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Chc¹c podj¹æ rzeczow¹ dyskusjê na temat przysz³oci polskiego rolnictwa, warto zapoznaæ siê
z opracowanymi przez rz¹d dokumentami, które wyznaczaj¹ kierunki rozwoju polskiego rolnictwa

Jakie priorytety,
czyli któr¹ drog¹ idziemy?
1. Narodowy Plan Rozwoju (NPR).
Narodowy Plan Rozwoju to nadrzêdny dokument, który wyznacza strategiê polityki gospodarczej kraju u progu wejcia
Polski do Unii Europejskiej. Koncentruje siê on przede wszystkim na diagnozie aktualnej sytuacji polskiego rolnictwa. Taka
analiza s³u¿yæ ma wypracowaniu szczegó³owych programów,
które maj¹ zapewniæ rozwój tej bran¿y. A oto najwa¿niejsze
problemy zawarte w NPR:
 udzia³ rolnictwa, ³owiectwa i lenictwa w Produkcie Krajowym
Brutto (PKB) systematycznie spada, w 2001 r. wyniós³ 2,9%.
Polska ma znacznie wy¿sz¹ ni¿ w UE liczbê pracuj¹cych
w rolnictwie. Wed³ug badañ aktywnoci ekonomicznej ludnoci (BAEL) w 2001r. w rolnictwie, lenictwie i ³owiectwie pracowa³o 2,7 mln osób, tj. 19% ogó³u pracuj¹cych, a na wsi 5,5
mln osób, tj. 38,6% pracuj¹cych. W rolnictwie indywidualnym
pracowa³o przeciêtnie w 2001r. 2,5 mln osób.
W okresie transformacji w strukturze rolnictwa wyst¹pi³y
nastêpuj¹ce, podstawowe zmiany:
 sektor publiczny uleg³ znacznemu zmniejszeniu, g³ównie
w wyniku likwidacji pañstwowych przedsiêbiorstw gospodarki
rolnej,

 sektor prywatny umocni³ swoj¹ dominuj¹c¹ pozycjê w strukturze u¿ytkowania ziemi rolniczej, ale jego zdolnoci rozwojowe, szczególnie z uwagi na z³¹ sytuacjê dochodow¹ w gospodarstwach indywidualnych, s¹ niewystarczaj¹ce.
Dla oceny postêpu procesów restrukturyzacyjnych w polskim
rolnictwie istotne znaczenie maj¹ zmiany zachodz¹ce w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych. W ostatnich latach
nast¹pi³o przyspieszenie tempa spadku liczby gospodarstw
i wzrostu redniego area³u gospodarstw. I tak wg wstêpnych
wyników powszechnego spisu rolnego z 2002r., zanotowano
nastêpuj¹ce zmiany:
 liczba gospodarstw rolnych o powierzchni powy¿ej 1 ha
zmniejszy³a siê z 2047 tys. w 1996r. do 1962 tys., tj. o 4,1%,
 redni area³ gospodarstwa rolniczego wzrós³ odpowiednio
z 8,29 ha u¿ytków rolnych do 8,39 ha, tj. o 1,2%.
Z analizy zmian struktury gospodarstw wynika, ¿e wzrasta
liczba gospodarstw najwiêkszych, w wyniku powiêkszania gospodarstw przez rolników produkuj¹cych g³ównie na rynek
i gospodarstw najmniejszych, na skutek podzia³u gospodarstw
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 Bilans zmian struktury u¿ytkowania ziemi rolniczej (w %)
Sektory

1988

1996

2000

2001

Sektor prywatny

80,1

91,2

92,2

92,7

76,3

82,1

83,9

84,5

3,7

2,7

2,0 1,9

-

0,4

0,6

0,7

w tym:

18,9

8,8

7,8

7,3

w³asnoæ pañstwowa

18,8

6,2

5,7

5,2

4,2

3,4

3,1

100,0

100,0

100,0

w tym:
gospodarstwa indywidualne
spó³dzielnie produkcyjne
w³asnoæ zagraniczna
Sektor publiczny

w tym:
gospodarstwa skarbowe AWRSP
Ogó³em

100,0
ród³o: GUS

na osoby, które utraci³y pracê poza rolnictwem lub nie mog¹
jej uzyskaæ (m³odzie¿).
Rolnicy s¹ grup¹ spo³eczn¹ o najni¿szych dochodach, z wyj¹tkiem rodzin utrzymuj¹cych siê z pomocy socjalnej. W 2001 r.
dochody na 1 osobê w gospodarstwie domowym rolników by³y
o 27% ni¿sze ni¿ w rodzinach pracowniczych i o 26% ni¿sze ni¿
w rodzinach emer ytów i rencistów. Udzia³ emerytur i rent
w dochodach rolników wyniós³ 18%, podczas gdy w gospodarstwach pracowniczych 7%. Wg GUS dochody brutto z pracy do
dyspozycji w indywidualnych gospodarstwach rolnych wzros³y
realnie w 2001 r. o 8,8%, jednak w porównaniu do 1995 r. by³y
ni¿sze o 45%.
Wysokie zatrudnienie w rolnictwie w czêci nie spe³nia funkcji
produkcyjnych, ale wch³ania jawne (1,3 mln osób) i ukryte
bezrobocie (szacowane na ok. 1 mln osób), stanowi¹c istotny
czynnik równowa¿enia rynku pracy. Dowiadczenia z okresu
transformacji wskaza³y, ¿e dla poprawy efektywnoci polskiego
rolnictwa zasadnicze znaczenie ma pozarolniczy rozwój obszarów wiejskich oraz sposób funkcjonowania jego bli¿szego
i dalszego otoczenia. Szczególn¹ s³aboci¹ otoczenia rolnictwa
jest brak instytucji stabilizuj¹cych poda¿ produktów poprzez
kontrakty d³ugoterminowe i kwotowanie produkcji.
Mimo znacz¹cego rozdrobnienia, polskie rolnictwo indywidualne ma szanse podwy¿szenia konkurencyjnoci, zw³aszcza
w kontekcie rozwoju zrównowa¿onego. Przy spe³nieniu warunków ró¿norodnoci biologicznej, ma mo¿liwoci efektywnego
wejcia w niszê eksportow¹ zwi¹zan¹ z rosn¹cym popytem
na ekologicznie pozyskiwan¹ ¿ywnoæ.

2.

Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Polityka rolna jest szczególnym problemem w kontekcie
rozwoju regionów i integracji z Uni¹ Europejsk¹. Oba te proble-
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my stanowi¹ podstawê Zintegrowanego Programu Rozwoju
Regionalnego, który okrela priorytety podzia³u unijnych pieniêdzy. Podstawow¹ zasad¹ o któr¹ oparto ZPORR jest:
tworzenie warunków wzrostu konkurencyjnoci regionów
oraz przeciwdzia³anie marginalizacji niektórych obszarów
w taki sposób, aby sprzyjaæ d³ugofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójnoci ekonomicznej, spo³ecznej i terytorialnej oraz integracji z Uni¹ Europejsk¹.
Szczegó³ow¹ problematykê obszarów wiejskich zawiera w tym
dokumencie treæ priorytetu  Rozwój lokalny.
Priorytet ten bêdzie wdra¿any za pomoc¹ projektów (przygotowywanych oddolnie lub z inspiracji samorz¹dów województw)
aktywizuj¹cych spo³ecznoci lokalne i umo¿liwiaj¹cych im rozwój instytucjonalnych oraz nieformalnych form wspó³pracy
i dialogu na temat problemów rozwojowych. Projekty te bêd¹
obejmowaæ obszary miast, dzielnic miast, obszar y wiejskie lub
inne wyodrêbnione obszary o wspólnych cechach spo³ecznogospodarczych. Projekty wspó³finansowane z zasobów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczyæ bêd¹ na obszarach wiejskich miêdzy innymi:
 infrastruktury technicznej, zwi¹zanej z kreowaniem mo¿liwoci inwestycyjnych na obszarach wiejskich i ma³ych miast
(drogi gminne, powiatowe, lokalna infrastruktura rodowiska,
lokalna infrastruktura turystyczna, lokalne obiekty dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego),
 infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz us³ug towarzysz¹cych,
 infrastruktury spo³ecznej zapewniaj¹cej dostêp mieszkañcom
wsi do podstawowych us³ug w zakresie edukacji, zdrowia
i us³ug socjalnych (szko³y, orodki zdrowia),
A oto cele, jakie maj¹ zostaæ osi¹gniête na obszarach wiejskich poprzez realizacjê projektów w ramach priorytetu Rozwój lokalny:
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 zahamowanie wzrostu zró¿nicowañ pomiêdzy obszarami wiejskimi i miastami w zakresie dostêpnoci do podstawowej
infrastruktury technicznej i spo³ecznej oraz kulturowej,
 rozwój przedsiêbiorczoci ludnoci wiejskiej mierzony liczb¹
nowopowstaj¹cych lokalnych MSP,
 zwiêkszenie mobilnoci zawodowej i przestrzennej mieszkañców wsi,
 ograniczenie sfery ubóstwa,
 zmniejszenie liczby zatrudnionych bezporednio w rolnictwie,
 ograniczenie bezrobocia ukrytego,
 wzrost liczby turystów.

3. Regionalny Program Operacyjny
Regionalny Program Operacyjny jest jak najbardziej zbie¿ny
z wytycznymi zawar tymi w przytoczonym powy¿ej ZPORR. ¯eby
lepiej zrozumieæ filozofiê skomplikowanie brzmi¹cego Regionalnego Programu Operacyjnego war to równie¿ zg³êbiæ problematykê Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego i rozwój obszarów
wiejskich. O ile Narodowy Plan Rozwoju ledwie diagnozuje
problemy przed jakimi stoi polskie rolnictwo, o tyle sektorowy
program operacyjny dla bran¿y rolniczej ma na celu wskazanie
konkretnych dzia³añ, które bêd¹ s³u¿yæ rozwojowi gospodarstw
rolnych.
Z ca³oci tego obszernego dokumentu chcia³bym zwróciæ
uwagê na zawarte w nim Mo¿liwoci rozwoju rolnictwa. Otó¿
o mo¿liwoci rozwoju decydowaæ maj¹:
· Zasoby wytwórcze i stan rodowiska naturalnego
Polska posiada przewagi komparatywne wzglêdem rynku UE
w tych sektorach i kierunkach produkcji, które wymagaj¹
stosunkowo wysokich nak³adów pracy i ziemi i s¹ stosunkowo trudne do zmechanizowania. Rolnictwo jako ca³oæ i kilka
kierunków produkcji rolnej w szczególnoci spe³nia to kryterium. W niektórych, np. ogrodnictwo, obfitym zasobom produkcyjnym towarzyszy w Polsce d³uga tradycja produkcji
i infrastruktura. Innym wa¿nym potencjalnym ród³em konkurencyjnoci znacznej czêci polskiego rolnictwa na wspólnotowym rynku mo¿e okazaæ siê wysoka krañcowa produktywnoæ inwestowanych rodków1 i poprawiaj¹cy siê dostêp do
najnowszych technologii.
Z uwagi na tradycyjne metody produkcji i niskie zu¿ycie

rodków chemicznych, Polska mo¿e z powodzeniem produkowaæ ¿ywnoæ wysokiej jakoci, na któr¹ bêdzie wzrasta³
popyt zarówno wród konsumentów unijnych jak i polskich.
Tworzone s¹ warunki dla rozwoju rolniczej produkcji ekologicznej, wytwarzanej metodami uwzglêdniaj¹cymi wymagania
rodowiska naturalnego i potrzeby konsumentów. Wykorzystanie swoistej renty zacofania dla budowy konkurencyjnoci polskich gospodarstw produkuj¹cych metodami ekologicznymi wymaga jednak podniesienia wiedzy rolników, poniesienia odpowiednich nak³adów inwestycyjnych i podjêcia dzia³añ
marketingowych.
· Struktura wieku ludnoci
Szans¹ polskiego rolnictwa jest wzglêdnie korzystna struktura wieku ludnoci rolniczej.
W Polsce oko³o 17% kierowników gospodarstw rolnych jest
w wieku do 34 lat, natomiast w UE tylko 8%. Odm³odzenie
grupy zwi¹zanej z gospodarstwami rolnymi jest w du¿ym
stopniu wynikiem drastycznego ograniczenia migracji, zmniejszeniem mo¿liwoci zarobkowania, a tak¿e szybsz¹ wymian¹
pokoleñ, wymuszon¹ uzyskaniem wiadczeñ emerytalnych
w rolnictwie.
W okresie przystosowañ do nowych warunków dzia³ania
(cz³onkostwo w Unii) rolnicy m³odzi s¹ bardziej sk³onni podejmowaæ ryzyko i wyzwania wynikaj¹ce z nowej sytuacji ni¿
rolnicy starsi.
· Pozaprodukcyjne funkcje rolnictwa
W spo³ecznej debacie, jaka siê toczy w Polsce nad strategi¹
rozwoju dla tego sektora, podkrela siê koniecznoæ zmiany
sposobów i priorytetów wspierania sektora w kierunku podniesienia rangi pozaprodukcyjnych funkcji produkcji rolnej.
Ewolucja ta wynika m.in. ze zmian w spo³ecznym postrzeganiu sektora, nowych wyzwañ zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska naturalnego oraz zanikaniem tradycji lokalnych. Mo¿na
wskazaæ na rosn¹c¹ spo³eczn¹ wiadomoæ, i¿ dalszy rozwój
produkcji rolnej musi przebiegaæ w sposób zrównowa¿ony
i, jeli to mo¿liwe, zapewniaj¹cy dostarczanie dodatkowych
dóbr o charakterze publicznym (public goods). Stosunkowo
niska intensywnoæ produkcji rolnej, dobrze zachowane tradycyjne metody produkcji i ró¿norodnoæ mikro-struktur rolniczych i wiejskich daj¹ szansê rozwoju polskiego rolnictwa
w zgodzie z europejskim modelem rozwoju tego sektora
wyznaczonym w ramach Agendy 2000.
Opracowanie: Wac³aw Wrana  Urz¹d Gminy Gorzyce
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POSIADACZE GRUNTÓW

O NIEKONTROLOWANYM OD£OGOWANIU.
W zwi¹zku z systematycznie wzrastaj¹c¹ powierzchni¹ gruntów, na któr ych zaprzestano prowadzenia dzia³alnoci rolniczej zwracam siê do ich w³acicieli z apelem
o wykonanie prac pielêgnacyjnych polegaj¹cych na skoszeniu rosn¹cej rolinnoci.
Nieskoszone dzia³ki sprzyjaj¹ rozwojowi gr yzoni oraz limaków, powoduj¹ równie¿
zagro¿enie po¿arowe przy niedozwolonym wypalaniu traw, a tak¿e zdecydowanie
negatywnie wp³ywaj¹ na s¹siednie u¿ytkowane rolniczo tereny.
Kierownik Referatu Rolnictwa
UG Gorzyce mgr in¿. Justyna Markiewicz

Mieszkañcy naszej gminy
w sk³adzie l¹skiej Izby Rolniczej

inicjowanie dzia³añ dla powo³ania i wspierania zrzeszeñ producentów rolnych oraz inne zadania okrelone w statucie l¹skiej
Izby Rolniczej.

Samorz¹d rolniczy w swojej historii przybiera coraz to nowe
oblicza. W grudniu ubieg³ego roku,

w wyniku wyborów po-

W sk³ad izby wchodzi jedenastu delegatów z dziesiêciu gmin.
S¹ to:

wszechnych, zosta³a utworzona Rada Powiatowa l¹skiej Izby

1. Adam Filipawski z Jastrzêbia Zdroju

Rolniczej, jako szczebel poredni pomiêdzy delegatem z gminy,

2. Henryk Hajduczek z Rydu³tów

a Walnym Zgromadzeniem. Powstanie tej¿e rady umo¿liwi³a

3. Henryk Jaszek z Radlina

nowelizacja ustawy o izbach rolniczych, która tym samym daje

4. Dariusz Matuszek z gm. Lubomia

samorz¹dowi rolniczemu nowe sposoby realizacji zadañ. Dele-

5. Marcelina Michniewicz z gm. Godów

gaci z poszczególnych gmin na forum Rady Powiatowej zyskali

6. Jacek Pawelec z Marklowic

mo¿liwoæ skuteczniejszego ni¿ dot¹d reagowania na zaistnia³e

7. Jerzy Stêch³y z gm. Gorzyce

sytuacje. Szczebel powiatowy, wydaje siê bardziej mo¿e sprzy-

8. Kacper Szczêch z gm. Gorzyce

jaæ podejmowaniu wyzwañ z zakresu organizacji i obs³ugi rolnic-

9. Maria Tatarczyk z Pszowa

twa. Do zadañ Rady Powiatowej nale¿y m.in. sporz¹dzanie

10. Gerard Tatarczyk z Wodzis³awia

analiz i opinii przedstawianie wniosków oraz dokonywanie ocen

11. Janusz Wita z gm. Mszana.

z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i r ynków rolnych i przedstawie-

Funkcjê przewodnicz¹cej pe³ni pani Maria Tatarczyk, zastêp-

nie ich samorz¹dowi izby, wydawanie opinii w sprawach zg³o-

c¹ przewodnicz¹cej jest Adam Filipowski, a delegatem do

szonych przez zarz¹d lub Walne Zgromadzenie izby, podejmo-

Walnego Zgromadzenia l¹skiej Izby Rolniczej jest pan Janusz

wanie dzia³añ na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi,

Wita.
Biuletyn

