworzyw ropopochodnych w nową wiedzę pozwalającą na podejmowanie i 

wdrażania takich strategii i programów, które będą bardziej precyzyjnie niż dotychczas 

wspierać zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego. W dłuższym okresie uzyskana wiedza (w trakcie prowadzonych badań) i 

przekazana w formie wniosków i rekomendacji może się przyczynić do wdrożenia rozwiązań 

zmniejszających presję na środowisko ze strony opakowań z tworzyw ropopochodnych.  

Zbiorowość statystyczną stanowiły przedsiębiorstwa zarejestrowane w województwie 

warmińsko-mazurskim. Były to badania niepełne (częściowe), obejmujące niektóre jednostki 

zbiorowości statystycznej wybrane metodą doboru nielosowego. Badania pierwotne 

przeprowadzone zostały z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety skierowanego do osób 

decyzyjnych w przedsiębiorstwach. Do przedsiębiorstw zidentyfikowanych za pomocą 

 
15tworzywa z zasobów odnawialnych niekoniecznie są również biodegradowalne (np. polietylen z trzciny 

cukrowej). 
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wyszukiwarki internetowej rozesłano 35 arkuszy ankietowych, z czego uzyskano 2416 

prawidłowo wypełnione ankiety.  

Wspólną cechą jednostek statystycznych (przedsiębiorstw) była produkcja opakowań z 

surowców ropopochodnych. Jednocześnie różniły się one okresem funkcjonowania na rynku, 

wysokością obrotów, wielkością zatrudnienia (cechy mierzalne) oraz zasięgiem działalności 

(cecha niemierzalna).  

Wyniki badań ankietowych, dotyczące charakterystyki jednostek, możliwości 

wprowadzenia produkcji z biotworzyw oraz wiedzy przedsiębiorców na temat biotworzyw 

opracowano podając strukturę wskazań. Przy pomocy współczynnika korelacji Sperarmana 

ustalono zależności pomiędzy czterema w/w cechami odróżniającymi przedsiębiorstwa, a 

odpowiedziami respondentów w zakresie szans na wprowadzenie do produkcji biotworzyw 

oraz trudności dostrzeganych przez przedsiębiorców. Ze względu na małą próbę oraz cechy 

jakościowe zastosowano jedynie współczynnik korelacji Spearmana17. Zmienne uszeregowano 

poprzez nadanie rang18.  

4.2. Ewaluacja możliwości wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwach z 

zakresu produkcji opakowań z biotworzyw 

Charakterystyka przedsiębiorstw 

Wśród badanych przedsiębiorstw najliczniejsze (47%) były funkcjonujące powyżej 20 

lat. Najdłużej, bo 47 lat funkcjonowała jedna firma oraz najkrócej 3 lata również jedna firma 

(rys. 4).  

Zauważmy, że przeżywalność firm na polskim rynku rośnie, ale województwo 

warmińsko-mazurskie jest jednym z tych województw19, gdzie młode firmy radzą sobie 

najgorzej. Jak wskazują badania najtrudniejszy jest trzeci rok funkcjonowania, w tym czasie 

kończą się środki na rozruch firmy. Firmy kończą działalność między 25-tym a 36-tym 

miesiącem życia.20 Biorąc pod uwagę długość funkcjonowania badanych firm można 

stwierdzić, że są to firmy o ugruntowanej pozycji, długo działające na rynku. Może to dobrze 

rokować jeżeli chodzi o ewentualne wdrażanie innowacji. Innowacje zawsze wymagają 

wysiłku intelektualnego i zasobów finansowych a także doświadczenia w branży. 

Przedsiębiorstwa charakteryzowały się również różną wielkością obrotu. Pięćdziesiąt 

cztery procent przedsiębiorstw (rys. 5) osiągało najwyższe wśród badanych roczne obroty w 

granicach 10,1 mln do 50 mln. Obroty do 250 tys. deklarowało tylko 8% uczestników badań. 

 

 
16 mała próba badawcza do 30 jednostek. 
17 współczynnik ten jest wykorzystywany do opisu siły korelacji dwóch cech, wtedy gdy są one mierzalne, badana 

zbiorowość jest nieliczna oraz mają charakter jakościowy i istnieje możliwość ich uporządkowania. Miarę tę 

stosuję się również do badania zależności między cechami ilościowymi w przypadku niewielkiej liczby 

obserwacjim(Encyklopedia.zarządzania,,https://mfiles.pl/pl/index.php/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_korelacji

_rang_Spearmana). 
18 współczynnik korelacji Spearmana zawiera się w przedziale (-1;1). Siła związków korelacyjnych: poniżej 0,2-

korelacja słaba (praktycznie brak związku); 0,2 – 0,4-korelacja niska (zależność wyraźna); 0,4 –0,6-korelacja 

umiarkowana (zależność istotna); 0,6 – 0,8-korelacja wysoka (zależność znaczna) 0,8 – 0,9-korelacja bardzo 

wysoka (zależność bardzo duża); 0,9 – 1,0-zależność praktycznie pełna 
19 Niżej w rankingu jest tylko województwo kujawsko-pomorskie 
20 dane CRIBIS.pl, 
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Rys. 4. Struktura badanych przedsiębiorstw wg długości funkcjonowania na rynku (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

 

Rys. 5. Struktura badanych przedsiębiorstw wg obrotu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

Obrót, zgodnie z ustawą21, jest definiowany jako przychód netto ze sprzedaży towarów. 

Odnosząc się do tego pojęcia trzeba zwrócić uwagę na to, że na wysokość obrotu nie mają 

wpływu żadne poniesione koszty, ale jest on miarą aktywności handlu.  

Inną istotną cechą przedsiębiorstw była ich wielkość. W badaniach skupiono się na 

kryterium wielkości zatrudnienia. Najwięcej przedsiębiorstw zatrudniało od 11-50 (małe 

przedsiębiorstwa) osób, najmniej (4%) powyżej 200 (średnie do 250 osób), przy czym żadne 

nie osiągało liczby 250 zatrudnionych (rys. 6).  

W charakterystyce przedsiębiorstw w Polsce małe przedsiębiorstwa stanowią 3% 

sektora. Cechują się tym, że finansują inwestycje przede wszystkim środkami własnymi (60%) 

oraz kredytami i pożyczkami krajowymi (22%). Przedsiębiorstwa województwa warmińsko-

 
21 Ustawa o rachunkowości" (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694). 
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mazurskiego w ponad 63% finansują swoje inwestycje ze środków własnych22. Jednocześnie 

małe przedsiębiorstwa są bardziej rentowne i płynne finansowo niż średnie i duże podmioty. 

Średnie firmy stanowią 0,8% polskiego sektora przedsiębiorstw. Charakteryzuje je najwyższa 

przeżywalność – pierwszy rok przeżywa średnio ponad 87% z nich.23 Województwo 

warmińsko-mazurskie charakteryzuje się podobną strukturą, warto jednak podkreślić, że w 

2010 roku miało największy w kraju udział średnich przedsiębiorstw.  

 

Rys. 6. Struktura badanych przedsiębiorstw według wielkości zatrudnienia (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

Analizując zasięg działalności żadne z przedsiębiorstw nie produkowało tylko na rynek 

lokalny czy regionalny (rys.7). Najwięcej (42%) z badanych przedsiębiorstw zaopatrywało 

rynek UE, 38% rynek krajowy, 21% jednostek produkowało na rynek światowy. Według 

Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych dominującym kierunkiem ekspansji 

zagranicznej polskich przedsiębiorstw jest Europa24. Polskie przedsiębiorstwa raczej nie są 

obecne na rynku chińskim. O wyborze rynku decyduje zazwyczaj jego wielkość i położenie 

geograficzne. W przypadku importu z Unii Europejskiej różnice nie są istotne statystycznie. 

Przedsiębiorstwa znajdujące się przy granicy wschodniej (istotnie statystycznie) 

częściej niż pozostali eksporterzy mają partnerów handlowych (zarówno dla eksportu jak i 

importu) w Europie Środkowej i Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś) a rzadziej w takich 

krajach sąsiadujących jak Niemcy, Czechy, Słowacja i Litwa. Województwo warmińsko-

mazurskie wraz z podlaskim i świętokrzyskim charakteryzują się mniejszym niż przeciętnym 

odsetkiem eksportujących firm mikro i małych25. 

 
22raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Polska Agencja Przedsiębiorczości 

(https://www.parp.gov.pl/files/74/81/4), data wejścia 5.07.2019 
23 Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2017,(business.krakow.pl), data wejścia 5.07.2019 
24 https://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=12668, data wejścia 15.07.2019 
25 https://www.parp.gov.pl/.../2014_ewaluacjapotencjaueksportowegoprzedsibiorstw.pdf, data wejścia 5.07.2019 

4%

0%

4%

8%

17%

67%

101-200

pow. 250

201-250

do 10

51-100

11-50

https://www.parp.gov.pl/.../2014_ewaluacjapotencjaueksportowegoprzedsibiorstw.pdf


 106 

 

Rys. 7. Struktura badanych przedsiębiorstw według zasięg działalności  (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

Wśród badanych przedsiębiorstw tylko 8% nie dokonało żadnych innowacyjnych zmian 

w zakresie technologii. Jedno natomiast dwukrotnie w 2008 i 2018 roku, co warto podkreślić 

w tym przypadku jako jedyne rozpoczęło produkcję na bazie tworzyw oksy-

biodegradowalnych, a następnie biokompozytów (rys. 8). 

 

Rys. 8. Struktura badanych przedsiębiorstw wg zastosowanych innowacji w zakresie 

technologii produkcji (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

 W Polsce, w latach 2015-2017, aktywność innowacyjną wykazało 20,2% 

przedsiębiorstw przemysłowych. Przedsiębiorstwa przemysłowe najczęściej wprowadzały 

nowe lub istotnie ulepszone metody wytwarzania produktów. Biorąc pod uwagę wielkość 

przedsiębiorstw, największy udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw wprowadzających 

innowacje miały jednostki o liczbie pracujących 250 osób i więcej.  Jednak według Smart 

Industry Polska 2017 blisko 59% polskich firm przemysłowych z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw wdrożyło innowacje w 2016 roku. W strukturze nakładów na działalność 

innowacyjną według źródeł finansowania, w przedsiębiorstwach przemysłowych największy 
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był udział środków własnych - 75,5%26. Biorąc pod uwagę wskaźnik innowacyjności27 Polska 

jest w grupie umiarkowanych innowatorów (Mikołajczyk 2016). 

Dobór produkcji asortymentu ma na celu zwiększenie konkurencyjności i jest 

uzależniony od wielu czynników. Przede wszystkim od zapotrzebowania na produkt oraz od 

dostępności surowców do produkcji. Odpowiedni wynik finansowy w dużej mierze zależy 

właśnie od odpowiednio dobranego asortymentu (Polkowska i Krygier 2012). W badanych 

przedsiębiorstwach zwrócono uwagę, że to co powstrzymuje od wprowadzenia produkcji z 

biotworzyw to właśnie brak zainteresowania odbiorców oraz obawa o surowce do produkcji.  

Kierunki produkcji w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem tworzyw 

biodegradowalnych 

Analizując kierunki produkcji poproszono o odpowiedź na temat asortymentu produkcji 

(rys. 9). Z tworzyw ropopochodnych najczęściej produkowano folię opakowaniową (40%) oraz 

worki foliowe (23%).  Tylko jedno z badanych przedsiębiorstw wskazało, że od ponad 10 lat 

stosuje również biotworzywa. W 2008 roku wprowadziło do produkcji tworzywa oksy-

biodegradowalne, a w 2018 bikompozyty. Tworzywa oksy-biodegradowalne charakteryzują się 

rozkładem od 18 do 24 miesięcy. Nie jest to zatem czas, który nakłada Norma EN 1343228. 

Norma zakłada na kompostowanie zaledwie pół roku.  Gibas i Rymarz (2009) podkreślają, że 

jest to okres nie do spełnienia dla wielu „produktów” natury (tj. drewno, kora drzew) a 

tworzywa oksy-biodegradowalne przy wspomaganiu rozkładu mogą być bardzo dobrą 

alternatywą dla tworzyw ropopochodnych. Z ich rozpadu węgiel organiczny bezpiecznie i pod 

kontrolą wróci do obiegu. 

 

Rys. 9. Struktura przedsiębiorstw wg asortymentu produkcji (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

W biokompozytach wzmocnienie stanowią włókna naturalne pozyskiwane z różnych 

części roślin, tj. liści, łyka, łodyg, owoców lub nasion (Urbaniak i Błędzki 2015). Wśród 
 

26Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2015-2017 (https://stat.gov.pl/.), data wejścia 4.07.2019 
27 Sumary Innovation Index więcej o tym w Innovation Union Scoreboard, 2013, s. 65 
28„Zgodnie z normą EN 13432, biodegradowalność określa się, dokonując pomiarufaktycznej przemiany metabolicznej 

materiału kompostowalnego w wodę, dwutlenekwęgla i komórki biomasy. Badania prowadzone według tej normy 

wymagają,aby materiał spełniał następujące kryteria:  

• w warunkach kontrolowanego kompostowania 90% materiału powinno ulec przemianie do CO2 i H2O w czasie 

krótszym niż 6 miesięcy, 

•  poziom zawartości metali ciężkich i innych pierwiastków powinien zawierać sięponiżej limitów określonych w 

załączniku A niniejszej normy, 

• ulegał rozpadowi w czasie 3-miesięcznej obróbki biologicznej, 

• wykazywał pozytywny wynik analiz egzotoksyczności” (Malinowski  2015). 
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korzyści wynikających z zastosowania biokompozytów jako materiałów alternatywnych dla 

wyrobów ropopochodnych wymienia się zapobieganie naruszeniu równowagi popytu i podaży 

produktów wytwarzanych z nieodnawialnych surowców kopalnych (Barton i in. 2014 Penczek 

i in. 2013), zrównoważoną gospodarkę odpadami, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, 

biodegradowalność tworzyw lub ułatwiony proces recyklingu (Barton i in. 2014 za Nagarajan 

in. 2013 oraz Georgopoulos i in. 2005).  

Wśród komentarzy respondentów pojawiały się również zapewnienia, że przedsiębiorstwa 

są zainteresowane biotworzywami. To co zwraca uwagę to dezaprobata dla tworzyw z trzciny 

cukrowej. Pozyskiwanie polietylenu z etylenu uzyskiwanego z cukru jest mało wydajne, a sama 

uprawa trzciny cukrowej daleka od przyjaznej środowisku (Penczek 2013 za Aresta 2010). 

Cukier jest jednak potencjale zasobnym źródłem biotworzyw (Penczek 2013). Biorąc pod 

uwagę produkcję cukru w Polsce, przy narzuconych przez UE ograniczeniach29 jest bliska 1,5 

Mt/r (światowa 150 Mt/r). Produkcja tworzyw polimerowych 2,3 Mt/r.  

Wiedza na temat biotworzyw oraz ogólnych korzyści i trudności przy ich wprowadzaniu 

do produkcji 

Skrzypek (2015) za Kwast i Herman (2004) wskazują, że są cztery rodzaje wiedzy z 

punktu widzenia przedsiębiorstwa: wiedza o kliencie, rynkowa, środowiskowa oraz na temat 

produktu, a zarządzanie wiedzą jest bardzo ważnym czynnikiem osiągania sukcesu firmy. Od 

kierownictwa organizacji wypływa wiedza „kluczowa”, ale tworzy się na etapie procesów 

poprzedzających innowacje, jest wiec niepewna i nie ugruntowana (Żmigrodzki 2006). Zgodnie 

z modelem procesowym (Sopińska, Wachowiak 2006) „zarządzanie wiedzą to ogół procesów 

umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy do realizacji celów 

organizacji. Można wyróżnić trzy główne fazy procesu zarządzania wiedzą: nabywanie wiedzy 

(tworzenie wiedzy), dzielenie się wiedzą, przekształcanie wiedzy w decyzje”. 

Patrząc jednak z pozycji osób decyzyjnych tworzenie nowych produktów, czy zmiany 

w dotychczas produkowanych nadaje nowy kierunek działaniom przedsiębiorstwa. Zapytano 

zatem przedstawicieli organów decyzyjnych w przedsiębiorstwach o znajomość biotworzyw 

(rys. 10).  

 

Rys. 10. Struktura wskazań znajomości biotworzyw przez osoby decyzyjne (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

 
29 nie ma kwot na produkcję cukru dla celów przemysłowych, więc polscy rolnicy mogą wytwarzać więcej niż 

jest wymagane na cele spożywcze. 
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 Struktura wskazań ujawnia, że wiedza wśród przedsiębiorców jest mała. Najczęściej, bo 

31% wskazań dotyczyło skrobi, kwasu polimlekowego 23%, tylko 4% wskazań dotyczyło 

biokompozytów. Warto dodać, że przedsiębiorstwo najkrócej funkcjonujące na ryku wskazało 

odpowiedź „nie znam”. Następnie zapytano o wiedzę na temat wpływu tworzyw na środowisko 

(rys.11). Tu przedsiębiorcy wykazali się dobrą znajomością problemu. Najwięcej wskazań było 

dla tworzyw biodegradowalnych i jednocześnie odnawialnych jako najmniej szkodliwych dla 

środowiska (60%). Tworzywa te wyprodukowane z surowców odnawialnych przyczyniają się 

do oszczędności surowców kopalnych, a przez swoją cechę biodegradowalności mogą 

uczestniczyć gospodarce obiegowej. Szarzej piszą o tym Penczek i in. (2013) wskazując, że 

„duża różnorodność odnawialnych surowców otwiera szerokie możliwości wytwarzania 

biopolimerów stosowanych w bardzo różnych dziedzinach przemysłu”. 

 

Rys. 11. Struktura wskazań dotycząca wiedzy na temat wpływu tworzyw na środowisko (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

Przedsiębiorcy poproszeni o wskazanie ogólnych korzyści płynących ze stosowania 

biotworzyw (rys. 12) wskazywali głównie na cechy związane z ich właściwościami 

biodegradowalności, to że można je poddawać recyklingowi organicznemu oraz podkreślali 

wpływ biotworzyw na ograniczenie uzależnienia od surowców kopalnych.  

 

Rys 12. Struktura wskazań dotycząca ogólnych korzyści wynikających ze stosowania 

biotworzyw (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Tylko 1% respondentów dostrzegło w biotworzywach źródło innowacyjności oraz to, 

że często są produktem bocznych strumieni.  

 Wśród największych trudności (rys. 13) przedsiębiorcy zdecydowanie wskazywali, że 

biotworzywa nie osiągnęły jeszcze efektu skali30. Obecnie udział biotworzyw w rocznej 

konsumpcji tworzyw sztucznych w UE wynosi od 0,5% do 1% rocznie. Komisja Europejska31 

dostrzegła, że „przeszkodę w ich wykorzystaniu może stanowić koszt; …należy również 

zapewnić, by ich stosowanie przynosiło rzeczywiste korzyści środowiskowe w porównaniu z ich 

nieodnawialnymi alternatywami. W tym celu Komisja rozpoczęła badania nad wpływem na cykl 

życia alternatywnych surowców wykorzystywanych w produkcji tworzyw sztucznych, w tym 

biomasy. Na podstawie dostępnych informacji naukowych Komisja zbada możliwości 

wspierania rozwoju alternatywnych surowców do produkcji tworzyw sztucznych”.  

 

Rys. 13. Struktura wskazań dotycząca ogólnych trudności związanych z wprowadzeniem 

biotworzyw (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

Jako kolejną trudność (18%) wskazywano na właściwości gorsze od tworzyw 

ropopochodnych. Jest jednak wiele przykładów, że biotworzywa mają dobre właściwości 

mechaniczne i fizyczne. Na przykład PLA, który jest obecnie stosowany do produkcji 

opakowań (kubki, miski, folie i pojemniki do przechowywani żywności) ma dobre własności 

mechaniczne, podobne do własności PET i PP. Polimery PHA są to termoplasty odporne na 

 
30„Efekt skali jest miarą zmiany produkcji, następującą w związku ze zmniejszeniem kosztów produkcji i 

zwiększeniem zużycia środków. Jest głównym czynnikiem wpływającym na długookresowe przeciętne koszty 

całkowite. W firmach, w których występują efekty skali na poziomie produkcyjnym ilość wytworzonych jednostek 

ma znaczący wpływ na zmianę długookresowego kosztu przeciętnego.” Encyklopedia zarządzania. 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Efekt_skali, data wejścia 8.07.2019. 
31  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego I Komitetu Regionów. Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu 

zamkniętym  (ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/.../COM-2018-28-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF), data 

wejścia 8.07.2019. 
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napromieniowanie UV, wytrzymują temperatury do 180 oC i nie pozwalają na przeciekanie 

wody.  Kolejny maślan wielowodorotlenowy stanowi barierę dla wilgoci i zapachów i jest w 

swojej charakterystyce podobny do polipropylenu. Dla przykładu jako osnowa dla 

biodegradowalnych kompozytów polimerowych, dla poprawy ich własności mechanicznych i 

cech hydrofobowych wykorzystywane są włókna celulozowe  (Šprajcar i in. 2012). 

Trzeba jednak w tym miejscu powiedzieć, że tylko 3% wskazań dotyczyło braku 

systemu segregacji zbiórki odpadów. Tym bardziej, że nie wszystkie odpady podlegające 

biodegradacji mogą być kompostowane. Świadczy to o małej wiedzy przedsiębiorców na temat 

biotworzyw i postępowania z ich odpadami.  

 

Szanse i trudności we wprowadzeniu produkcji biotworzyw w opinii przedsiębiorców 

Przeprowadzone badania pozwoliły na ocenę szans na wprowadzenie biotworzyw do 

produkcji opakowań (rys. 14). Przedsiębiorcy zostali poproszeni o ocenę, w skali od 1 do 5, 

szans i zagrożeń wynikających z wprowadzenia w przedsiębiorstwie produkcji opakowań z 

biotworzyw, gdzie: 1 to stwierdzenie najmniej zgodne z opinią przedsiębiorcy, a 5 to 

stwierdzenie najbardziej zgodne. Osoby decyzyjne wypowiedziały się na temat jakie są ich 

potrzeby oraz oczekiwania od strony organów doradczych i samorządów. Największe 

oczekiwania wobec organów samorządowych i publicznych organizacji doradczych dotyczą 

promocji biotworzyw i wspierania komercjalizacji. Przedsiębiorcy wskazywali na potrzeby 

edukacyjne. Często nie mają wiedzy na temat tego jakie koszty trzeba ponieść przy 

wprowadzeniu takiej innowacji produktowej. Istnieją też duże obawy o zasoby surowcowe do 

produkcji. Potrzebują także zwrotnej, a częściej bezzwrotnej pomocy finansowej.  

Część przedsiębiorstw jednak uważała, że jest w stanie wygenerować własne środki na 

ten cel, a koszty są możliwe do zaakceptowania. Głównie dotyczyło to przypadków, gdzie 

wystarczy modernizacja linii technologicznej. „Biopolimery zasadniczo można stosować w 

standardowych typach maszyn, ale wymagają one modyfikacji systemów uszczelniających” 32. 

Biotworzywa mają zakres temperatur zgrzewania, który nie jest tak szeroki jak w przypadku 

tworzyw ropopochodnych. Modyfikacje to m.in. pokryte teflonem listwy do zgrzewania w 

stałej temperaturze, dodatkowe czujniki temperatury w systemie zgrzewającym i urządzenia do 

precyzyjniejszego sterowania temperaturą. Podczas gdy zmiany te nie są skomplikowane z 

technicznego punktu widzenia, wymagają one poważnej modernizacji - istniejącej maszyny.  

Zdaniem producentów linii technologicznych i maszyn biopolimery zapoczątkują 

kolejny typ zmian w urządzeniach, przynajmniej w przypadku zamówień nowego wyposażenia. 

Wejdą do użytkowania maszyny, które będzie można przełączać z biopolimerów na 

standardowe polimery. Powodem tego jest fakt, że wielkości zamówień na opakowania 

biopolimerowe są nadal małe33.  

Biorąc pod uwagę cechy przedsiębiorstw wymienione w metodyce badań obliczono 

korelacje za pomocą współczynnika Spearmana. Praktycznie pełną ujemną korelację 

stwierdzono w przypadku długości trwania przedsiębiorstw na rynku, umiarkowaną w  

przypadku wielkości zatrudnienia a akceptacją wprowadzenia biotworzyw do produkcji oraz 

możliwościom wygenerowania środków na ten cel. Większe przedsiębiorstwa oraz te z 

dłuższym stażem nie były również zainteresowane zwrotnym dofinansowaniem. Również w tej 

grupie przedsiębiorstw wskazywano, że taką innowację mogłoby wdrożyć nie prędzej niż za 6 

 
32 Projektowanie „zielonych” opakowań - Design News Polska www.designnews.pl, data wejścia 08.07.2019 
33 Ibidem 
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lat. Młodsze przedsiębiorstwa wskazywały częściej na konieczność promocji produktów z 

biotworzyw oraz wsparcie od organów doradczych i samorządów. 

Duże przedsiębiorstwa wskazały na potrzeby bezzwrotnego dofinansowania inwestycji 

oraz, że zakup linii technologicznej będzie zbyt kosztowny. Wraz ze wzrostem obrotów malała 

obawa o dostępność surowców a rosło zainteresowanie wprowadzeniem biotworzyw do 

procesu produkcji. Korelacja była tu umiarkowana. Nie stwierdzono istotnej korelacji lub 

praktycznie bez związku w przypadku zasięgu działalności i wszystkich zmiennych 

zaprezentowanych na rys. 14.  

 

Rys. 14. Ocena szans i zagrożeń związanych z wprowadzeniem biotworzyw do produkcji 

opakowań34 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

Przedsiębiorcy jako najistotniejsze potencjalne korzyści dla przedsiębiorstwa 

wskazywali obniżenie opłat środowiskowych (24%), nowych kontrahentów (21%) poprawę 

wizerunku firmy i nowe rynki zbytu (16%) (rys. 15). Opłaty środowiskowe w praktyce są 

 
34 Ocena jest iloczynem wskazań i przyznanych punktów w skali od 1-5, gdzie 5 to najwyższa ocena 
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ujmowane w rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w sposób cząstkowy bądź są 

zawarte w pozycjach zagregowanych (więcej o tym Małecki i Urbaniec 2014). Tak naprawdę 

to badania na ich temat są fragmentaryczne, a dotychczas „nie opracowano jeszcze 

ujednoliconych standardów w zakresie: zasad pomiaru, dokumentacji, ewidencji i rozliczania 

wydatków środowiskowych w przedsiębiorstwie”. 

 

Rys. 15. Struktura wskazań potencjalnych największych korzyści z wprowadzenia 

biotworzyw do produkcji opakowań w przedsiębiorstwie (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

Poprawa wizerunku firmy może powodować wzrost siły konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa (Ferens 2016 za Burzyńska i Fila 2007). Niewielu przedsiębiorców jednak 

wskazało na ewentualne przyszłe lepsze dochody. Natomiast na pierwszym miejscu wśród 

ewentualnych trudności wymienili wzrost kosztów produkcji (25%) oraz koszty inwestycyjne 

związane z zakupem nowej linii technologicznej (rys.16). 

 

Rys. 16. Struktura wskazań potencjalnie największych trudności z wprowadzenia biotworzyw 

do produkcji opakowań w przedsiębiorstwie (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Pojawiły się też obawy o dostępność do surowca oraz utratę dotychczasowych rynków 

zbytu. Większość badań nad surowcami do produkcji biotworzyw dotyczy wykorzystania 

skrobi z ziemniaków, kukurydzy, ryżu, pszenicy. Proces polega na uzyskaniu cukrów prostych 

poprzez stosowanie odpowiednich enzymów.  Zdaniem Piecyka (2008) najpopularniejszym 

polimerem w tej grupie jest poli(kwasmlekowy) – czyli PLA, do którego należy 43% rynku 

materiałów biodegradowalnych. 

Gdyby jednak zapadła w przedsiębiorstwie decyzja o rozpoczęciu produkcji opakowań 

z biotworzyw to z największym prawdopodobieństwem (39%) wskazywano, że może to 

nastąpić w ciągu 2-5 lat (rys.17). 

 

Rys. 17. Struktura wskazań potencjalnie największych trudności z wprowadzenia biotworzyw 

do produkcji opakowań w przedsiębiorstwie (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

Jednak zdecydowana część przedsiębiorców nie jest zainteresowana wprowadzeniem 

biotworzyw do produkcji.  Z badań nad innowacyjnością35 przedsiębiorstw wynika, że główną 

przyczyną umiarkowanej innowacyjności jest brak motywacji. W połączeniu z oczekiwaniami 

przedsiębiorstw warto by zwrócić uwagę na skierowanie pomocy doradczej i edukacyjnej ze 

strony organizacji publicznych.  

 

4.3. Podsumowanie i wnioski 

Wywiady przeprowadzone wśród osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach zajmujących 

się produkcją opakowań z tworzyw ropopochodnych pozwoliły na wyciągniecie wniosków 

oraz przygotowanie rekomendacji dla samorządów oraz organizacji doradczych. 

1. Wśród badanych przedsiębiorstw z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w 

produkcji opakowań z tworzyw ropopochodnych dominują małe i średnie przedsiębiorstwa z 

ponad 20-letnim stażem. Ponad połowa badanych przedsiębiorstw osiąga roczny obrót od 10,1 

do 50 mln. Produkują głównie na rynek UE, ale także krajowy i światowy.  
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2. Wśród badanych przedsiębiorstw tylko 8% nie dokonało żadnych innowacji od 2004 

roku, jednak tylko jedno przedsiębiorstwo jako innowację wprowadziło do produkcji 

opakowania z biotworzyw. Jest to mniej niż średnia w kraju. Jako przyczynę tego, 

przedsiębiorcy wskazywali brak odbiorców oraz obawę o surowce do produkcji. Należałoby 

zatem zwiększyć intensywność prac nad promowaniem opakowań z biotworzyw. Poprzedzone 

to powinno być stosownymi przepisami prawa. Kiedy pojawi się popyt jest szansa na podaż 

tych produktów. Potrzebne są jednak odpowiednie mechanizmy. Odwoływanie się do emocji, 

etyki i konieczności ochrony środowiska to za mało. Przy czym należałoby na poziomie 

lokalnym kontynuować pracę w zakresie dostępności surowca, co rozwiałoby obawy o 

płynność produkcji. W przypadku rolnictwa należy wiec rozpocząć działania edukacyjne 

mające wspierać korzystanie z resztek pożniwnych oraz wprowadzanie roślin na glebach 

marginalnych. W efekcie skorzystaliby na tym również rolnicy. 

3. Choć przedsiębiorcy mają wiedzę na temat konieczności wprowadzania na rynek 

opakowań z biotworzyw brakuje im wiedzy na temat samych biotworzyw, ich rodzajów, wad i 

zalet. Wskazywali na niedostatek wiedzy na temat kosztów wprowadzenia zmian w produkcji. 

Od władz samorządowych i organizacji doradczych oczekują konkretnej pomocy edukacyjnej. 

Gdyby posiadali taką wiedzę mogliby trafniej oszacować możliwości swoich firm w tym 

zakresie. 

4. Zwłaszcza firmy młodsze (mniej niż 15 lat na rynku) są zainteresowane zmianą 

produkcji opakowań z ropopochodnych na biotworzywa. Potrzebują jednak wsparcia w formie 

pomocy finansowej zwrotnej i bezzwrotnej. Ze strony organów samorządowych oraz jednostek 

doradczych potrzebna jest zatem pomoc nie tylko w poszukaniu źródeł finansowania 

zewnętrznego, ale również przygotowania i rozliczenia wniosków 

5. Wśród starszych firm potrzebne jest wsparcie w zakresie wskazania potencjalnych 

rynków zbytu. Te przedsiębiorstwa mogą wygenerować własne środki na zmianę produkcji, ale 

obawa o rynki zbytu, dobra kondycja firmy nie zachęcają ich do zmiany w procesie 

produkcyjnym. Doświadczenie w branży każe im zachować ostrożność w innowacjach tego 

typu. Obawiają się utraty dotychczasowych kontrahentów. Rozwiązaniem może tu być 

wspieranie rozwoju linii technologicznych umożliwiających płynne przejście produkcji z 

tworzyw ropopochodnych na biotworzywa i odwrotnie. Jest to jednak problem natury 

technicznej. Należałoby poszukać światowych rozwiązań w tym zakresie. Pomoc taka również 

powinna wypłynąć od organizacji doradczych. 

Rekapitulując należy stwierdzić, że województwo warmińsko-mazurskie dysponuje 

potencjałem w postaci przedsiębiorstw chętnych do zmian produkcji opakowań z tworzyw 

ropopochodnych na biotworzywa jednak wymaga to zaangażowania organów doradczych i 

samorządowych w zorganizowanie działań edukacyjnych, informacyjnych i doradczych.  

Proces ten wymaga także odpowiednich przepisów prawa wspierających i zachęcających do 

produkcji z biotworzyw oraz kampanii informacyjnej na rzecz opakowań z biotworzyw na skale 

całego kraju. Biorąc pod uwagę rolniczy charakter województwa może ono stanowić bazę do 

produkcji surowców wyjściowych biotworzyw.  
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5. Badania wśród przedsiębiorców sektora agrobiznesu 

zajmujących się produkcją i przetwórstwem  

produktów ekologicznych 

Wprowadzenie 

Głównym celem badań było zidentyfikowanie niewykorzystanych potencjałów rozwoju 

zrównoważonego obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim, w tym również 

niewykorzystanego potencjału rozwoju gospodarstw ekologicznych. W zakresie rolnictwa 

ekologicznego badania dotyczyły przede wszystkim oceny wpływu systemu wsparcia 

finansowego gospodarstw ekologicznych na ich rozwój oraz identyfikacji istniejących 

ograniczeń w rozwoju gospodarstw ekologicznych. 

W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a techniką badawczą był 

wywiad, przeprowadzony z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. Badania zostały 

przeprowadzone w 2019 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i objęto nimi 

200 właścicieli ekologicznych gospodarstw rolnych, czyli 5,9% ogółu gospodarstw 

ekologicznych. Jak wynika z danych GIJHARS wg stanu na 31 grudnia 2018 roku w 

województwie warmińsko-mazurskim funkcjonowało 3393 producentów ekologicznych 

prowadzących działalność w zakresie produkcji rolnej. Łączna powierzchnia ekologicznych 

użytków rolnych wynosiła 104573,29 ha, przy czym 76075,50 ha to powierzchnia 

ekologicznych użytków rolnych po zakończonym okresie konwersji, natomiast 28497,79 ha 

stanowiła powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w okresie konwersji36. 

Główne zagadnienia badawcze, na które poszukiwano odpowiedzi dotyczyły: 

1. Oceny sylwetki zawodowej rolników ekologicznych (wiek, wykształcenie, sposób przejęcia 

gospodarstwa) w kontekście sposobu zarządzania gospodarstwem ekologicznym. 

2. Oceny gospodarstw ekologicznych pod kątem ich potencjału produkcyjnego (zasoby, 

organizacja produkcji).  

3. Motywów podejmowania działalności rolniczej w systemie rolnictwa ekologicznego.  

4. Oceny stopnia powiązania gospodarstw ekologicznych z rynkiem.  

5. Oceny możliwości rozwoju gospodarstw ekologicznego poprzez zwiększenie wartości 

dodanej produkcji (uruchomienie działalności przetwórczej). 

6. Oceny systemu wsparcia finansowego gospodarstw ekologicznych i jego wpływu na ich 

rozwój. 

 

Wyniki badań 

Wśród objętych badaniami właścicieli ekologicznych gospodarstw rolnych dominowali 

mężczyźni. W badaniu wzięło udział 164 mężczyzn, co stanowiło 82% oraz 36 kobiet (18%), 

którzy byli zarówno właścicielami gospodarstw ekologicznych, jak i osobami zarządzającymi 

gospodarstwami. Ponad 90% respondentów (181 osób) stanowili właściciele gospodarstw 

rolnych, którzy nimi zarządzali. W pozostałych przypadkach gospodarstwem zarządzała inna 

osoba wchodząca w skład rodziny (współmałżonek, rodzic, rzadziej dziecko). W objętych 

badaniami gospodarstwach rolnych nie było osób zatrudnionych na stanowisku zarządcy 

gospodarstwa, co potwierdza rodzinny charakter ekologicznych gospodarstw rolnych (tab. 1. i 

tab.4). 

 
36 https://ijhars.gov.pl/raporty-i-analizy.html 

https://ijhars.gov.pl/raporty-i-analizy.html
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Jak wynika z przeprowadzonych badań właścicielami i zarządzającymi gospodarstwami 

ekologicznymi byli dobrze wykształceni ludzie w średnim wieku. Z analizy struktury wieku 

wynika, że 59% to osoby w przedziale wiekowym 36-55 lat. Młodzi rolnicy (do 35 roku życia) 

stanowili 23,5%, natomiast rolnicy starsi, powyżej 55 lat - 17,5%, przy czym 3% właścicieli 

ekologicznych gospodarstw rolnych to emeryci (powyżej 65 lat) (tab. 2.). Analizując poziom 

wykształcenia formalnego właścicieli ekologicznych gospodarstw rolnych można stwierdzić, 

że były to osoby bardzo dobrze i dobrze wykształcone. Aż 27,5% respondentów posiadało 

wykształcenie wyższe, a kolejne 22,5% wykształcenie średnie, przy czym wykształceniem 

wyższym rolniczym legitymowało się zaledwie 4% respondentów, a średnim rolniczym 11,5% 

(tab. 3).  

Rodzinny charakter ekologicznych gospodarstw rolnych potwierdza również sposób 

wejścia w posiadanie gospodarstwa, ponad 80% respondentów odziedziczyło gospodarstwo po 

rodzinie, przy czym 75% po rodzicach, a 5,5% po dalszej rodzinie. W drodze zakupu 

właścicielami gospodarstwa zostało 17% respondentów (tab. 5.).  

 

Tabela 1. Płeć ankietowanych 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

kobieta 36 18,00 

mężczyzna 164 82,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 2. Wiek ankietowanych 

Wyszczególnienie (w latach) Liczba Udział % 

poniżej 25 8 4,00 

26-35 39 19,50 

36-45 73 36,50 

46-55 45 22,50 

56-65 29 14,50 

powyżej 65 6 3,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 3. Wykształcenie respondentów 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

wyższe 55 27,50 

policealne 0 0,00 

średnie zawodowe 42 21,00 

średnie ogólnokształcące 3 1,50 

zasadnicze zawodowe 54 27,00 
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podstawowe, gimnazjalne 10 5,00 

niepełne podstawowe lub brak 0 0,00 

podyplomowe rolnicze 4 2,00 

wyższe rolnicze 8 4,00 

policealne rolnicze 0 0,00 

średnie zawodowe rolnicze 23 11,50 

zasadnicze zawodowe rolnicze 0 0,00 

kurs rolniczy  1 0,50 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 4.Osoba kierująca gospodarstwem rolnym w opinii respondentów 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 5. Sposoby nabycia gruntów rolnych użytkowanych przez respondentów 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

zakup 34 17,00 

zakup po okresie dzierżawy 4 2,00 

przejęcie po rodzicach 150 75,00 

przejęcie po rodzinie 11 5,50 

inny (dzierżawa) 18 9,00 

*istniała możliwość zadeklarowania więcej niż jednej odpowiedzi 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Średnia powierzchnia gospodarstw ekologicznych w województwie warmińsko-

mazurskim w 2019 roku wynosiła 30,8 ha37. Z analizy struktury powierzchni ekologicznych 

użytków rolnych w objętych badaniami gospodarstwach rolnych wynika, że w 74% 

gospodarstw powierzchnia ekologicznych użytków rolnych nie przekraczała 30 ha, czyli 

średniej wojewódzkiej gospodarstw ekologicznych. Tylko 9% objętych badaniami 

gospodarstw ekologicznych to gospodarstwa powyżej 50 ha (tab. 6).  

Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wykazały, że 19,5% ekologicznych 

gospodarstw rolnych nie posiadało siedliska, co oznacza, że gospodarstwa te nie posiadały 

 
37 Dane GIJHARS na dzień 31.12.2019 r. 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

właściciel 181 90,50 

inna osoba wchodząca w skład rodziny 19 9,50 

pracownik najemny 0 0,00 
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budynków mieszkalnych, żadnych budynków inwentarskich, gospodarczych, czy magazynów. 

W kolejnych 9% gospodarstw rolnych był co prawda budynek mieszkalny, ale osoba 

zarządzająca gospodarstwem w nim nie zamieszkiwała. Posiadanie ciągników i sprzętu 

rolniczego deklarowało ok. 75% respondentów, co potwierdza również fakt, że co czwarte 

objęte badaniami gospodarstwo rolne nie posiadało bazy do prowadzenie gospodarstwa, czyli 

zabudowań mieszkalnych i gospodarczych oraz sprzętu rolniczego. Oznacza to, że produkcja 

rolna w tych gospodarstwach całkowicie opierała się na usługach. Co ważne, aż w 56,5% 

objętych badaniami ekologicznych gospodarstwach rolnych nie była prowadzona produkcja 

zwierzęca (tab.7-9).  

 

Tabela 6. Powierzchnia użytków ekologicznych deklarowana przez respondentów 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

do 5  48 24,00 

5-10 30 15,00 

10,1-15 20 10,00 

15,1-20 20 10,00 

20,1-25 14 7,00 

25,1-30 16 8,00 

30,1-50 34 17,00 

powyżej 50 18 9,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 7. Posiadane środki trwałe deklarowane przez rolników 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

budynek mieszkalny 18 9,00 

budynek mieszalny, w którym 

mieszka właściciel na stałe 

141 70,50 

budynek inwentarski 42 21,00 

magazyny 95 47,50 

budynki gospodarcze 140 70,00 

ciągnik 152 76,00 

sprzęt rolniczy 150 75,00 

nie posiada siedliska 39 19,50 

* istniała możliwość zadeklarowania więcej niż jednej odpowiedzi 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 8. Posiadanie zwierząt przez respondentów 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

tak  87 43,5 

nie 113 56,5 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 9. Respondenci deklarujący posiadanie określonych zwierząt  

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

bydło mleczne 43 49,43 

bydło opasowe  22 25,29 

trzoda chlewna – świnie 6 6,90 

konie 17 19,54 
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drób 1 1,15 

owce 2 2,30 

daniele 1 1,15 

jagnięta 1 1,15 

pszczoły 1 1,15 

kury 3 3,45 

kozy 1 1,15 

gęsi 1 1,15 

* istniała możliwość zadeklarowania więcej niż jednej odpowiedzi 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

W opinii objętych badaniami rolników (52%) początkowy okres funkcjonowania 

gospodarstwa w systemie rolnictwa ekologicznego był trudny, przy czym dla 10,5% był to 

okres bardzo trudny. W zasadzie jedynie 7% respondentów oceniło ten okres, jako łatwy, który 

w ich opinii nie generował żadnych trudności (tab. 10).  

 

Tabela 10. Poziom trudności rozpoczęcia działalności ekologicznej w opinii respondentów 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

bardzo trudny 21 10,50 

trudny 83 41,50 

bez większych trudności 82 41,00 

bez żadnych trudności 14 7,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że głównym motywem podjęcia prowadzenia 

gospodarstwa w systemie rolnictwa ekologicznego, był system wsparcia finansowego. To 

głównie dla korzyści finansowych rolnicy przechodzili na system rolnictwa ekologicznego. 

Należy również podkreślić, że 20% respondentów jako główny motyw wskazało możliwość 

uzyskania dodatkowych punktów do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 

„Modernizacja gospodarstw rolnych”, a 2% do wniosku „Młodego rolnika” (tab. 11). 

 

 

Tabela 11. Główne motywy podjęcia produkcji rolnej w systemie rolnictwa ekologicznego w 

opinii respondentów 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

jest to moja pasja 16 8,00 

zachęcił mnie system wsparcia finansowego 153 76,50 

interesuję się rolnictwem ekologicznym 51 25,50 

zasoby gospodarstwa 27 13,50 
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wyższe ceny produktów ekologicznych 31 15,50 

ograniczone możliwości rozwoju gospodarstwa 30 15,00 

zasoby siły roboczej 1 0,50 

łatwość realizacji 5 2,50 

dla dodatkowych punktów do wniosku o dofinansowanie na 

modernizację gospodarstw rolnych 

40 20,00 

inne (dla dodatkowych punktów do wniosku o dofinansowanie 

na młodego rolnika) 

4 2,00 

* istniała możliwość zadeklarowania więcej niż jednej odpowiedzi 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

W opinii 17,5% respondentów, prowadzone przez nich gospodarstwa rolne to firmy 

początkujące, a 56% oceniło je jako rozwijające się, co stanowi w sumie ponad 73% ogółu 

objętych badaniami gospodarstw ekologicznych. Zdaniem 21,5% właścicieli gospodarstw 

rolnych prowadzone przez nich gospodarstwa rolne mają ugruntowaną pozycję na rynku. Z 

kolei 5% to gospodarstwa zmniejszające rozmiary produkcji ekologicznej, głównie z powodu 

niskiej opłacalności, braku perspektyw na przyszłość, rezygnacji z programu wsparcia 

rolnictwa ekologicznego, a nawet planowanej sprzedaży gospodarstwa rolnego (tab. 12).  

 

Tabela 12. Stopień rozwoju ekologicznego gospodarstwa rolnego deklarowany przez 

respondentów 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

firma początkująca 35 17,50 

firma rozwijająca się 112 56,00 

Firma o ugruntowanej pozycji na rynku 43 21,50 

zmniejszająca rozmiary działalności (w tym: 

słaba prognoza na przyszłość, niska opłacalność, 

rezygnacja z programu ekologicznego, planowana 

sprzedaż gospodarstwa) 

10 5,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Objęci badaniami właściciele gospodarstw ekologicznych, ocenili najwyżej (oceny 4 i 

5) potencjał prowadzonych przez nich gospodarstw ekologicznych w zakresie powierzchni 

upraw (35,5%) i parku maszynowego (31%). Należy jednocześnie podkreślić, że znajomość 

technologii upraw ekologicznych na najwyższym poziomie oceniło zaledwie 8,5% 

respondentów. Tabele 13a – 13e przedstawiają potencjał gospodarstw ekologicznych w ocenie 

ich właścicieli, przy czym 1 to ocena najniższa, a 5 to ocena najwyższa. 

 

 

 



 124 

Tabela 13a. Potencjał gospodarstwa ekologicznego w zakresie powierzchni upraw 

Ocena Liczba Udział % 

1 22 11,00 

2 45 22,50 

3 62 31,00 

4 57 28,50 

5 14 7,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 13b. Potencjał gospodarstwa ekologicznego w zakresie zasobów siły roboczej 

Ocena Liczba Udział % 

1 41 20,50 

2 84 42,00 

3 52 26,00 

4 18 9,00 

5 5 2,50 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 13c. Potencjał gospodarstwa ekologicznego w zakresie parku maszynowego 

Ocena Liczba Udział % 

1 18 9,00 

2 47 23,50 

3 73 36,50 

4 50 25,00 

5 12 6,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 13d. Potencjał gospodarstwa ekologicznego w zakresie know-how (znajomość 

technologii upraw ekologicznych) 

Ocena Liczba Udział % 

1 6 3,00 

2 40 20,00 

3 87 43,50 

4 3 1,50 

5 14 7,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 13e. Potencjał gospodarstwa ekologicznego w zakresie zasobów środków 

inwestycyjnych 

Ocena Liczba Udział % 

1 12 6,0 

2 69 34,50 

3 87 43,50 

4 27 13,50 

5 5 2,50 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Respondenci najczęściej (40,4%) realizowali zobowiązania w ramach pakietu 7 

„Uprawy rolnicze po okresie konwersji” i pakietu 1 czyli „Uprawy rolnicze w okresie 
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konwersji” (12,51%). Ponadto 18,61% respondentów kontynuowało zobowiązania w ramach 

pakietu 11 „Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji”, a 6,17% w ramach 

pakietu 12 „Trwałe użytki zielone po okresie konwersji”. Warto również podkreślić, że w ok. 

7% ekologicznych gospodarstw rolnych uprawiane były zarówno warzywa, jak i zioła (tab. 14), 

przy czym można zauważyć wzrost zainteresowania uprawą ziół w systemie rolnictwa 

ekologicznego. W objętych badaniami ekologicznych gospodarstwach rolnych powierzchnia 

upraw zielarskich po okresie konwersji wynosiła 178,49 ha, natomiast w okresie konwersji 

135,47 ha czyli ok. 75%. W przypadku upraw jagodowych te relacje wynosiły 48,3%, warzyw 

37,9%, upraw rolniczych 30,9%, upraw paszowych na gruntach ornych 17,2%, a w przypadku 

podstawowych upraw sadowniczych zaledwie 0,07%.  

 

Tabela 14. Pakiety/warianty podejmowanych zobowiązań ekologicznych przez respondentów 

Wyszczególnienie Powierzchnia 

(łącznie ha) 

Udział % 

pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji 553,81 12,51 

pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji 97,52 2,20 

pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji 135,47 3,06 

pakiet 4. wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w 

okresie konwersji 
0,04 0,00 

pakiet 4. wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie 

konwersji 
15,54 0,35 

pakiet 4. wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w 

okresie konwersji 
0 0,00 

pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie 

konwersji 
141,52 3,20 

pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji 51,82 1,17 

pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji 1789,04 40,40 

pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji 257,08 5,81 

pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji 178,49 4,03 

pakiet 10. Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze 

po okresie konwersji 
55,53 1,25 

pakiet 10. Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie 

konwersji 
32,16 0,73 

pakiet 10. Wariant 10.2. Ekstensywne prawy sadownicze po 

okresie konwersji 
22,97 0,52 

pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie 

konwersji 824,05 18,61 

pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji 273,1 6,17 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że objęci badaniami właściciele ekologicznych 

gospodarstw rolnych byli bardzo aktywni w pozyskiwaniu środków finansowych zarówno w 

ramach płatności obszarowych, jak i środków inwestycyjnych. Oczywiście wszyscy 

respondenci otrzymywali płatności podstawowe (JPO, za zazielenienie i płatność dodatkowa) 

oraz dofinansowanie do rolnictwa ekologicznego w ramach PROW 2014-2020. Ponadto 

znaczny odsetek respondentów otrzymywał wsparcie do powierzchni upraw roślin 

strączkowych, wysokobiałkowych, pastewnych (32,5%) oraz z tytułu płatności rolno-
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środowiskowo-klimatycznych (26,5%). W ramach PROW 2014-2020 37% respondentów 

otrzymało wsparcie na modernizację gospodarstw rolnych, a 15,5% premię dla młodych 

rolników. We wcześniejszych okresach programowania, czyli PROW 2007-2013 i PROW 

2004-2006 było to odpowiednio 21% i 3% (inwestycje w gospodarstwach rolnych) i 9% i 2% 

(młody rolnik). W okresie przedakcesyjnym w ramach programu SAPARD wsparcie finansowe 

otrzymało 4% objętych badaniami ekologicznych gospodarstw rolnych (tab.15-19). 

 

Tabela 15. Rodzaje płatności, o które ubiegali się ankietowani we wniosku obszarowym 

(WOPP)  

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

JPO, płatność za zazielenienie, dodatkowa 200 100,00 

płatność do krów/bydła/owiec/kóz 50 25,00 

płatność ONW 150 75,00 

płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna 53 26,50 

płatność dla młodych rolników 40 20,00 

płatność do powierzchni upraw (w tym strączkowe, 

wysokobiałkowe, pastewne, pomidor) 

65 32,50 

płatność ekologiczna 173 86,50 

inne (pomoc na zalesianie) 2 1,00 

* istniała możliwość zadeklarowania więcej niż jednej odpowiedzi 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 16. Korzystanie z dofinansowania PROW 2014-2020 przez respondentów 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

nie 0 0,00 

tak 

młody rolnik 31 15,50 

rolnictwo ekologiczne 200 100,00 

modernizacja gospodarstw 74 37,00 

restrukturyzacji gospodarstw 2 1,00 

działalność pozarolnicza 1 0,50 

inwestycje na OSN 0 0,00 

inne (rolno-środowiskowo-klimatyczne) 5 2,50 

* istniała możliwość zadeklarowania więcej niż jednej odpowiedzi 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 17. Korzystanie z dofinansowania PROW 2007-2013 przez respondentów 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

nie 131 65,50  

tak 

program rolnośrodowiskowy 20 10,00 

młody rolnik 18 9,00 

inwestycje w gospodarstwie rolnym 42 21,00 

działalność nierolnicza 6 3,00 

zalesianie gruntów 1 0,50 

szkolenie zawodowe 0 0,00 

tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

2 1,00 

inne (jakie)? 0 0,00 

* istniała możliwość zadeklarowania więcej niż jednej odpowiedzi 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 
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Tabela 18. Korzystanie z dofinansowania PROW 2004-2006 przez respondentów 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

nie 190 95,00 

tak 

program rolnośrodowiskowy 2 1,00 

zalesianie gruntów ornych 0 0,00 

wsparcie gospodarstw niskotowarowych 0 0,00 

inwestycje w gospodarstwie rolnym 6 3,00 

młody rolnik 4 2,00 

dostosowanie do standardów UE 0 0,00 

inne (jakie? 0 0,00 

* istniała możliwość zadeklarowania więcej niż jednej odpowiedzi 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 19. Korzystanie z dofinansowania SAPARD przez respondentów 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

tak 8 4,00 

nie 192 96,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

Badania wykazały, że aż 80% właścicieli ekologicznych gospodarstw rolnych szanse 

rozwoju gospodarstw upatruje w zwiększeniu wysokości wsparcia finansowego w ramach 

poszczególnych pakietów działania rolnictwo ekologiczne. W zasadzie można potwierdzić, że 

sposób subwencjonowania rolnictwa ekologicznego w systemie wspólnej polityki rolnej 

(wysokość wsparcia, wymogi szczegółowe w ramach poszczególnych pakietów) determinuje 

sposób zarządzania gospodarstwami ekologicznymi. Respondenci szans rozwoju 

prowadzonych gospodarstw ekologicznych częściej upatrują w możliwości zwiększenia areału 

upraw (58%), zwiększenia plonów (67,5%) oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży 

ekologicznych płodów rolnych (69,5). W zasadzie zaledwie 16,5% właścicieli ekologicznych 

gospodarstw rolnych dostrzega szanse rozwoju gospodarstw w uruchomieniu działalności 

przetwórczej (tab. 20). 

 

Tabela 20. Możliwe szanse rozwoju gospodarstwa ekologicznego w opinii ankietowanych 

Wyszczególnienie 
Tak Nie 

Trudno 

powiedzieć 

n % n % n % 

zwiększenie areału upraw 116 58,0 58 29,0 26 13,0 

zwiększenie uzyskiwanych plonów 135 67,5 46 23,0 19 9,5 

zwiększenie przychodów ze sprzedaży 

ekologicznych płodów rolnych 
139 69,5 41 20,5 20 10,0 

uruchomienie działalności przetwórczej 33 16,5 116 58,0 51 25,5 

wprowadzenie sprzedaży bezpośredniej w 

gospodarstwie 
101 50,5 67 33,5 32 16,0 

kooperacji z innymi gospodarstwami 90 45,0 67 33,5 43 21,5 
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zwiększenie wsparcia finansowego dla 

gospodarstw ekologicznych 
160 80,0 27 13,5 13 6,5 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

Warto również podkreślić, że 30% respondentów planuje zakup ziemi, a 54,5% zakup 

sprzętu rolniczego. Jako główne bariery rozwoju gospodarstw ekologicznych rolnicy wskazali  

brak środków finansowych na inwestycje oraz złą koniunkturę w rolnictwie (tab. 21). 

 

Tabela 21. Planowane zmiany w gospodarstwie deklarowane przez respondentów 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

tak 

zmiana kierunku produkcji 4 2,00 

zakup ziemi 60 30,00 

zakup zwierząt hodowlanych 1 0,5 

zakup sprzętu rolniczego 109 54,50 

pozyskanie innych źródeł dochodu 18 9,00 

inne inwestycje 11 5,5 

nie 

nie zamierzam się rozwijać 7 3,5 

brak środków finansowych 35 17,50 

nie wiążę przyszłości z gospodarstwem rolnym 2 1,00 

gospodarstwo służy jako lokata kapitału 7 3,50 

czekam na lepszą koniunkturę w rolnictwie 13 6,50 

inne (w tym otwarcie działalności innej niż rolnicza, 

budowa przetwórni, sprzedaż gospodarstwa, 

przekazanie gospodarstwa, podjęcie pracy zawodowej 

w innym zakładzie, brak następcy do przejęcia 

gospodarstwa)  

15 7,50 

* istniała możliwość zadeklarowania więcej niż jednej odpowiedzi 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

Analizując objęte badaniami ekologiczne gospodarstwa rolne pod kątem ich 

niewykorzystanego potencjału produkcyjnego stwierdzono, że sprzedaż płodów rolnych jako 

certyfikowane produkty ekologiczne deklarowało 39,5% ich właścicieli. Zdecydowana 

większość respondentów sprzedawała, wytworzone w swoich gospodarstwach produkty 

ekologiczne jako konwencjonalne. W zależności od gospodarstwa dotyczyło to części lub 

całości produkcji. Warto również podkreślić, że 20% objętych badaniami gospodarstw 

ekologicznych nie deklarowało produkcji na sprzedaż. Oznacza to, że w co piątym 

gospodarstwie po stronie przychodów występują tylko subwencje rolnicze i/lub dodatkowe 

źródła dochodu np. z pracy poza gospodarstwem rolnym. Na uwagę zasługuje również fakt, że 

sprzedaż w tych gospodarstwach w niewielkim tylko zakresie opierała się na umowach 

kontraktacyjnych. Zaledwie 6,5% producentów rolnych było związanych umowami i były to 

jedynie umowy krótkoterminowe. Żaden z producentów rolnych nie był związany umową 

długoterminową, co prawdopodobnie miało wpływ na organizacje sprzedaży płodów rolnych 

w tych gospodarstwach. Z przeprowadzonych badań wynika, że 61% producentów 

ekologicznych deklarowało występowanie problemów ze sprzedażą ekologicznych płodów 
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rolnych. Rolnicy najczęściej wskazywali na trudności związane z brakiem rynków zbytu, 

brakiem skupów, nieodpowiednią ceną czy wysokimi oczekiwaniami potencjalnych nabywców 

odnośnie wysokiej jakości ekologicznych płodów rolnych, które trudno było im spełnić.  

 

Tabela 22. Przeznaczenie plonów ekologicznych deklarowane przez ankietowanych 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

potrzeby własne, zużycie na pasze dla zwierząt 

ekologicznych 

2 1,00 

potrzeby własne, zużycie na pasze dla zwierząt 

konwencjonalnych 

83 41,50 

nasiona do dalszego siewu 79 39,50 

sprzedaż jako produkty konwencjonalne 123 61,50 

sprzedaż jako certyfikowane produkty ekologiczne 79 39,50 

brak sprzedaży 40 20,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 23. Sprzedaż plonów ekologicznych na podstawie umów kontraktacyjnych 

deklarowana przez ankietowanych 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

tak 

długoterminowych 0 0,00 

krótkoterminowych (na produkty: pomidor, zboża, 

soczewica jadalna, nasiona koniczyny czerwonej, burak 

cukrowy, konopie włókniste) 

13 6,50 

nie 187 93,50 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 24. Problemy związane ze sprzedażą ekologicznych płodów rolnych w opinii 

respondentów 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

często, zależy od produktów 64 32,00 

często, niezależnie od produktów 28 14,00 

nie mam trudności 78 39,00 

tak, prawie zawsze (czego dotyczą*) 30 15,00 

*Rolnicy najczęściej deklarowali trudności związane z: brakiem rynków zbytu, brakiem 

skupów, nieodpowiednią ceną czy też wysoką wymaganą jakością ekologicznych płodów 

rolnych stawianą przez potencjalnych nabywców. 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 
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Badania wykazały, że wśród respondentów nie było członków grup producentów 

ekologicznej żywności (tab. 23), chociaż współpracę z innymi rolnikami deklarowało 37,5% 

respondentów i dostrzegali oni korzyści wynikające ze współpracy (tab. 24). Najczęstsze formy 

współpracy deklarowane przez rolników to: użyczanie maszyn, wykonywanie usług rolniczych 

(uprawy ziemi), sprzedaż/zakup nasion czy też plonów ekologicznych, wymiana informacji, 

pomoc. Tabele 25a – 25f i tab. 26 przedstawiają ocenę respondentów dotyczącą korzyści 

wynikających ze współpracy z innymi rolnikami, przy czym 1 to ocena najniższa, a 5 to ocena 

najwyższa. Najwyżej oceniono korzyści wynikające z współpracy z innymi rolnikami w 

zakresie lepszych warunków zakupu środków produkcji i usług (45% to oceny najwyższe 4 i 

5), lepszego dostępu do informacji (42%), lepszych warunków sprzedaży (37,5%), większych 

możliwości pozyskania wsparcia finansowego (35%), większych możliwości promocji (28%) 

oraz ograniczenia ryzyka (27%). 

 

Tabela 23. Przynależność badanych właścicieli ekologicznych gospodarstw rolnych do grupy 

producentów ekologicznej żywności 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

tak 0 0,00 

nie 200 100,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 34. Współpraca rolników z innymi rolnikami 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

nie 125 62,50 

tak 75 37,50 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 25a. Korzyści współpracy z innymi rolnikami w zakresie lepszego dostępu do 

informacji 

Ocena Liczba Udział % 

1 10 5,00 

2 25 12,50 

3 81 40,50 

4 70 35,00 

5 14 7,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 25b. Korzyści współpracy z innymi rolnikami w zakresie wyższych cen, lepszych 

warunków sprzedaży  

Ocena Liczba Udział % 

1 6 3,00 

2 34 17,00 

3 85 42,50 

4 57 28,50 

5 18 9,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 
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Tabela 25c. Korzyści współpracy z innymi rolnikami w zakresie większych możliwości 

pozyskania wsparcia  

Ocena Liczba Udział % 

1 7 3,50 

2 31 15,50 

3 92 46,00 

4 60 30,00 

5 10 5,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 25d. Korzyści współpracy z innymi rolnikami w zakresie ograniczenia ryzyka  

Ocena Liczba Udział % 

1 8 4,00 

2 37 18,50 

3 101 50,50 

4 43 21,50 

5 11 5,50 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 25e. Korzyści współpracy z innymi rolnikami w zakresie lepszych warunków 

zakupów środków produkcji i usług  

Ocena Liczba Udział % 

1 8 4,00 

2 28 14,00 

3 74 37,00 

4 64 32,00 

5 26 13,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 25f. Korzyści współpracy z innymi rolnikami w zakresie większych możliwości 

promocji  

Ocena Liczba Udział % 

1 9 4,50 

2 43 21,50 

3 92 46,00 

4 43 21,50 

5 13 6,50 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 26. Korzyści z umów kontraktacyjnych w opinii właścicieli gospodarstw 

ekologicznych 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

nie 60 30,00 

tak 

pewność zbytu 93 46,50 

pewność dostaw, 15 7,50 

stała współpraca, 26 13,00 

korzystne ceny 49 24,50 

* istniała możliwość zadeklarowania więcej niż jednej odpowiedzi 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 
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Z analizy opinii respondentów dotyczących oceny systemu wsparcia gospodarstw 

ekologicznych wynika, że najwyżej oceniono wpływ systemu wsparcia finansowego rolnictwa 

ekologicznego na poziom dochodów gospodarstw ekologicznych (75%) oraz poziom 

zainteresowania prowadzeniem produkcji rolnej w systemie rolnictwa ekologicznego (73,5%). 

W ocenie 63% respondentów widoczny jest również korzystny wpływ systemu wsparcia 

finansowego gospodarstw ekologicznych na poprawę ich konkurencyjności. Co ciekawe objęci 

badaniami rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne w systemie rolnictwa ekologicznego 

dostrzegają nie tylko pozytywny wpływ subwencji rolniczych w ramach płatności obszarowych 

(88,5%), ale również większe możliwości uzyskania wsparcia na rozwój gospodarstw rolnych 

w ramach PROW.  

 

Tabela 27a. Wpływ realizowanego systemu wsparcia gospodarstw ekologicznych na poziom 

zainteresowania rolników produkcją w systemie rolnictwa ekologicznego w opinii 

ankietowanych 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

korzystny 147 73,50 

nie ma wpływu 29 14,50 

niekorzystny 6 3,00 

trudno powiedzieć 18 9,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Natomiast działania związane z ograniczaniem intensywności produkcji rolniczej 

postrzegane są jako czynniki niekorzystnie wpływające na rozwój gospodarstw ekologicznych. 

I tak w opinii 58% objętych badaniami rolników ekologicznych niekorzystny wpływ na rozwój 

gospodarstw rolnych ma objęcie całego kraju OSN, obowiązek przestrzegania cross-

compliance (48% respondentów) a nawet wprowadzenie wymogu zazielenienia 

(dywersyfikacja, EFA, TUZ) - 42% respondentów (tab. 27a-27f oraz tab. 28a-28f). Tabele 27 i 

28 przedstawiają wpływ różnych czynników na rozwój ekologicznych gospodarstw rolnych w 

ocenie ich właścicieli, przy czym 1 to ocena najniższa, a 5 to ocena najwyższa. 

 

Tabela 27b. Wpływ realizowanego systemu wsparcia gospodarstw ekologicznych na zakres 

inwestycji w gospodarstwach ekologicznych w opinii ankietowanych 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

korzystny 90 45,00 

nie ma wpływu 54 27,00 

niekorzystny 8 4,00 

trudno powiedzieć 48 24,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 
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Tabela 27c. Wpływ realizowanego systemu wsparcia gospodarstw ekologicznych na poziom 

innowacyjności gospodarstw ekologicznych w opinii ankietowanych 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

korzystny 78 39,00 

nie ma wpływu 69 3,50 

niekorzystny 7 3,50 

trudno powiedzieć 46 23,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 27d. Wpływ realizowanego systemu wsparcia gospodarstw ekologicznych na poprawę 

konkurencyjności gospodarstw ekologicznych w opinii ankietowanych 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

korzystny 126 63,00 

nie ma wpływu 39 19,50 

niekorzystny 8 4,00 

trudno powiedzieć 27 13,50 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 27e. Wpływ realizowanego systemu wsparcia gospodarstw ekologicznych na poziom 

dochodów gospodarstw ekologicznych w opinii ankietowanych 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

korzystny 150 75,00 

nie ma wpływu 25 12,50 

niekorzystny 10 5,00 

trudno powiedzieć 15 7,50 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

Tabela 27f. Wpływ przejęcia gospodarstw przez młodych rolników na rozwój gospodarstw 

rolnych, w tym ekologicznych w opinii ankietowanych 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

korzystny 114 57,00 

nie ma wpływu 42 21,00 

niekorzystny 5 2,50 

trudno powiedzieć 39 19,50 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 28a. Wpływ wsparcia finansowego w ramach płatności obszarowych na rozwój 

gospodarstw rolnych, w tym ekologicznych  

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

korzystny 177 88,50 

nie ma wpływu 11 5,50 

niekorzystny 2 1,00 

trudno powiedzieć 10 5,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 
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Tabela 28b. Wpływ możliwości uzyskania wsparcia na inwestycje w ramach PROW na 

rozwój gospodarstw rolnych, w tym ekologicznych  

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

korzystny 178 89,00 

nie ma wpływu 8 4,00 

niekorzystny 2 1,00 

trudno powiedzieć 12 6,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 28c. Wpływ wprowadzenia ograniczeń w obrocie ziemią rolniczą (Ustawa) na rozwój 

gospodarstw rolnych, w tym ekologicznych  

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

korzystny 72 36,00 

nie ma wpływu 28 14,00 

niekorzystny 66 33,00 

trudno powiedzieć 34 17,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 28d. Wpływ zniesienia kwot mlecznych na rozwój gospodarstw rolnych, w tym 

ekologicznych  

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

korzystny 73 36,50 

nie ma wpływu 23 11,50 

niekorzystny 18 9,00 

trudno powiedzieć 86 43,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 28e. Wpływ wprowadzenia wymogu zazieleniania (dywersyfikacja, EFA, TUZ) na 

rozwój gospodarstw rolnych, w tym ekologicznych  

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

korzystny 28 14,00 

nie ma wpływu 33 16,50 

niekorzystny 84 42,00 

trudno powiedzieć 55 27,50 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

abela 28f. Wpływ obowiązku przestrzegania cross-compliance na rozwój gospodarstw 

rolnych, w tym ekologicznych  

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

korzystny 14 7,00 

nie ma wpływu 27 13,50 

niekorzystny 96 48,00 

trudno powiedzieć 63 31,50 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 
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Tabela 28g. Wpływ objęcia całego kraju OSN (dodatkowymi wymogami) na rozwój 

gospodarstw rolnych, w tym ekologicznych  

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

korzystny 9 4,500 

nie ma wpływu 25 12,50 

niekorzystny 117 58,50 

trudno powiedzieć 49 24,50 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 28h. Wpływ publicznego doradztwa rolniczego (ODR-y) na rozwój gospodarstw 

rolnych, w tym ekologicznych  

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

korzystny 114 57,00 

nie ma wpływu 38 19,00 

niekorzystny 15 7,50 

trudno powiedzieć 33 16,50 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 28i. Wpływ prywatnego doradztwa rolniczego na rozwój gospodarstw rolnych, w tym 

ekologicznych  

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

korzystny 177 88,50 

nie ma wpływu 6 3,00 

niekorzystny 2 1,00 

trudno powiedzieć 15 7,50 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że ocena poziomu świadomości ekologicznej 

mieszkańców wsi w opinii respondentów jest dość niska. Ponad połowa (51,5%) oceniła ja na 

poziomie przeciętnym, a 42,5% na poziomie niskim i bardzo niskim (tab. 29). Trzeba 

jednocześnie podkreślić, że respondenci dość wysoko ocenili posiadaną przez siebie wiedzę w 

ramach poszczególnych obszarów. W tabelach 30a-30e zestawiono oceny respondentów, przy 

czym 1 to ocena najniższa, a 5 to ocena najwyższa. I tak respondenci ocenili najwyżej (oceny 

4 i 5) posiadaną wiedzę z zakresu znajomości Norm Dobrej Kultury Rolnej ( 70,5%) oraz 

działania Rolnictwo Ekologiczne (65,5%).   

 

Tabela 29. Poziom świadomości ekologicznej mieszkańców wsi w opinii respondentów 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

bardzo wysoki 0 0,00 

wysoki 12 6,00 

przeciętny 103 51,50 

niski 75 37,50 

bardzo niski 10 5,0 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 
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Tabela 30a. Znajomość wymogów w zakresie Normy Dobrej Kultury Rolnej  

Ocena Liczba Udział % 

1 3 1,50 

2 8 4,00 

3 48 24,00 

4 100 50,00 

5 41 20,50 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 30b. Znajomość wymogów w zakresie zasad wzajemnej zgodności (cross-compliance)  

Ocena Liczba Udział % 

1 4 2,00 

2 37 18,50 

3 52 26,00 

4 79 39,50 

5 28 14,00 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 30c. Znajomość wymogów w zakresie Działania rolnictwo ekologiczne  

Ocena Liczba Udział % 

1 2 1,00 

2 8 4,00 

3 59 29,50 

4 96 48,00 

5 35 17,50 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

Tabela 30d. Znajomość wymogów w zakresie OSN-program azotanowy  

Ocena Liczba Udział % 

1 9 4,50 

2 45 22,50 

3 83 41,50 

4 50 25,00 

5 13 6,50 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 30e. Znajomość wymogów w zakresie zasad gospodarowania na obszarach prawnie 

chronionych  

Ocena Liczba Udział % 

1 10 5,00 

2 73 36,50 

3 82 41,00 

4 26 13,00 

5 9 4,50 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

W opinii respondentów procedury związane z przystąpieniem do programu 

rolnośrodowiskowego są skomplikowane i wymagają pomocy doradcy który posiada 

odpowiednie uprawnienia (tab. 31). Jednocześnie to właśnie doradca rolno-środowiskowy był 

wskazywany przez 77% respondentów, jako podstawowe źródło informacji o rolnictwie 
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ekologicznym. Kolejnym, najczęściej wskazywanym źródłem informacji był oczywiście 

Internet (64,5%) (tab. 32-33), to tam rolnicy poszukiwali informacji na temat technologii upraw 

ekologicznych, czy hodowli zwierząt w systemie ekologicznym. Zdecydowana większość 

uczestników badań była zadowolona z przystąpienia do działania rolnictwo ekologiczne, 

ponieważ w ich ocenie otrzymywane wsparcie finansowe rekompensowało poniesione nakłady 

(37%), pozwalało umocnić pozycję gospodarstwa na rynku (12,5%) oraz stwarzało 

perspektywy rozwoju gospodarstw (11,5%) (tab. 34).  

 

Tabela 31. Procedury związane z przystąpieniem do programu 

rolnośrodowiskowego/rolnictwo ekologiczne w opinii respondentów 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

proste i jasne, niewymagające pomocy 

doradcy rolnośrodowiskowego 

5 2,50 

proste i jasne, ale wymagające pomocy 

doradcy rolnośrodowiskowego 

67 33,50 

skomplikowane, wymagające pomocy 

doradcy rolnośrodowiskowego 

61 30,50 

skomplikowane, odstraszające 

potencjalnych uczestników 

42 21,00 

zbyt skomplikowane, wymagając 

uproszczenia 

25 12,50 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 32. Źródła informacji, z których korzystają właściciele ekologicznych gospodarstw 

rolnych 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

doradca rolnośrodowiskowy  158 79,00 

pracownicy ARiMR 40 20,0 

czasopisma fachowe 51 25,50 

literatura fachowa 17 8,50 

internet 129 64,50 

akty prawne (rozporządzenia, ustawy) 5 2,50 

nie korzystam 2 1,00 

* istniała możliwość zadeklarowania więcej niż jednej odpowiedzi 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Tabela 33. Informacje najczęściej wyszukiwane przez ankietowanych 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

regulacje prawne 50 25,00 

źródła finansowania inwestycji 84 42,00 

informacje o PROW 2014-2020 154 77,00 

inne (w tym: Informacje o nawozach, Informacje o 

uprawianiu ziemi, informacje o sposobie 

gospodarowania, nowoczesne technologie) 

6 3,00 

* istniała możliwość zadeklarowania więcej niż jednej odpowiedzi 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 
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Tabela 34. Zadowolenie respondentów z uczestnictwa w programie Rolnictwo Ekologiczne 

Wyszczególnienie Liczba Udział % 

tak 

jest łatwy do realizacji 10 5,00 

rekompensuje poniesione nakłady 74 37,00 

umacnia pozycję gospodarstwa na rynku 25 12,50 

stwarza perspektywy rozwoju 23 11,50 

środki z tego tytułu stanowią podstawowy dochód 

gospodarstwa 

17 8,50 

nie 

wsparcie jest zbyt niskie 48 24,00 

jest zbyt duża biurokracja 49 24,50 

ogranicza możliwości rozwoju gospodarstwa 4 2,00 

ogranicza możliwości rozwoju gospodarstwa 31 15,50 

zbyt często zmieniają się warunki finansowania 7 3,50 

* istniała możliwość zadeklarowania więcej niż jednej odpowiedzi 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Podsumowanie 

Potencjał produkcyjny rolnictwa ekologicznego zależy od wielu czynników. 

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 (współczynników). Dla wskaźnika waloryzacji 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej i powierzchni trwałych użytków zielonych przyjęto 

współczynnik 1,5. Współczynnik 1 nadano powierzchni zajmowanej przez obszary prawnie 

chronione. Z kolei ujemne wartości współczynnika 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). W 

województwie warmińsko-mazurskim wartość wskaźnika przydatności obszarów do produkcji 

ekologicznej wynosi prawie 179 i jest najwyższa w kraju (średnia dla kraju 125)38. Na obszarze 

województwa warmińsko-mazurskiego występuje jednak 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 produkcje 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. Reasumując 

województwo warmińskie posiada duży potencjał produkcyjny w zakresie możliwości rozwoju 

rolnictwa ekologicznego, jednak nie w pełni wykorzystany.  

Na podstawie wyników badań sformułowano następujące wnioski: 

1. Gospodarstwa ekologiczne najczęściej prowadzone są przez respondentów w wieku 36-45 

lat posiadających wykształcenie średnie i wyższe, inne niż rolnicze. Brak pełnych 

kwalifikacji rolniczych wśród objętych badaniami rolników prowadzących gospodarstwa 

ekologiczne, może mieć wpływ na niskie wyniki produkcyjne osiągane w tych 
 

38 Stuczyński i in. 2004: 94 
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gospodarstwach, a tym samym znacznie ograniczać wykorzystanie potencjału 

produkcyjnego gospodarstw ekologicznych. 

2. Posiadane zasoby gospodarstw ekologicznych, znaczny odsetek gospodarstw bez siedliska 

(19,5%), sprzętu rolniczego, budynków gospodarczych i inwentarskich, a także 

organizacja produkcji (56,5% gospodarstw nie prowadzi produkcji zwierzęcej) w 

znacznym stopniu ograniczają potencjalne możliwości rozwojowe tych gospodarstw.  

3. Głównym motywem podjęcia produkcji rolniczej w systemie ekologicznym jest wsparcie 

finansowe, przy czym chodzi nie tylko wysokość subwencji uzyskiwanych do powierzchni 

upraw ekologicznych, ale również o korzyści pośrednie, które daje posiadanie w 

gospodarstwie rolnym upraw w systemie ekologicznym. Co ważne, 22% ankietowanych 

posiadało w gospodarstwie użytki rolne w systemie ekologicznym, ponieważ w ten sposób 

można było uzyskać dodatkowe punkty do wniosków na „Modernizację gospodarstw 

rolnych” oraz „Młodego rolnika”. Z pewnością taka motywacja do podejmowania 

produkcji rolniczej w systemie rolnictwa ekologicznego nie przekłada się na uzyskiwanie 

wysokich wyników produkcyjnych. 

4.  Kolejnym problemem wykorzystania potencjału produkcyjnego gospodarstw 

ekologicznych w województwie warmińsko-mazurskim jest niski poziom integracji 

rolników ekologicznych. Brak integracji formalnej (wśród respondentów nie było 

członków grupy producentów żywności ekologicznej), jak i niski poziom integracji 

nieformalnej w zakresie współpracy dotyczącej np. wspólnego zbytu płodów rolnych, jest 

podstawowym czynnikiem ograniczającym wykorzystanie potencjału produkcyjnego 

gospodarstw ekologicznych i barierą rozwoju przetwórstwa ekologicznych płodów 

rolnych. 

5. Niski stopień powiązania gospodarstw ekologicznych z rynkiem jest kolejną barierą ich 

rozwoju. Chodzi tutaj zarówno o brak sprzedaży płodów rolnych na rynek (20% 

gospodarstw), jak i sprzedaż certyfikowanych ekologicznych płodów rolnych jako 

konwencjonalne. Zbiory z objętych badaniami gospodarstw ekologicznych były przede 

wszystkim przeznaczane na sprzedaż jako produkty konwencjonalne lub przekazywane do 

innego gospodarstwa oraz zużywane na potrzeby własne (pasza dla zwierząt). 

6. Relatywnie niewielki odsetek rolników ekologicznych, zaledwie 16,5% dostrzega szansę 

rozwoju gospodarstw ekologicznych w uruchomieniu działalności przetwórczej. Aby to 

jednak mogło nastąpić konieczne są procesy integracyjne w rolnictwie ekologicznym i 

odpowiednie stymulatory zmian. Z przeprowadzonych badań wynika, że endogenne 

możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w obszarze przetwórstwa, ze względu na 

specyfikę gospodarstw ekologicznych i sylwetkę zawodową rolników są znacznie 

ograniczone. Niewątpliwie szansą rozwoju rolnictwa w ekologicznym systemie produkcji 

i przetwórstwa ekologicznych płodów w województwie warmińsko-mazurskim może być 

realizowanie projektów finansowanych w ramach działania Współpraca, które pozwolą 

zintegrować środowisko producentów, zoptymalizować procesy produkcyjne, uruchomić 

przetwórstwo, wykreować ekologiczne produkty żywnościowe i wejść z nimi n 
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6. Badania wśród przedstawicieli samorządów lokalnych gmin 

wiejskich i miejsko-wiejskich w regionie zajmujący się 

bezpieczeństwem energetycznym 

 

Rosnące zapotrzebowanie na energię, przy wyczerpywaniu się jej tradycyjnych zasobów, 

głównie paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny) oraz towarzyszący ich zużyciu 

wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego, powodują zwiększenie zainteresowania 

wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. 

Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z naturalnych 

powtarzających się procesów przyrodniczych, pozyskiwaną z odnawialnych niekopalnych 

źródeł energii (energia wody, wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalna, oraz energia 

wytwarzana z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także energia otoczenia 

(środowiska naturalnego) wykorzystywana przez pompy ciepła. 

Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych 

nieodnawialnych nośników energii. Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co 

praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne. Ponadto pozyskiwanie energii z tych 

źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych, bardziej przyjazne środowisku naturalnemu.  

Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie 

energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych 

substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych. 

W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię 

promieniowania słonecznego, wody, wiatru, zasobów geotermalnych oraz energię wytworzoną 

z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także energię otoczenia pozyskiwaną przez 

pompy ciepła. 

Zakres wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych w krajach członkowskich Unii 

Europejskiej regulują odpowiednie dokumenty i akty normatywne UE, ustalające cele ogólne i 

szczegółowe dotyczące obowiązku osiągania ustalonych wskaźników udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. 

Podstawowymi dokumentami i aktami prawnymi UE w tym zakresie są: 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 

sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w 

następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz   2003/30/WE (Dz. U. L 140 z 

5.6.2009), 

- Biała Księga – Energia dla przyszłości: Odnawialne źródła energii (1997), 

- Zielona Księga – Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego (2001). 

W przyjętej w dniu 23 kwietnia 2009 roku przez Parlament Europejski i Radę dyrektywie 

2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych ustalono 

szereg zadań dla państw członkowskich UE, a w szczególności: 

-  wspólne ramy dla promowania energii ze źródeł odnawialnych; 
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- obowiązkowe krajowe cele ogólne w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto i w odniesieniu do udziału energii ze 

źródeł odnawialnych w transporcie; 

-  zasady dotyczące: 

a) statystycznych przekazów określonej ilości energii z OZE między państwami 

członkowskimi, 

b) wspólnych projektów między państwami członkowskimi i z państwami trzecimi, 

c) gwarancji pochodzenia, 

d) procedur administracyjnych, 

e) informacji i szkoleń, 

f) dostępu energii ze źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej.  

Dane Eurostatu na dzień 31.03.2019 r. potwierdzają, że Polska oddala się od realizacji 

zobowiązania w zakresie udziału energii odnawialnej w krajowym mikwie energetycznym, co 

może się wiązać z karami nałożonymi przez Komisję Europejską. Według NIK zaniedbania w 

tym obszarze mogą oznaczać dla naszego kraju koszty liczone w miliardach złotych.  

Udział odnawialnych źródeł energii w konsumpcji energii w elektroenergetyce, 

ciepłownictwie i transporcie w Unii Europejskiej wyniósł 17,5 procent. Tymczasem zgodnie z 

unijnym prawem, Unia Europejska powinna osiągnąć w 2020 roku udział OZE w konsumpcji 

energii na poziomie 20 proc.  

Z danych Eurostatu wynika, że w 2017 r. udział energii odnawialnej w konsumpcji energii 

elektrycznej, cieplnej i w transporcie w Polsce wyniósł 10,9 proc. Wcześniej, w 2016 r. 

wskaźnik ten osiągnął w przypadku naszego kraju wartość 11,3 proc. i był niższy od wskaźnika 

z roku 2015 (11,7 proc.) oraz poziomu osiągniętego w roku 2014 (11,5 proc.).  

Problemem związanym z rozwojem poszczególnych źródeł energii odnawialnej jest brak 

opracowań dotyczących kompleksowej oceny niewykorzystanych rezerw i form współpracy w 

tym szczególnie na obszarach wiejskich. Pozyskanie tej wiedzy może się przyczynić do 

efektywniejszego zarządzania bezpieczeństwem energetycznym za szczeblu lokalnym, w tym 

pośrednio do obniżenia kosztów związanych z pozyskaniem i wykorzystaniem energii.  

Podmiot badań było 100 gmin z województwa warmińsko-mazurskiego. 

Pierwszym etapem przeprowadzonych badań była analiza ilości średniorocznej wielkości 

zużycia energii elektrycznej i cieplnej przez badane gminy, z jednoczesnym określeniem 

zużycia energii na potrzeby gminy.  Wielkość wykorzystanej energii we wszystkich badanych 

gminach w roku 2018 szacowana jest na poziomie 23469801 MWh.  Największe zużycie 

energii generują gminy miejsko-wiejskie (48 gmin) w ilości 16173597 MWh energii 

elektrycznej oraz 7907975MWh energii cieplnej. Gminy wiejskie zużywają o 55% mniej 

energii elektrycznej oraz 46% energii cieplnej niż gminy miejsko-wiejskie (tab.1). Problemem 

natury badawczej jest fakt, iż ilość zużycia energii elektrycznej i cieplnej w gminach w każdym 

roku może być inna, co może wynikać z warunków atmosferycznych oraz podejmowanych 

przez podmioty działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii. Szczegółowa analiza 

ilości zużytej energii w badanych gminach przedstawia tabela 1. 

Średnioroczne zużycie energii elektrycznej przypadające na 1 gminę miejsko-wiejską w 

roku 2018 kształtowało się na poziomie 336950 MWh, gmina wiejska zużywała średnio 140312 

MWh (tabela 2). W zakresie średniorocznego zużycia energii cieplnej gmina miejsko-wiejska 

zużywała 164750 MWh, natomiast gmina wiejska zużywała średnio 70546 MWh. Porównując 

średnioroczne zużycie energii w gminach województwa warmińsko-mazurskiego można 

stwierdzić, iż gminy wiejskie zużywają średnio o 40% energii elektrycznej oraz energii cieplnej 

mniej niż gminy miejsko-wiejskie (tab. 2).   
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Tabela 1. Analiza ilości zużytej energii w badanych gminach dane z roku 2018. 

Rodzaj 

gminy 

Ilość 

gmin 
Ludność 

Powierzchnia 

km2 

Zużycie 

energii 

elektrycznej 

MWh 

Zużycie 

energii 

cieplnej 

MWh 

Zużycie energii 

elektrycznej 

przez zasoby 

gminy MWh 

Zużycie energii 

cieplnej przez 

zasoby gminy 

MWh 

Wiejska 52 352485 9990,7 7296203 3668417 511005,2 204495 

Miejsko-

wiejska 48 995263 13594,04 16173597 7907975 1182126 578756 

Razem 100 1347748 23584,74 23469801 11576392 1693131 783251 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zarówno gminy miejsko-wiejskie oraz wiejskie wykorzystują na własne potrzeby średnio 

7 % całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz energię cieplną. W roku 2018 

gminy wiejskie potrzebowały na własne potrzeby 9827 MWh energii elektrycznej i 3933 MWh 

energii cieplnej. Gminy miejsko-wiejskie natomiast potrzebowały średnio 24628 MWh energii 

elektrycznej oraz 12057 MWh energii cieplnej.  Z powyższej analizy wynika, iż gminy wiejskie 

zużywają. 

Podobna sytuacja jest w zakresie zużycia energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby 

gminy, gdzie gminy wiejskie potrzebują o 60% mniej energii elektrycznej oraz 67% mniej 

energii cieplnej niż gminy miejsko-wiejskie (tab. 2).  

 

Tabela 2. Średnioroczne zużycie energii w gminach województwa warmińsko-mazurskiego 

2018 r. 

 Rodzaj 

gminy  ilość 

Średnie 

zużycie energii 

elektrycznej 

MWh/gmina/ro

k 

Średnie 

zużycie energii 

cieplnej 

MWh/gmina/ro

k 

Średnie 

zużycie energii 

elektrycznej 

przez zasoby 

gminne 

MWh/gmina/ro

k 

Średnie 

zużycie energii 

cieplnej przez 

zasoby gminne 

MWh/gmina/ro

k 

wiejska 52 140312 70546 9827 3933 

miejsko-

wiejska 48 
336950 164750 24628 12057 

razem 100 477262 235296 34455 15990 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Roczne zużycie energii odnawialnej w gminach województwa warmińsko-mazurskiego 

jest szacowane na 991115 MWh, co stanowi obecnie 4% całkowitego zużycia energii 

elektrycznej w województwie. Poziom zużycia różni się od danych krajowych mówiących o 

tym, iż poziom wykorzystania OZE w województwie warmińsko-mazurskim wynosi około 

10,7 %.  Sytuacja taka może wynikać z interpretacji między mocą zainstalowaną a mocą 

faktycznie wykorzystaną.  W obszarze badań związanych z kwestią mocy zainstalowanej a 
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faktycznie wykorzystywanej wskazane są dalsze badania.   Dominującym źródłem pozyskania 

energii z OZE jest   energia wiatru 58%. Najniższy poziom wykorzystania 1,5 % to energia 

geotermalna (tab. 3).  

 

Tabela 3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminach województwa warmińsko-

mazurskiego MWh/rok 

 
Energia 

wiatrowa 

Energia z 

fotowoltaliki 

Energia z 

biomasy 

Energia 

biogazu 

Energia 

geotermalna 

Energia z 

wody 

Gminy 580000 37800 198760 111400 14375 49177 

Razem 991115 

Źródło: opracowanie własne na podstawie URE  2019 r. 

 

Analizując kwestie lokalizacji źródeł energii odnawialnej na terenie gmin województwa 

warmińsko-mazurskiego można zauważyć, iż najwięcej gmin (92) posiada na swoim terenie 

instalacje fotowoltaiczne. Instalacje związane z energią wiatrową i biomasą są zainstalowane 

w 70 gminach. Najmniej gmin (11) posiada na swoim terenie instalację związaną z biogazem 

(tab. 4). Przy przeprowadzaniu badań metodą kwestionariuszową problemem dla urzędników 

było określenie ilości i wielkości danej instalacji z uwagi na brak sformalizowanej wiedzy na 

ww.  zagadnienie, jak również częste zmiany w przepisach odnośnie wydawania pozwoleń na 

instalacje OZE. Jest to zagadnienie wymagające dalszych badań. 

 

Tabela 4. Ilość gmin na terenie których wykorzystywana jest energia odnawialna (OZE) 

Rodzaj gminy 
Energia 

wiatrowa 

Energia z 

fotowoltaliki 

Energia z 

biomasy 

Energia 

biogazu 

Energia 

geotermalna 

Energia 

z wody 

Wiejska 32 44 36 5 13 28 

Miejsko-

wiejska 
38 48 34 6 26 24 

Razem 70 92 70 11 39 52 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dominującym źródłem energii odnawialnej wykorzystywanym przez gminy we 

własnych zasobach   jest   energia pozyskana z fotowoltaliki, gdzie aż w 77 gminy korzystają 

się z tego rodzaju energii. Nie jest to proporcjonalne do wielkości pozyskanej energii.  

Praktycznie gminy do własnych potrzeb nie korzystają z energii pozyskanej z biogazu, wody 

oraz geotermii (tab. 5).  

Najpowszechniejszym sposobem wykorzystania energii odnawialnej są lokalne 

kotłownie oraz małe instalacje fotowoltaiczne np. przystanki autobusowe, lokalne oświetlenie 

itp. 

Gminy na własne potrzeby wykorzystują 62932, 9 MWh, energii pochodzącej z OZE, co 

stanowi 6% całkowitej energii pochodzącej z OZE. Podstawowym rodzajem energii 

odnawialnej wykorzystywanym na potrzeby własne gminy jest fotowoltalika (tab. 6).  
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Tabela 5. Ilość gmin korzystających z energii odnawialnej na własne potrzeby  

Rodzaj gminy 
Energia 

wiatrowa 

Energia z 

fotowoltaliki 

Energia z 

biomasy 

Energia 

biogazu 

Energia 

geotermalna 

Energia    

wodna 

Wiejska 0 34 1 0 0 0 

Miejsko-

wiejska 
4 43 3 0 0 0 

Razem 4 77 4 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Podstawowym przeznaczeniem energii są instytucje gminne m.in.  szkoły, przedszkola, 

urzędy gminy itp. Ponadto zachodzi potrzeba zwiększenia procesów szkoleniowych i 

edukacyjnych w zakresie pozyskania OZE dla potrzeb gminy.   

 

Tabela 6. Ilość energii pochodzącej z OZE   wykorzystywanej przez gminy na potrzeby 

własne MWh/rok 

 Rodzaj gminy 

Energia 

wiatrowa 

Energia z 

fotowoltaliki 

Energia z 

biomasy 

Wiejska 0 12101,86 306,7 

Miejsko-wiejska 14902,5 50831,09 1962,94 

Razem 62932,9 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jedną z kluczowych kwestii rozwoju OZE na terenach gminnych jest posiadanie strategii 

rozwoju OZE.  Z badań przeprowadzonych badań wynika, że aż 83 gminy nie posiada strategii 

wykorzystania OZE na swoim terenie, a co się z tym wiąże nie posiadają analizy posiadanych 

potencjałów OZE ani możliwości ich wykorzystania (tabela 7).  Jest to element ograniczający 

możliwości wykorzystania OZE przez gminy. Problemem badawczym jest kwestia związana z 

zakresem definicji „Strategii rozwoju OZE”, która to powinna zawierać w sobie analizę 

posiadanych potencjałów jak również kierunki wykorzystania danego potencjału.  Czasami 

gmina interpretuje (błędnie) że podstawowym planem związanym z energetyką jest Plan 

zaopatrzenia gminy w energię i gaz, który to dokument jest wyłącznie dokumentem 

administracyjnym a nie strategicznym. 

 

Tabela 7. Liczba gmin posiadających strategię rozwoju OZE 

Rodzaj gminy 
Posiadające strategię 

rozwoju OZE 

Nie posiadające strategii 

rozwoju OZE 

Wiejska 1 51 

Miejsko-wiejska 16 32 

Razem 17 83 

Źródło: opracowanie własne. 
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Badania potwierdziły tezę ze gminy są zainteresowane rozwojem OZE na swoim terenie, 

poprzez opracowanie strategii rozwoju OZE, przy wsparciu specjalistów z zewnątrz. Wszystkie 

gminy miejsko-wiejskie, które nie posiadają obecnie strategii OZE wyraziły zainteresowanie w 

zakresie jej opracowania. Odnośnie gmin wiejskich tylko 38 (52 gmin nieposiadających 

strategii) wyraziło chęć opracowania takiego dokumentu (tabela 8). 

Podstawową przesłanką w zakresie chęci opracowania strategii rozwoju OZE na terenie 

danej gminy jest moim zdaniem poziom wiedzy z tego obszaru jakim dysponują decydenci. 

Dlatego niezbędne wydaje się prowadzenie edukacji wśród gmin w obszarze OZE. 

 

Tabela 8. Zainteresowanie gmin w zakresie opracowania strategii  OZE   

Rodzaj gminy 

Zainteresowane 

opracowaniem strategii  

rozwoju  OZE 

Nie zainteresowane 

opracowaniem strategii  

rozwoju  OZE 

Wiejska 38 14 

Miejsko-wiejska 32 16 

Razem 70 30 

Źródło:  opracowanie  własne. 

 

W ramach osiągnięcia założonych przez Polskę celów w obszarze energetyki gminy 

podejmowały różnego rodzaju działania, wśród których największą popularnością cieszyła się 

termomodernizacja nieruchomości na terenie gmin (97 gmin podjęło działania 

termomodernizacyjne). Termomodernizacja przyczynia się do spadku zużycia energii a 

jednocześnie skłania właścicieli do modernizacji źródeł pozyskania energii. Kolejnymi 

działaniami podejmowanymi przez gminy było pozyskiwanie środków finansowych z 

programów UE w obszarze energetyki (95 gmin) oraz inwestycje w OZE (92 gminy) (tab. 9). 

Działania gmin oparte na pozyskaniu środków z UE i realizacja inwestycji odnosi się do 

wszystkich inicjatyw, które były podejmowane prze z gminę lub społeczność lokalną. Problem 

ten wymaga podjęcia dalszych badań w celu doprecyzowania i klasyfikacji podejmowanych 

przez gminy działań w zakresie OZE. 

 

Tabela 9.  Działania związane z oszczędzaniem i pozyskaniem OZE   

Rodzaj gminy 
Termom- 

detronizacja 

Inwestycje 

w OZE 

Pozyskanie 

środków UE 

Edukacja 

mieszkańców 
Inne 

Wiejska 49 45 48 34 6 

Miejsko-

wiejska 48 47 

47 

35 7 

Razem 97 92 95 69 13 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Badania odnośnie korzyści jakie postrzegają gminy w zakresie rozwoju OZE mają 

wymiar zróżnicowany. Największa ilość gmin (78 gmin), postrzega korzyści w obszarze 

środowiskowym. Co związane jest głównie ze spełnianiem stale rosnącym wyzwaniom 
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stawianym przez UE w obszarze środowiskowy, jak również poprawie jakości życia 

przejawiającym się jakością powietrza, gleby i wody. Kolejnymi korzyściami, które zauważyły 

gminy z tytułu rozwoju OZE są korzyści gospodarcze (64 gminy) i społeczne (63 gminy). 

Pierwsze odnoszą się do kwestii pobudzenia popytu na dobra i usługi na lokalnym rynku.   

Korzyści społeczne odnoszą się do poprawy zdrowotności i jakości życia społeczeństwa (tab. 

10).    

Aż 25 gmin nie postrzega żadnych korzyści z rozwoju OZE na swoim terenie, co może 

wynikać głównie ze specyfiki gminy i potencjału OZE jakim dysponują. Problem korzyści jest 

kwestią, która powinna być rozwinięta w dalszych badaniach naukowych na ten temat.  (tab. 

10). 

 

Tabela 10.  Korzyści postrzegane przez gminy z tytułu korzystania z OZE 

Rodzaj gminy 

Korzyści   

Gospodarcze Społeczne Środowiskowe 
Promocja 

gminy 

Rozwój 

turystyki 

Nowe 

miejsca 

pracy 

Inne 
Brak 

korzyści 

Wiejska 29 28 37 18 16 19 12 9 

Miejsko-

wiejska 35 35 41 32 23 24 

9 16 

Razem 64 63 78 50 49 43 21 25 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Przy rozwoju OZE, gminy zdefiniowały najczęstsze bariery z którymi muszą się borykać.  

Najczęściej spotykane bariery związane z rozwojem OZE na terenie badanych gmin to głównie 

ustawodawstwo w zakresie ochrony środowiska (87 gmin), wraz powiązanymi z tym obszarem 

ograniczeniami prawnymi (74 gminy) np. ustawa o OZE (tabela 11). Tak zdefiniowany rodzaj 

głównych barier związanych z rozwojem OZE wynika ze zmieniającego się otoczenia 

prawnego i stale rosnących wymagań środowiskowych ze strony UE.   

Mniejsza liczba gmin zdefiniowała bariery finansowe związane z pozyskaniem kapitału 

(57gmin), oraz społeczne (57 gmin) związane z oporem społeczeństwa odnośnie budowy 

instalacji OZE, głównie wiatraków (Tabela 11).   

 

Tabela 11. Najczęściej spotykane przez gminy bariery związane z rozwojem OZE. 

Rodzaj gminy 

Bariery   

finansowe prawne środowiskowe społeczne brak wiedzy 

Wiejska 32 37 44 26 10 

Miejsko-wiejska 25 37 43 31 9 

Razem 57 74 87 57 19 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W ramach badań pytano gminy o aktywność jaką mogą wykazać w zakresie działań w 

obszarze OZE. Najwięcej gmin (75), chciałoby współpracować w tym obszarze z UWM, oraz 
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zorganizować szkolenia z badanej problematyki. Kolejną aktywnością gmin jaką chciałyby 

rozwinąć to współpracę z ekspertem (69 gmin), który byłby w stanie przygotować strategię, 

przeprowadzić szkolenia oraz konsultacje społeczne w celu realizacji inwestycji w OZE. 

Najmniej gmin (13) widzi perspektywę aktywności w zakresie tzw.  innych działań (dotychczas 

nieskalsyfikowanych) oraz założenia spółdzielni energetycznych (34 gminy) (tab. 12). 

 

Tabela 12. Kierunki aktywności   gmin odnośnie efektywniejszego wykorzystania OZE na 

terenie gminy   

Rodzaj 

gminy 

Aktywności gmin 

Seminarium/ 

konferencja 

Program 

rozwoju 

OZE 

Współpraca 

z 

ekspertem 

Nawiązanie 

współpracy 

z UWM 

Szkolenia 

z zakresu 

OZE 

Pomoc w 

pozyskaniu 

środków 

finansowych 

z UE 

Założenie 

spółdzielni 

energetycznych 

Inne 

Wiejska 14 25 32 35 36 24 18 6 

Miejsko-

wiejska 
15 26 37 40 39 30 16 7 

Razem 29 51 69 75 75 54 34 13 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych badań na terenie 100 gmin województwa warmińsko-

mazurskiego można postawić następujące wnioski: 

-  poziom wykorzystania energii odnawialnej na badanym terenie przez badane gminy wynosi 

13,5 % ogółu energii, 

- poziom wykorzystania energii odnawialnej na potrzeby własne gminy wynosi 2 % ogółu OZE 

w gminach województwa warmińsko-mazurskiego,  

- najczęstszym źródłem OZE wykorzystywanym przez gminy na potrzeby własne jest 

fotowoltalika,   

- 83% badanych gmin nie posiada strategii rozwoju OZE   na swoim terenie, ale jest 

zainteresowana jej opracowaniem, 

- najpowszechniejszymi działaniami związanymi z oszczędzaniem i pozyskiwaniem nowych 

źródeł energii stosowanymi przez gminy jest termomodernizacja, oraz pozyskiwanie 

środków na inwestycje w OZE, 

- podstawowe korzyści jakie widzą samorządy w rozwoju OZE to korzyści środowiskowe, 

związane z poprawą jakości życia na danym terenie, 

- największa liczba samorządów główne bariery w rozwoju OZE postrzega w przepisach 

związanych z tzw.  ustawami środowiskowymi oraz stale zmieniającym się prawem 

unijnym- dyrektywami, 

- szanse związane z rozwojem OZE na danym terenie, gminy upatrują głównie we współpracy 

z UWM i szkoleniach z tego zakresu, jak również współpraca z enpeerem. 

Badania potwierdzają, iż istnieje jeszcze duży potencjał do wykorzystania w zakresie 

wsparcia gmin przy opracowywaniu strategii rozwoju OZE, zarówno na polu prawnym jak i 

wsparcia merytorycznego. Podstawową determinantą w zakresie inwestycji w energetykę 
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odnawialną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest uwarunkowanie 

środowiskowe. Akty prawne w zakresie ochrony środowiska obejmują obszar 1 122 000 km2, 

co stanowi 46,7% całego obszaru województwa.  

Władze samorządowe powinny przygotować dokładną analizę możliwości 

wykorzystania zasobów energetyki odnawialnej w województwie Istnieje konieczność 

pogłębienia analiz szczególnie w zakresie oddziaływania instalacji wiatrowych na środowisko 

wraz z ich upublicznieniem, z uwagi na różne interpretacje prawne i społeczne.  

Szczególnego znaczenia nabierają tzw. spółdzielnie energetyczne zakładane między 

gminami do realizacji wspólnych przedsięwzięć, do których, co prawda (co wynika z badań) 

gminy podchodzą z dużą rezerwą i nieufnością, wynikającą głównie z niewiedzy.  

Energetyka odnawialna może stanowić dla województwa warmińsko-mazurskiego 

istotny impuls w rozwoju gospodarczo-społecznym. Efektywne wykorzystanie zasobów 

energii odnawialnej wymaga jednak współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów, 

a w szczególności władz samorządowych oraz instytucji naukowych celem opracowania 

szczegółowych analiz lokalizacji instalacji OZE. Zasadne byłoby powołanie Warmińsko-

Mazurskiej Agencji Energii Odnawialnej która zajęłaby się kwestiami organizacyjnymi i 

analitycznymi odnośnie do wykorzystania zasobów energii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 149 

7. Badania wśród przedstawicieli samorządów lokalnych  

gmin wiejskich i miejsko-wiejskich odpowiedzialnych  

w j.s.t. za sprawy planowania przestrzennego 

Wprowadzenie 

Polityka przestrzenna gmin, obok rozwoju społecznego i gospodarczego jest 

najważniejszym z kierunków działań władz lokalnych w procesie rozwoju lokalnego. Pod tym 

pojęciem rozumie się działania podejmowane z woli lokalnych samorządów, podmiotów 

gospodarczych, stowarzyszeń, mieszkańców w celu uruchomienia endogenicznego potencjału 

rozwoju (Potoczek, 2003, s. 149). 

Rozwój lokalny jest przedmiotem podejmowania przez władze samorządowe 

suwerennych decyzji, w ramach powierzonych kompetencji i środków, będące podmiotem 

procesów i polityki rozwoju. Rozwój ma charakter upodmiotowiony, gdyż jest procesem 

przynoszącym efekty i korzyści dla podmiotów uczestniczących w rozwoju danego obszaru 

oraz jest wynikiem ugody różnych sił i podmiotów funkcjonujących na terenie poszczególnych 

lokalnych jednostek terytorialnych (Kot, 2001, s. 144). 

Zdaniem M. Borsy (2008, s. 177), polityka przestrzenna to planowa działalność 

polegająca na wykorzystywaniu znajomości praw rządzących kształtowaniem i użytkowaniem 

przestrzeni, w celu racjonalnego jej zagospodarowania. Jest ona częścią systemu regulującego 

rozwój przestrzenny, na który składają się: 

− polityka przestrzenna, poprzez którą władze publiczne ustalają cele i środki kształtowania 

zagospodarowania przestrzeni w określonych, zmiennych w czasie warunkach 

zewnętrznych, 

− mechanizm podejmowania decyzji przestrzennych wraz z instrumentami ich realizacji 

(decyzje przestrzenne powinny być zgodne z polityką przestrzenną, co stanowi o jej 

skuteczności, 

− planowanie przestrzenne, które poprzez analizowanie uwarunkowań oraz tworzenie 

różnego typu i skali planów zagospodarowania przestrzennego wspiera ustalanie koncepcji 

polityki przestrzennej i reguluje podejmowanie odpowiednich decyzji [Borsa, 2008, s. 

177]. 

Planowanie przestrzenne, jako narzędzie zarządzania, służy formułowaniu celów i 

zadań polityki przestrzennego zagospodarowania kraju i określa sposób jej realizacji. Głównym 

zadaniem planowania przestrzennego jest wskazywanie możliwości optymalnego 

wykorzystania przestrzennie zróżnicowanych cech danego obszaru, dla osiągnięcia celów 

rozwojowych, ustalenie rozmieszczenia w przestrzeni i koordynacja w czasie działań 

rozwojowych, pozwalających na uzyskanie efektu synergii tych działań i jednoczesne 

zachowanie tych cech terytorium, które wymagają ochrony i gwarantują tworzenie podstaw 

trwałego i zrównoważonego rozwoju (Buczek, 2011). 

Gminy realizują politykę przestrzenną poprzez kilka podstawowych instrumentów. 

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 

poz. 717 z późn. zm.), do najważniejszych zalicza się: 

− studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania, 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  
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Innym instrumentem niższej rangi, choć powszechnie wykorzystywanym przez gminy 

jest decyzja o warunkach zabudowy, stosowana na obszarach, które nie są objęte planem 

miejscowym (Brzeziński 2013, s. 106). 

Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania, nie jest 

przepisem prawa miejscowego i w związku z tym nie gwarantuje realizacji określonych w nim 

kierunków zagospodarowania. Nie służy więc koordynacji przestrzennej, nie chroni obszarów 

przed zagospodarowaniem w inny sposób, niż to zostało w nim określone (Brzeziński 2013, s. 

107).  

Nie będąc przepisem gminnym, studium jest instrumentem nieskutecznym, gdyż nie 

spełnia roli koordynacyjnej dla planów miejscowych. Dodatkowo, na etapie opracowywania 

studium, nie powstają racjonalne prognozy rozwoju, wskutek czego do zabudowy wskazywane 

są tereny przekraczające potrzeby gmin, a wobec obecnego systemu planowania łatwo jest 

uzasadnić najbardziej nieracjonalne potrzeby rozwojowe (Buczek, 2011). 

Duże zastrzeżenia budzi możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, które umożliwiają inwestowania na obszarach pozbawionych planu 

miejscowego. W Polsce, na skutek możliwości inwestowania na terenach pozbawionych 

planów miejscowych, obserwuje się zwiększającą się liczbę konfliktów przestrzennych, o 

zróżnicowanym charakterze przedmiotowym i zasięgu przestrzennym (Buczek, 2011). 

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pozwala na zastępowanie 

planów decyzjami administracyjnymi. Ustawa z 2003 roku wymaga jedynie, aby sąsiednia 

działka miała zabudowę, nie definiując wymiarów tej działki i zawiera jeszcze kilka niezbyt 

istotnych warunków. Rozporządzenie, które miało uściślić wymogi, faktycznie spowodowało 

ich dalsze rozluźnienie wprowadzając tzw. obszar analizy. Zapis ten określił jedynie minimalny 

obszar analizy nie podając maksymalnych wymiarów obszaru analizy, co pozwala 

„analizować” tereny wielohektarowe, na których można z zasady znaleźć usprawiedliwienie 

dla dowolnej funkcji i wymiarów planowanego obiektu (Kowalewski, 2012). 

Poważną wadą stosowania decyzji o warunkach zabudowy jest stworzenie możliwości 

budowania na terenach tańszych, ponieważ nie są objęte planem miejscowym. W gospodarce 

wolnorynkowej jest to mechanizm zrozumiały, jednak w końcowym rachunku ekonomicznym 

ten sposób inwestowania okazuje się znacznie droższy (Buczek, 2011).  

Rozproszona zabudowa polskich wsi sprawia, że trudno jest w nich prowadzić 

efektywną gospodarkę wodno-ściekową. Według GUS, jedynie ok. 21% mieszkańców wsi 

korzysta z sieci kanalizacyjnej. Swoboda zabudowy terenów utrudnia realizację inwestycji celu 

publicznego, np. inwestycji liniowych (obwodnic miast, dróg oraz linii elektroenergetycznych). 

Lokalizacja takich przedsięwzięć na terenach, które wcześniej nie zostały na ten cel 

zarezerwowane w planach, wywołuje protesty i konflikty społeczne, a także pociąga za sobą 

kosztowne wywłaszczenia i odszkodowania (Brzeziński 2013).  

Tego rodzaju dowolność prowadzi również do zabudowy obszarów zagrożonych 

powodzią. Skutkiem braku planów przestrzennych oraz słabości innych prawnych ograniczeń 

zabudowy na terenach zalewowych są, w razie wystąpienia powodzi, często poważne straty 

materialne i wysokie koszty odszkodowań, zwykle wypłacanych wtedy ze środków 

publicznych (Gwiazdowicz, 2010). 

Chaotyczna i nieskoordynowana polityka przestrzenna, szczególnie w otoczeniu miast 

oraz na terenach atrakcyjnych pod względem krajobrazowym prowadzi do degradacji cennych 

obszarów rolniczych i przyrodniczych. Powoduje również szereg konfliktów na styku terenów 

rolniczych i terenów inwestycyjnych. We wstępnych badaniach dotyczących przestrzeni 

województwa warmińsko-mazurskiego stwierdzono niską aktywność samorządów gminnych 
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w formułowaniu celów polityki przestrzennej na poziomie strategicznym oraz bardzo niską na 

tle wyników krajowych aktywności w wykorzystywaniu podstawowych instrumentów 

planistycznych w zarządzaniu obszarami wiejskimi. Dodatkowo zaobserwować można niski 

poziom partycypacji społecznej w formułowaniu polityki przestrzennej na różnych szczeblach. 

W przeciwieństwie do przestrzeni miejskiej, obszary wiejski cechują się niskim poziomem 

zainteresowania podmiotów użytkujących przestrzeń, co wynika zarówno z poziomu 

świadomości, jak i zdecydowanie różnej struktury własnościowej.  

W związku z powyższym postawiono zadanie polegające na ocenie stopnia i sposobu 

formułowania i realizacji polityki przestrzennej na poziomie gminnym, w odniesieniu do 

obszarów rolniczych, a także udziału społeczności lokalnej w formułowaniu tej polityki. 

Ważnym aspektem prowadzonych badań było zidentyfikowanie przyczyn niskiej kontroli 

społecznej (monitoring) w zakresie realizacji przyjętych celów polityki przestrzennej. 

Badaniami, które prowadzono w 2019 r. objęto przedstawicieli samorządów lokalnych 

odpowiedzialni w j.s.t. za sprawy planowania przestrzennego ze wszystkich 100 gmin 

wiejskich i miejsko-wiejskich położonych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Objęta 

badaniami grupa umożliwia realizację celu szczegółowego, wpisującego się w realizację celu 

głównego KSOW, a dotyczącego oceny jakości formułowania i realizacji polityki przestrzennej 

na poziomie lokalnym. Uzyskane opinie dotyczą problematyki upowszechnianie wiedzy w 

zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, 

społecznego i środowiskowego obszaru.  
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Wyniki badań 

 

 Jak wynika z badań aktualny dokument strategii rozwoju posiadało 54,6% gmin 

wiejskich i 76,5% gmin miejsko-wiejskich funkcjonujących na terenie woj. warmińsko-

mazurskiego (tab. 1) 

Tabela 1. Odpowiedzi przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w woj. warmińsko-

mazurskim dotyczące posiadania dokumentu strategii 

Wyszczególnienie 

gmina 

wiejska % 

gmina miejsko-

wiejska % 

Gmina posiada aktualną strategię rozwoju 36 54,55 26 76,47 

Gmina nie posiada aktualnej strategii rozwoju 30 45,45 8 23,53 

OGÓŁEM 66 100,00 34 100,00 

Źródło: badania własne. 

 

 Analizując wskazania uczestników badań nt. najbardziej aktywnych grup mieszkańców 

gminy uczestniczących w pracach nad strategią rozwoju można zauważyć, że prym wiodą tu 

przedstawiciele lokalnej władzy (tab. 2). Jest to sytuacja wręcz zaskakująca, bowiem zabrakło 

zaangażowania w prace nad tak ważnym dokumentem szerokiej reprezentacji lokalnej 

społeczności. Można uznać, że wdrażane strategie realizują głównie założenia i cele „lokalnej 

władzy”. Taka sytuacja oznacza, że wraz z ewentualną zmianą władzy w wyniku wyborów, 

nowa władza zarządzając gminą nie będzie bazować na tak ważnym dokumencie 

strategicznym, jakim jest strategia rozwoju j.s.t. 

 

Tabela 2. Wskazania dotyczące najbardziej aktywnych grup uczestniczących w opracowaniu 

strategii rozwoju gminy 

Wyszczególnienie gmina wiejska % 
gmina miejsko-

wiejska 
% 

zarząd gminy/wójt 35 53,03 24 70,59 

rada gminy 17 25,76 18 52,94 

organizacje pozarządowe 0 0,00 4 11,76 

sołtysi 0 0,00 1 2,94 

lokalni przedsiębiorcy 1 1,52 4 11,76 

przedstawiciele instytucji 

publicznych 
9 13,64 1 2,94 

reprezentanci środowiska lokalnego 

(liderzy) 
9 13,64 4 11,76 

inne podmioty 0 0,00 0 0,00 

OGÓŁEM 71 107,58 56 164,71 

Źródło: badania własne. 

 

 Uczestników badań poproszono o wskazanie typu dokumentów, które posiada gmina 

lub jest w trakcie ich opracowania. Porównując sytuację w gminach wiejskich i miejsko-

wiejskich można zauważyć, że sytuacja dotycząca posiadania różnych narzędzi zarządzania 

rozwojem jest korzystniejsza w gminach wiejskich (tab. 3a i 3b).  
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Tabela 3a. Wskazania uczestników badań dotyczące typu dokumentów, które posiada gmina 

lub jest w trakcie opracowania 

Wyszczególnienie 

GMINY WIEJSKIE 

posiada 

jest w trakcie 

opracowania 

nie 

posiada OGÓŁEM 

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy 46 5 15 66 

% 69,70 7,58 22,73 100,00 

Strategia ekorozwoju zgodnie z zaleceniami 

Agendy 21 0 0 66 66 

% 0,00 0,00 100,00 100,00 

Lokalna strategia rozwoju w ramach programu 

LEADER 4 2 60 66 

% 6,06 3,03 90,91 100,00 

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) 5 1 60 66 

% 7,58 1,52 90,91 100,00 

Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) 16 3 47 66 

% 24,24 4,55 71,21 100,00 

Program ochrony środowiska 32 10 24 66 

% 48,48 15,15 36,36 100,00 

Plan gospodarki odpadami 34 3 29 66 

% 51,52 4,55 43,94 100,00 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 41 2 23 66 

% 62,12 3,03 34,85 100,00 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego całej gminy 7 1 58 66 

% 10,61 1,52 87,88 100,00 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranych 

miejscowości/obszarów gminy 46 5 15 66 

% 69,70 7,58 22,73 100,00 

Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych 34 1 31 66 

% 51,52 1,52 46,97 100,00 

Strategia rozwoju turystyki 1 3 62 66 

% 1,52 4,55 93,94 100,00 

Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 49 0 17 66 

% 74,24 0,00 25,76 100,00 

Program wspierania 

przedsiębiorstw/przedsiębiorczości 5 2 59 66 

% 7,58 3,03 89,39 100,00 

Źródło: badania własne. 

 

 Trudno jest zinterpretować uzyskane wyniki, generalnie bowiem istnieje przekonanie, 

że w przypadku ośrodków miejskich mamy do czynienia z lepiej przygotowanymi narzędziami 

programowania. Ta sytuacja skłania do głębszej analizy wyników oraz zweryfikowania 
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poglądów dotyczących jakości programowania w jednostkach samorządu terytorialnego na 

szczeblu lokalnym. 

 

Tabela 3b. Wskazania uczestników badań dotyczące typu dokumentów, które posiada gmina 

lub jest w trakcie opracowania 

Wyszczególnienie 

GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 

posiada 

jest w trakcie 

opracowania 

nie 

posiada OGÓŁEM 

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy 24 2 8 34 

% 36,36 3,03 12,12 100,00 

Strategia ekorozwoju zgodnie z zaleceniami 

Agendy 21 2 1 31 34 

% 3,03 1,52 46,97 100,00 

Lokalna strategia rozwoju w ramach programu 

LEADER 3 1 30 34 

% 4,55 1,52 45,45 100,00 

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) 0 5 29 34 

% 0,00 7,58 43,94 100,00 

Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) 8 0 26 34 

% 12,12 0,00 39,39 100,00 

Program ochrony środowiska 18 6 10 34 

% 27,27 9,09 15,15 100,00 

Plan gospodarki odpadami 13 1 20 34 

% 19,70 1,52 30,30 100,00 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 22 0 12 34 

% 33,33 0,00 18,18 100,00 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego całej gminy 2 0 32 34 

% 3,03 0,00 48,48 100,00 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranych 

miejscowości/obszarów gminy 30 0 4 34 

% 45,45 0,00 6,06 100,00 

Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych 18 0 16 34 

% 27,27 0,00 24,24 100,00 

Strategia rozwoju turystyki 0 4 30 34 

% 0,00 6,06 45,45 100,00 

Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 28 0 6 34 

% 42,42 0,00 9,09 100,00 

Program wspierania 

przedsiębiorstw/przedsiębiorczości 1 3 30 34 

% 1,52 4,55 45,45 100,00 

Źródło: badania własne. 
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 Kolejną była kwestia wskazania przez osoby odpowiedzialne za planowanie na szczeblu 

gminnym aktualności (okresu ważności) dokumentów, które posiada gmina. Można zauważyć, 

że dokumenty strategiczne, jakie posiadają gminy miejsko-wiejskie są bardziej aktualne 

(generalnie zostały przygotowane później), niż te jakimi dysponują gminy wiejskie (tab. 4a i 

4b). 

Tabela 4a. Wskazania dotyczące typu dokumentów, które posiada gmina lub jest w trakcie ich 

opracowania 

Wyszczególnienie 

  

GMINY WIEJSKIE 

do 2020 

roku lub 

krócej 

do 2025 

roku 

do 2030 

roku i 

dłużej 

trudno 

powiedzieć 

bezterminowo/ 

czas 

nieokreślony 

nie 

dotyczy SUMA 

Strategia zrównoważonego 

rozwoju gminy 8 16 3 17 2 20 66 

% 12,12 24,24 4,55 25,76 3,03 30,30 100,00 

Strategia ekorozwoju zgodnie z 

zaleceniami Agendy 21 0 0 0 0 0 66 66 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

Lokalna strategia rozwoju w 

ramach programu LEADER 0 3 0 3 0 60 66 

% 0,00 4,55 0,00 4,55 0,00 90,91 100,00 

Wieloletni Plan Inwestycyjny 

(WPI) 0 3 1 2 0 60 66 

% 0,00 4,55 1,52 3,03 0,00 90,91 100,00 

Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) 2 11 0 4 2 47 66 

% 3,03 16,67 0,00 6,06 3,03 71,21 100,00 

Program ochrony środowiska 10 7 0 21 4 24 66 

% 15,15 10,61 0,00 31,82 6,06 36,36 100,00 

Plan gospodarki odpadami 9 10 1 12 5 29 66 

% 13,64 15,15 1,52 18,18 7,58 43,94 100,00 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego                            % 

2 3 1 19 18 23 66 

3,03 4,55 1,52 28,79 27,27 34,85 100,00 

Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

całej gminy                                 % 

0 1 0 3 4 58 66 

0,00 1,52 0,00 4,55 6,06 87,88 100,00 

Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

dla wybranych 

miejscowości/obszarów gminy % 

2 2 0 29 18 15 66 

3,03 3,03 0,00 43,94 27,27 22,73 100,00 

Strategia rozwiązywania 

problemów społecznych 18 4 1 12 0 31 66 

% 27,27 6,06 1,52 18,18 0,00 46,97 100,00 

Strategia rozwoju turystyki 0 0 0 4 0 62 66 

% 0,00 0,00 0,00 6,06 0,00 93,94 100,00 

Program współpracy z 

organizacjami pozarządowymi 22 1 0 26 0 17 66 

% 33,33 1,52 0,00 39,39 0,00 25,76 100,00 

Program wspierania 

przedsiębiorstw/przedsiębiorczości 2 0 0 5 0 59 66 

% 3,03 0,00 0,00 7,58 0,00 89,39 100,00 

Źródło: badania własne. 
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Tabela 4b. Wskazania dotyczące typu dokumentów, które posiada gmina lub jest w trakcie ich 

opracowania 

 GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 

Wyszczególnienie 
do 2020 

roku lub 

krócej 

do 

2025 

roku 

do 

2030 

roku i 

dłużej 

trudno 

powiedzieć 

bezterminowo/ 

czas 

nieokreślony 

nie 

dotyczy 
SUMA 

Strategia zrównoważonego 

rozwoju gminy 7 7 2 10 0 8 34 

% 20,59 20,59 5,88 29,41 0,00 23,53 100,00 

Strategia ekorozwoju zgodnie 

z zaleceniami Agendy 21 0 2 0 1 0 31 34 

% 0,00 5,88 0,00 2,94 0,00 91,18 100,00 

Lokalna strategia rozwoju w 

ramach programu LEADER 0 1 0 3 0 30 34 

% 0,00 2,94 0,00 8,82 0,00 88,24 100,00 

Wieloletni Plan Inwestycyjny 

(WPI) 0 2 2 0 1 29 34 

% 0,00 5,88 5,88 0,00 2,94 85,29 100,00 

Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) 0 6 0 1 1 26 34 

% 0,00 17,65 0,00 2,94 2,94 76,47 100,00 

Program ochrony środowiska 1 2 0 21 0 10 34 

% 2,94 5,88 0,00 61,76 0,00 29,41 100,00 

Plan gospodarki odpadami 2 2 0 10 0 20 34 

% 5,88 5,88 0,00 29,41 0,00 58,82 100,00 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 2 1 0 13 6 12 34 

% 5,88 2,94 0,00 38,24 17,65 35,29 100,00 

Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

całej gminy 0 0 0 1 1 32 34 

% 0,00 0,00 0,00 2,94 2,94 94,12 100,00 

Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

dla wybranych 

miejscowości/obszarów gminy 0 0 0 20 10 4 34 

% 0,00 0,00 0,00 58,82 29,41 11,76 100,00 

Strategia rozwiązywania 

problemów społecznych 4 3 0 11 0 16 34 

% 11,76 8,82 0,00 32,35 0,00 47,06 100,00 

Strategia rozwoju turystyki 0 0 0 4 0 30 34 

% 0,00 0,00 0,00 11,76 0,00 88,24 100,00 

Program współpracy z 

organizacjami pozarządowymi 9 1 0 18 0 6 34 

% 26,47 2,94 0,00 52,94 0,00 17,65 100,00 

Program wspierania 

przedsiębiorstw/przedsiębiorczości 0 0 0 4 0 30 34 

% 0,00 0,00 0,00 11,76 0,00 88,24 100,00 

Źródło: badania własne. 
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Osoby zatrudnione w gminach na stanowiskach odpowiedzialnych za programowanie i 

planowanie rozwoju poproszono o oceny dotyczące realizacji lub zamierzeń zrealizowania 

inwestycji komunalnych o charakterze proekologicznym, zaplanowanych w dokumentach 

programowych gminy. W przypadku gmin wiejskich jak i miejsko-wiejskich kluczowe 

znaczenie miały inwestycje dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej (tab. 5a i 5b). W 

przypadku gmin wiejskich ważne były również inwestycje związane z rozbudową sieci 

kanalizacyjnej. Ważne dla obydwu typów gmin były inwestycje modernizacyjne służące 

oszczędności energii (tab. 5a i 5b). 

 

Tabela 5a. Odpowiedzi przedstawicieli j.s.t. dotyczące realizacji lub zamierzeń zrealizowania 

inwestycji komunalnych o charakterze proekologicznym, zaplanowanych w 

dokumentach programowych gminy 

Wyszczególnienie 

GMINY WIEJSKIE 

tak, 

zrealizowaliśmy 

tak, jesteśmy 

w trakcie 

realizacji 

tak, 

planujemy 

realizację nie SUMA 

5.1. rozbudowa sieci wodociągowej 50 8 3 5 66 

% 75,76 12,12 4,55 7,58 100,00 

5.2. rozbudowa sieci kanalizacyjnej 38 15 6 7 66 

% 57,58 22,73 9,09 10,61 100,00 

5.3. budowa/rozbudowa sieci 

gazociągowej 3 5 8 50 66 

% 4,55 7,58 12,12 75,76 100,00 

5.4. budowa/modernizacja gminnej 

oczyszczalni ścieków 26 16 7 17 66 

% 39,39 24,24 10,61 25,76 100,00 

5.5. inwestycje w przydomowe 

oczyszczalnie ścieków 8 16 3 39 66 

% 12,12 24,24 4,55 59,09 100,00 

5.6. budowa wysypiska śmieci 3 0 1 62 66 

% 4,55 0,00 1,52 93,94 100,00 

5.7. zakup kontenerów na odpady 11 7 2 46 66 

% 16,67 10,61 3,03 69,70 100,00 

5.8. budowa instalacji do recyklingu 

odpadów komunalnych i 

niebezpiecznych 4 1 0 61 66 

% 6,06 1,52 0,00 92,42 100,00 

5.9. inwestycje w urządzenia do 

kompostowania odpadów komunalnych 1 0 2 63 66 

% 1,52 0,00 3,03 95,45 100,00 

5.10. inwestycje modernizacyjne 

służące oszczędności energii 14 1 10 41 66 

% 21,21 1,52 15,15 62,12 100,00 

5.11. inwestycje związane z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii 4 12 5 45 66 

% 6,06 18,18 7,58 68,18 100,00 

Źródło: badania własne. 
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Tabela 5b. Odpowiedzi przedstawicieli j.s.t. dotyczące realizacji lub zamierzeń zrealizowania 

inwestycji komunalnych o charakterze proekologicznym, zaplanowanych w 

dokumentach programowych gminy 

Wyszczególnienie 

GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 

tak, 

zrealizowaliśmy 

tak, jesteśmy 

w trakcie 

realizacji 

tak, 

planujemy 

realizację 

nie SUMA 

5.1. rozbudowa sieci wodociągowej 28 3 2 1 34 

% 82,35 8,82 5,88 2,94 100,00 

5.2. rozbudowa sieci kanalizacyjnej 0 10 24 0 34 

% 0,00 29,41 70,59 0,00 100,00 

5.3. budowa/rozbudowa sieci 

gazociągowej 5 1 6 22 34 

% 14,71 2,94 17,65 64,71 100,00 

5.4. budowa/modernizacja gminnej 

oczyszczalni ścieków 17 4 5 8 34 

% 50,00 11,76 14,71 23,53 100,00 

5.5. inwestycje w przydomowe 

oczyszczalnie ścieków 2 5 0 27 34 

% 5,88 14,71 0,00 79,41 100,00 

5.6. budowa wysypiska śmieci 2 0 3 29 34 

% 5,88 0,00 8,82 85,29 100,00 

5.7. zakup kontenerów na odpady 6 2 1 25 34 

% 17,65 5,88 2,94 73,53 100,00 

5.8. budowa instalacji do recyklingu 

odpadów komunalnych i 

niebezpiecznych 2 0 5 27 34 

% 5,88 0,00 14,71 79,41 100,00 

5.9. inwestycje w urządzenia do 

kompostowania odpadów komunalnych 4 0 3 27 34 

% 11,76 0,00 8,82 79,41 100,00 

5.10. inwestycje modernizacyjne 

służące oszczędności energii 12 1 5 16 34 

% 35,29 2,94 14,71 47,06 100,00 

5.11. inwestycje związane z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii 3 6 3 22 34 

% 8,82 17,65 8,82 64,71 100,00 

Źródło: badania własne. 

 

Przedstawicieli j.s.t. zapytano także o funkcjonowanie w gminie systemu ulg i 

preferencji podatkowych dla podmiotów gospodarczych. Jak wynika z badań, takie preferencje 

były praktyką w przypadku 54,5% gmin wiejskich oraz 61,8% gmin miejsko-wiejskich (tab. 

6). Jak wskazuje praktyka stosowanie systemu ulg i preferencji jest zjawiskiem powszechnym 

i szeroko stosowanym przez jednostki samorządu terytorialnego, które w swoich celach 

programowych zwracają uwagę na rozwój przedsiębiorczości. Do głównych narzędzi 

związanych ze wsparciem sektora MSP można zaliczyć zmniejszenie wysokości podatku, 

umorzeń oraz dokonywanie płatności w ratach (tab. 6a). 
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Tabela 6. Wypowiedzi przedstawicieli j.s.t. dotyczące funkcjonowania w gminie systemu ulg i 

preferencji podatkowych dla podmiotów gospodarczych 

Wyszczególnienie 
GMINY 

WIEJSKIE 

Procent 

respondentów 

GMINY 

MIEJSKO-

WIEJSKIE 

Procent 

respondentów 

Odpowiedź twierdząca 36 54,55 21 61,76 

Odpowiedź przecząca 30 45,45 13 38,24 

OGÓŁEM 66 100,00 34 100,00 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 6a. Wypowiedzi przedstawicieli j.s.t. dotyczące rodzaju preferencji związanych z 

funkcjonującym w gminie system ulg i preferencji podatkowych dla podmiotów 

gospodarczych 

Wyszczególnienie 
GMINY 

WIEJSKIE 

Procent 

respondentów 

GMINY 

MIEJSKO-

WIEJSKIE 

Procent 

respondentów 

czasowe odroczenie opłat 

dzierżawy 6 16,67 4 19,05 

opłaty dokonywane w ratach 13 36,11 6 28,57 

umorzenie podatków 17 47,22 13 61,90 

procentowe zmniejszenie 

podatku 19 52,78 13 61,90 

inne, jakie? 3 8,33 1 4,76 

OGÓŁEM 58 161,11 37 176,19 

Źródło: badania własne (możliwość wskazania kilku wyborów). 

 

 Uznając, że osoby odpowiedzialne w gminach za wdrażanie strategii i programów 

dysponują ugruntowaną wiedzą i doświadczeniem dotyczącym wykonywanych obowiązków 

poproszono je o dokonanie oceny wybranych (standardowych) celów mających wpływ na 

rozwój społeczno-gospodarczy gminy. W ocenie zastosowano tzw. skalę Likerta, gdzie: 1 – to 

cel bardzo ważny, 2- ważny 3- zadowalający, 4- niezadowalający, 5- bez znaczenia). 

 Jak zaobserwowano, w przypadku gmin wiejskich, najwięcej ocen charakteryzujących 

cele mające wpływ na rozwój jako bardzo ważne i ważne dotyczyło rozwoju i specjalizacji 

produkcji rolniczej, działań na rzecz ograniczenia poziomu bezrobocia oraz stymulowania 

rozwoju aktywności mieszkańców (tab. 7a). 

 W przypadku przedstawicieli gmin miejsko-wiejskich w grupie najwyżej ocenianych 

celów, obok rozwoju i specjalizacji produkcji rolniczej, działań na rzecz ograniczenia poziomu 

bezrobocia oraz stymulowania rozwoju aktywności mieszkańców znalazły się także 

aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności i promocja 

obszaru (tab. 7b). 
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Tabela 7a. Oceny dotyczące proponowanych celów mających wpływ na rozwój społeczno-

gospodarczy gmin (w skali 1-5 gdzie: 1 – bardzo ważny, 2- ważny 3- zadowalający, 

4- niezadowalający, 5- bez znaczenia) 

Wyszczególnienie 
GMINY WIEJSKIE 

1 2 3 4 5 SUMA 

7.1. działania na rzecz ograniczania stopnia 

bezrobocia 6 37 15 7 1 66 

% 9,09 56,06 22,73 10,61 1,52 100,00 

7.2. rozwój i specjalizacja produkcji rolnej 9 33 11 7 6 66 

% 13,64 50,00 16,67 10,61 9,09 100,00 

7.3. stworzenie odpowiednich warunków i 

struktur dla rozwoju aktywności 2 35 20 9 0 66 

% 3,03 53,03 30,30 13,64 0,00 100,00 

7.4. podniesienie atrakcyjności i promocja 

obszaru 5 33 14 9 5 66 

% 7,58 50,00 21,21 13,64 7,58 100,00 

7.5. utrzymanie nieskażonego i czystego 

środowiska naturalnego 19 23 14 4 6 66 

% 28,79 34,85 21,21 6,06 9,09 100,00 

7.6. rozwój infrastruktury technicznej i 

społecznej 12 25 19 7 3 66 

% 18,18 37,88 28,79 10,61 4,55 100,00 

7.7. działania na rzecz rozwoju turystyki 6 27 21 10 2 66 

% 9,09 40,91 31,82 15,15 3,03 100,00 

7.8. aktywizacja społeczno-zawodowa 

mieszkańców 2 37 18 7 2 66 

% 3,03 56,06 27,27 10,61 3,03 100,00 

7.9. opracowywanie i wdrażanie programów 

lokalnego rozwoju 6 32 21 4 3 66 

% 9,09 48,48 31,82 6,06 4,55 100,00 

7.10. rozwój odnawialnych źródeł energii 3 24 25 12 2 66 

% 4,55 36,36 37,88 18,18 3,03 100,00 

7.11. rozwój przedsiębiorczości 8 32 18 3 5 66 

% 12,12 48,48 27,27 4,55 7,58 100,00 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 7b. Oceny dotyczące proponowanych celów mających wpływ na rozwój społeczno-

gospodarczy gmin (w skali 1-5 gdzie: 1 – bardzo ważny, 2- ważny 3- zadowalający, 

4- niezadowalający, 5- bez znaczenia) 

Wyszczególnienie 
GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 

1 2 3 4 5 SUMA 

7.1. działania na rzecz ograniczania stopnia 

bezrobocia 5 18 9 2 0 34 

% 14,71 52,94 26,47 5,88 0,00 100,00 

7.2. rozwój i specjalizacja produkcji rolnej 3 22 8 1 0 34 

% 8,82 64,71 23,53 2,94 0,00 100,00 

7.3. stworzenie odpowiednich warunków i 

struktur dla rozwoju aktywności 2 19 10 3 0 34 

% 5,88 55,88 29,41 8,82 0,00 100,00 
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7.4. podniesienie atrakcyjności i promocja 

obszaru 2 22 7 2 1 34 

% 5,88 64,71 20,59 5,88 2,94 100,00 

7.5. utrzymanie nieskażonego i czystego 

środowiska naturalnego 7 17 4 5 1 34 

% 20,59 50,00 11,76 14,71 2,94 100,00 

7.6. rozwój infrastruktury technicznej i 

społecznej 8 17 7 2 0 34 

% 23,53 50,00 20,59 5,88 0,00 100,00 

7.7. działania na rzecz rozwoju turystyki 4 19 9 2 0 34 

% 11,76 55,88 26,47 5,88 0,00 100,00 

7.8. aktywizacja społeczno-zawodowa 

mieszkańców 4 16 12 2 0 34 

% 11,76 47,06 35,29 5,88 0,00 100,00 

7.9. opracowywanie i wdrażanie programów 

lokalnego rozwoju 4 19 9 2 0 34 

% 11,76 55,88 26,47 5,88 0,00 100,00 

7.10. rozwój odnawialnych źródeł energii 3 15 14 2 0 34 

% 8,82 44,12 41,18 5,88 0,00 100,00 

7.11. rozwój przedsiębiorczości 4 21 7 2 0 34 

% 11,76 61,76 20,59 5,88 0,00 100,00 

Źródło: badania własne. 

 

Przedstawicieli gmin, ale również powiatów ziemskich poproszono o wskazanie 

zrealizowanych w latach 2007-2018 ponadlokalnych inwestycji infrastruktury technicznej, 

które zaspokoiły potrzeby mieszkańców. Generalnie można uznać, że żadne ze zrealizowanych 

inwestycji nie przyczyniły się w sposób znaczący do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w 

skali lokalnej (tab. 8). Ta sytuacja dowodzi, że w perspektywie kolejnych lat i nowego okresu 

programowania inwestycje infrastrukturalne nadal pozostaną głównym źródłem wydatkowania 

środków publicznych. 

Zaskoczeniem dla osób zajmujących się problemami luki infrastrukturalnej może 

wydawać się fakt, że w największym stopniu, poza siecią wodociągową, zostały zaspokojone 

potrzeby dotyczące sieci telekomunikacyjnych i energetycznych oraz systemy oczyszczania 

ścieków. 

 

Tabela 8. Wskazania przedstawicieli j.s.t. dotyczące zrealizowanych w latach 2007-2018 

ponadlokalnych inwestycji infrastruktury technicznej, które zaspokoiły potrzeby 

mieszkańców 

Wyszczególnienie 

GMINA  POWIAT 

w
y

starczający
 

n
iew

y
starczający

 

O
G

Ó
Ł

E
M

 

n
ie d

o
tyczy/ 

tru
d

n
o

 

p
o

w
ied

zieć 

w
y

starczający
 

n
iew

y
starczający

 

O
G

Ó
Ł

E
M

 

n
ie d

o
tyczy/ 

tru
d

n
o

 

p
o

w
ied

zieć 

Drogi ekspresowe 5 3 8 92 1 2 3 97 

% 5,00 3,00 8,00  1,00 2,00 3,00  
Drogi krajowe 36 7 43 57 3 3 6 94 



 162 

% 36,00 7,00 43,00  3,00 3,00 6,00  
Drogi wojewódzkie 37 20 57 43 3 4 7 93 

% 37,00 20,00 57,00  3,00 4,00 7,00  
Drogi lokalne 18 82 100 0 3 9 12 88 

% 18,00 82,00 100,00  3,00 9,00 12,00  
Lotnisko 5 3 8 92 2 2 4 96 

% 5,00 3,00 8,00  2,00 2,00 4,00  
Sieci kolejowe, w tym stacje 18 13 31 69 4 4 8 92 

% 18,00 13,00 31,00  4,00 4,00 8,00  
Drogi wodne 11 7 18 82 3 1 4 96 

% 11,00 7,00 18,00  3,00 1,00 4,00  
Sieć kanalizacyjna 37 55 92 8 6 4 10 90 

% 37,00 55,00 92,00  6,00 4,00 10,00  
Sieć wodociągowa 63 34 97 3 7 2 9 91 

% 63,00 34,00 97,00  7,00 2,00 9,00  
Sieć gazowa 16 11 27 73 3 4 7 93 

% 16,00 11,00 27,00  3,00 4,00 7,00  
Sieć cieplna 19 13 32 68 3 4 7 93 

% 19,00 13,00 32,00  3,00 4,00 7,00  
Energetyka odnawialna 5 25 30 70 3 3 6 94 

% 5,00 25,00 30,00  3,00 3,00 6,00  
Sieć energetyczna 47 11 58 42 5 2 7 93 

% 47,00 11,00 58,00  5,00 2,00 7,00  
Siec telekomunikacyjna 50 15 65 35 2 3 5 95 

% 50,00 15,00 65,00  2,00 3,00 5,00  
Składowiska odpadów 17 5 22 78 5 1 6 94 

% 17,00 5,00 22,00  5,00 1,00 6,00  
Przetwórstwo odpadów 16 3 19 81 4 1 5 95 

% 16,00 3,00 19,00  4,00 1,00 5,00  
Oczyszczalnie ścieków 

(zbiorowe) 44 23 67 33 3 4 7 93 

% 44,00 23,00 67,00  3,00 4,00 7,00  
Urządzenia redukujące emisję 

zanieczyszczeń pyłowych i 

gazowych 6 10 16 84 1 5 6 94 

% 6,00 10,00 16,00  1,00 5,00 6,00  
Źródło: badania własne. 

 

 Uczestników badań poproszono także o wskazanie zakresu inwestycji 

infrastrukturalnych realizowanych na terenie gminy i powiatu w kolejnych okresach 

programowania. Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi, głównym realizatorem ważnych dla 

rozwoju lokalnego inwestycji infrastrukturalnych były samorządy poszczególnych gmin. W 

dalszej kolejności wskazywano na samorząd regionalny woj. warmińsko-mazurskiego oraz 

związki gminne (tab. 9). 
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Tabela 9. Wskazania przedstawicieli j.s.t. kto i w jakim okresie realizował na terenie gminy i 

powiatu inwestycje infrastruktury technicznej 

 

Wyszczególnienie 

2004-2006 2007-2013 2014-2016     

Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat częstości % 

Woj. warmińsko-mazurskie 0 2 22 6 29 9 68 68 

% 0,00 2,00 22,00 6,00 29,00 9,00     

Związki gmin 6 7 20 12 25 17 87 87 

% 6,00 7,00 20,00 12,00 25,00 17,00     

Samorząd lokalny 19 11 43 19 51 25 168 168 

% 19,00 11,00 43,00 19,00 51,00 25,00     

Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad 3 3 13 7 30 10 66 66 

% 3,00 3,00 13,00 7,00 30,00 10,00     

Polskie Sieci Energetyczne 

S.A 0 0 5 1 6 2 14 14 

% 0,00 0,00 5,00 1,00 6,00 2,00     

Operator sieci energetycznej 

(Energa, PGE) 1 1 15 1 24 12 54 54 

% 1,00 1,00 15,00 1,00 24,00 12,00     

Polskie Górnictwo Naftowe  

i Gazownictwo 0 1 4 2 5 0 12 12 

% 0,00 1,00 4,00 2,00 5,00 0,00     

Operatorzy telekomunikac. 

(Orange, Plus, Era, inni) 6 2 26 5 24 7 70 70 

% 6,00 2,00 26,00 5,00 24,00 7,00     

Przewozy Regionalne 0 1 0 1 0 0 2 2 

% 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00     

PKP S.A. 1 2 7 4 17 4 35 35 

% 1,00 2,00 7,00 4,00 17,00 4,00     

Źródło: badania własne (możliwość wielokrotnego wyboru). 

 

 Uczestnicy badań zapytani o charakter realizowanych inwestycji infrastrukturalnych 

zarówno w przypadku osób reprezentujących gminy wiejskie jak i miejsko-wiejskie najczęściej 

oceniali je jako inwestycje rozwojowe, a następnie jako modernizacyjne (tab. 9a). 

 

Tabela 9a. Wskazania przedstawicieli j.s.t. dotyczące charakteru zrealizowanych inwestycji 

infrastrukturalnych 

Wyszczególnienie 
GMINY 

WIEJSKIE 
% 

GMINY 

MIEJSKO-

WIEJSKIE 

% 

Rozwojowy (inwestycje nowe) 57 86,36 31 91,18 

Odtworzeniowy (istniejące inwestycje poddane remontom, 

przywracające stan pierwotny) 18 27,27 6 17,65 

Modernizacyjny (istniejące inwestycje dostosowane do 

obecnych standardów) 56 84,85 30 88,24 

OGÓŁEM 131 198,48 67 197,06 

Źródło: badania własne (możliwość wielokrotnego wyboru). 
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 Przedstawicieli wiejskich i miejsko-wiejskich j.s.t. z terenu woj. warmińsko-

mazurskiego poproszono także o ocenę wpływu wybranych uwarunkowań na realizację 

inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na terenie ich gmin. Do grupy uwarunkowań o 

bardzo wysokim i wysokim wpływie na realizację ww. inwestycji można zaliczyć: 

− sprawność administracji lokalnej, 

− obowiązujące warunki techniczne 

− dostępność terenu, 

− dostępność istniejącej infrastruktury technicznej 

− rodzaj inwestycji, 

− zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną 

− ograniczenia środowiskowe, 

− istniejące plany zagospodarowania przestrzennego terenu, 

− istniejące plany rozwoju 

− wysokie koszty realizacji inwestycji oraz przyszłe koszty eksploatacji, 

− zapotrzebowanie mieszkańców, 

− dostępność lokalnej siły roboczej oraz kadry zarządzającej (tab. 10). 

 

Tabela 10. Oceny przedstawicieli j.s.t. dotyczące stopnia, wpływu wybranych uwarunkowań 

na realizację inwestycji infrastrukturalnych na terenie gminy/powiatu 

Wyszczególnienie 
1 2 3 4  

mały średni wysoki 

bardzo 

wysoki OGÓŁEM 

obowiązujące warunki techniczne 2 30 41 27 100 

% 2,00 30,00 41,00 27,00 100,00 

warunki hydrologiczne 7 47 32 14 100 

% 7,00 47,00 32,00 14,00 100,00 

warunki geologiczno-inżynierskie 5 45 29 21 100 

% 5,00 45,00 29,00 21,00 100,00 

dostępność terenu 3 32 39 26 100 

% 3,00 32,00 39,00 26,00 100,00 

dostępność istniejącej infrastruktury technicznej 4 18 49 29 100 

% 4,00 18,00 49,00 29,00 100,00 

klimatyczne 6 45 38 11 100 

% 6,00 45,00 38,00 11,00 100,00 

rodzaj inwestycji 3 15 61 21 100 

% 3,00 15,00 61,00 21,00 100,00 

zmiany technologii 5 48 37 10 100 

% 5,00 48,00 37,00 10,00 100,00 

zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną 2 29 45 24 100 

% 2,00 29,00 45,00 24,00 100,00 

branża, której dotyczy 3 42 38 17 100 

% 3,00 42,00 38,00 17,00 100,00 

konieczność budowy obiektów ekologicznych 5 44 35 16 100 

% 5,00 44,00 35,00 16,00 100,00 

ograniczenia środowiskowe (np. parki, rezerwaty, 

obszary natura 2000, siedliska, ostoje zwierząt) 2 33 35 30 100 
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% 2,00 33,00 35,00 30,00 100,00 

istniejące plany zagospodarowania przestrzennego 

terenu 4 37 38 21 100 

% 4,00 37,00 38,00 21,00 100,00 

brak planów zagospodarowania przestrzennego 2 39 41 18 100 

% 2,00 39,00 41,00 18,00 100,00 

istniejące plany rozwoju 3 41 44 12 100 

% 3,00 41,00 44,00 12,00 100,00 

istniejące tereny zielone 3 36 40 21 100 

% 3,00 36,00 40,00 21,00 100,00 

istniejące wody 2 41 36 21 100 

% 2,00 41,00 36,00 21,00 100,00 

przepisy prawne 2 19 47 32 100 

% 2,00 19,00 47,00 32,00 100,00 

istniejące procedury związane ze stosowaniem prawa 

budowlanego 3 24 44 29 100 

% 3,00 24,00 44,00 29,00 100,00 

sprawność administracji lokalnej 3 13 50 34 100 

% 3,00 13,00 50,00 34,00 100,00 

dostępność środków finansowych 1 6 23 70 100 

% 1,00 6,00 23,00 70,00 100,00 

dostępność lokalnych zasobów niezbędnych do 

realizacji inwestycji 2 13 49 36 100 

% 2,00 13,00 49,00 36,00 100,00 

wysokie koszty realizacji inwestycji 0 6 40 54 100 

% 0,00 6,00 40,00 54,00 100,00 

przyszłe koszty eksploatacji 3 28 44 25 100 

% 3,00 28,00 44,00 25,00 100,00 

zapotrzebowanie mieszkańców 3 19 48 30 100 

% 3,00 19,00 48,00 30,00 100,00 

Dostępność lokalnej siły roboczej 3 32 52 13 100 

% 3,00 32,00 52,00 13,00 100,00 

Dostępność kadry zarządzającej 4 35 38 23 100 

% 4,00 35,00 38,00 23,00 100,00 

Możliwość powstawania konfliktów 6 45 37 12 100 

% 6,00 45,00 37,00 12,00 100,00 

Źródło: badania własne. 

 

 Jedną z ważniejszych jest kwestia subiektywnej oceny stanu ważnych dla lokalnego 

rozwoju elementów infrastruktury technicznej. Jak zaobserwowano najwyższe oceny uzyskały 

te elementy infrastruktury, za których realizację i eksploatację są odpowiedzialne podmioty 

podandlokalne (tab. 11). 

Wypowiedzi respondentów dotyczące oceny zrealizowanych w latach 2004-2018 

elementów infrastruktury technicznej wskazują, że elementy infrastruktury technicznej, za 

które odpowiadają samorządy lokalne są najczęściej niedostosowane do zaspokojenia potrzeb 

lokalnych (tab. 12). 
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Tabela 11. Opinie respondentów nt. stanu wybranych elementów infrastruktury technicznej 

Wyszczególnienie 

GMINA  POWIAT 
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Drogi ekspresowe 80 20 100 0 7 8 15 85 

% 80,00 20,00 100,00  7,00 8,00 15,00  

Drogi krajowe 71 29 100 0 5 9 14 86 

% 71,00 29,00 100,00  5,00 9,00 14,00  

Drogi wojewódzkie 65 35 100 0 5 9 14 86 

% 65,00 35,00 100,00  5,00 9,00 14,00  

Drogi lokalne 18 82 100 0 3 11 14 86 

% 18,00 82,00 100,00  3,00 11,00 14,00  

Lotnisko 87 11 98 2 10 6 16 84 

% 87,00 11,00 98,00  10,00 6,00 16,00  

Sieci kolejowe, w tym stacje 63 35 98 2 5 11 16 84 

% 63,00 35,00 98,00  5,00 11,00 16,00  

Drogi wodne 89 9 98 2 10 6 16 84 

% 89,00 9,00 98,00  10,00 6,00 16,00  

Sieć kanalizacyjna 33 67 100 0 3 11 14 86 

% 33,00 67,00 100,00  3,00 11,00 14,00  

Sieć wodociągowa 57 43 100 0 3 11 14 86 

% 57,00 43,00 100,00  3,00 11,00 14,00  

Sieć gazowa 53 46 99 1 3 12 15 85 

% 53,00 46,00 99,00  3,00 12,00 15,00  

Sieć cieplna 55 44 99 1 4 11 15 85 

% 55,00 44,00 99,00  4,00 11,00 15,00  

Energetyka odnawialna 63 36 99 1 7 8 15 85 

% 63,00 36,00 99,00  7,00 8,00 15,00  

Sieć energetyczna 80 20 100 0 10 4 14 86 

% 80,00 20,00 100,00  10,00 4,00 14,00  

Siec telekomunikacyjna 70 30 100 0 7 7 14 86 

% 70,00 30,00 100,00  7,00 7,00 14,00  

Składowiska odpadów 79 20 99 1 10 5 15 85 

% 79,00 20,00 99,00  10,00 5,00 15,00  

Przetwórstwo odpadów 83 16 99 1 8 6 14 86 

% 83,00 16,00 99,00  8,00 6,00 14,00  

Oczyszczalnie ścieków (zbiorowe) 60 40 100 0 6 9 15 85 

% 60,00 40,00 100,00  6,00 9,00 15,00  
Urządzenia redukujące emisję 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 83 17 100 0 5 11 16 84 

% 83,00 17,00 100,00  5,00 11,00 16,00  
Źródło: badania własne (istniała możliwość wielokrotnego wyboru). 
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Tabela 12. Wypowiedzi respondentów dotyczące oceny zrealizowanych w latach 2004-2018 

elementów infrastruktury technicznej 

Wyszczególnienie 

GMINA POWIAT  

dostosowana 

do potrzeb 

lokalnej 

społeczności 

niedostosowana 

do potrzeb 

lokalnej 

społeczności 

O
G
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E
M
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Drogi ekspresowe 5 6 11 3 5 8 81 

% 5,00 6,00 11,00 3,00 5,00 8,00  

Drogi krajowe 35 13 48 4 9 13 39 

% 35,00 13,00 48,00 4,00 9,00 13,00  

Drogi wojewódzkie 38 20 58 5 7 12 30 

% 38,00 20,00 58,00 5,00 7,00 12,00  

Drogi lokalne 20 64 84 4 12 16 0 

% 20,00 64,00 84,00 4,00 12,00 16,00  

Lotnisko 8 0 8 5 0 5 87 

% 8,00 0,00 8,00 5,00 0,00 5,00  
Sieci kolejowe, w tym 

stacje 

% 

20 9 29 4 6 10 61 

20,00 9,00 29,00 4,00 6,00 10,00  

Drogi wodne 21 1 22 7 1 8 70 

% 21,00 1,00 22,00 7,00 1,00 8,00  

Sieć kanalizacyjna 36 49 85 4 11 15 0 

% 36,00 49,00 85,00 4,00 11,00 15,00  

Sieć wodociągowa 53 32 85 5 10 15 0 

% 53,00 32,00 85,00 5,00 10,00 15,00  

Sieć gazowa 17 9 26 4 4 8 66 

% 17,00 9,00 26,00 4,00 4,00 8,00  

Sieć cieplna 22 12 34 4 4 8 58 

% 22,00 12,00 34,00 4,00 4,00 8,00  
Energetyka 

odnawialna 

% 

13 20 33 6 6 12 55 

13,00 20,00 33,00 6,00 6,00 12,00  

Sieć energetyczna 47 7 54 7 3 10 36 

% 47,00 7,00 54,00 7,00 3,00 10,00  
Siec 

telekomunikacyjna 

% 

52 13 65 6 5 11 24 

52,00 13,00 65,00 6,00 5,00 11,00  

Składowiska odpadów 21 8 29 9 4 13 58 

% 21,00 8,00 29,00 9,00 4,00 13,00  
Przetwórstwo 

odpadów 

% 

21 4 25 8 3 11 64 

21,00 4,00 25,00 8,00 3,00 11,00  
Oczyszczalnie 

ścieków (zbiorowe) 44 23 67 7 6 13 20 

% 44,00 23,00 67,00 7,00 6,00 13,00  
Urządzenia redukujące 

emisję zanieczyszczeń 

pyłowych i gazowych 

14 7 21 2 3 5 74 

14,00 7,00 21,00 2,00 3,00 5,00  
Źródło: badania własne (istniała możliwość wielokrotnego wyboru). 
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 W ramach prowadzonych badań poszukiwano także odpowiedzi na pytanie o ocenę 

niedoborów wybranych elementów infrastruktury technicznej. Wyniki badań przedstawiono w 

tabelach 13 i 14. 

 

Tabela 13. Opinie respondentów dotyczące oceny niedoborów w stanie wybranych elementów 

infrastruktury technicznej 

Wyszczególnienie 

1 2 3 4 

OGÓŁEM 

mały średni wysoki 

bardzo 

wysoki 

Drogi ekspresowe 86 6 3 5 100 

% 86,00 6,00 3,00 5,00 100,00 

Drogi krajowe 74 16 4 6 100 

% 74,00 16,00 4,00 6,00 100,00 

Drogi wojewódzkie 56 31 7 6 100 

% 56,00 31,00 7,00 6,00 100,00 

Drogi lokalne 8 48 37 7 100 

% 8,00 48,00 37,00 7,00 100,00 

Lotnisko 91 6 0 3 100 

% 91,00 6,00 0,00 3,00 100,00 

Sieci kolejowe, w tym stacje 64 27 7 2 100 

% 64,00 27,00 7,00 2,00 100,00 

Drogi wodne 88 7 4 1 100 

% 88,00 7,00 4,00 1,00 100,00 

Sieć kanalizacyjna 22 44 24 10 100 

% 22,00 44,00 24,00 10,00 100,00 

Sieć wodociągowa 48 33 15 4 100 

% 48,00 33,00 15,00 4,00 100,00 

Sieć gazowa 52 28 11 9 100 

% 52,00 28,00 11,00 9,00 100,00 

Sieć cieplna 54 31 11 4 100 

% 54,00 31,00 11,00 4,00 100,00 

Energetyka odnawialna 60 24 13 3 100 

% 60,00 24,00 13,00 3,00 100,00 

Sieć energetyczna 69 26 4 1 100 

% 69,00 26,00 4,00 1,00 100,00 

Siec telekomunikacyjna 57 36 6 1 100 

% 57,00 36,00 6,00 1,00 100,00 

Składowiska odpadów 77 17 4 2 100 

% 77,00 17,00 4,00 2,00 100,00 

Przetwórstwo odpadów 81 13 4 2 100 

% 81,00 13,00 4,00 2,00 100,00 

Oczyszczalnie ścieków (zbiorowe) 58 24 15 3 100 

% 58,00 24,00 15,00 3,00 100,00 

Urządzenia redukujące emisję 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 83 11 4 2 100 

% 83,00 11,00 4,00 2,00 100,00 

Źródło: badania własne. 
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Tabela 14. Oceny respondentów dotyczące znaczenia, jakie mają dla społeczności lokalnej, 

zrealizowane w latach 2004-2018 wybrane inwestycje infrastrukturalne 

Wyszczególnienie 

1 2 3 4 5 

OGÓŁEM 

mały średni wysoki 

bardzo 

wysoki 

nie dotyczy/ 

trudno 

powiedzieć 

Drogi ekspresowe 5 0 1 6 88 100 

% 5,00 0,00 1,00 6,00 88,00 100,00 

Drogi krajowe 3 2 9 34 52 100 

% 3,00 2,00 9,00 34,00 52,00 100,00 

Drogi wojewódzkie 3 6 12 34 45 100 

% 3,00 6,00 12,00 34,00 45,00 100,00 

Drogi lokalne 1 19 11 68 1 100 

% 1,00 19,00 11,00 68,00 1,00 100,00 

Lotnisko 4 1 0 6 89 100 

% 4,00 1,00 0,00 6,00 89,00 100,00 

Sieci kolejowe, w tym stacje 4 2 7 12 75 100 

% 4,00 2,00 7,00 12,00 75,00 100,00 

Drogi wodne 6 1 4 8 81 100 

% 6,00 1,00 4,00 8,00 81,00 100,00 

Sieć kanalizacyjna 4 20 9 59 8 100 

% 4,00 20,00 9,00 59,00 8,00 100,00 

Sieć wodociągowa 2 5 17 71 5 100 

% 2,00 5,00 17,00 71,00 5,00 100,00 

Sieć gazowa 4 2 7 9 78 100 

% 4,00 2,00 7,00 9,00 78,00 100,00 

Sieć cieplna 3 3 9 15 70 100 

% 3,00 3,00 9,00 15,00 70,00 100,00 

Energetyka odnawialna 6 14 2 6 72 100 

% 6,00 14,00 2,00 6,00 72,00 100,00 

Sieć energetyczna 3 3 11 31 52 100 

% 3,00 3,00 11,00 31,00 52,00 100,00 

Siec telekomunikacyjna 1 3 9 51 36 100 

% 1,00 3,00 9,00 51,00 36,00 100,00 

Składowiska odpadów 4 3 6 11 76 100 

% 4,00 3,00 6,00 11,00 76,00 100,00 

Przetwórstwo odpadów 4 2 4 12 78 100 

% 4,00 2,00 4,00 12,00 78,00 100,00 

Oczyszczalnie ścieków (zbiorowe) 2 16 14 34 34 100 

% 2,00 16,00 14,00 34,00 34,00 100,00 

Urządzenia redukujące emisję 

zanieczyszczeń pyłowych i 

gazowych 

% 

3 2 2 7 86 100 

3,00 2,00 2,00 7,00 86,00 100,00 

Źródło: badania własne. 
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Tabela 15. Opinie respondentów dotyczące oceny udziału społeczeństwa w realizacji 

wybranych inwestycji infrastrukturalnych 
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Drogi ekspresowe 1 1 1 1 4 96 

% 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00  
Drogi krajowe 3 3 16 7 29 71 

% 3,00 3,00 16,00 7,00 29,00  
Drogi wojewódzkie 6 6 24 5 41 59 

% 6,00 6,00 24,00 5,00 41,00  
Drogi lokalne 8 4 39 9 60 40 

% 8,00 4,00 39,00 9,00 60,00  
Lotnisko 2 0 0 0 2 98 

% 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00  
Sieci kolejowe, w tym stacje 3 3 5 3 14 86 

% 3,00 3,00 5,00 3,00 14,00  
Drogi wodne 2 2 3 0 7 93 

% 2,00 2,00 3,00 0,00 7,00  
Sieć kanalizacyjna 10 4 33 4 51 49 

% 10,00 4,00 33,00 4,00 51,00  
Sieć wodociągowa 9 4 32 5 50 50 

% 9,00 4,00 32,00 5,00 50,00  
Sieć gazowa 4 2 4 1 11 89 

% 4,00 2,00 4,00 1,00 11,00  
Sieć cieplna 4 1 10 2 17 83 

% 4,00 1,00 10,00 2,00 17,00  
Energetyka odnawialna 5 2 5 0 12 88 

% 5,00 2,00 5,00 0,00 12,00  
Sieć energetyczna 8 0 21 1 30 70 

% 8,00 0,00 21,00 1,00 30,00  
Siec telekomunikacyjna 6 12 28 3 49 51 

% 6,00 12,00 28,00 3,00 49,00  
Składowiska odpadów 3 3 3 2 11 89 

% 3,00 3,00 3,00 2,00 11,00  
Przetwórstwo odpadów 3 3 3 1 10 90 

% 3,00 3,00 3,00 1,00 10,00  
Oczyszczalnie ścieków (zbiorowe) 9 4 16 1 30 70 

% 9,00 4,00 16,00 1,00 30,00  
Urządzenia redukujące emisję zanieczyszczeń 

pyłowych i gazowych 2 0 2 0 4 96 

% 2,00 0,00 2,00 0,00 4,00  
Źródło: badania własne. 
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Reasumując można stwierdzić, że: 

1. W odniesieniu do wyników prowadzonych studiów i analiz należy zaznaczyć, że główną 

barierą rozwoju wiejskich j.s.t. są niedobory i względnie niska jakość lokalnej infrastruktury 

technicznej. 

2. W odniesieniu do ogólnych postulatów wynikających z barier organizacyjnych, politycznych 

i prawnych należy: 

− wprowadzić zakaz zabudowy na terenach pozbawionych planów miejscowych, a tym 

samym zlikwidować decyzję o warunkach zabudowy. Zmniejszyłoby to korupcjogenność 

systemu planowania przestrzennego; 

− wprowadzić obowiązek uwzględniania skutków finansowych planu miejscowego w 

wieloletnim planie finansowym i inwestycyjnym gminy; 

− wprowadzić, obowiązek wniesienia przez właściciela gruntu jednorazowej opłaty z tytułu 

renty planistycznej. Renta planistyczna powstaje w wyniku przekwalifikowania terenów 

rolnych na budowlane. Decyzja ta może zwiększyć wartość terenów nawet 

kilkudziesięciokrotnie, przy czym następuje ona bez żadnego wkładu pracy, czy kapitału 

ze strony właściciela gruntu pierwotnie rolnego. W państwach dobrze zarządzanych, 

kierujących się zasadą priorytetu dobra wspólnego przyrost wartości terenów był (i jest) 

przejmowany – na podstawie decyzji politycznej – w znacznej części przez gminy, bądź 

instytucje publiczne realizujące programy mieszkaniowe; 

− zwiększyć ochronę gruntów rolnych i leśnych; 

− wprowadzić do systemu planowania przestrzennego standardy urbanistyczne; 

− zwiększyć faktyczny wpływ i kontrolę społeczną w procesie planowania 

zagospodarowania przestrzennego. 
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8. Badania wśród przedstawicieli samorządów lokalnych 

odpowiedzialnych za realizację polityki rozwoju  

(wójtów, burmistrzów i starostów) 

Wprowadzenie 

Zapisy zawarte zarówno w Agendzie 21, strategii Unii Europejskiej39, czy ustawie o 

samorządzie gminnym40 traktują programowanie jako jeden z głównych instrumentów polityki 

rozwoju. Znajduje to zastosowanie zarówno na szczeblu agencji rządowych, instytucji pożytku 

publicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego (Robbins, De Cenzo 2002). W ujęciu 

ogólnym oznacza złożony proces polegający na gromadzeniu odpowiednich informacji, które 

określają ciąg czynności jakie należy podjąć aby rozpatrywany proces przebiegał w sposób 

zaplanowany41. Jest to metoda systematycznego podejścia do zarządzania zmianami i 

kreowania możliwie najlepszej przyszłości w oparciu o analizę zidentyfikowanych obecnych i 

przyszłych warunków (Chmielewski, Rogala 2003). 

Wśród innych interpretacji planowanie strategiczne w jednostkach terytorialnych, 

związane ściśle z programowaniem, jest utożsamiane z określeniem ważnych problemów, które 

mogą zaistnieć, a których rozwiązanie sprzyja podjęciu działań minimalizujących zagrożenia i 

maksymalizujących szanse tkwiące w układach zewnętrznym i wewnętrznym (Kot 2003). 

Planowanie strategiczne opierając się na długookresowej wizji rozwoju danego układu 

terytorialnego, ujmowanego w szerokim kontekście społecznym, gospodarczym i 

przestrzennym, pozwala na uniezależnienie się od wpływów zewnętrznych i pełniejsze 

kierowanie procesem rozwoju. Nie należy zapominać o potrzebie partnerskiego współdziałania 

w tym procesie wielu podmiotów, co pozwala na optymalne wykorzystanie posiadanych 

zasobów, a przede wszystkim na bezpośrednie angażowanie się mieszkańców w tworzenie i 

realizację strategii (Hardt 2004, Kłodziński 2009). Inni autorzy uznają również za ważną 

potrzebę wyznaczenia optymalnego okresu umożliwiającego realizację uzgodnionych 

społecznie celów i działań (Lee N., Hughes 1998, Heffner [w:] Gospodarka regionalna … 

2008). 

Planowanie strategiczne jako sformalizowany proces długofalowego działania 

obejmuje wybór celów organizacji, opracowanie programu ich osiągania i wybór metod 

wprowadzania programu do realizacji (Urban [w:] Obszary wiejskie … (2003). Przywołany 

autor zaznacza, że narzędziem planowania jest m.in. strategia, która powinna rozpocząć się od 

zdefiniowania tego, co w kategoriach ekonomicznych jest pożądane i co należałoby osiągnąć 

na danym terenie w określonym czasie, czyli od ustalenia celów strategicznych 

umożliwiających wybór właściwych rozwiązań i kierunków działania. Przedstawiona opinia 

pozwala również stwierdzić, że planowanie strategiczne, na podstawie wartościowania 

ekonomicznych, społecznych i środowiskowych czynników rozwoju, znacznie ułatwia wybór 

optymalnego wariantu działań. 

Jeśli przyjąć, że planowanie strategiczne jest świadomym, ukierunkowanym na 

przyszłość procesem ustawicznego przygotowywania i podejmowania decyzji dotyczących 

przyszłego kierunku rozwoju, to ów proces wymaga koordynacji podejmowanych działań i ich 

realizacji w taki sposób, by uwzględniały one istniejące uwarunkowania. W tym kontekście 

 
39 Strategia Zrównoważonego Rozwoju została sformułowana w 2001 r. po Szczycie Rady Unii Europejskiej  

w Goeteborgu. Charakteryzuje się ona kompleksowym podejściem i akcentuje potrzebę równoważenia w długim 

okresie rozwoju gospodarczego, spójności społecznej i ochrony środowiska. Omawiana strategia została włączona 

do Strategii Lizbońskiej. 
40 ustawa z dnia 8 marca 19990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1591, ze zmian. 
41 szerzej na ten temat w: Brodziński Z. 2004. Uwarunkowania procesu programowania … 
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sukces planowania strategicznego, twierdzi M. Duczkowska-Piasecka (2001), zależy od 

determinant, którymi dysponują podmioty podejmujące wysiłek na rzecz opracowania 

programu, w tym m.in. od: umiejętności odczytywania informacji płynących z otoczenia 

zewnętrznego i uwarunkowań wewnętrznych, wyboru i sprecyzowania celu głównego w 

oparciu o dogłębną analizę strategiczną uwarunkowań i zmian w otoczeniu, właściwej 

konstrukcji dokumentu i jego treści, a także umiejętności zarządzania wdrażaniem programu. 

Przedmiotowa i podmiotowa złożoność procesu programowania rozwoju wymaga 

stosowania zróżnicowanych rozwiązań metodycznych i proceduralnych. Rozwiązania te 

powinny, zdaniem specjalistów, różnicować treść strategii, planów i programów, a także 

metody ich realizacji w taki sposób, by nie naruszały one układu kompetencyjnego władzy 

publicznej (Zarządzanie rozwojem … 1998, Wysocka, Koziński 2000). Faktyczne wdrożenie 

systemu planowania rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego wymaga: 

− wprowadzenia całościowej oceny wszystkich dokumentów planistycznych  

i przewidywanych przedsięwzięć, 

− spójności dokumentów planistycznych sporządzanych dla określonego obszaru, 

− śledzenia postępów w realizacji przyjętych celów i działań, 

− uczestnictwa społeczeństwa w procedurze oceny (Bargłowska 2005). 

Wśród ogólnych cech planowania strategicznego J. Hausner (w: Programowanie 

rozwoju … 1999) wymienia takie jego właściwości, jak: 

− charakter procesu ciągłego, co oznacza, że nie jest możliwe rozdzielenie okresu 

opracowywania strategii od okresu jej wdrażania, 

− warunek kompleksowego charakteru opracowania oznaczający potrzebę uwzględnienia 

wszystkich faz cyklu programowania, tj. diagnozowania, prognozowania, planowania, 

podejmowania decyzji, monitorowania i oceny, a także potrzebę analizy i oceny skutków 

podejmowanych i wdrażanych decyzji planistycznych w skali tak danej jednostki, jak i w 

odniesieniu do ogółu zjawisk i procesów będących efektem ustaleń programu. 

Poszukując skutecznych metod zarządzania rozwojem przedstawiciele samorządu 

lokalnego obecnie ogniskują wysiłki wokół możliwości korzystania z Funduszy Strukturalnych 

UE. Koncentracja działań samorządów wokół tych przedsięwzięć, które mogą uzyskać 

wsparcie ze źródeł zewnętrznych kreuje ponadlokalny (regionalny i krajowy) wymiar polityki 

wobec obszarów wiejskich. Z jednym jednak zastrzeżeniem – skorzystanie przez samorząd z 

możliwości, jakie stwarzają m.in. Fundusze Strukturalne, wymaga tak od decydentów jak i 

mieszkańców umiejętności ubiegania się o te środki, a także przygotowania niezbędnych 

dokumentów i programów umożliwiających wybór takich działań, które będą w stanie 

uruchomić mechanizmy sprzyjające osiąganiu wymiernych korzyści. 

Wdrażanie programów regionalnych, tym samym artykułowana w wielu dokumentach 

potrzeba stworzenia silniejszych podstaw identyfikowania, delimitacji i stymulowania rozwoju 

obszarów wiejskich sprzyja poszukiwaniu nowoczesnych narzędzi podejmowania decyzji w 

sprawach publicznych. W konsekwencji programowanie rozwoju, wskazując priorytety i 

mechanizmy stymulowania korzystnych zmian, ma coraz większy wpływ tak na politykę 

państwa, jak i na kierunki polityki regionalnej. W odniesieniu do zakresu priorytetów trudno 

jednoznacznie określić jak precyzyjnie zintegrować priorytety lokalne z celami planowania 

regionalnego. Refleksja nad tym zagadnieniem sprowadza się do stwierdzenia, że strategie 
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rozwoju tak lokalnego, jak i regionalnego, powstają w sposób niezależny, głównie dla obszarów 

administracyjnych gmin, powiatów, grupy gmin lub powiatów42 i województw43. 

Podmiotem zarządzania strategicznego regionem jest samorząd województwa44. Będąc 

pełnoprawnym podmiotem polityki wewnątrzregionalnej (również wobec obszarów wiejskich), 

jest on odpowiedzialny m.in. za: tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, kreowanie 

rynku pracy, rozbudowę infrastruktury, racjonalne wykorzystanie środków oraz sprawy 

edukacji i rozwoju nauki. Realizacja tych zadań podlega zasadom planowania i programowania 

zapisanym m.in. w ustawach o samorządzie wojewódzkim45, planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym46, o zasadach wspierania rozwoju regionalnego47, a także w ustawie o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju48. Na szczeblu regionalnym cele i działania na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich zostały zawarte w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 

województwa i planie zagospodarowania przestrzennego województwa, a także w innych 

programach, których opracowanie wynika zarówno z zapisów odpowiednich ustaw (np. 

wojewódzki program ochrony środowiska, regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia) (tab. 

1), jak i jest efektem inicjatywy samorządu wojewódzkiego lub organizacji społecznych i 

gospodarczych49. 

Obszerny i różnorodny pod względem podejmowanych problemów zestaw programów 

regionalnych dowodzi, że na szczeblu regionalnym zostały wypracowane skuteczne narzędzia 

i metody programowania rozwoju, które charakteryzuje: 

− wewnętrzna struktura oraz spójna treść danego rodzaju programu (cele, zadania, podmioty 

odpowiedzialne za wdrażanie, instrumenty), 

− procedura organizacyjna – dające się wyodrębnić w ramach procesu programowania 

kolejne fazy prac projektowych. 

Porównując dwa wdrażane na poziomie regionalnym i uzupełniające się główne 

opracowania planistyczne, z tego typu opracowaniami sporządzanymi na poziomie lokalnym50, 

można dostrzec ciągłość i logikę programowania. Strategia rozwoju i plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa są współzależnymi aktami planowania strategicznego ze 

strategią i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

zdecydowanej większości gmin. Generalnie brakuje jednak sprecyzowania relacji zarówno 

między planem wojewódzkim a planami gminnymi, jak i strategiami realizowanymi na 

poziomie lokalnym. 

 
42 W połowie ostatniej dekady XX w. odnotowano nieliczne przypadki wdrażania programów, które obejmowały 

obszary połączone wspólnymi problemami. Tak powstały strategie m.in.: obszaru Zielonych Płuc Polski.. 
43 W myśl art. 3 Europejskiej Kart Samorządu Terytorialnego ów samorząd cechuje posiadanie praw i zdolności 

do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych w interesie mieszkańców. 
44 Art. 11 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa, przypisuje temu samorządowi prawa i obowiązki 

sporządzania i realizacji strategii, planów i programów rozwojowych regionu. 
45 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim, Dz.U. Nr 91, poz. 576. 
46 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz. 717. 
47 Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego z późn. zmianami. 
48 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Dz.U. Nr 227, poz. 1658. 
49 W przypadku woj. warmińsko-mazurskiego, poza strategią i planem zagospodarowania przestrzennego, są 

wdrażane także inne programy regionalne, o charakterze strategicznym, jak np.: Strategia rozwoju turystyki w 

Województwie Warmińsko – Mazurskim, czy Strategia polityki społecznej Województwa Warmińsko - 

Mazurskiego. 
50 Poziom lokalny jest rozumiany jako gmina, powiat lub spójna pod względem społeczno-gospodarczym grupa 

gmin realizująca wspólny program, w tym np. obszar na którym działa lokalna grupa działania lub lokalna grupa 

rybacka. 
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Tabela 17. Główne dokumenty planistyczne odnoszące się do planowania rozwoju obszarów wiejskich 

Nazwa planu lub programu Podstawa prawna Cel 

Plany lub programy o zasięgu krajowym 

Strategia Rozwoju Kraju  Dokument przyjęty przez Radę 

Ministrów 29.11.2006 r. 
Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych 

obywateli i rodzin. 

Koncepcja przestrzennego 

zagospodarowania kraju 

Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. 

(Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późn. 

zm.) 

Wykorzystanie dobrze wykształconej policentrycznej struktury funkcjonalno-

przestrzennej kraju do dynamizacji rozwoju Polski i przełamanie w ten sposób jej 

zapóźnienia cywilizacyjnego. 

Krajowa strategia ochrony i 

zrównoważonego użytkowania 

różnorodności biologicznej 

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. 

(Dz.U.Nr 92, poz. 880 z późn. 

zm.) 

Poprawę stanu środowiska poprzez usunięcie lub ograniczenie zagrożeń dla 

zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej, zachowanie, odtworzenie i 

wzbogacanie zasobów przyrody, osiągnięcie powszechnej akceptacji dla 

zachowania całości spuścizny przyrodniczej i kulturowej Polski. 

Krajowy plan gospodarki 

odpadami 

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. 

(Dz.U.Nr 62, poz. 628  

z późn. zm.) 

Dojście do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego 

rozwoju,  

w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a w szczególności 

zasada postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią gospodarki odpadami. 

Plany lub programy o zasięgu regionalnym 

Strategia rozwoju województwa Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. (Dz.U.z 2001 r. Nr 

142, poz. 1590 z późn. zm.) 

Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna obszaru województwa  

z regionami Europy. 

Plan zagospodarowania przestrzennego 

województwa 

Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 80, poz. 

717 z późn. zm.) 

Kształtowanie struktur przestrzennych województwa zapewniających spójność 

regionu i likwidację dysproporcji rozwoju społeczno-gospodarczego, 

uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju. 

Wojewódzki program ochrony 

środowiska, zawierający wojewódzki 

plan gospodarki odpadami 

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 

627 i 628 z późn. zm.) 

Podejmowania wspólnych działań przez administrację wszystkich szczebli, tj. 

wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, w celu rozwiązywania ważnych 

problemów i eliminowania zagrożeń środowiska w województwie. 

Regionalny plan działań na rzecz 

zatrudnienia 

Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U.Nr 99, poz. 

1001 z późn. zm.) 

Utrzymanie poziomu bezrobocia na prognozowanym poziomie 96 – 112 tys. osób. 

Osiągnięcie wskaźnika efektywności programów rynku pracy finansowanych z 

Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie, co 

najmniej 40%. 
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Plany lub programy o zasięgu lokalnym 

Powiatowy program ochrony 

środowiska, zawierający powiatowy plan 

gospodarki odpadami 

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 

627 i 628 z późn. zm.) 

Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz 

wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania. 

Powiatowa strategia rozwiązywania 

problemów społecznych 

Ustawa z dn. 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 

593 z późn. zm.); Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. 

(Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) 

Doskonalenie systemu pomocy społecznej, oświaty i służby zdrowia w celu 

stworzenia odpowiednich warunków życia dla rodziny, jej powstania, 

prawidłowego funkcjonowania i spełniania przez nią wszystkich ważnych 

społecznie ról. 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 

717 z późn. zm.) 

Określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad 

zagospodarowania przestrzennego. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego 

Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania 

i zabudowy. 

Gminny program ochrony środowiska 

zawierający gminny plan gospodarki 

odpadami 

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 

627 i 628 z późn. zm.) 

Realizacja polityki ekologicznej państwa. 

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe 

Ustawa z dn. 10. 04. 1997 r. Prawo energet. (Dz.U. 

Nr 892, poz. 625 z późn. zm.) 

Realizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe. 

Plan rozwoju sieci drogowej wraz z 

planem finansowania w zakresie dróg 

gminnych 

Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z 

późn. zm.) 

Budowa, przebudowa, remonty, utrzymanie i ochrona dróg. 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 72, poz. 

747 z późn. zm.) 

Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Wieloletni program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy 

Ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 

733 z późn. zm.) 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 

Plan sieci publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez gminę 

Ustawa z dn. 7 czerwca 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz.U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) 

Ustalenie sieci szkół publicznych. 

Gminny program opieki nad zabytkami Ustawa z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z 

późn. zm.) 

Ochrona krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się 

krajobrazowo terenów z zabytkami charakterystycznymi dla miejscowej tradycji 

budowlanej i osadniczej. 
Plan ochrony parku kulturowego 
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Gminne programy zdrowotne 

Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. 

zm.) 

Wykrywanie i realizacja określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawa stanu 

zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, finansowane ze środków 

publicznych 

Gminna strategia rozwiązywania 

problemów społecznych 

Ustawa z dn. 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 

593 z późn. zm.) 

Integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

Plan Lokalnego Rozwoju gminy Obowiązek posiadania planu nałożył Zintegrowany 

Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 

(Ustawa z dn. 20.04. 2004 r., Dz. U. z dn. 24. 05. 

2004 r., nr 116, poz. 1206) 

Plan Rozwoju Lokalnego nakreśla listę zadań, które mogą być dofinansowane ze 

środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach RPO oraz innych programów 

operacyjnych odnoszących się do środków wsparcia UE. PRL przedstawia 

harmonogram konkretnych zadań inwestycyjnych mających na celu trwały rozwój 

gminy. 

Strategia zrównoważonego rozwoju 

gminy1 

Zapisy dotyczące opracowywania strategii znajdują 

się w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

Dokument planistyczny będący jednym z podstawowych narzędzi strategicznego 

zarządzania rozwojem gminy, określający pożądane kierunki zmian w sferze 

społecznej, gospodarczej i ekologicznej 

Zintegrowana Strategia Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

 

Lokalna Strategia Rozwoju  

 

 

Aktualne: 

Rozporządzenie MRiRW z dn. 23.05. 008 r. w 

sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru 

lokalnych grup działania do realizacji lokalnej 

strategii rozwoju w ramach PROW na lata 2007-

2013 (Dz.U. Nr 103, poz. 659) z późn. zm. 

Wdrożenie zintegrowanych, oryginalnych strategii na rzecz zrównoważonego 

rozwoju, pozwalających na eksperymentowanie z nowymi sposobami: 

− wzmocnienia dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, 

− wzmocnienia środowiska gospodarczego, w celu udziału w tworzeniu miejsc 

pracy, 

− poprawienia zdolności organizacyjnych lokalnych społeczności. 

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów 

Rybackich 

Rozporządzenie MRiRW z dn. 29.09 2009 r.  

w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna 

odpowiadać LSR obszarów rybackich (Dz.U. Nr 

162, poz. 1292 z późn. zm.) z późn. zm. 

Wdrażanie działań przyczyniających się do utrzymania miejsc pracy oraz do 

wykorzystania i pielęgnowania tradycji w sektorze rybackim, w obrębie spójnych 

przestrzennie, społecznie i gospodarczo obszarów, na których istnieje tradycja 

rybacka. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
1 Podpisany przez rząd Polski dokument końcowy Konferencji Szczyt Ziemi z 1992 r. nakładał zobowiązanie opracowania i wdrożenia takiej strategii w latach 1996 – 2000 

na poziomie lokalnym. 
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Z zapisów planu zagospodarowania przestrzennego województwa, zdaniem E. 

Piekarskiej (2003), wynikają uwarunkowania rozwoju gminy jako kontekst jej położenia i 

problemów rozwoju. Wdrażanie lokalnej polityki przestrzennej powinno zatem być 

realizowane w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które w 

obecnym systemie są jedynym dokumentem stanowiącym podstawę prawną do bezpośrednich 

działań w przestrzeni (Śleszyński 2006, s. 25-26). Jak zauważają T. Komornicki i P. 

Śleszyński (2008), pokrycie planami na terenie gmin wiejskich jest bardzo niskie – co 

niepokoi – szczególnie w gminach o funkcji turystycznej, a do takich należy znaczna część 

obszarów wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego52. 

W sytuacji znacznego „niedoposażenia” gmin wiejskich w szczegółowe narzędzie 

planowania jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, można oczekiwać 

większej aktywności samorządu lokalnego w zakresie korzystania z innych narzędzi 

ułatwiających zarządzanie rozwojem. Zdaniem B. Filipiak (2008) samorząd terytorialny, 

zwłaszcza gminny, obok umiejętności kreowania i realizacji dobrych strategii rozwojowych 

musi wykształcić umiejętności: 

− współpracy i współdziałania, szczególnie z przedsiębiorcami, 

− współdziałania z wyspecjalizowanymi instytucjami, 

− wpisania się w rządowe programy wspierania inicjatyw lokalnych, zwłaszcza bazujących na 

wykorzystaniu środków UE, 

− współdziałania z innymi samorządami terytorialnymi w celu łączenia sił i kreowania 

biegunów wzrostu, 

− szerszego wykorzystania innych instrumentów, w tym wspierania przedsiębiorczości. 

Trudności w realizacji tak zorientowanych celów zawartych w programach 

strategicznych powstają wówczas, gdy są podejmowane próby zdefiniowana procesu 

planowania rozwoju obszarów wiejskich chociażby deiktycznie, przez wskazanie desygnatów. 

Zainteresowanie badaczy koncentruje się głównie wokół oceny stanu zróżnicowania rozwoju 

w skali lokalnej (Zróżnicowanie poziomu … 2007) oraz procesów opracowywania i wdrażania 

programów i strategii (Zawadzki 2005). Do nielicznych i nowych kierunków badawczych 

należy natomiast problem wskazania optymalnej skali planowania rozwoju społeczno-

gospodarczego53 oraz wyjaśnienia związanych z tym procesem pojęć, takich jak: spójność i 

zbiorowość terytorialna, czy tożsamość obszaru. Złożoność prezentowanych kategorii staje 

się ważną przesłanką formułowania zarówno długookresowych perspektyw rozwoju tak 

regionów jak i lokalnych jednostek terytorialnych. 

Prowadzona dyskusja dotycząca praktyki programowania rozwoju w konstatacjach 

sprowadza się do: 

− wskazania jego standardów (Duczkowska-Piasecka [w:] Strategie rozwoju … 2001), 

− wypracowania modelowych rozwiązań dotyczących ustalenia skutecznych metod 

zarządzania rozwojem (Kot 2003), 

− poszukiwania możliwości poprawy konkurencyjności jednostek terytorialnych 

(Wasilewski 2005), 

− wskazania kompleksowego systemu planowania pozwalającego na spójne i logiczne 

kreowanie przyszłości jednostek terytorialnych (Noworól 2007). 

 
52 Z chwilą składania pracy do druku, pod koniec 2010 r. zaobserwowano zwiększoną aktywność gmin, 

głównie o funkcji turystycznej, w zakresie aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego. 
53 Omawiana kwestia dotycząca potrzeby sprecyzowania skali terytorialnej polityki wiejskiej jest sygnalizowana 

od kilkunastu już lat m.in. przez OECD (1999). 



 179 

Obecnie samorządy dysponują niezbędnym doświadczeniem i wiedzą dotyczącą zasad 

opracowywania i wdrażania programów w różnych skalach przestrzennych54. W ramach 

oceny korzyści jakie osiągają jednostki samorządu terytorialnego wdrażające plany 

strategiczne, są ważne pytania o: 

− ocenę jakościową tych opracowań w danej skali przestrzennej, 

− wymierne korzyści, jakie zyskują jednostki i grupy mieszkańców objętego programem 

obszaru, 

− możliwość rekompensowania utraconych korzyści przez niektóre grupy mieszkańców  

z tytułu podjętych działań. 

Odpowiedź na te pytania można sprowadzić do stwierdzenia, że brak programowania 

rozwoju prowadzi do nieprzewidzianych sytuacji, które mogą znacznie odbiegać od 

oczekiwań społecznych. Ważne jest więc znalezienie drogi dojścia do optymalnego stanu, 

który w strategiach znajduje odzwierciedlenie w wizji i misji. Programowanie jest więc 

świadomym i planowym oddziaływaniem na rozwój w kierunkach uznanych za pożądane. 

Oprócz elementu przewidywania uwzględnia ono świadome i celowe wybory oparte na 

wartościowaniu (ocenie) przewidywanych skutków podjętych, w różnych partnerstwach 

strategicznych, działań. Jako spójny system łączący programowanie, organizowanie, dobór 

personelu, administrowanie i kontrolę, programowanie ogranicza niepewność przyszłości, a 

także pozwala określić możliwości osiągnięcia oczekiwanego stanu oraz ograniczyć wpływ 

niekorzystnych czynników na rozwój. Z tych m.in. względów programowanie rozwoju można 

definiować jako ustalenie, z udziałem grup wsparcia (zainteresowanych efektami różnych 

programów przedstawicieli społeczności lokalnej, podmiotów gospodarczych, instytucji i 

organizacji społecznych), kompleksowych rozwiązań stymulujących rozwój społeczno-

gospodarczy i ich wdrożenie w taki sposób i z takimi efektami, które uzyskają aprobatę tych 

grup. Zdaniem A. Sobczyka (2009), tylko połączenie potencjałów samorządów, 

przedsiębiorców i mieszkańców może być podstawą przygotowania wspólnych agresywnych 

strategii rozwoju. 

 Do najważniejszych instrumentów polityki lokalnej, jakimi dysponują władze 

samorządowe, obok posiadania uprawnień do definiowania przyszłych kierunków rozwoju 

(planowanie strategiczne) można zaliczyć: kształtowanie budżetu, gospodarowanie mieniem 

komunalnym, wspieranie przedsiębiorczości oraz działania na rzecz pozyskania wsparcia ze 

źródeł zewnętrznych55. Problem komplikuje fakt, że obok ww. grupy instrumentów w procesie 

zarządzania rozwojem, istnieją jeszcze inne grupy, w tym instrumenty prawne i ekonomiczne. 

Mają one charakter podstawowy, należy je więc traktować jako wyznaczone ramy działania. 

Praktyka dowodzi, że w przypadku gdy omawiane instrumenty okazują się nieefektywne 

zastępuje je kreatywność lokalnych liderów56. 

Opracowane na poziomie tak gminy i powiatu, jak i subregionu (obszaru działania 

LGD), dokumenty programowe pozwalają na podejmowanie decyzji zgodnych z założeniami 

polityki nadrzędnej na poziomie lokalnym. Mimo że teoretycznie mogą one stanowić 

podstawowe narzędzie służące realizacji uzgodnionych społecznie celów, to proces zarówno 

 
54 Istnieje wiele publikacji przedstawiających dobre praktyki w zakresie sporządzania programów i strategii 

rozwoju oraz instrukcji dotyczących metod ich opracowania i wdrażania, w tym m.in.: Agenda 21, Berman 2000, 

Topiński 2005, Futymski, Kamiński 2008. 
55 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (gminnym) (DzU nr 16, poz. 95 z późn. zm.). 
56 Za przykład może posłużyć pilotażowy program Lider+, który miał, w przeciwieństwie do rzeczywistej 

inicjatywy Leadera, specyficzną konstrukcję ze względu na formy organizacyjne zawiązywanych partnerstw w 

postaci stowarzyszeń, fundacji i związków stowarzyszeń. Żadna z tych form nie odpowiadała wówczas formule 

programu Leader. 
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formułowania tych programów, jak i ich wdrażania w przypadku programów gminnych  

i powiatowych nie znajduje większego zainteresowania tak wśród mieszkańców, jak i elit 

lokalnych. Przyczyn problemu upatruje się głównie w niskim poziomie aktywności społecznej 

mieszkańców. Tymczasem ów problem może mieć zupełnie inne przyczyny. Należy 

zauważyć, że w procesie opracowania i wdrażania lokalnych strategii rozwoju (LSR)57 

uczestniczą osoby, które, poza nielicznymi wyjątkami, posiadają doświadczenie związane z 

realizacją różnych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych58. Brak takiego poziomu 

zaangażowania przedstawicieli wspomnianych grup na rzecz wdrażania strategii gminnych i 

powiatowych może oznaczać małą użyteczność tych programów z punktu widzenia 

mieszkańców. Cele i działania zawarte w tego typu programach podejmują głównie 

rozwiązanie problemów ogólnospołecznych, te zaś pozostają głównie domeną samorządu. 

W konkluzji można stwierdzić, że podział administracyjny nie powinien utrudniać 

opracowywania i wdrażania programów dla spójnych pod względem społecznym i 

gospodarczym obszarów. Takie programy nie zastąpią strategii rozwoju jednostek samorządu 

terytorialnego i regionalnych programów rozwoju obszarów wiejskich. Można je jednak uznać 

za nowe, ważne ogniwo systemu programowania. Za takim podejściem przemawia fakt, że 

potencjał społeczno-gospodarczy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich jest zbyt mały, aby w 

konfrontacji z szerszym otoczeniem, nawet przy najlepszym zharmonizowaniu programów 

rozwoju (gminnych, powiatowych i wojewódzkich), mogły one wprowadzać rozwiązania 

zgodne z zasadami optymalnego wykorzystania zasobów, a zatem lokować je tam, gdzie 

przynoszą one najlepsze efekty. Wdrażanie subregionalnych programów rozwoju obszarów 

wiejskich może sprzyjać rozwojowi szerokiej kooperacji między przedsiębiorcami, 

instytucjami, organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi mieszkańców, które to 

podmioty gospodarcze i społeczne stają się dla samorządu terytorialnego ważnym źródłem: 

− informacji, w tym o niewykorzystanych zasobach obszaru, potrzebach różnych grup 

społecznych, możliwościach współpracy i promocji, 

− inspiracji do podejmowania nowych, często innowacyjnych przedsięwzięć, 

− wsparcia działań sprzyjających budowaniu przewagi konkurencyjnej obszaru. 

Celem prowadzonych badań było dokonanie oceny jakości formułowania i realizacji 

polityki przestrzennej na poziomie lokalnym. Badaniami objęto przedstawicieli samorządów 

lokalnych odpowiedzialnych za realizację polityki rozwoju (w tym 100 wójtów i burmistrzów 

oraz 19 starostów), a także przedstawicieli partnerstw terytorialnych oraz innych instytucji i 

organizacji mających wpływ na zdefiniowane potencjały. Wyniki badań wśród 

przedstawicieli ostatniej ze wskazanych tu grup przedstawiono w oddzielnej części raportu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 Chodzi o strategie wdrażane przez lokalne grupy działania w ramach osi IV PROW. 
58 W woj. warmińsko-mazurskim w prace nad opracowaniem LSR angażowało się, jak wynika z zapisów 

dotyczących sposobu konsultacji ZSROW i LSR, wiele osób reprezentujących głównie lokalne stowarzyszenia  

i grupy nieformalne.  
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Wyniki badań prowadzonych wśród przedstawicieli samorządów lokalnych 

odpowiedzialnych za realizację polityki rozwoju. 

 

Tabela 1. Wskazania wójtów, burmistrzów i starostów dotyczące mocnych i słabych stron 

reprezentowanych przez nich j.s.t. 

Gminy Powiaty 

Mocne strony 

walory przyrodnicze i krajobrazowe (lasy, jeziora, 

obszary chronione, malowniczość, bliskość natury) 

dostępność komunikacyjna (dobre połączenie z 

aglomeracjami) 

potencjał inwestycyjny/ rozwój inwestycji 

rozwój gospodarczy 

potencjał i rozwój turystyczny 

agroturystyka 

potencjał rolniczy i rozwój rolnictwa 

brak przemysłu 

aktywność społeczna/ więzy lokalne 

baza rekreacyjno-sportowo-wodna 

zaplecze uzdrowiskowe 

inicjatywy przedsiębiorców 

wydarzenia kulturalne 

lokalizacja – przy granicy 

walory przyrodnicze i krajobrazowe 

rozwój gospodarczy 

dostępność komunikacyjna (dobre połączenie z 

aglomeracjami) 

kondycja finansowa/ brak zadłużenia 

rozwinięty przemysł drzewny 

lokalizacja – przy granicy 

oświata 

Słabe strony 

słaba dostępność komunikacyjna (oddalenie od 

dużych ośrodków miejskich, peryferyjność) 

zły stan dróg 

brak miejsc pracy poza rolnictwem/ bezrobocie 

zła kondycja finansowa gminy/ zadłużenie/ brak 

środków na rozwój 

niski przyrost naturalny/ wyludnianie 

niski stopień skanalizowania gminy 

brak inwestorów i inwestycji 

brak terenów inwestycyjnych 

słaby rozwój gospodarczy 

ubóstwo społeczeństwa 

słaba infrastruktura turystyczna 

mały kapitał społeczny 

brak transportu publicznego 

brak przemysłu 

rygorystyczne przepisy dot. ochrony środowiska 

wykluczenie cyfrowe (słaby dostęp do Internetu) 

małe zaplecze edukacyjno-kulturalne 

środowisko „popegieerowskie” 

wysoki poziom bezrobocia 

słabo rozwinięta sieć dróg 

niskie zagęszczenie ludności 

niskie płace 

słaba infrastruktura turystyczna 

małe środki na służbę zdrowia – modernizację 

szpitala, opłaty, wypłaty 

słabo rozwinięty przemysł 

brak źródeł dochodów 

brak inwestycji 

Źródło: badania własne. 
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Tabela 2. Ocena obecnej sytuacji finansowej gminy/powiatu w opinii ich włodarzy? 

Wyszczególnienie GMINY % POWIATY % 

jest bardzo dobra 3 3,00 1 5,26 

jest dobra 35 35,00 6 31,58 

jest przeciętna 56 56,00 11 57,89 

jest zła 5 5,00 1 5,26 

jest bardzo zła 1 1,00 0 0,00 

trudno jednoznacznie określić 0 0,00 0 0,00 

OGÓŁEM 100 100,00 19 100,00 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 3. Ocena wpływu wskazanych czynników na rozwój gospodarczy gminy,  

w skali 1-5, gdzie 1 – to ocena najniższa a 5 – najwyższa 

Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 OGÓŁEM 

sprawność działania lokalnej władzy 0 3 32 51 14 100 

% 0,00 3,03 32,32 51,52 14,14 100,00 

polityka państwa 2 5 52 35 6 100 

% 2,02 5,05 52,53 35,35 6,06 100,00 

aktywność i przedsiębiorczość 

mieszkańców gminy 0 10 44 44 2 100 

% 0,00 10,10 44,44 44,44 2,02 100,00 

poziom i dynamika rozwoju 

gospodarczego 0 4 41 48 7 100 

% 0,00 4,04 41,41 48,48 7,07 100,00 

położenie 1 5 21 50 23 100 

% 1,01 5,05 21,21 50,51 23,23 100,00 

poziom zamożności mieszkańców gminy 0 9 61 27 3 100 

% 0,00 9,09 61,62 27,27 3,03 100,00 

poziom wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną 0 7 34 52 7 100 

% 0,00 7,07 34,34 52,53 7,07 100,00 

jakość kapitału społecznego 0 1 49 45 5 100 

% 0,00 1,01 49,49 45,45 5,05 100,00 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 4. Ocena wpływu wskazanych czynników na rozwój gospodarczy powiatu, w skali 1-

5, gdzie 1 – to ocena najniższa a 5 – najwyższa 

Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 OGÓŁEM 

sprawność działania lokalnej władzy 0 0 10 9 0 19 

% 0,00 0,00 52,63 47,37 0,00 100,00 

polityka państwa 0 0 14 4 1 19 

% 0,00 0,00 73,68 21,05 5,26 100,00 

aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców gminy 0 2 8 9 0 19 

% 0,00 10,53 42,11 47,37 0,00 100,00 
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poziom i dynamika rozwoju gospodarczego 0 2 7 8 2 19 

% 0,00 10,53 36,84 42,11 10,53 100,00 

położenie 0 2 8 4 5 19 

% 0,00 10,53 42,11 21,05 26,32 100,00 

poziom zamożności mieszkańców gminy 0 1 18 0 0 19 

% 0,00 5,26 94,74 0,00 0,00 100,00 

poziom wyposażenia w infrastrukturę techniczną 0 0 12 6 1 19 

% 0,00 0,00 63,16 31,58 5,26 100,00 

jakość kapitału społecznego 0 0 8 8 3 19 

% 0,00 0,00 42,11 42,11 15,79 100,00 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 5. Struktura odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na rozwój gminy/powiatu ma 

lokalizacja w granicach obszarów chronionych 

Wyszczególnienie GMINY % POWIATY % 

zdecydowanie korzystny 4 4,00 0 0,00 

raczej korzystny 32 32,00 7 36,84 

raczej niekorzystny 18 18,00 4 21,05 

zdecydowanie niekorzystny 3 3,00 0 0,00 

trudno powiedzieć 43 43,00 8 42,11 

OGÓŁEM 100 100,00 19 100,00 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 6. Struktura odpowiedzi na pytanie, które spośród przedstawionych zadań wymagają 

szczególnej uwagi i realizacji? 

Wyszczególnienie GMINY % POWIATY % 

poprawa zarządzania mieniem komunalnym 5 5,00 0 0,00 

ochrona środowiska 11 11,00 0 0,00 

pozyskiwanie kapitału inwestycyjnego 57 57,00 11 57,89 

opieka społeczna   1 1,00 2 10,53 

modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej 62 62,00 10 52,63 

promocja gminy/powiatu 28 28,00 5 26,32 

rozwój kultury i oświaty 16 16,00 6 31,58 

szkolnictwo 8 8,00 0 0,00 

wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 45 45,00 8 42,11 

wspieranie rozwoju rolnictwa 29 29,00 2 10,53 

reagowanie na bieżące problemy   11 11,00 3 15,79 

przeciwdziałanie bezrobociu 14 14,00 5 26,32 

inne 7 7,00 5 26,32 

OGÓŁEM 294 294,00 57 300,00 

Źródło: badania własne (respondentów mógł wskazać maksymalnie 3 zadania). 
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Tabela 7. Wskazania respondentów dotyczące najważniejszych grup problemów, z jakimi 

boryka się gmina/powiat 

Wyszczególnienie GMINY % POWIATY % 

niekorzystna sytuacja w rolnictwie 2 2,00 0 0,00 

niekorzystna sytuacja na rynku pracy 12 12,00 6 31,58 

niski poziom rozwoju przedsiębiorczość 40 40,00 4 21,05 

niezadowalający stan opieki społecznej 1 1,00 0 0,00 

brak możliwości pozyskania kapitału 39 39,00 10 52,63 

niski poziom życia mieszkańców wsi 3 3,00 1 5,26 

stan infrastruktury technicznej 38 38,00 5 26,32 

stan kultury i oświaty 11 11,00 3 15,79 

słabo rozwinięty system edukacji osób dorosłych 3 3,00 0 0,00 

niski poziom wykształcenia lokalnej społeczności 4 4,00 0 0,00 

znaczne oddalenie od ośrodków gospodarczych 

(peryferyjne położenie) 14 14,00 3 15,79 

problemy z organizacją szkolnictwa 4 4,00 0 0,00 

inne (jakie?) 33 33,00 11 57,89 

OGÓŁEM 204 204,00 43 226,32 

Źródło: badania własne (inne: opieka zdrowotna, wyludnianie, brak środków na modernizację szpitala, 

stan służby zdrowia, brak kadry medycznej, szerokopasmowy internet, kanalizacja, komunikacja 

między miejscowościami i krajem, infrastruktura drogowa, zadłużenie gminy, brak inwestorów 

zewnętrznych, brak przemysłu). 

 

Tabela 8. Oceny wójtów i burmistrzów dotyczące natężenia wpływu czynników na rozwój 

obszarów wiejskich (w skali 1-5, gdzie 1 – to ocena najniższa a 5 – najwyższa) 

Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 OGÓŁEM 

posiadanie strategii rozwoju społeczno-

gospodarczego 1 8 43 28 20 100 

% 1,01 8,08 43,43 28,28 20,20 100,00 

stan rozwoju przedsiębiorczości 0 3 31 52 14 100 

% 0,00 3,03 31,31 52,53 14,14 100,00 

możliwości pozyskania kapitału 0 0 6 51 43 100 

% 0,00 0,00 6,06 51,52 43,43 100,00 

rozwinięty system informacji i promocji obszaru 2 2 49 42 5 100 

% 2,02 2,02 49,49 42,42 5,05 100,00 

realizowana polityka rozwoju regionalnego 0 4 47 30 19 100 

% 0,00 4,04 47,47 30,30 19,19 100,00 

rozwinięty system instytucji i organizacji 

pozarządowych 0 14 48 34 4 100 

% 0,00 14,14 48,48 34,34 4,04 100,00 

stan infrastruktury technicznej 0 0 33 43 24 100 

% 0,00 0,00 33,33 43,43 24,24 100,00 

stan lokalnego kapitału ludzkiego 0 2 34 56 8 100 

% 0,00 2,02 34,34 56,57 8,08 100,00 
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istniejące bogactwa naturalne (zasoby 

surowcowe) 1 2 41 52 4 100 

% 1,01 2,02 41,41 52,53 4,04 100,00 

korzystne położenie/lokalizacja obszaru 1 3 19 58 19 100 

% 1,01 3,03 19,19 58,59 19,19 100,00 

warunki przyrodnicze (stan i ochrona zasobów 

środowiska naturalnego) 0 0 31 53 16 100 

% 0,00 0,00 31,31 53,54 16,16 100,00 

istniejąca i kultywowana tradycja i kultura 1 11 41 46 1 100 

% 1,01 11,11 41,41 46,46 1,01 100,00 

sytuacja na rynku pracy (struktura zatrudnienia, 

bezrobocie) 1 1 33 43 22 100 

% 1,01 1,01 33,33 43,43 22,22 100,00 

realizowana polityka wobec obszarów wiejskich 0 0 28 43 29 100 

% 0,00 0,00 28,28 43,43 29,29 100,00 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 9. Oceny starostów dotyczące natężenia wpływu czynników na rozwój obszarów 

wiejskich (w skali 1-5, gdzie 1 – to ocena najniższa a 5 – najwyższa) 

Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 OGÓŁEM 

posiadanie strategii rozwoju społeczno-

gospodarczego 1 3 11 3 1 19 

% 5,26 15,79 57,89 15,79 5,26 100,00 

stan rozwoju przedsiębiorczości 0 3 10 4 2 19 

% 0,00 15,79 52,63 21,05 10,53 100,00 

możliwości pozyskania kapitału 0 2 5 6 6 19 

% 0,00 10,53 26,32 31,58 31,58 100,00 

rozwinięty system informacji i promocji obszaru 0 1 16 1 1 19 

% 0,00 5,26 84,21 5,26 5,26 100,00 

realizowana polityka rozwoju regionalnego 0 1 15 0 3 19 

% 0,00 5,26 78,95 0,00 15,79 100,00 

rozwinięty system instytucji i organizacji 

pozarządowych 0 1 14 3 1 19 

% 0,00 5,26 73,68 15,79 5,26 100,00 

stan infrastruktury technicznej 0 2 11 1 5 19 

% 0,00 10,53 57,89 5,26 26,32 100,00 

stan lokalnego kapitału ludzkiego 0 1 11 5 2 19 

% 0,00 5,26 57,89 26,32 10,53 100,00 

istniejące bogactwa naturalne (zasoby 

surowcowe) 1 1 13 3 1 19 

% 5,26 5,26 68,42 15,79 5,26 100,00 

korzystne położenie/lokalizacja obszaru 0 0 8 10 1 19 

% 0,00 0,00 42,11 52,63 5,26 100,00 

warunki przyrodnicze (stan i ochrona zasobów 

środowiska naturalnego) 0 0 11 6 2 19 

% 0,00 0,00 57,89 31,58 10,53 100,00 
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istniejąca i kultywowana tradycja i kultura 2 0 12 4 1 19 

% 10,53 0,00 63,16 21,05 5,26 100,00 

sytuacja na rynku pracy (struktura zatrudnienia, 

bezrobocie) 0 1 8 7 3 19 

% 0,00 5,26 42,11 36,84 15,79 100,00 

realizowana polityka wobec obszarów wiejskich 0 0 8 6 5 19 

% 0,00 0,00 42,11 31,58 26,32 100,00 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 10. Oceny wójtów dotyczące postaw miejscowego społeczeństwa (w skali 1-5, gdzie 

5 to ocena maksymalna) 

Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 OGÓŁEM 

stosunek do przedsiębiorczości 1 16 45 29 9 100 

% 1,00 16,00 45,00 29,00 9,00 100,00 

stosunek do inicjatyw podejmowanych przez władze 0 9 54 31 6 100 

% 0,00 9,00 54,00 31,00 6,00 100,00 

poziom zintegrowania lokalnych społeczności 1 5 41 43 10 100 

% 1,00 5,00 41,00 43,00 10,00 100,00 

identyfikacja z miejscem zamieszkania 0 3 32 55 10 100 

% 0,00 3,00 32,00 55,00 10,00 100,00 

dbałość o estetykę otoczenia 0 3 33 56 8 100 

% 0,00 3,00 33,00 56,00 8,00 100,00 

umiejętność współdziałania 0 7 48 42 3 100 

% 0,00 7,00 48,00 42,00 3,00 100,00 

umiejętności organizacyjne- współdziałanie 1 6 51 37 5 100 

% 1,00 6,00 51,00 37,00 5,00 100,00 

pracowitość, wytrwałość 0 3 28 56 13 100 

% 0,00 3,00 28,00 56,00 13,00 100,00 

uczciwość, praworządność 0 2 38 47 13 100 

% 0,00 2,00 38,00 47,00 13,00 100,00 

stopień zgodności wśród elit 0 10 55 32 3 100 

% 0,00 10,00 55,00 32,00 3,00 100,00 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 11. Oceny starostów dotyczące postaw miejscowego społeczeństwa  

(w skali 1-5, gdzie 5 to ocena maksymalna) 

Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 Razem 

stosunek do przedsiębiorczości 0 3 10 5 1 19 

% 0,00 15,79 52,63 26,32 5,26 100 

stosunek do inicjatyw podejmowanych przez władze 0 2 10 7 0 19 

% 0,00 10,53 52,63 36,84 0,00 100 

poziom zintegrowania lokalnych społeczności 0 2 8 7 2 19 

% 0,00 10,53 42,11 36,84 10,53 100 

identyfikacja z miejscem zamieszkania 0 1 6 11 1 19 

% 0,00 5,26 31,58 57,89 5,26 100 

dbałość o estetykę otoczenia 0 1 7 10 1 19 
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% 0,00 5,26 36,84 52,63 5,26 100 

umiejętność współdziałania 0 1 9 8 1 19 

% 0,00 5,26 47,37 42,11 5,26 100 

umiejętności organizacyjne- współdziałanie 0 0 13 4 2 19 

% 0,00 0,00 68,42 21,05 10,53 100 

pracowitość, wytrwałość 0 0 9 8 2 19 

% 0,00 0,00 47,37 42,11 10,53 100 

uczciwość, praworządność 0 0 11 6 2 19 

% 0,00 0,00 57,89 31,58 10,53 100 

stopień zgodności wśród elit 0 0 3 15 1 19 

% 0,00 0,00 15,79 78,95 5,26 100 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 12. Opinie wójtów i burmistrzów nt. funkcjonowania sektora społecznego (NGO) 

Wyszczególnienie 
1 2 3 4 5 

OGÓŁEM zdecydowanie 

tak 

raczej 

tak 

raczej 

nie 

zdecydowanie 

nie 

trudno 

powiedzieć 

mają one trudności w zdobywaniu 

funduszy niezbędnych do 

prowadzenia działań 7 24 56 7 6 100 

% 7,00 24,00 56,00 7,00 6,00 100,00 

mają one trudności w zdobywaniu 

umiejętności niezbędnych do 

prowadzenia działań 2 18 54 20 6 100 

% 2,00 18,00 54,00 20,00 6,00 100,00 

istnieją napięcia i konflikty 

wewnątrz instytucji 0 8 56 17 19 100 

% 0,00 8,00 56,00 17,00 19,00 100,00 

brak osób gotowych angażować się 

w działania 6 27 43 14 10 100 

% 6,00 27,00 43,00 14,00 10,00 100,00 

brak komunikacji i koordynacji z 

innymi organizacjami  i 

instytucjami 1 10 60 18 11 100 

% 1,00 10,00 60,00 18,00 11,00 100,00 

brak współpracy 1 13 62 19 5 100 

% 1,00 13,00 62,00 19,00 5,00 100,00 

brakuje spójnych przepisów 

regulujących działania instytucji 1 9 57 6 27 100 

% 1,00 9,00 57,00 6,00 27,00 100,00 

istniejąca w ocenianych 

instytucjach biurokracja 8 18 53 9 12 100 

% 8,00 18,00 53,00 9,00 12,00 100,00 

odchodzenie od misji, dla której 

instytucja powstała 3 2 64 19 12 100 

% 3,00 2,00 64,00 19,00 12,00 100,00 

liczba tych instytucji jest 

niewystarczająca 8 23 55 7 7 100 

% 8,00 23,00 55,00 7,00 7,00 100,00 

Źródło: badania własne. 
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Tabela 13. Opinie starostów nt. funkcjonowania sektora społecznego (NGO) 

Wyszczególnienie 
1 2 3 4 5 

OGÓŁEM zdecydowanie 

tak 

raczej 

tak 

raczej 

nie 

zdecydowanie 

nie 

trudno 

powiedzieć 

mają one trudności w zdobywaniu 

funduszy niezbędnych do 

prowadzenia działań 

0 3 14 1 1 19 

0,00 15,79 73,68 5,26 5,26 100 

mają one trudności w zdobywaniu 

umiejętności niezbędnych do 

prowadzenia działań 

0 1 14 3 1 19 

0,00 5,26 73,68 15,79 5,26 100 

istnieją napięcia i konflikty 

wewnątrz instytucji 

0 2 15 2 0 19 

0,00 10,53 78,95 10,53 0,00 100 

brak osób gotowych angażować się 

w działania 

3 1 9 5 1 19 

15,79 5,26 47,37 26,32 5,26 100 

brak komunikacji i koordynacji z 

innymi organizacjami  i instytucjami 

0 2 14 1 2 19 

0,00 10,53 73,68 5,26 10,53 100 

brak współpracy 

1 2 14 1 1 19 

5,26 10,53 73,68 5,26 5,26 100 

brakuje spójnych przepisów 

regulujących działania instytucji 

0 2 14 3 0 19 

0,00 10,53 73,68 15,79 0,00 100 

istniejąca w ocenianych instytucjach 

biurokracja 

1 3 14 1 0 19 

5,26 15,79 73,68 5,26 0,00 100 

odchodzenie od misji, dla której 

instytucja powstała 

0 1 14 3 1 19 

0,00 5,26 73,68 15,79 5,26 100 

liczba tych instytucji jest 

niewystarczająca 

0 4 11 2 2 19 

0,00 21,05 57,89 10,53 10,53 100 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 14. Wypowiedzi wójtów, burmistrzów i starostów dotyczące preferencji związanych z 

wdrażaniem określonych idei/koncepcji w prowadzonej polityce rozwoju 

Wyszczególnienie GMINY % POWIATY % 

zarządzania jakością 15 15,00 3 15,79 

społeczeństwa informacyjnego 34 34,00 5 26,32 

rozwoju instytucjonalnego 26 26,00 3 15,79 

zrównoważonego rozwoju 51 51,00 8 42,11 

integracji europejskiej i funduszy unijnych 36 36,00 4 21,05 

społeczeństwa obywatelskiego 64 64,00 9 47,37 

wolnego rynku i liberalizmu gospodarczego 35 35,00 2 10,53 

kierujemy się potrzebami mieszkańców 48 48,00 4 21,05 

rozwój turystyki (inne) 1 1,00 0 0,00 

OGÓŁEM 310 310,00 38 200,00 

Źródło: badania własne (opcja wielokrotnego wyboru). 
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Tabela 15. Wypowiedzi respondentów dotyczące ciekawych/oryginalnych inicjatyw 

społeczno-gospodarczych podjętych na terenie powiatu/gminy, godnych 

rozpropagowania 

Wskazania wójtów i burmistrzów Wskazania starostów 

− Gminny Program – Wspólne 

podwórko 

− imprezy sportowe na dużą skalę 

(mistrzostwa, półmaratony, zawody 

żeglarskie, itp.) 

− twórczość ludowa 

− obchody Nocy Świętojańskiej 

− festiwale piosenki religijnej 

− działalność organizacji 

pozarządowych 

− budżet obywatelski 

− inicjatywy lokalne na rzecz seniorów 

− Dni Gminy 

− dożynki 

− projekty unijne dot. ekoturystyki 

− jarmarki 

− korytarz transportowy – Via Baltica 

− Teatr Węgajty 

− 7 Cudów Mazur 

− imprezy plenerowe, turystyczne, 

historyczne 

− dostosowanie infrastruktury do potrzeb 

osób starszych i niepełnosprawnych 

− współpraca szkół z przedsiębiorcami 

− Termy Warmińskie 

− współpraca zagraniczna z samorządami 

z innych krajów 

− stworzenie inkubatora 

przedsiębiorczości 

− rozwój sektora uzdrowiskowego 

− działalność proekologiczna 

− imprezy sportowe 

− współpraca z Uniwersytetem Trzeciego 

Wieku 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 16. Ocena poziomu rozwoju (stanu) infrastruktury znajdującej się na terenie gmin 

wiejskich i miejsko-wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego w opinii wójtów i 

burmistrzów 

Wyszczególnienie 

bardzo 

wysoki wysoki odpowiedni niski 

bardzo 

niski OGÓŁEM 

1 2 3 4 5 

sieć wodociągowa 15 12 53 19 1 100 

% 15,00 12,00 53,00 19,00 1,00 100,00 

sieć kanalizacyjna 3 14 41 36 6 100 

% 3,00 14,00 41,00 36,00 6,00 100,00 

oczyszczalnie ścieków 7 17 52 22 2 100 

% 7,00 17,00 52,00 22,00 2,00 100,00 

stan dróg gminnych 1 9 32 54 4 100 

% 1,00 9,00 32,00 54,00 4,00 100,00 

usługi bytowe 2 20 57 21 0 100 

% 2,00 20,00 57,00 21,00 0,00 100,00 

pomoc społeczna 6 21 65 8 0 100 

% 6,00 21,00 65,00 8,00 0,00 100,00 

organizacja wywozu odpadów 1 29 64 6 0 100 

% 1,00 29,00 64,00 6,00 0,00 100,00 

zaopatrzenie w gaz 1 2 58 14 25 100 

% 1,00 2,00 58,00 14,00 25,00 100,00 



 190 

dostęp do obiektów sportowych 

i służących rekreacji 11 28 52 8 1 100 

% 11,00 28,00 52,00 8,00 1,00 100,00 

połączenia komunikacyjne 1 15 48 25 11 100 

% 1,00 15,00 48,00 25,00 11,00 100,00 

ochrona zdrowia 1 10 65 24 0 100 

% 1,00 10,00 65,00 24,00 0,00 100,00 

oświata 3 25 47 23 2 100 

% 3,00 25,00 47,00 23,00 2,00 100,00 

system instytucji społecznych 3 22 70 5 0 100 

% 3,00 22,00 70,00 5,00 0,00 100,00 

zaopatrzenie w energie 

elektryczną 18 10 66 6 0 100 

% 18,00 10,00 66,00 6,00 0,00 100,00 

dostęp do kultury 7 34 49 10 0 100 

% 7,00 34,00 49,00 10,00 0,00 100,00 

handel 5 25 64 6 0 100 

% 5,00 25,00 64,00 6,00 0,00 100,00 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 17. Ocena poziomu rozwoju (stanu) infrastruktury znajdującej się na terenie powiatów 

ziemskich woj. warmińsko-mazurskiego w opinii starostów 

Wyszczególnienie 

bardzo 

wysoki wysoki odpowiedni niski 

bardzo 

niski OGÓŁEM 

1 2 3 4 5 

sieć wodociągowa 

0 1 10 8 0 19 

0,00 5,26 52,63 42,11 0,00 100 

sieć kanalizacyjna 

0 0 10 9 0 19 

0,00 0,00 52,63 47,37 0,00 100 

oczyszczalnie ścieków 

0 0 14 4 1 19 

0,00 0,00 73,68 21,05 5,26 100 

stan dróg gminnych 

0 2 5 11 1 19 

0,00 10,53 26,32 57,89 5,26 100 

usługi bytowe 

0 0 17 2 0 19 

0,00 0,00 89,47 10,53 0,00 100 

pomoc społeczna 

0 0 18 0 1 19 

0,00 0,00 94,74 0,00 5,26 100 

organizacja wywozu odpadów 

1 0 16 2 0 19 

5,26 0,00 84,21 10,53 0,00 100 

zaopatrzenie w gaz 

0 1 17 1 0 19 

0,00 5,26 89,47 5,26 0,00 100 

dostęp do obiektów sportowych i 

służących rekreacji 

0 6 10 2 1 19 

0,00 31,58 52,63 10,53 5,26 100 

połączenia komunikacyjne 

0 5 8 6 0 19 

0,00 26,32 42,11 31,58 0,00 100 

ochrona zdrowia 

0 1 7 9 2 19 

0,00 5,26 36,84 47,37 10,53 100 

oświata 0 4 9 5 1 19 
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 0,00 21,05 47,37 26,32 5,26 100 

system instytucji społecznych 

0 2 16 1 0 19 

0,00 10,53 84,21 5,26 0,00 100 

zaopatrzenie w energie 

elektryczną 

1 0 16 1 1 19 

5,26 0,00 84,21 5,26 5,26 100 

dostęp do kultury 

0 4 12 2 1 19 

0,00 21,05 63,16 10,53 5,26 100 

handel 

0 4 12 2 1 19 

0,00 21,05 63,16 10,53 5,26 100 

Źródło: badania własne. 

 

 

Rys. 1. Charakter gospodarczy gmin zdefiniowany przez wójtów i burmistrzów 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 18. Wskazania respondentów dotyczące szczególnych utrudnień w realizacji zadań 

urzędu gminy 

Wyszczególnienie Liczba Odsetek 

brak odpowiednich uprawnień władz lokalnych   11 11,00 

mała aktywność mieszkańców 11 11,00 

brak środków finansowych 77 77,00 

podziały polityczne wśród radnych 4 4,00 

niedostateczne przygotowanie pracowników Urzędu w zakresie 

wypełniania wniosków do projektów współfinansowanych ze źródeł 

zewnętrznych (w tym UE) 3 3,00 

wymogi ochrony środowiska, m.in. w związku z siecią NATURA 2000 16 16,00 

brak zgodności co do najważniejszych działań wśród radnych 1 1,00 

brak przygotowania radnych do sprawowania funkcji 3 3,00 

inne czynniki: problemy finansowe, zadłużenie, brak gruntów pod 

budownictwo mieszkaniowe, biurokracja, brak inwestycji 

prorozwojowych, duże nakłady na oświatę, trudno powiedzieć, problemy 

kadrowe, brak większych problemów, zmienność przepisów prawa 34 34,00 

OGÓŁEM 160 160,00 

Źródło: badania własne. 
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Tabela 19. Wskazania respondentów dotyczące statusu poszczególnych jednostek 

organizacyjnych w Urzędzie Gminy 

Wyszczególnienie 
samodzielny 

wydział 

wydział 

połączony z 

innymi 

wydziałami 

samodzielne 

stanowisko 

osoba wykonująca 

także inne zadania 

(z różnych 

dziedzin) 

OGÓŁEM 

ochrona środowiska 22 35 17 26 100 

% 22,00 35,00 17,00 26,00 100,00 

gospodarka 

przestrzenna 22 33 22 23 100 

% 22,00 33,00 22,00 23,00 100,00 

obsługa 

przedsiębiorców 16 26 24 34 100 

% 16,00 26,00 24,00 34,00 100,00 

gospodarka 

przestrzenna 23 34 21 22 100 

% 23,00 34,00 21,00 22,00 100,00 

turystyka 11 33 13 43 100 

% 11,00 33,00 13,00 43,00 100,00 

promocja gminy 13 32 12 43 100 

% 13,00 32,00 12,00 43,00 100,00 

Źródło: badania własne. 

 
Tabela 20. Odpowiedzi wójtów i burmistrzów dotyczące współpracy gminy z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego w ramach różnych form 

Wyszczególnienie tak % 

związek komunalny 58 58,00 

stowarzyszenie 38 38,00 

porozumienie 26 26,00 

partnerstwo 46 46,00 

Źródło: badania własne. 
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OGÓŁEM 

związek komunalny 4 30 4 0 6 9 2 3 58 

% 6,90 51,72 6,90 0,00 10,34 15,52 3,45 5,17 100,00 

stowarzyszenie 0 0 14 1 3 11 3 6 38 

% 0,00 0,00 36,84 2,63 7,89 28,95 7,89 15,79 100,00 

porozumienie 0 3 1 1 3 1 3 14 26 

% 0,00 11,54 3,85 3,85 11,54 3,85 11,54 53,85 100,00 

partnerstwo 0 0 7 0 4 16 2 17 46 

% 0,00 0,00 15,22 0,00 8,70 34,78 4,35 36,96 100,00 

Źródło: badania własne (inne: partnerstwo społeczne, rozwój gminy, infrastruktura drogowa, wymiana 

doświadczeń, partnerstwa zagraniczne, współpraca międzynarodowa, ochrona środowiska). 
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Tabela 21. Ocena współpracy władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi 

Wyszczególnienie n % 

nie ma współpracy 0 0,00 

bardzo dobrze 15 15,00 

dobrze 46 46,00 

przeciętnie 36 36,00 

źle 2 2,00 

bardzo źle 0 0,00 

trudno powiedzieć 1 1,00 

OGÓŁEM 100 100,00 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 22. Wskazania respondentów (maksymalnie 3) dotyczące najważniejszych w ich opinii 

motywów przynależności członków do partnerstwa LGD/LGR 

Wyszczególnienie n % 

umocnienie partnerskiej współpracy 28 28,00 

pozyskanie środków finansowych 30 30,00 

aktywizacja społeczności lokalnej 41 41,00 

wykorzystanie istniejących zasobów lokalnych (społecznych, kulturowych, 

przyrodniczych) 26 26,00 

stworzenie nowych powiązań między ludźmi i instytucjami na rzecz rozwoju 

lokalnego 23 23,00 

zajęcie się wspólnymi potrzebami i problemami partnerów 27 27,00 

wspólna realizacja projektów, niemożliwych dla pojedynczego podmiotu 30 30,00 

szersza promocja realizowanej działalności 21 21,00 

pozyskanie/wymiana informacji 22 22,00 

Inne – realizacja wspólnych projektów 3 3,00 

OGÓŁEM 251 251,00 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 23. Dostrzegane główne bariery współpracy w ramach LGD/LGR 

Wyszczególnienie n % 

część osób ma kłopoty z dojazdem na spotkania 4 4,00 

nie ma miejsca na spotkania (problemy lokalowe) 3 3,00 

członkowie/ partnerzy są mało zaangażowani we współpracę 6 6,00 

konflikty personalne 4 4,00 

konflikty między przedstawicielami różnych sektorów 8 8,00 

trudno znaleźć czas na spotkania 35 35,00 

części osób brakuje motywacji do dalszej aktywności w LGD/LGR 38 38,00 

nie widzę barier 20 20,00 

inne (brak kadry, brak doświadczenia, środków, biurokracja, trudno powiedzieć) 13 13,00 

OGÓŁEM 118 118,00 

Źródło: badania własne. 
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Tabela 24. Oceny dotyczące procedury organizowanych przez LGD/LGR naborów 

Wyszczególnienie n % 

bardzo przyjazne – nie sprawiają większej trudności 8 8,00 

raczej przyjazne – wymagają pracy i pomysłowości wnioskodawcy 37 37,00 

raczej nieprzyjazne – są niezrozumiałe 12 12,00 

bardzo nieprzyjazne – sprawiają znaczne trudności 1 1,00 

trudno powiedzieć 42 42,00 

OGÓŁEM 100 100,00 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 25. Wypowiedzi dotyczące wskazania utrudnień dla wnioskodawców ubiegających się 

o pomoc finansową w ramach wdrażania LSR 

Wyszczególnienie n % 

zbyt duża biurokracja 49 49,00 

zbyt ścisła kontrola wydatków 13 13,00 

refundacja poniesionych kosztów 4 4,00 

brak środków na wkład własny 45 45,00 

długi okres oczekiwania na zwrot poniesionych kosztów 8 8,00 

inne  

trudno powiedzieć, skomplikowane procedury, mała 

decyzyjność na poziomie lokalnym 
 

15 15,00 

OGÓŁEM 134 134,00 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 26. Co Pani/Pana zdaniem utrudnia funkcjonowanie LGD/LGR i sprawną realizację 

LSR? 

Wyszczególnienie n % 

Uregulowania formalno-prawne (regulacje, przyjęte rozwiązania 

statutowe/umowne) 2 2,00 

zbyt duża biurokracja 49 49,00 

Niewystarczający potencjał kadrowy LGD/LGR 15 15,00 

Niska aktywność społeczności lokalnej 23 23,00 

Problemy we współpracy wewnątrz partnerstwa 4 4,00 

Niedopasowanie zakresów wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb obszaru 5 5,00 

Zbyt niski poziom finansowania kosztów funkcjonowania LGD/LGR 12 12,00 

zbyt ścisła kontrola wydatków 3 3,00 

Zbyt skomplikowane procedury aplikowania o środki dla potencjalnych 

Wnioskodawców 20 20,00 

Niski poziom współpracy między interesariuszami rozwoju lokalnego 5 5,00 

Nie widzę problemów w sprawnej realizacji LSR 10 10,00 

Inne (brak kadry, brak doświadczenia, środków, trudno powiedzieć) 6 6,00 

OGÓŁEM 154 154,00 

Źródło: badania własne (możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi). 
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Tabela 27. Proszę o ocenę zmian, jakie dokonały się w ostatnich kilku latach na obszarze 

działalności LGD/LGR w zakresie: 

Wyszczególnienie 

1 2 3 4 5 

OGÓŁEM 
Zdecydowanie 

się poprawiło 

Poprawiło 

się 

Nie 

uległo 

zmianie 

Pogorszyło 

się 

Zdecydowanie 

pogorszyło się 

Aktywności gospodarczej 

mieszkańców – rozwój 

przedsiębiorczości 0 30 60 9 1 100 

% 0,00 30,00 60,00 9,00 1,00 100,00 

Infrastruktury i oferty kulturalnej i 

społecznej (np. świetlice, miejsca 

spotkań) 3 36 58 3 0 100 

% 3,00 36,00 58,00 3,00 0,00 100,00 

Infrastruktury i oferty sportowej i 

rekreacyjnej 3 24 70 3 0 100 

% 3,00 24,00 70,00 3,00 0,00 100,00 

Infrastruktury drogowej 0 14 82 4 0 100 

% 0,00 14,00 82,00 4,00 0,00 100,00 

Promocji obszaru (dziedzictwa 

kulturowego, zasobów naturalnych i 

turystyki 1 32 64 3 0 100 

% 1,00 32,00 64,00 3,00 0,00 100,00 

Zachowania i/lub odtwarzania 

lokalnego dziedzictwa kulturowego i 

historycznego - kultura, zwyczaje, 

tradycja 6 24 66 4 0 100 

% 6,00 24,00 66,00 4,00 0,00 100,00 

Działań na rzecz lokalnych zasobów 

krajobrazowych i przyrodniczych 1 26 68 4 1 100 

% 1,00 26,00 68,00 4,00 1,00 100,00 

Turystyki i rekreacji 7 24 65 4 0 100 

% 7,00 24,00 65,00 4,00 0,00 100,00 

Rozwiązań przyjaznych środowisku 1 15 80 4 0 100 

% 1,00 15,00 80,00 4,00 0,00 100,00 

Lokalnych produktów 

żywnościowych 5 22 70 3 0 100 

% 5,00 22,00 70,00 3,00 0,00 100,00 

Aktywności i integracji społeczności 

lokalnej, zaangażowania 

mieszkańców w rozwiązywanie 

lokalnych problemów 3 32 59 5 1 100 

% 3,00 32,00 59,00 5,00 1,00 100,00 

Współpracy w środowisku lokalnym 2 33 55 9 1 100 

% 2,00 33,00 55,00 9,00 1,00 100,00 

Źródło: badania własne. 
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Tabela 28. Ocena znaczenie i wpływ działalności LGD/LGR oraz wdrażania LSR na rozwój 

gmin wchodzących w skład partnerstwa 

Wyszczególnienie n % 

bardzo duży wpływ 1 1,00 

duży wpływ 39 39,00 

średni wpływ 48 48,00 

niewielki wpływ 7 7,00 

nie dostrzegam wpływu działalności LGD na rozwój obszaru 5 5,00 

OGÓŁEM 100 100,00 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 29. Oceny wpływu, jaki wywiera działalność LGD/LGR na poszczególne obszary  

Wyszczególnienie 
1 2 3 4 5 

OGÓŁEM Bardzo 

duży wpływ 

Duży 

wpływ 

Przeciętny 

wpływ 

Niewielki 

wpływ 

Bez 

znaczenia 

Aktywności gospodarczej mieszkańców 

– rozwój przedsiębiorczości 

0 24 50 21 5 100 

0,00 24,00 50,00 21,00 5,00 100,00 

Infrastruktury i oferty kulturalnej i 

społecznej (np. świetlice, miejsca 

spotkań) 

2 32 49 16 1 100 

2,00 32,00 49,00 16,00 1,00 100,00 

Infrastruktury i oferty sportowej i 

rekreacyjnej 

3 21 50 17 9 100 

3,00 21,00 50,00 17,00 9,00 100,00 

Infrastruktury drogowej 
0 9 53 22 16 100 

0,00 9,00 53,00 22,00 16,00 100,00 

Promocji obszaru (dziedzictwa 

kulturowego, zasobów naturalnych i 

turystyki 

3 31 47 16 3 100 

3,00 31,00 47,00 16,00 3,00 100,00 

Zachowania i/lub odtwarzania lokalnego 

dziedzictwa kulturowego i historycznego 

- kultura, zwyczaje, tradycja 

4 29 53 13 1 100 

4,00 29,00 53,00 13,00 1,00 100,00 

Działań na rzecz lokalnych zasobów 

krajobrazowych i przyrodniczych 

1 27 50 16 6 100 

1,00 27,00 50,00 16,00 6,00 100,00 

Turystyki i rekreacji 
3 31 41 19 6 100 

3,00 31,00 41,00 19,00 6,00 100,00 

Rozwiązań przyjaznych środowisku 
0 8 57 19 16 100 

0,00 8,00 57,00 19,00 16,00 100,00 

Lokalnych produktów żywnościowych 
4 18 57 18 3 100 

4,00 18,00 57,00 18,00 3,00 100,00 

Aktywności i integracji społeczności 

lokalnej, zaangażowania mieszkańców w 

rozwiązywanie lokalnych problemów 

3 28 50 18 1 100 

3,00 28,00 50,00 18,00 1,00 100,00 

Współpracy w środowisku lokalnym 
2 28 53 16 1 100 

2,00 28,00 53,00 16,00 1,00 100,00 

Źródło: badania własne. 
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Podsumowanie 

Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym jest nierozerwalnie 

związane z funkcją władzy samorządowej, na której spoczywa obowiązek zarządzania i 

planowania strategicznego. Praktyka wskazuje, że dobrze przygotowane i wdrażane strategie 

lokalnego rozwoju sprzyjają efektywniejszemu wykorzystaniu zasobów, ograniczeniu barier 

i zmniejszeniu dysparytetów rozwojowych. Wśród warunków umożliwiających uzyskanie 

takich korzyści z posiadania strategii i programów rozwoju można wskazać: 

− istnienie odpowiednich kadr zarządzających wdrażaniem strategii i programów − 

posiadanie przez urzędników administracji samorządowej, zainteresowanych efektami 

programu członków różnych lokalnych instytucji i organizacji, przedsiębiorców, a także 

przedstawicieli mieszkańców odpowiednich kompetencji (wiedzy, umiejętności, cech 

przedsiębiorczości, kreatywności), a przede wszystkim świadomości wykorzystania 

zarządzania strategicznego jako narzędzia stymulowania rozwoju lokalnego, 

− aktywność mieszkańców w życiu publicznym, wyrażającą się m.in. świadomym i celowym 

angażowaniem się w prace koncepcyjne nad założeniami strategii i programów rozwoju 

oraz w realizację przyjętych celów i zadań, 

− uwzględnienie w zarządzaniu strategicznym j.s.t. i ich grup zestawu wzajemnie 

uzupełniających się instrumentów, takich jak: strategie i programy regionalne oraz 

powiatowe (w części odnoszącej się do problemów rozwoju danego terytorium), lokalne 

strategie rozwoju wdrażane przez LGD, inne strategie, programy i plany o zasięgu 

lokalnym, 

− istnienie stabilnych i jasnych reguł oraz zasad i długookresowych perspektyw finansowego 

wsparcia przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 

− istnienie sprawnego systemu przepływu informacji w zakresie realizacji polityki rozwoju 

obszarów wiejskich (w relacjach pionowych: UE – rząd – władze regionalne – władze 

lokalne – lokalna społeczność i w przeciwnym kierunku oraz poziomych, między 

podmiotami życia społeczno-gospodarczego wsi), służącego monitorowaniu efektów 

wdrażania strategii i programów. 

Nie należy oczekiwać, że podejmowane przez samorząd lokalny lub lokalne grupy 

działania i inne tworzące się partnerstwa59 wysiłki na rzecz programowania i zarządzania 

programami rozwojowymi całkowicie wyeliminują istniejące bariery i znacznie poprawią 

dynamikę rozwoju. Programowanie rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin i 

powiatów) stanowi jeden z podstawowych warunków sprzyjających pokonywaniu socjalno-

ekonomicznych dysparytetów i poprawie ich konkurencyjności60. 

Przy całej złożoności procesów społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, 

zaniechanie działań związanych z zarządzaniem strategicznym w skali lokalnej lub 

niedostosowanie narzędzi programowania do lokalnych warunków, znacznie ogranicza 

możliwości optymalnego wykorzystania zasobów tak zewnętrznych jak i wewnętrznych na 

rzecz zmniejszenia dysparytetów rozwojowych między j.s.t. Widoczne efekty związane  

z występującymi brakami w dziedzinie programowania rozwoju to utrata konkurencyjności, 

 
59 W tej grupie można wymienić m. in.: lokalne grupy rybackie, związki gminne, stowarzyszenia zorientowane 

na wdrażania określonego programu (wdrażania programu odnowy wsi, rozwoju lokalnej turystyki, paktów na 

rzecz ograniczenia bezrobocia itp.). 
60 Istniejące przewagi konkurencyjne decydują o szansach rozwojowych poszczególnych jednostek 

terytorialnych i ich grup. Rzecz w tym, by przy uwzględnieniu posiadanych zasobów nadać im nową jakość w 

procesie programowania rozwoju. 
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rozszerzenie obszarów problemowych i marginalizacja społeczna. Saldo korzyści, jakie mogą 

uzyskać gminy wiejskie i miejsko-wiejskie dzięki wdrażaniu strategii trudno wskazać bez 

analizy dynamiki rozwoju tych jednostek terytorialnych. 

W odpowiedzi na postawiony cel dotyczący oceny jakości formułowania i realizacji 

polityki przestrzennej na poziomie lokalnym należy stwierdzić, że: 

1. Właściwą ocenę efektów wdrażanych programów umożliwia monitorowanie dynamiki 

zmian odpowiednim zestawem miar o charakterze ilościowym i jakościowym. W pierwszej 

grupie należy uwzględnić ocenę: procesów demograficznych, stanu zatrudnienia i zasobów 

ludzkich, stanu lokalnej gospodarki oraz poziomu i jakości życia lokalnej społeczności. 

Kryteria te znajdują legitymizację zarówno w zapisach celów i działań gminnych strategii 

rozwoju jak i w literaturze przedmiotu oraz w raportach OECD i UE. Wśród kryteriów 

jakościowych oceny sytuacji ważne są: ocena poziomu aktywności społeczno-gospodarczej 

mieszkańców, stanu wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ocena zdolności 

konkurencyjnej obszaru oraz stanu środowiska naturalnego.  

2. Analiza zebranych doświadczeń wskazuje, że rozwój wiejskich jednostek 

terytorialnych jest determinowany niedoborem pewnych zasobów lub istnieniem 

specyficznych dla tych obszarów barier. Czynniki i uwarunkowania, które w opinii 

przedstawicieli ośrodków decyzyjnych gmin oraz przedstawicieli starostw mają decydujące 

znaczenie dla pokonania dysparytetów rozwojowych, to m.in.: stan infrastruktury technicznej, 

możliwości pozyskania wsparcia ze źródeł zewnętrznych, stan rozwoju przedsiębiorczości, 

sytuacja na rynku pracy, stan lokalnego kapitału ludzkiego, korzystne położenie − lokalizacja 

obszaru. Ze względu na różne perspektywy (skali, miejsca, stanu, czy poziomu organizacji)61, 

w jakich mogą być rozpatrywane możliwości i narzędzia stymulowania rozwoju obszarów 

wiejskich, ww. czynniki mogą zmieniać swoje miejsce w hierarchii ważności. 

3. Zasadniczy jest dylemat zmieniającej się roli i funkcji instytucji i osób uczestniczących 

w procesie programowania rozwoju. Należy uwzględnić fakt, że podejmowane działania, by 

zyskały przychylność w środowisku lokalnym nie mogą przyczyniać się do pogorszenia 

sytuacji bytowej mieszkańców. Takie podejście wskazuje na potrzebę rozpatrywania 

potencjalnych korzyści z uwzględnieniem istniejących ograniczeń, które decydują w 

znacznym stopniu o zagospodarowaniu (możliwościach wykorzystania) terenu, przypisaniu 

mu określonej funkcji, dynamice możliwych do wprowadzenia zmian, skali przedsięwzięć. 

Wyzwania dotyczące możliwości urzeczywistnienia aprobowanych społecznie koncepcji 

rozwoju lokalnego należy odnieść do takich koncepcji, jak rozwój: zrównoważony, 

wielofunkcyjny czy zintegrowany. Logika rozwoju, mimo wielu różnic, pozostaje 

niezmieniona, zmieniają się natomiast relacje między składowymi systemu oraz rola i 

znaczenie poszczególnych działań. Z przeprowadzonych badań wynika, że sytuacje jakie mają 

miejsce w układach lokalnych w obrębie grup wsparcia, dotyczą: 

− rozbieżności opinii między odpowiadającymi za proces programowania rozwoju 

przedstawicielami samorządu lokalnego, a innymi partnerami, w konsekwencji 

odmiennymi preferencjami co do sposobu i zakresu współpracy, 

 
61 chodzi m.in. o: perspektywę: skali − regionalnej, subregionalnej lub lokalnej, w odniesieniu do miejsca –  

o położenie danej j.s.t. wobec ważnych szlaków komunikacyjnych, ośrodków miejskich, w tym głównie 

aglomeracji, z kolei stan charakteryzuje – obszar jaki zajmuje jednostka terytorialna, jej zaludnienie i poziom 

rozwoju, zaś poziom organizacji opisuje istnienie lub brak ukształtowanych form współpracy między 

instytucjami, podmiotami i mieszkańcami obszaru. 
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− skupienia uwagi grup wsparcia głównie na relacjach samorząd lokalny – sektor społeczny. 

Typy relacji samorząd lokalny – sektor gospodarczy, a szczególnie sektor społeczny – 

sektor gospodarczy są generalnie sporadyczne. 
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9. Badania wśród przedstawicieli partnerstw terytorialnych  

oraz innych instytucji i organizacji mających wpływ  

na zdefiniowane potencjały rozwojowe 

 9.1. Wprowadzenie 

Terytorializacja regionalnej polityki rozwoju 

Wraz z wejściem w życie w 2009 r. Traktatu Lizbońskiego wzrosła rola wymiaru 

terytorialnego polityki rozwoju (JEWTUCHOWICH 2016; SZLACHTA 2018). Dążenie do 

spójności gospodarczej i społecznej zaczęto uzupełniać troską o spójność terytorialną, co 

odzwierciedlało fundament nowego paradygmatu polityki rozwoju – podejście 

ukierunkowane terytorialnie (place-based approach) (BARCA 2009; OECD 2009). Podstaw 

tego podejścia można upatrywać w rozwoju doktryny nowej geografii ekonomicznej oraz 

polityki opartej na miejscach, które zwróciły szczególną uwagę na znaczenie lokalizacji i 

przestrzeni w rozwoju gospodarczym regionu i państwa (SZLACHTA 2013; GAŁĄZKA 

2017).  

Rewizja podejścia i przeformułowanie kierunków programowania interwencji 

publicznej były między innymi wynikiem postępujących procesów globalizacji, cyfryzacji, 

zmian demograficznych i klimatycznych. Ogólnoświatowe trendy oraz nieskuteczność 

modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego wymusiły zmianę w myśleniu o rozwoju. Dotychczas 

stosowane wsparcie metropolii, przy założeniu przenikania impulsów rozwojowych z 

aglomeracji na słabiej rozwinięte obszary je otaczające, w konsekwencji pogłębiło 

dywergencję wewnątrzregionalną (Krajowa Strategia Rozwoju …, 2018). Przyjęciu nowego 

nurtu towarzyszyła krytyka aprzestrzennych zasad, które były wprowadzane pod hasłem 

„jedno rozwiązanie pasuje do wszystkich” (ang. one solution fits all) (BARCA 2009; 

SZLACHTA 2018). 

Efektem ewolucji kierunków planowania rozwoju było przyjęcie nowego paradygmatu 

– terytorializacji polityki regionalnej (NOWAKOWSKA 2017; NOWORÓL 2013). 

Odpowiedzią na koncentrację czynników ekonomicznych i społecznych negatywnie 

wpływających na procesy rozwoju ma być interwencja ukierunkowana terytorialnie, która 

odpowiada założeniom zintegrowanego i zrównoważonego podejścia do rozwoju, poprzez 

pobudzanie endogenicznego potencjału danego obszaru, delimitowanego jego cechami 

funkcjonalnymi. Ta wielowymiarowa, horyzontalna koncepcja zakłada odejście od 

zewnętrznego, sektorowego wsparcia regionów zapóźnionych, uwzględniającego granice 

administracyjne. 

Dążenie do efektywnej implementacji polityki ukierunkowanej terytorialnej, znalazło 

odzwierciedlenie m.in. w zapisach wspomnianego już Traktatu z Lizbony, Strategii Europa 

2020 (Komisja Europejska 2010) czy Agendzie Terytorialnej UE 2020 (2011). Rozwój 

zrównoważony, wrażliwy na terytorialną różnorodność i spójność społeczną obszaru stanowi 

także fundament, który legł u podstaw najnowszych krajowych dokumentów strategicznych 

(Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju… 2017; Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego… 2018) oraz tych, związanych z wdrażaniem wsparcia unijnego w Polsce 

(Komisja Europejska 2018). W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 przejawia się 

wsparciem zintegrowanych strategii rozwoju lokalnego lub terytorialnego realizowanych w 

ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (ang. CLLD – community-led local 

development) oraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ang. ITI – Integrated Territorial 
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Investment) na terenie miejskich obszarów funkcjonalnych. Udzielenie wsparcia jest 

warunkowane wcześniejszym zawiązaniem jakiejś formy partnerstwa (NOWORÓL 2018). 

 

Tabela 1. Zmiana paradygmatu polityki rozwoju regionalnego 

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Strategie ponadregionalne – wymiar 

terytorialny polityki rozwoju, Warszawa 2015, s. 6. 

Paradygmat terytorialny polityki spójności Unii Europejskiej będzie kontynuowany w 

przyszłej perspektywie 2021-2027, co potwierdzają zapisy tzw. „rozporządzenia ogólnego” 

Parlamentu Europejskiego i Rady COM(2018) 37562. W aktualnym podejściu do rozwoju 

element współpracy jest akcentowany coraz silniej. Wsparcie nadal będzie wdrażane w 

obszarach funkcjonalnych (ang. functional areas) kumulacji problemów społeczno-

gospodarczych za pomocą holistycznych, zintegrowanych strategii terytorialnych lub 

lokalnych wdrażanych przez partnerstwa. Jednakże, zgodnie z zaleceniami ESPON (ang. 

European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) wymiar 

terytorialny polityki rozwoju powinien być wzmocniony poprzez tworzenie ram prawnych i 

nowych rozwiązań w zakresie zarządzania, zachęcających do współpracy władze publiczne i 

podmioty prywatne. Wsparcie angażowania się różnych aktorów lokalnych ma się odbywać 

już na etapie programowania strategicznego i później, w fazie implementacji, poprzez 

 
62 Artykuł 22 wskazuje, że „Państwo członkowskie wspiera zintegrowany rozwój terytorialny w oparciu o strategie rozwoju 
lokalnego lub terytorialnego poprzez: a) zintegrowane inwestycje terytorialne; b) rozwój lokalny kierowany przez społeczność; 
lub c) inne narzędzia terytorialne wspierające inicjatywy opracowane przez państwo członkowskie na rzecz inwestycji 
zaprogramowanych z myślą o EFRR w ramach celu polityki, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. e)” (tj. Europa o silniejszym 
wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych - przyp. autora). 
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tworzenie narzędzi wspierających wspólne inicjatywy inwestycyjne i projekty na rzecz 

rozwoju (ESPON 2018). W konsekwencji, szczególnego znaczenia nabierają zasady 

współrządzenia i współzarządzania wykorzystujące współpracę w układach 

wielopoziomowych i wielosektorowych (NOWORÓL 2018; OSTROM 2013). Istotę 

dokonujących się w sferze publicznej przeobrażeń, zdaniem m.in. T. Kaźmierczaka  

(W poszukiwaniu strategii … 2008), oddaje fraza: „… od rządzenia do zarządzania poprzez 

międzysektorowe porozumienia i współpracę”.  

 

Partnerstwo terytorialne jako narzędzie stymulowania rozwoju lokalnego 

Podkreślane w wielu badaniach korzyści wynikające ze współpracy sprzyjają 

postrzeganiu aktywnego uczestnictwa partnerstw w życiu społeczno-gospodarczym jako 

ważny czynnik rozwoju lokalnego (SHUCKSHMITH 2000; KOŁODZIEJCZYK 2003; 

FURMANKIEWICZ, JANC 2011; Partnerstwa lokalne … 2010; ESPON 2018), co łącznie z 

terytorialnym wymiarem polityki regionalnej skutkuje wzrostem znaczenia współpracy na 

rzecz rozwoju. O wartości kapitału terytorialnego, który decyduje o konkurencyjności 

obszaru, świadczą bowiem w znacznej mierze zasoby niematerialne, takie jak relacje, wiedza, 

umiejętności, tradycja i kultura, zdolności organizacyjne (NOWAKOWSKA 2017). Wpływ 

na rozwój obszaru mają także zasoby materialne, jednak na znaczeniu zyskuje stopień rozwoju 

i bogactwo zasobów niematerialnych, zakorzenionych w przestrzeni i trudno transferowalnych 

(CAPELLO i in. 2009). Zdaniem  

A. Nowakowskiej (2017) kapitał terytorialny „… to wszystkie te elementy przestrzeni, które 

powstają w wyniku interakcji i tworzą system relacji, norm i regulacji terytorium. Kapitał 

terytorialny stanowi o odmienności miejsca i jego niepowtarzalności w wymiarze 

kulturowym, przestrzennym, społecznym i gospodarczym”. 

W definiowaniu „terytorium” w kontekście nowego podejścia do rozwoju A. 

Nowakowska (2017) zwraca uwagę na jego trzy główne wymiary (rys. 1): 

− geograficzny – odnoszący się do przestrzeni, miejsca (czysto fizyczny); 

− instytucjonalny – określający sposób organizacji terytorium i koordynacji 

zachowań podmiotów w nim funkcjonujących, obejmujący zasady i procedury, 

ale także nieformalne zwyczaje współdziałania; 

− relacyjny – stanowiący sieć wzajemnych interakcji. 

Koncepcja terytorializacji polityki rozwoju pokazuje jedynie ogólną ideę i cechy 

podejścia do programowania rozwoju. Jak twierdzi A. Nowakowska dotychczas nie wskazano 

uniwersalnego modelu ani sposobu jej implementacji. Wskazuje ona jednak na trzy kluczowe 

elementy podejścia terytorialnego (NOWAKOWSKA 2017): 

− tworzenie i wykorzystanie kapitałów i uwarunkowań terytorialnych (m.in. 

endogeniczne zasoby, sieci współpracy), 

− integrację działań podejmowanych w różnych układach instytucjonalnych 

(partnerstwo i współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego), 

− dynamizację mechanizmów rozwoju w obszarach funkcjonalnych, niezależnych od 

układu administracyjno-politycznego. 

− W tym nurcie polityki partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, 

funkcjonujące w oparciu o istniejące bądź wypracowane sieci, zasady i procedury 

współpracy, działające na rzecz wykorzystania endogenicznych zasobów, staje się 
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kluczowym narzędziem dynamizowania procesów rozwojowych konkretnych 

terytoriów. 

 

Rysunek 1. Główne wymiary „terytorium” w nowym paradygmacie rozwoju. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Nowakowska, 2017, Terytorializacja rozwoju  

i polityki regionalnej, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 

zeszyt 268, s. 26-38. 

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji partnerstw i ich klasyfikacji. 

Ronald W. McQuaid (2010) zauważa jednak, że mimo wielu rozbieżności w ich definiowaniu 

istnieje zauważalna akceptacja czterech fundamentalnych cech partnerstw. Wskazuje, że 

wszelkie partnerstwa: 

− stanowią koalicję interesów więcej niż jednego sektora zmierzającą do 

opracowania porozumienia, 

− mają wspólne cele i strategię ich osiągania, 

− dzielą ryzyko, zasoby i umiejętności, 

− osiągają wzajemne korzyści i synergię. 

Jednym z głównych motywów tworzenia partnerstw jest zazwyczaj chęć lepszego 

wykorzystania ograniczonych zasobów i możliwości. Z partnerską współpracą wiążą się 

potencjalne korzyści zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla samych uczestników 

partnerstwa, bowiem ich działania bywają najczęściej bardziej skuteczne i mniej kosztowne. 

Korzyści te dotyczą zazwyczaj wszystkich uczestniczących w partnerstwach podmiotów, w 

tym władz lokalnych oraz przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych. Partnerstwo 

stało się przykładem integracji, propagującym współdziałanie i współpracę, równość praw i 

obowiązków, poszanowanie autonomii oraz tolerancję inności.  

Przeważające, generalnie korzystne efekty współpracy na rzecz rozwoju lokalnego 

wynikają przede wszystkim z ogólnych zalet działania w grupie. Do zjawisk i procesów 

ekonomiczno-społecznych w tym zakresie należą (WESTHOLM 1999; SHUCKSHMITH 

2000; FURMANKIEWICZ 2010): 

geograficzny

relacyjnyinstytucjonalny
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− efekt synergii – grupa osiągnie lepsze wyniki niż najefektywniejsza jednostka 

indywidualnie, 

− efekt skali – wzrost wielkości grupy powoduje wzrost rezultatów jej działań większy, 

niż wynosiłaby suma efektów indywidualnych, 

− efekt masy krytycznej – grupa uzyskuje pewien minimalny poziom określonych 

zasobów (np. umiejętności, wiedzy, środków finansowych), niezbędnych do 

rozpoczęcia danych działań (np. zebranie wysokiego minimalnego wkładu własnego 

do realizacji dużego projektu z programu Unii Europejskiej), 

− redukcja kosztów transakcyjnych przedsięwzięć, szczególnie związanych z 

dublującymi się czynnościami, 

− sprzyjanie tworzeniu ekonomicznej „wartości dodanej” na danym terenie, 

− zwiększenie konkurencyjności obszaru dzięki strategicznym działaniom grupy. 

Partnerskie działania powodują, że rozwój lokalny staje się procesem dywersyfikacji  

i wzbogacania aktywności gospodarczej i społecznej danego regionu. Podstawowym celem 

partnerstwa jest z reguły odpowiedź na potrzebę stymulowania rozwoju lokalnego. W 

realizację tego przedsięwzięcia wpisuje się m.in. inicjowanie i wdrażanie wspólnych 

projektów, uruchamianie sieci współpracy i wymiany doświadczeń (GORZELAK 2001). 

W kontekście rosnącej wagi kapitału społecznego w procesie zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego szczególnego znaczenia nabierają alternatywne formy zarządzania rozwojem 

oparte na dobrowolnej współpracy, czego przykładem są partnerstwa terytorialne na rzecz 

rozwoju. W konsekwencji, przyjęty problem badawczy dotyczy istoty funkcjonowania 

sformalizowanych partnerstw terytorialnych, a także roli jaką pełnią w procesie stymulowania 

rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego. 

 

Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie w zrównoważonym 

rozwoju obszarów wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego 

Lokalne Grupy Działania zaczęły powstawać w ramach wdrażania Schematu I 

Pilotażowego Programu LEADER+, tj. od 2004 r. W ramach ogólnopolskiego naboru do 

programu w woj. warmińsko-mazurskim złożono 14 wniosków, z których wybrano 9. W 

wyniku ich realizacji do końca 2006 r. tworzone były partnerstwa (LGD) oraz opracowywane 

strategie (ZSROW), obejmujące łącznie ponad połowę (58%) obszaru uprawnionego, czyli 

gmin wiejskich  

i miejsko-wiejskich województwa63. Chęć wdrażania przygotowanych dokumentów 

strategicznych zadeklarowało 10 partnerstw, które do końca 2006 r. złożyły wnioski o 

wsparcie w ramach schematu II. Wybranych zostało 8 z nich, realizujących strategie na 

obszarze 57 gmin. Trzy najmniejsze LGD obszarem działania obejmowały jedną lub dwie 

gminy, zaś trzy największe partnerstwa funkcjonowały na obszarze 11-12 gmin. Wśród 

partnerstw formę stowarzyszenia posiadało 6 LGD, związku stowarzyszeń – kolejne 3 lokalne 

grupy działania, fundacji – 1. Liczba członków założycieli LGD na terenie woj. warmińsko-

mazurskiego wahała się od 17 do 42. Jak wskazują badania, inicjatorami procesu powstawania 

LGD były głównie aktywnie działające organizacje pozarządowe, a zaledwie w trzech 

przypadkach samorząd gminny. 

 
63 W województwie warmińsko-mazurskim uprawnionych do uczestnictwa w PP Leader+ było 100 gmin, czyli 67 wiejskich i 
33 miejsko-wiejskie. 
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O powstaniu w 2008 r. kolejnych partnerstw terytorialnych na terenie Warmii i Mazur 

zadecydowały głównie osiągnięcia i sukcesy funkcjonujących LGD. W styczniu 2009 r. 

gotowość do uczestniczenia w kolejnej edycji LEADER-a potwierdziło 15 partnerstw, które 

opracowały lokalne strategie rozwoju (LSR) i złożyły wniosek o udział w realizacji Osi 4 

LEADER, w tym 9 uczestniczących uprzednio w pilotażu Leader+. Wybranych zostało 14 z 

nich, które objęły swym zasięgiem łącznie 93 gminy. Ostatecznie LSR w województwie w 

latach 2007-2013 realizowało 13 partnerstw.  

W latach 2007-2013 podejście LEADER było wdrażane w ramach dwóch programów 

operacyjnych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz PO 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-

2013” (PO Ryby). Oś LEADER wdrażana w ramach tego pierwszego programu była tzw. 

partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy 

działania (LGD)  

i polegała na opracowaniu przez lokalną społeczność lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz na 

realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, 

kulturowe, historyczne oraz wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów, tj. 

publicznego, gospodarczego i społecznego. W podobny sposób było wdrażane podejście 

LEADER  

w przypadku PO Ryby 2007-2013. Także tutaj realizacja programu miała przyczynić się do 

aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa, głównie poprzez wdrażanie 

lokalnych inicjatyw. Także tutaj dużą rolę przypisuje się Lokalnym Grupom Rybackim 

(LGR), stowarzyszeniom opartym na partnerstwie trójsektorowym. Funkcjonowanie LGD i 

LGR opierało się na oddolnym opracowaniu lokalnej strategii rozwoju oraz realizacji 

wynikających z zapisów tego dokumentu projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności 

przedstawicieli lokalnej społeczności. Co ważne, projekty zarówno w przypadku lokalnych 

grup działania, jak i lokalnych grup rybackich były wskazywane jako rekomendowane do 

dofinansowania przez partnerstwo,  

a ich realizacja przyczyniła się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. 

W obecnym okresie programowania, tj. w latach 2014-2020 w woj. warmińsko-

mazurskim strategiczne plany rozwoju na obszarze 107 gmin wdraża 12 lokalnych partnerstw 

trójsektorowych (10 LGD i 2 LGR) w ramach tzw. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność (RLKS)64, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Instrument RLKS zachowuje podstawowe 

założenia metody LEADER, czyli: 

− oddolność – szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii, 

− terytorialność – lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru, 

− zintegrowanie – łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup 

interesu, 

− partnerstwo – lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą 

różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, 

− innowacyjność (w skali lokalnej), 

− decentralizację zarządzania i finansowania, 

 
64 Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) stosowany w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 
umożliwia wdrażanie metody LEADER także w ramach polityki spójności (zgodnie z art. 32-35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17. 12. 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR. 
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− sieciowanie i współpracę – wymianę doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych 

praktyk. 

9.2. Metodyka badań 

Celem głównym badań było określenie wpływu partnerstw terytorialnych na lokalny 

rozwój ekonomiczny i społeczny. Zbiorowość statystyczną stanowiły partnerstwa terytorialne 

funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wdrażające strategiczne 

programy rozwoju. W badaniu zastosowano metodę badań ankietowych z wykorzystaniem 

narzędzia badawczego – kwestionariusza wywiadu (załączniki nr 1-4), który skierowano do  

4 grup interesariuszy: 

− kadry zarządzającej partnerstwem, 

− członków partnerstwa, 

− pracowników, 

− przedstawicieli organu odpowiedzialnego za wdrażanie strategii partnerstwa. 

Dla zdefiniowanego celu badania określono następujące zakresy: 

a) podmiotowy, który obejmuje trójsektorowe partnerstwa terytorialne (lokalne grupy 

działania – LGD i lokalne grupy rybackie – LGR) wdrażające strategie rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność; 

b) przedmiotowy, za który uznano aktywność partnerstw terytorialnych na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; 

c) czasowy, tj. rok 2019 dla danych pierwotnych, uzyskanych w trakcie badań 

empirycznych; 

d) przestrzenny – obszar województwa warmińsko-mazurskiego. 

Postępowaniem badawczym objęto wszystkie jednostki badanej zbiorowości 

statystycznej (badanie pełne) zidentyfikowane za pomocą Bazy Lokalnych Grup Działania 

2014-2020 funkcjonującej na stronie internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

Podstawę do analizy danych stanowiły 202 wypełnione arkusze kwestionariusza ankietowego. 
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9.3. Trójsektorowe partnerstwa terytorialne w województwie warmińsko-

mazurskim 

 Charakterystyka respondentów 

Większość osób biorących udział w badaniu stanowiły kobiety (60,4%). Respondenci 

generalnie posiadają wykształcenie wyższe magisterskie (63,5%) lub licencjackie/inżynierskie 

(14,9%), a ich średni wiek wynosi 45,5.  

 

Rysunek 2. Płeć i wykształcenie respondentów 

    

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Spośród 202 otrzymanych ankiet najwięcej bo 43,6% zostało wypełnionych przez 

członków partnerstwa, najmniej zaś (14,8%) stanowiły odpowiedzi udzielone przez kadrę 

zarządzającą partnerstwem (rys. 3). Taki podział wynika z liczebności zbiorowości 

statystycznej poszczególnych grup badanych interesariuszy, w której najbardziej liczną grupę 

stanowią właśnie członkowie partnerstwa, zaś najmniej liczną kadra zarządzająca. 

Analizując strukturę ankietowanych pod kątem przynależności do sektorów tworzących 

partnerstwo (rys. 4) można zauważyć dominację reprezentantów sektora społecznego. 

Stanowili oni ponad 45% badanych. Blisko 1/4 kwestionariuszy została wypełniona przez 

przedstawicieli sektora publicznego, najmniej licznie był reprezentowany sektor gospodarczy. 

Warto zaznaczyć, że 4 osoby wskazały, iż reprezentują zarówno sektor publiczny, jak i 

społeczny. Chociaż formalnie w strukturach partnerstwa można być przedstawicielem jednego 

z trzech sektorów, często aktywność liderów w środowisku lokalnym wiąże ich zarówno z 

władzą publiczną, jak z obszarem działalności obywatelskiej. Taka sytuacja była już 

wielokrotnie przedmiotem analizi zarzutów o tzw. ukrytą dominację sektora publicznego 

(KNIEĆ 2012). Notowano przypadki, w których ze względu na konieczność zachowania 

„równowagi sił” osoby faktycznie reprezentujące sektor publiczny występowały w partnerstwie 

jako mieszkańcy lub członkowie organizacji pozarządowej, będąc tym samym 

przedstawicielami sektora społecznego.  
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Rysunek 3. Grupy respondentów ze względu na funkcję pełnioną w partnerstwie (n=202) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Wśród udzielających odpowiedzi znalazło się 18,8% osób, które wskazały, że nie należą 

do partnerstwa. Byli to pracownicy biura lokalnej grupy działania lub lokalnej grupy 

rybackiej65. 

Rysunek 4. Sektory reprezentowane przez ankietowanych (n=202) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

  

 
65 Członkiem LGD/LGR może być także pracownik biura, jeśli spełnia warunki członkostwa określone przez 

partnerstwo. Część pracowników badanych partnerstw należało do LGD/LGR. 
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Ocena jakości funkcjonowania partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich 

Współpraca i zaangażowanie 

Współpraca między sektorami publicznym, gospodarczym i społecznym jest 

warunkiem zasadniczym i nieodzownym do budowy i wzmacniania obywatelskiego modelu 

społeczeństwa, który przyczynia się do kolektywnego rozwiązywania problemów czy realizacji 

inicjatyw prorozwojowych. Bez współpracy nie ma mowy o transparentnym planowaniu 

rozwoju, uwzględniającym interesy możliwie szerokiego grona mieszkańców obszarów 

wiejskich. Bez współpracy międzysektorowej nie ma również możliwości skutecznego 

wdrażania idei zrównoważonego rozwoju, gdyż każdy z sektorów posiada własne priorytety i 

interesy związane  

z poszczególnymi wymiarami szeroko rozumianego postępu społeczno-gospodarczego, przy 

zachowaniu praw przyszłych pokoleń do odpowiedniej jakości życia. 

Partnerstwo jest siecią współpracy opartą na zaufaniu, czego jedną z gwarancji może 

być jasny podział władzy, ustalony poprzez odpowiednie parytety. Ma to zastosowanie m.in.  

w stosunku do parytetów sektorowych, których celem jest zapewnienie odpowiedniej 

reprezentacji przedstawicieli każdego z trzech sektorów tj. społecznego, publicznego  

i gospodarczego.  

Jak wynika z opinii badanych Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie 

wdrażające programy rozwojowe na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego 

charakteryzują się generalnie zrównoważoną reprezentacją podmiotów z poszczególnych 

sektorów. Taką opinię wyraziło aż 89% ankietowanych. Podobny odsetek badanych (90%) był 

zdania, że równowaga została zapewniona także pod względem geograficznym, rozumianym 

jako reprezentacja obszaru danej gminy, bez względu na sektorową przynależność 

przedstawiciela. W większości respondenci nie widzą więc potrzeby zmian w tym zakresie. 

Spośród tych, którzy postulują wprowadzenie modyfikacji (10%) połowa wskazuje wprost na 

konieczność ograniczenia roli sektora publicznego lub pośrednio, poprzez wzmocnienie 

pozycji sektora społecznego i gospodarczego. Ten pogląd oddaje jedna z wypowiedzi: 

„Ograniczona reprezentacja sektora publicznego, wykluczenie pracowników, radnych, osób 

decyzyjnych  

w gminach zapisujących się jako sektor społeczny, wpływa to niekorzystnie na podejmowane 

decyzje”. W kontekście postulowanych zmian pojawiało się także wskazanie konieczności 

pozyskania nowych członków. 

 Liczba członków partnerstw terytorialnych w opinii większość badanych (67,3%) jest 

odpowiednia66, a ich współpraca układa się dobrze (45,5%) lub bardzo dobrze (35,6%). Za 

poprawną uznało ją 17,8% ankietowanych, nikt natomiast nie ocenił jej negatywnie (rys. 5). 

 Ogólne zaangażowanie członków w działalność Lokalnej Grupy Działania jest także 

stosunkowo wysoko (39,6%) oceniane. Jako niskie, lub bardzo niskie określa je około co 

dziesiąty ankietowany (rys.5). Niespełna połowa respondentów (45,5%) twierdzi jednak, że 

poziom zaangażowania jest różny w odniesieniu do reprezentantów poszczególnych sektorów. 

Za najmniej aktywny został uznany sektor gospodarczy, jako najbardziej zaangażowany 

natomiast sektor publiczny, który o 11,4% wskazań wyprzedził sektor społeczny (rys. 6). 

Zastanawiające jest czy wynik lidera nie jest przypadkiem rezultatem wysokiej reprezentacji, 

także nieformalnej, przedstawicieli sektora publicznego w strukturach LGD/LGR. 

 

 
66 Na zbyt małą liczbę członków partnerstwa wskazało 18,8% ankietowanych, z kolei 6% twierdzi, że jest ona zbyt duża. 
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Rysunek 5. Ocena współpracy i zaangażowania członków partnerstwa? (n=202) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 Jedną z głównych idei powołania międzysektorowych partnerstw terytorialnych było 

stworzenie platformy wspólnych działań na rzecz racjonalnego wykorzystania endogennych 

zasobów obszaru, u podstaw której legło przekonanie o konieczności zapewnienia 

zaangażowania przedstawicieli trzech sektorów. Kreatorem rozwoju ma być nie tylko samorząd 

lokalny, ale także, a nawet przede wszystkim lokalni liderzy życia społecznego i 

gospodarczego. Zadaniem LGD jest więc także mobilizowanie lokalnych przedsiębiorców, 

organizacji pozarządowych, grup nieformalnych czy samych mieszkańców do aktywności na 

rzecz rozwoju. 

 

Rysunek 6. Aktywność reprezentantów poszczególnych sektorów w opinii respondentów 

(n=88) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 Wyniki badania wskazują, że partnerstwa terytorialne działające na obszarze Warmii  

i Mazur pełnią rolę inicjatora działań prorozwojowych, zwłaszcza wśród przedstawicieli 

sektora społecznego. Relatywnie najmniejszy wpływ działalności LGD/LGR ankietowani 
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zauważają na aktywność lokalnego biznesu, choć sam wpływ jest oceniany stosunkowo 

wysoko, na co wskazało 3/4 respondentów. 

Tabela 2. Na ile Pani/Pan zgadza się z następującymi stwierdzeniami (n=200) 

Stwierdzenie 
Zdecydowanie 

tak 

Raczej 

tak 

Raczej 

nie 

Zdecydowanie 

nie 

Trudno 

powiedzieć 

Działania LGD/LGR 

zwiększyły aktywność 

przedstawicieli sektora 

społecznego  

w społeczności lokalnej 

47% 50% 0% 0% 3% 

Działania LGD/LGR 

zwiększyły aktywność 

przedstawicieli sektora 

gospodarczego  

w społeczności lokalnej 

26% 49% 12% 0% 13% 

Działania LGD/LGR 

zwiększyły aktywność 

przedstawicieli sektora 

publicznego  

w społeczności lokalnej 

38% 46% 8% 0% 8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Komunikacja i decydowanie w partnerstwie 

 Warunkiem sprawnie funkcjonującego i efektywnego partnerstwa jest skuteczne 

informowanie oraz właściwa komunikacja wewnątrz, jak również ta z otoczeniem. Partnerstwo 

wymaga przestrzeni do swobodnej artykulacji potrzeb i interesów oraz transparentnego  

i akceptowalnego systemu podejmowania decyzji, który pozwoli na zoptymalizowanie 

poziomu zaspokajanych potrzeb interesariuszy. 

 Członków LGD i LGR Warmii i Mazur zapytano czy czują się odpowiednio 

poinformowani o tym, co dzieje się w partnerstwie. Większość z nich wskazała, że są 

zadowoleni z zakresu i sposobu powiadamiania. Około 1/5 respondentów wskazała jednak, że 

docierają do nich jedynie nieliczne informacje. Pocieszający jest fakt, że nikt z ankietowanych 

nie wskazał, aby nie docierały do niego żadne informacje. 

 Fakt, że partnerstwa terytorialne prowadzą działania informacyjne wobec swoich 

członków został potwierdzony w odpowiedziach na pytanie o sposoby informowania 

stosowane przez LGD/LGR. W tym pytaniu także nikt nie wskazał, że nie jest informowany w 

ogóle (rys. 8).  
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Rysunek 7. Na ile jest Pani/Pan informowana o działalności LGD/LGR? (n=88) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Rysunek 8. W jaki sposób jest Pani/Pan informowana o działalności LGD/LGR? (n=88) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 Z danych uzyskanych w badaniu wynika, że członkowie partnerstwa są najczęściej 

informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej, jak 

odpowiedziało odpowiednio 79,5% i 70,5%. Wysoki odsetek wskazań dotyczył także 

pozyskiwania informacji podczas oficjalnych spotkań grupy (59,1%). Wśród odpowiedzi „w 

inny sposób” znalazło się m.in. wskazanie na osobę trzecią – respondenci zaznaczyli, że 

informacje przekazują im „znajomi” czy „reprezentant gminy”. 

Zdecydowana większość członków LGD twierdzi, że stosowane formy komunikacji 

wewnątrz partnerstwa są wystarczające. Jedynie niespełna co dziesiąty badany wskazuje na 

konieczność wprowadzenia zmian. Wśród propozycji usprawnień w tym zakresie znalazła się 
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konieczność wprowadzenia takich działań, które spowodują, że więcej informacji będzie 

docierać do członków, a lepszy przepływ informacji mają zapewnić częstsze kontakty 

bezpośrednie. 

 Jak już wspomniano, jednym z kluczowych źródeł informacji o LGD, obok komunikacji 

elektronicznej (mail, strona www), są spotkania. Członków partnerstwa oraz pracowników biur 

zapytano o ich częstotliwość i regularność. Wyniki odpowiedzi zaprezentowano na wykresie 

poniżej (rys. 9). 

Rysunek 9. Częstotliwość i regularność spotkań członków LGD/LGR (n=126) 

    

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 Większość partnerstw organizuje oficjalne spotkania swoich członków w razie 

potrzeby, kilka razy w roku. Niewiele ponad 1/4 ankietowanych twierdzi, że spotyka się jedynie 

raz w roku, zapewne na tzw. sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków. Spotkania są 

zazwyczaj zwoływane w odniesieniu do potrzeb, chociaż blisko 35% respondentów deklaruje, 

że spotkania są regularne i odbywają się zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. 

 Zapytani o to, jak często uczestniczą w tych spotkaniach ponad połowa członków LGD 

(54,6%) odpowiedziała, że jest obecna na większości spotkań, a 15,9% zadeklarowało, że 

uczestniczy we wszystkich zebraniach partnerstwa. Czasami lub rzadko na spotkaniach pojawia 

się co czwarty ankietowany, natomiast 4 badanych wskazało, że zazwyczaj są nieobecni  

(rys. 10). 

 W toku badania zapytano także członków partnerstwa o ich subiektywne poczucie 

wpływu (rys. 11), oraz opinię o poziomie i zakresie konsultacji decyzji podejmowanych  

w partnerstwie (rys. 12). Są to kluczowe kwestie będące podstawą zaangażowania członków, 

bez którego niezwykle trudno o sprawnie funkcjonujący jakikolwiek podmiot. 

Zadowalający jest fakt, że zdecydowana większość (73%) stwierdziła, że ma wpływ na 

decyzje dotyczące LGD, które zdaniem ponad połowy ankietowanych są konsultowane w 

sposób satysfakcjonujący. Niepokoi jednak stosunkowo duży odsetek wskazań braku poczucia 

wpływu, co zadeklarowało 27% członków, a także opinia 11% respondentów o 

niewystarczającym poziomie konsultacji spraw ważnych dla funkcjonowania partnerstwa.  
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Rysunek 10. Jak często uczestniczy Pani/Pan w spotkaniach LGD/LGR? (n=88) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Rysunek 11. Czy ma Pani/Pan poczucie wpływu na decyzje podejmowane w LGD/LGR? 

(n=88) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Rysunek 12. Na ile, w Pani/Pana opinii, decyzje dotyczące funkcjonowania LGD/LGR są 

konsultowane z członkami partnerstwa? (n=88) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Problemy w funkcjonowaniu partnerstw terytorialnych 

Obok wielu zalet zorganizowanej współpracy na rzecz rozwoju lokalnego, jednocześnie 

zwraca się uwagę na deficyty w sprawności funkcjonowania partnerstw (NOWORÓL 2018), 

czy zagrożenia jakie może przynieść wypaczenie idei partnerstwa. W literaturze wskazuje się 

na przypadki „kolonizacji partnerstw” przez lokalne władze samorządowe, zagrożenia 

autentyczności partnerstw poprzez zaburzenia w parytetach władzy i nadreprezentację jednego 

sektora, „klientelizm” polegający na uznaniu jednej z grup za uprzywilejowaną, czy 

biurokratyzację pracy partnerstwa (OSBORN 1998, CONSIDINE 2003, FURMANKIEWICZ 

2006, KNIEĆ 2012).  

Wśród problemów we współpracy, na jakie napotykają reprezentanci partnerstw 

terytorialnych z Warmii i Mazur najczęściej były wymieniane te związane z zaangażowaniem  

i motywacją członków. Najwięcej osób wskazało z jednej strony na trudności  

w wygospodarowaniu czasu na działalność w ramach partnerstwa ze względu na inne 

zobowiązania (44,6%), z drugiej jednak na niską motywację (41,6%) i niewielkie 

zaangażowanie w podejmowanie inicjatyw (32,7%).  

Znaczący odsetek odpowiedzi dotyczył także problemów technicznych – 1/3 

respondentów wskazała, że część osób ma kłopoty z dojazdem na spotkania, co może się wiązać 

z rozległością obszaru funkcjonowania partnerstwa (na ten fakt wskazało 10,5% 

ankietowanych67), a także z niedoborem infrastruktury komunikacyjnej na obszarze 

partnerstwa. Pocieszającym jest fakt, iż jedynie co 10 ankietowany wskazał na konflikty 

wewnętrzne, a co piąty stwierdził, że w ogóle nie dostrzega barier we współpracy w ramach 

LGD. 

W odpowiedzi na propozycje usprawnień partnerskich działań ankietowani wskazali na 

potrzebę: 

− zwiększenia działań aktywizacyjno-integracyjnych oraz motywacyjnych dla członków w 

celu podniesienia zaangażowania i poczucia przynależności; 

− informowania członków na bieżąco o działalności partnerstwa, w tym: 

 
67 Zob. rysunek 14. 
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• lepszy przepływ informacji, 

• częstsze spotkania, 

• transparentność działań; 

− stworzenia grup zadaniowych/tematycznych; 

− organizacji profesjonalnych szkoleń i atrakcyjnych spotkań dla członków. 

 

Rysunek 13. Główne bariery współpracy w ramach partnerstwa terytorialnego (n=202) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

9.3. Partnerstwa terytorialne Warmii i Mazur jako instrument kreowania 

polityki lokalnego rozwoju 

 Członków Zarządu, pracowników biura oraz członków partnerstwa poproszono o opinię 

na temat zasięgu oddziaływania LGD/LGR, w kontekście sprawności realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju. Zdecydowana większość respondentów uznała, że obszar geograficzny 

działalności partnerstwa oraz liczba mieszkańców na obszarze objętym strategią są 

odpowiednie, na co wskazało 77,2% i 70,2%. W odniesieniu do liczby mieszkańców pozostali 

ankietowani albo nie mieli zdania (15,8%), albo twierdzili, że jest zbyt mała (14%). Nikt 

natomiast nie uważał, że liczba mieszkańców na obszarze funkcjonowania partnerstwa jest zbyt 

duża, przeciwnie do opinii na temat zasięgu geograficznego działalności, gdzie 10,5% 

respondentów wskazała, że jest on zbyt rozległy. 

 Kadrze zarządzającej partnerstwem zdano ponadto pytanie, jak zmieniał się obszar 

działalności LGD/LGR od momentu jej powstania. Ponad połowa odpowiedziała, że się 

zwiększył wskazując, że przyłączyło się od 1 do aż 6 gmin. Blisko 1/5 zadeklarowała, że obszar 
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zmniejszył się o dwie gminy, a niespełna 30% partnerstw nie zmieniło zasięgu funkcjonowania 

od momentu ich powołania. 

Rysunek 14. Opinia na temat zasięgu działalności partnerstwa [%] (n=114) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Networking i sieciowe działania lokalnych partnerstw terytorialnych 

Znaczna większość partnerstw należy do sieci współpracy regionalnych czy 

ogólnopolskich, a niektóre nawet do sieci międzynarodowych, które to sieci W. Knieć nazywa 

„metapartnerstwami, czyli partnerstwami partnerstw” (KNIEĆ 2012). W konsekwencji 

Lokalne Grupy Działania próbują wpływać na kwestie dotyczące zakresu ich działalności 

rozstrzygane ponadregionalnie, czy na arenie krajowej i szerzej międzynarodowej. 

Zdecydowana większość (93,3%) partnerstw międzysektorowych z województwa warmińsko-

mazurskiego deklaruje, że należy do sieci współpracy LGD o zasięgu regionalnym (LGD 

Warmii i Mazur), a 60% należy do sieci współpracy o zasięgu większym niż regionalny. Do 

najczęściej wymienianych należą: Polska Sieć LGD, Krajowa Sieć Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Jedno partnerstwo wskazało, że należy do 

Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD). 

 Ponad połowa ankietowanych wskazała, że realizuje wspólne projekty z innymi 

partnerstwami, a poproszeni o wskazanie obszarów współpracy najczęściej wskazywali na 

działania w zakresie: 

− tworzenia i promocji sieciowych produktów turystycznych;  

− promocji walorów turystycznych obszaru; 

− lokalnego dziedzictwa kulinarnego; 

− edukacji ekologicznej. 

W ankietach pojawiło się wskazanie Północnego Szlaku Rybackiego jako przykładu 

ponadregionalnej sieci tematycznej tworzącej wspólny produkt turystyczno-edukacyjny w 

oparciu o tradycje środowisk rybackich, infrastrukturę oraz wydarzenia związane z rybactwem. 

0
14

70,2

15,8

10,5
5,3

77,2

7 liczba mieszkańców

obszar geograficzny
działalności



219 

 

Do sieci należy 13 lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich działających na terenie 

Polski północnej, w tym 4 z Warmii i Mazur68.  

 

Rysunek 15. „Sieciowość” w działalność lokalnych partnerstw trójsektorowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Blisko połowa partnerstw deklaruje ponadto, że podejmuje wspólne działania  

z instytucjami, organizacjami czy przedsiębiorstwami spoza LGD/LGR, a działającymi na 

terenie funkcjonowania partnerstwa. Szczegóły dotyczące tej współpracy zawarto w poniższej 

tabeli. 

Tabela 3. Zakres współpracy i partnerzy Lokalnych Grup Działania 

Obszary współpracy Podmioty współpracujące 

Promocja atrakcji turystycznych obszaru podmioty z branży turystycznej, jednostki 

sektora finansów publicznych 

Promocja lokalnych produktów 

żywnościowych/ udział w targach 

lokalni producenci żywności 

Wsparcie przedsiębiorczości lokalne stowarzyszenia i fundacje 

Wydarzenia edukacyjne, integracyjne Gminne Ośrodki Kultury, łowiska 

rybackie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Sprawność wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju 

 Należy stwierdzić, że respondenci generalnie pozytywnie oceniają funkcjonowanie 

partnerstwa trójsektorowego (tab. 4) i w zdecydowanej większości (99%) zauważają 

pozytywne zmiany dzięki jego działaniom. Niewiele mniej (97%) zaprzeczyło, że zauważyło 

 
68 Zob. http://szlakrybacki.pl/. 
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jakiekolwiek negatywne skutki funkcjonowania lokalnej grupy działania czy lokalnej grupy 

rybackiej w swoim środowisku lokalnym. 

 Z badań wynika, że możliwe do realizacji działania w ramach wdrażania inicjatywy 

LEADER zarówno odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnej, jak również przyczyniają 

się do rozwiązywania jej problemów. Tak uważa odpowiednio 90% i 82% ankietowanych. 

Warto zaznaczyć, że nikt nie wskazał, aby zdecydowanie nie zgadzał się z tymi stwierdzeniami. 

Zauważalny jest jednak stosunkowo duży odsetek niezdecydowanych – odpowiedzi „trudno 

powiedzieć” udzieliło odpowiednio 8% i 11% respondentów. 

 

Tabela 4. Na ile Pani/Pan zgadza się z następującymi stwierdzeniami: (n=202) 

Stwierdzenie 
Zdecydowanie 

tak 

Raczej 

tak 

Raczej 

nie 

Zdecydowanie 

nie 

Trudno 

powiedzieć 

Zauważyłam/em pozytywne zmiany 

dzięki działaniom LGD/LGR 
54% 45% 0% 0% 1% 

Zauważyłam/em negatywne skutki 

działania LGD/LGR 
0% 2% 26,3% 70,7% 1% 

Możliwe do realizacji działania w ramach 

wdrażania inicjatywy LEADER/RLKS 

odpowiadają na potrzeby społeczności 

lokalnej/ interesariuszy 

41% 49% 2% 0% 8% 

Możliwe do realizacji działania w ramach 

wdrażania inicjatywy LEADER/RLKS 

przyczyniają się do rozwiązywania 

problemów społeczności lokalnej/ 

interesariuszy 

24% 58% 7% 0% 11% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Rysunek 16. Jak w Pani/Pana opinii przebiega proces wdrażania LSR?  

Można wskazać więcej niż jedną odpowiedź. (n=114) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 Blisko 90% ocenia jako „raczej duże” (50,9%) lub „bardzo duże” (38,6%) 

zainteresowanie lokalnej społeczności organizowanymi przez LGD/LGR naborami o 
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przyznanie pomocy finansowej. Najbardziej popularne są konkursy, w ramach których 

przyznawane są dotacje na otwarcie działalności gospodarczej i wsparcie już prowadzonego 

biznesu, czego rezultaty są zauważalne. Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie 16. 

większość (61%) ankietowanych przedstawicieli Zarządu, Rady i pracowników biur dostrzega 

wyraźne efekty działań realizowanych przez partnerstwa, w ramach – jak twierdzi 42% – 

strategii wdrażanych zgodnie z planem. Chociaż żaden z badanych nie twierdzi, że wdrażanie 

LSR jest zagrożone, to wyraźny odsetek (32%) wskazuje na fakt, że proces wyboru wniosków 

jest zbyt długi. 

 Wśród kluczowych barier w sprawnym wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju 59% 

ankietowanych wskazuje na zbytnią formalizację i biurokratyzację. Skomplikowany wniosek  

i biznes plan, a także konieczność załączania wielu dokumentów w formie papierowej, już na 

pierwszym etapie wnioskowania o środki w ramach LSR, stwarza znaczne problemy we 

właściwym przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych.  

Rysunek 17. Co Pani/Pana zdaniem utrudnia funkcjonowanie LGD/LGR i sprawną realizację 

LSR? Można wskazać więcej niż jedną odpowiedź. (n=200) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 Kolejnym istotnym mankamentem w opinii badanych są istniejące uregulowania 

formalno-prawne, które zakładają dwustopniową weryfikację wniosków o dofinansowanie – 

przez samo partnerstwo, a następnie przez Urząd Marszałkowski – co drastycznie wydłuża 

termin oceny wniosków. Zdarza się, że od momentu złożenia dokumentów aplikacyjnych do 

decyzji o przyznaniu pomocy mija od kilku do kilkunastu miesięcy. Zmienia się sytuacja na 

rynku, niektórzy wnioskodawcy modyfikują swoje plany, rezygnują z podpisania umowy. 

Takie doświadczenia innych czasem skutecznie zniechęcają kolejnych potencjalnych 

wnioskodawców przyczyniając się do spadku aktywności społeczności lokalnej w zakresie 

realizacji projektów ze wsparciem w ramach wdrażania lokalnych strategii. 
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być – zdaniem respondentów – uproszczenie procedur oraz zmniejszenie formalizacji  
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− uprościć wniosek i wprowadzić np. fiszki projektowe na pierwszym etapie weryfikacji 

pomysłu na projekt; 

− wykorzystać IT w procesie wyboru wniosków (np. poprzez wprowadzenie generatora 

wniosków aplikacyjnych, dopuszczenie załączania skanów dokumentów zamiast 

składanych w formie papierowej i do tego potwierdzonych za zgodność przez organ, 

który wydał dokument, LGD lub Urząd Marszałkowski); 

− skrócić czas oczekiwania na decyzję o wyborze/na ocenę wniosku np. poprzez 

wprowadzenie jednostopniowej oceny dokumentów aplikacyjnych (albo przez LGD, 

albo przez Urząd Marszałkowski); 

− zwiększyć liczbę szkoleń dla pracowników LGD/LGR i potencjalnych beneficjentów; 

− zwiększyć poziom dofinansowania do 80%-100% kosztów realizacji projektu; 

− zmniejszyć liczbę załączników i zwiększyć liczbę oświadczeń o posiadanym 

dokumencie. 

Pomysłem na usprawnienie procesu może być także zwiększenie autonomii partnerstwa 

w zakresie wdrażania strategicznego programu rozwoju. Większość ankietowanych (63%) jest 

zdania, że LGD powinna posiadać kompetencje do podpisywania umów o dofinansowanie 

projektów, a także kontroli ich realizacji (56% wskazań). Niewiele mniej uważa (45%), że LGD 

powinna ponadto weryfikować poprawność wydatków w ramach projektów i wypłacać środki  

z dotacji. Z kolei 13% twierdzi, że aktualny zakres uprawnień partnerstwa jest wystarczający, 

taki sam odsetek nie ma zdania w przedmiotowym temacie (rys. 18). 

Rysunek 18. Czy Pani/Pan popiera zwiększenie kompetencji LGD/LGR związanych  

z wdrażaniem LSR? Można wskazać więcej niż jedną odpowiedź. (n=200) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Dynamika rozwoju lokalnego w kontekście realizacji strategii partnerskich 

 Wszystkie objęte badaniem grupy interesariuszy zostały poproszone o ocenę dynamiki 

rozwoju obszaru funkcjonowania partnerstwa, objętego wdrażaniem Lokalnej Strategii 

Rozwoju poprzez ustosunkowanie się do stwierdzenia: W ostatnich kilku latach warunki do 

życia na obszarze działania LGD/LGR poprawiły się. „Raczej tak” i „zdecydowanie tak” 

odpowiedziało aż 93% ankietowanych. Na odpowiedź „raczej nie” wskazało zaledwie 2%, nikt 

natomiast nie zadeklarował, aby się zdecydowanie nie zgadzał (rys. 19). 

Rysunek 19. W ostatnich kilku latach warunki do życia na obszarze działania LGD/LGR 

poprawiły się (n=202) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 Respondenci generalnie bardzo pozytywnie ocenili zmiany, jakie zaobserwowali na 

obszarze funkcjonowania partnerstwa. Dokonali także oceny tych zmian w odniesieniu do 12 

zdefiniowanych obszarów, ważnych w kontekście zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich69. Wyniki tych ocen zestawiono na wykresie 20. 

Rysunek 20. Ocena zmian, jakie dokonały się w ostatnich kilku latach na obszarze działalności 

partnerstwa, w zakresie: (n=202) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 Większość ankietowanych oceniała pozytywnie zmiany w poszczególnych obszarach.  

W aż 9 zakresach ponad 80% respondentów uznała, że „zdecydowanie się poprawiło” lub 

„poprawiło się”, przy czym w stosunku do 11 obszarów nikt nie wskazał żeby zmiany miały 

 
69 Definiując zakresy do oceny wzięto także pod uwagę zadania i obszar działalności Lokalnych Grup Działania określony 
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 ). 
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charakter negatywny. Jedynie w odniesieniu do infrastruktury drogowej 2% respondentów 

wskazało, iż jej stan w ostatnich latach pogorszył się. Najwięcej pozytywnych zmian 

ankietowani zauważają w zakresie infrastruktury i oferty kulturalnej i społecznej, turystyki i 

rekreacji oraz promocji obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem promocji dziedzictwa 

kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki. 

 Kolejnym etapem badań było zidentyfikowanie jaki wpływu na rozwój obszaru miała 

działalność partnerstw trójsektorowych. Aż 67% ankietowanych uznało, że to, co robi Lokalna 

Grupa Działania ma duży lub bardzo duży wpływ na poprawę warunków życia. Warto 

zaznaczyć, że nikt nie wskazał, że w ogóle tego wpływu nie dostrzega. 

Rysunek 21. Jak Pani/Pan ocenia znaczenie i wpływ działalności LGD/LGR oraz wdrażania 

LSR na rozwój gmin wchodzących w skład partnerstwa? (n=202) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Zadaniem respondentów było także określenie wpływu działalności partnerstwa na 

obszary, które wcześniej były przedmiotem ich oceny pod kątem zmian, jakie zaszły w 

ostatnich latach, poprzez wskazanie czy ich zdaniem był to wpływ bardzo duży, duży, 

przeciętny, niewielki, czy bez znaczenia. W procesie agregacji i analizy danych nadano rangi 

poszczególnym wskazaniom, w następujący sposób: bardzo duży wpływ – 5, duży wpływ – 4, 

przeciętny – 3, niewielki wpływ – 2, bez znaczenia – 1, co stanowiło podstawę do oszacowania 

oceny średniej. Wyniki przedstawiono na wykresie poniżej (rys. 22). 

 Najniższą ocenę średnią (2,85) respondenci przyznali efektom działalności partnerstwa  

w zakresie infrastruktury drogowej, którą także wcześniej najniżej ocenili pod kątem rozwoju. 

Taka sytuacja może wynikać z faktu, iż inwestycje drogowe, w porównaniu do pozostałych 

działań, są wysoce kosztochłonne, co w odniesieniu do stosunkowo niewielkich budżetów 

lokalnych partnerstw sprawiło, że działania w tym zakresie nie znalazły się w większości 

lokalnych strategii rozwoju. Nisko zostały także ocenione działania LGD w obszarze wdrażania 

rozwiązań przyjaznych środowisku (ocena średnia 3,09). Ocena w tym zakresie odnosiła się 

raczej do projektów infrastrukturalnych związanych z wykorzystaniem energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych, nie zaś do działań „miękkich” w zakresie np. edukacji ekologicznej.  

W odpowiedzi na pytanie otwarte (zob. rys. 24) respondenci wskazywali bowiem na pozytywne 
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efekty działalności LGD w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych z zachowaniem 

dbałości o środowisko naturalne. 

 

Rysunek 22. Ocena wpływu działalności LGD/LGR na poszczególne obszary (n=202) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 W ocenie ankietowanych działalność lokalnych partnerstw trójsektorowych przynosi 

najwięcej zauważalnych korzyści w zakresie promocji obszaru. Doceniana jest promocja 

zasobów naturalnych i turystyki oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego 

(średnia ocena 4,19), a także działania na rzecz zachowania lub odtwarzania kultury, 

zwyczajów, lokalnych tradycji (średnia ocena 4,04). Także w infrastrukturze i ofercie 

kulturalnej i społecznej respondenci zauważyli duży wpływ podejmowanych przez LGD 

inicjatyw i inwestycji realizowanych w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju (średnia 

ocena 4,09).  

 W założeniu tworzone partnerstwa trójsektorowe miały być katalizatorem współpracy  

w lokalnej społeczności, podmiotem integrującym partnerów z różnych sektorów w celu 

budowy przestrzeni i narzędzi do wspólnego działania na rzecz wykorzystania lokalnych 

zasobów w najbardziej efektywny sposób (Partnerstwa międzysektorowe … 2014). Badania 

potwierdzają pozytywne efekty integracji środowiska lokalnego w wyniku działalności LGD – 

ocena średnia 4,05 (rys. 22). 

 Poniższe wykresy prezentują szczegółowy rozkład oceny wpływu działalności 

partnerstwa na 4 najwyżej ocenione zakresy interwencji, tj. w obszarze promocji, rozwoju 

infrastruktury i oferty kulturalnej i społecznej, współpracy w środowisku lokalnym oraz 

działalności na rzecz zachowania lub odtworzenia lokalnego dziedzictwa historycznego i 

kulturowego.  

3,78
4,09

3,83

2,85

4,19

4,043,713,95

3,09

3,72

3,96

4,05

Aktywność gospodarcza –
rozwój przedsiębiorczości

Infrastruktura i oferta
kulturalna i społeczna

Infrastruktura i oferta
sportowa i rekreacyjna

Infrastruktura drogowa

Promocja obszaru

Zachowanie i/lub
odtwarzanie dziedzictwa

kulturowego i historycznego
Działania na rzecz lokalnych
zasobów krajobrazowych i

przyrodniczych

Turystyka i rekreacja

Rozwiązania przyjazne
środowisku

Lokalne produkty
żywnościowe

Aktywność i integracja
społeczności lokalnej

Współpraca w środowisku
lokalnym

2

2,5

3

3,5

4

4,5



226 

 

 

Rysunek 23. Wpływ działalności partnerstwa na: (n=202) 

    

   

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 Podczas badania respondenci mieli też możliwość zwrócenia uwagi na najważniejsze 

ich zdaniem efekty działalności partnerstwa poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte 

w tym zakresie. Swobodne wskazania ankietowanych zostały przeanalizowane i 

sklasyfikowane w grupy, które tylko częściowo pokryły się z wcześniej ocenianymi obszarami 

aktywności LGD/LGR. Wyodrębniono 9 grup tematycznych (zob. rys. 24) oraz grupę „inne” 
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zawierającą pojedyncze odpowiedzi, niemożliwe do przyporządkowania do pozostałych grup. 

W tej kategorii znalazły się takie odpowiedzi jak: 

− wzrost dostępności środków finansowych na realizacje projektów miękkich i małych 

projektów infrastrukturalnych; 

− wskazanie na funkcję LGD jako podmiotu doradczego udzielającego wsparcia małym 

wiejskim organizacjom pozarządowym czy grupom nieformalnym (np. Kołom 

Gospodyń Wiejskich); 

− aktywizacja dzieci i osób niepełnosprawnych; 

− wykorzystanie zasobów naturalnych z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne. 

Rysunek 24. Najważniejsze efekty działalności partnerstwa w opinii ankietowanych (n=202) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 Najwięcej pozytywnych efektów przyniosły inicjatywy partnerstwa w zakresie 

aktywności społecznej i integracji mieszkańców. Na ten obszar wskazało blisko 40% 

ankietowanych. Wysoko ocenione zostały także działania LGD na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości (27,7%) oraz infrastruktury publicznej, rozumianej jako ogólnodostępna, 

niekomercyjna infrastruktura społeczna, kulturalna, rekreacyjna czy turystyczna. 

 Należy zaznaczyć, że w odpowiedziach ankietowanych pojawia się wskazanie na 

bardzo ważny element, który jest podstawą rozwoju każdego obszaru – edukacja i świadomość 

jego mieszkańców. Jeden z respondentów, jako najważniejszy efekt działalności LGD/LGR 

wskazuje na „zwiększenie otwartości i zmiany w myśleniu środowisk wiejskich, tradycyjnie 

uznanych za trudne i zamknięte”. Badani zwracają uwagę na ogromną wartość kształcenia 

lokalnych liderów, dzięki któremu nabywają umiejętności poruszania się w procedurach 

działania programów wdrażanych przez UE (np. „szkolenia Jak napisać wniosek"), wzrost 

świadomości mieszkańców w zakresie funkcjonowania sektora NGO, czy możliwości 

pozyskania środków zewnętrznych, a także na wydarzenie edukacyjne organizowane przez 

LGD w ogóle. 
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9.5. Wyzwania rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w aspekcie 

działalności partnerstw terytorialnych 

Współpraca międzysektorowa stanowi zasadniczy fundament obecnego modelu 

polityki regionalnej Unii Europejskiej, a tym samym polskiej polityki regionalnej i lokalnej. 

Odpowiednie ramy formalno-prawne, wysoki poziom zaufania instytucjonalnego, a także 

dobrowolność współpracy stanowi podstawę efektywnego funkcjonowania partnerstw 

terytorialnych. Wszelkie próby odgórnego sterowania procesami integracji sektorów są z góry 

skazane na porażkę i w efekcie tworzą sztuczne, nieautentyczne relacje, na bazie których 

próżno budować sprawne partnerstwo. Nadmierna biurokratyzacja procesu wdrażania 

lokalnych strategii rozwoju może skutkować nieudolnością i niewielkimi efektami 

podejmowanych działań. Współpraca międzysektorowa powinna prowadzić m.in. do 

subsydiarności i partnerstwa, szczególnie pożądanych tam, gdzie dla efektywności polityki 

lokalnej kluczowe znaczenie ma jej oparcie o zdefiniowane potrzeby i zaprojektowane 

rozwiązania. 

Zadaniem państwa w tym obszarze jest tworzenie ram prawnych i nowych rozwiązań  

w zakresie zarządzania, zachęcających do współpracy władze publiczne i podmioty prywatne, 

które wspólnie podejmą wysiłki na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, poprzez 

pobudzenie endogenicznego potencjału danego obszaru, delimitowanego jego cechami 

funkcjonalnymi.  

 Szansą na rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju stały się nowe 

trójsektorowe partnerstwa terytorialne (LGD, LGR) powoływane do życia w związku  

z wdrażaniem w Polsce inicjatywy LEADER. Z badań nad rezultatami funkcjonowania 

partnerstw wynika, że włączanie w proces planowania strategicznego i jego implementacji 

mieszkańców, reprezentujących różne podmioty (instytucje publiczne, organizacje społeczne, 

a także podmioty sektora gospodarczego), generuje wiele pozytywnych efektów, do których 

należą: 

− znaczny wpływ na rozwój obszaru – ogólna poprawa warunków życia na obszarze 

funkcjonowania partnerstwa, w tym zwłaszcza rozwój i poprawa infrastruktury i oferty 

kulturalnej i społecznej, 

− promocja zasobów naturalnych i turystyki oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego  

i historycznego,  

− kultywowanie lokalnej tożsamości – działania na rzecz zachowania lub odtwarzania 

kultury, zwyczajów, lokalnych tradycji, 

− większa aktywność przedstawicieli sektora społecznego i publicznego w społeczności 

lokalnej, a także w mniejszym stopniu sektora gospodarczego, który jednak nadal jest 

uważany za najmniej zaangażowany w ramach partnerstwa, 

− zacieśnianie więzi między lokalnymi podmiotami – tworzenie sieci powiązań, budowa 

platformy współpracy, także ponadregionalnej, 

− wzrost świadomości dotyczącej potrzeby endogennego rozwoju wśród społeczności 

lokalnej, 

− zwiększenie zainteresowania różnych podmiotów realizacją inicjatyw i projektów 

inwestycyjnych służących ogółowi mieszkańców, 

− rozwój lokalnej przedsiębiorczości, 

− wzrost zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów, 
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− kreowanie poczucia odpowiedzialności przedstawicieli trzech sektorów za osiągnięcie 

zaplanowanych, długofalowych rezultatów wdrożenia przedsięwzięć. 

Międzysektorowość powinna prowadzić do sprawniejszego rozwiązywania problemów  

i kumulacji efektów podejmowanych działań prorozwojowych. W sytuacji jednak zawiłych 

procedur, zbytniej formalizacji i biurokratyzacji funkcjonowania lokalnych grup działania – na 

co zwracają uwagę respondenci przedmiotowego badania – wdrażane przez partnerstwa 

programy strategiczne tracą na efektywności. Zbyt skomplikowany wniosek, wielość 

załączników, a przede wszystkim dwustopniowa ocena dokumentów aplikacyjnych znacznie 

odwleka uzyskanie decyzji o finansowaniu, co z jednej strony stanowi dyskomfort dla 

potencjalnych beneficjentów, z drugiej zaś zaburza proces strategicznego planowania. 

Rozwiązaniem tej kwestii może być zwiększenie autonomii Lokalnych Grup Działania i 

Lokalnych Grup Rybackich w zakresie wyboru operacji, podpisywania umów o 

dofinansowanie projektów, a także kontroli ich realizacji, z czym zgadza się ponad połowa 

respondentów.  

Atutem międzysektorowych partnerstw terytorialnych jest ich wysoka efektywność  

w mobilizowaniu zasobów społecznych, a także pełniona rola tzw. „parasola” doradczego  

i finansowego dla podmiotów działających na obszarach wiejskich. Z drugiej jednak strony 

nadal zauważalne jest zagrożenie polegające na zdominowaniu części partnerstw przez lokalną 

władzę oraz stosunkowo niski poziom zaangażowania sektora gospodarczego w działalność 

partnerstwa. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym jest kluczowa. To 

właśnie od kondycji i dynamizmu sektora MSP zależy zdolność subregionu do innowacji oraz 

tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności na obszarach wiejskich. Partnerstwa lokalne 

stanowią obecnie dobrą podstawę do rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców i 

wykorzystywania funduszy zewnętrznych, wciąż jednak nie są wystarczająco skuteczne w 

mobilizowaniu lokalnych firm do współpracy. Koncepcja szerszego zaangażowania 

podmiotów gospodarczych, jako grupy interesu, której udział jest konieczny w skutecznym 

planowaniu, nie zawsze znajduje zrozumienie ze strony lokalnych decydentów. Idea jest na tyle 

nowatorska, że także przedsiębiorcy niezbyt chętnie uczestniczą w pracach LGD. Nie 

dostrzegają wymiernych efektów swojego udziału  

w partnerstwie – zraża ich przewlekłość i skrajne zbiurokratyzowanie procedur. Jednak 

widocznym rezultatem dotychczasowej współpracy są uzyskane opinie od uczestników 

partnerstw, że przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe mogą być sojusznikami  

w kreowaniu pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu. Często przejawem takiej 

współpracy jest aktywny udział przedsiębiorców w projektach na rzecz lokalnej społeczności, 

realizowanych we współpracy właśnie. 

 Przedmiotowe badania potwierdzają znaczącą rolę partnerstw terytorialnych  

w dynamizowaniu procesów rozwoju w skali lokalnej. Należy podkreślić, że zdecydowania 

większość z nich nie zostałaby utworzona gdyby ich funkcjonowanie nie było finansowane  

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”, co potwierdza 73,3% 

respondentów. Obawy budzi fakt, że jedynie 22% ankietowanych jest zdania, że LGD/LGR 

przetrwa po ewentualnym zakończeniu finansowania ze środków publicznych. 13% uważa, że 

partnerstwo nie będzie w stanie funkcjonować, natomiast aż 65% ma problem z określeniem co 

stanie się z ich podmiotem, gdy jego działalność przestanie być wspierana finansowo. 
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