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Streszczenie: W artykule zaprezentowano problematykę rozwoju obszarów wiejskich  

i rolnictwa w Polsce przy zaangażowaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

w latach 2004-2020. Rozważania podjęte w opracowaniu koncentrują się przede wszystkim 

na analizie zawartości programów służących rozwojowi obszarów wiejskich oraz rolnictwa. 

Analizie poddano trzy programy operacyjne. Pierwszym z nich był Sektorowy Program 

Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój obszarów 

Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020.  
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EUROPEAN UNION PROGRAMS AIMED AT RURAL DEVELOPMENT 

AND INCREASE THEIR COMPETITIVENESS 

Abstract: The article presents the problems of development of rural areas and agriculture in 

Poland with the involvement of funds from the European Union budget in 2004-2020.  

The considerations undertaken in the study focus primarily on the analysis of the content of 

programs serving the development of rural areas and agriculture. Three operational programs 

were analyzed. The first of them was the Sectoral Operational Program Restructuring and 

Modernization of the Food Sector and Rural Development, Rural Development Program 

2007-2013 and the Rural Development Program 2014-2020. 
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Wprowadzenie 

Artykuł poświęcony jest problematyce transferu środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej skierowanych na rozwój obszarów wiejskich w Polsce, a w konsekwencji 

służących wzrostowi ich konkurencyjności. W opracowaniu analizie poddano transfer 

środków pochodzących z programów operacyjnych realizowanych w kraju w ramach 

poszczególnych ram finansowych realizowanych począwszy od momentu przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku. Zakreślona cezura oznacza,  

iż w omawianym horyzoncie czasu przeglądowi poddano trzy okresy programowania. 

Poczynając od perspektywy 2004-2006, 2007-2013 i wciąż trwający okres 2014-2020. 

Zaznaczyć jednak należy, iż w tekście ocenie poddano jedynie te programy dedykowane 

modernizacji polskiej wsi i rolnictwa. Oznacza to, że autor opracowania skoncentrował się na: 

Sektorowym Programie Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz 

Rozwój Obszarów Wiejskich, Programie Operacyjnym Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-

2013 oraz Programie Operacyjnym Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

Analizując literaturę przedmiotu poświęconą problematyce rozwoju rolnictwa i obszarów 

wiejskich przy zaangażowaniu funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej można 

zapoznać się z szeregiem ciekawych i pozytywnych opinii ale także nierzadko z opiniami 

sceptycznymi, rzadziej krytycznymi. W tym kontekście za cel artykułu przyjęto wskazanie 

jakie środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej w latach 2004-2020 przeznaczono na 

rzecz modernizacji polskiego rolnictwa, a przede wszystkim rozwój obszarów wiejskich. 

Równie istotnym było wskazanie priorytetowych obszarów objętych wsparciem w ramach 

realizowanych w tym czasie programów. Aby osiągnąć zamierzony cel sformułowano pytania 

badawcze. Po pierwsze, czy i w jakim zakresie sformułowano programy operacyjne 

wspierające rozwój obszarów wiejskich oraz rolnictwa? Po drugie: jakie kwoty z budżetu 

Unii Europejskiej przeznaczono na wsparcie modernizacji wsi i rolnictwa w Polsce? 

Uwzględniając cel artykułu w pierwszym rzędzie przeprowadzono kwerendę literatury 

przedmiotu podejmując rozważania teoretyczne pozwalające określić podstawowe pojęcia 

takie jak: obszary wiejskie, rozwój, czy też konkurencyjność. W dalszej części pracy  

w oparciu o wybrane dane statystyczne przedstawiono transfery środków europejskich  

w ramach poszczególnych priorytetów. Dzięki przeprowadzonej analizie danych możliwe 

było dokonanie porównań wybranych wskaźników ukazujących zróżnicowania w poziomie 

transferu środków europejskich, jak i ich wpływu na wybrane aspekty rozwoju obszarów 

wiejskich i rolnictwa w Polsce.  

 



Programy Unii Europejskiej… 549 

Wokół definicji: obszary wiejskie, rozwój, konkurencyjność 

Pojęcie obszaru wiejskiego nie jest jednoznaczne gdyż tymi zagadnieniami zajmują się 

różne dziedziny nauki między innymi: ekonomia, geografia, prawo, socjologia, etnografia czy 

politologia. Zdaniem Magdaleny Krzysztofik, wyrażonym w pracy „Problematyka prawna 

pojęcia obszaru wiejskiego”, dawniej obraz wsi jawił się jako tereny zielone będące użytkami 

rolnymi wykorzystywanymi do produkcji roślinnej, zwierzęcej czy ogrodniczej. Jednak od 

kilkudziesięciu już lat obszary wiejskie przestały pełnić jedynie funkcje produkcji rolniczej na 

rzecz rozwijania działalności pozarolniczej. Najczęściej dla wyznaczenia obszaru wiejskiego 

brane są wskaźniki takie jak: kryteria administracyjne – podział na miasto, wieś, kryteria 

demograficzne uwzględniające gęstość zaludnienia mieszkańców na danym terytorium, 

kryteria ekonomiczne mające na uwadze źródła dochodów i rodzaje aktywności zawodowej, 

kryteria geograficzne wskazujące funkcje rolnictwa dla danego obszaru, kryteria 

architektoniczne uwzględniające zagospodarowanie przestrzenne terenu, czy też kryteria 

mieszane mające na uwadze dodatkowe elementy. Podkreślić jednak należy, że w polskiej 

literaturze badawczej istnieje kilka definicji obszaru wiejskiego. M. Krzysztofik, przywołuje 

między innymi definicje J.L., Siemińskiego, który twierdzi, że obszary wiejskie to obszar 

leżący poza miastem. W ocenie L. Przezbórskiej, obszary wiejskie powiązane są 

funkcjonalnie z rolnictwem, a także innymi formami działalności, dla których podstawą jest 

korzystanie z zasobów przyrody: lasów, rzek, czy jezior, służących w rzeczywistości do 

prowadzenia produkcji rolniczej, gospodarki leśnej, rybołówstwa śródlądowego, a także 

wypoczynku i turystyki. G. Spychalski uważa, że obszar wiejski zlokalizowany jest poza 

terenami miejskimi zabudowanymi lub przemysłowymi, ponadto odznacza się zasobami 

rzeczowymi i ludzkimi w obrębie gospodarstwa domowego lub rolniczego, zaangażowanymi 

jednocześnie w aktywność produkcyjną i konsumpcyjną, silnym związkiem ze środowiskiem 

przyrodniczym (Krzysztofik, 2017, s. 300-302).  

Jerzy Bański w artykule „Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów 

wiejskich i sfer podmiejskich” zaznacza, że odróżnienie terenów miejskich od wiejskich  

z pozoru nie nastręcza większego problemu. Sugeruje, że biorąc pod uwagę cechy krajobrazu 

stwierdzamy, że miasta charakteryzuje: zwarta i wielopiętrowa zabudowa, ograniczona 

przestrzeń widzenia, intensywne wykorzystanie gruntów, niewielkie powierzchnie zieleni. 

Wyjeżdżając poza miasto zauważamy, że krajobraz wokół nas ulega stopniowej przemianie: 

zmniejsza się gęstość zabudowy, budynki są coraz niższe, wzrasta powierzchnia zieleni,  

a grunty wykorzystywane są bardziej ekstensywnie. Podobnie duże różnice dotyczą struktury 

funkcjonalnej, zatrudnienia, poziomu wyposażenia w infrastrukturę. Potocznie miasto i wieś 

stawia się na przeciwległych biegunach reprezentujących: złożoność i prostotę, koncentrację  

i dekoncentrację, nowoczesność i zacofanie, sztuczność i naturalność, dynamizm i stagnację. 

Zagłębiając się jednak w problematykę napotykamy na trudności w odpowiedzi na proste 
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pytanie: co jest miastem, a co wsią? Sformułowanie prostej definicji komplikuje jeszcze 

bardziej zróżnicowanie w obrębie miast i obszarów wiejskich. Ciekawy jest w tym zakresie 

dorobek badaczy zagranicznych. Zdaniem B. Kaysera obszary wiejskie wyróżnia szereg 

fizycznych i społeczno-ekonomicznych cech, wśród których podkreśla on: niską gęstość 

zaludnienia i zabudowy, krajobraz z przewagą otwartych terenów zielonych, 

„powierzchniową” działalność gospodarczą o przewadze funkcji rolniczej i leśnej, styl życia 

mieszkańców określony przynależnością do niedużej grupy społecznej oraz tożsamość  

i wygląd ludności przesiąknięte specyficzną kulturą chłopską. P. Cloke, twierdzi,  

że koncepcja obszarów wiejskich wykazuje wyraźną zmienność w czasie. Początkowo pojęcie 

„wiejski” było utożsamiane z pewną szczególną przestrzenią o ekstensywnym użytkowaniu 

ziemi i niskim zaludnieniu. We współczesnych studiach wiejskich podmiotem badań stał się 

mieszkaniec wsi, a wiejskość postrzegana jest poprzez pryzmat zespołu cech społecznych, 

moralnych i kulturowych. Może to być poczucie więzi ze społecznością lokalną, tradycje  

i obyczaje, przywiązanie do ziemi czy też przekonanie, że jest się mieszkańcem wsi. Ponadto 

P. Cloke i P. Milbourne stwierdzają, ze nie ma już jednorodnej przestrzeni wiejskiej,  

lecz mnogość przenikających się przestrzeni społecznych, dodając jednocześnie, że odbija się 

w tym kontekście piętno nauk społecznych, które są obecnie silnie reprezentowane  

w badaniach geografii wsi (Bański, 2012, s. 5-9). 

W literaturze traktującej o obszarach wiejskich spotkamy się również z podejściem 

instytucjonalnym do tego terminu. Według Głównego Urzędu Statystycznego obszarami 

wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, dokładniej tworzą je 

obszary w granicach gmin wiejskich, oraz obszary wiejskie w granicach gmin miejsko-

wiejskich. Zauważyć jednak należy, że posługując się tylko kryteriami administracyjnymi, nie 

można jasno sprecyzować obszarów wiejskich. W tym kontekście w Polsce obszarami 

wiejskimi są zarówno obszary o miejskim charakterze zabudowy i infrastruktury, gdzie 

prowadzona jest pozarolnicza działalność gospodarcza, jak i obszary o rozproszonej 

zabudowie, całkowicie podporządkowane działalności rolniczej. Prowadząc rozważania na 

temat obszarów wiejskich nie sposób odwołać się do definicji kreowanych przez podmioty 

międzynarodowe. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) definiuje obszar 

wiejski uwzględniając gęstość zaludnienia, która nie powinna przekraczać 150 osób na  

1 km2. Eurostat także odnosi się do kryterium demograficznego, jednak gęstość zaludnienia 

nie może przekroczyć 100 osób na 1 km2 (Stanny, 2014, s. 7). 

Kolejny, pojęciem wymagającym zdefiniowania jest pojęcie rozwoju, w tym również 

rozwoju regionalnego. Encyklopedia rozwój definiuje jako wszelki długotrwały proces 

kierunkowych zmian, w których można wyróżnić prawidłowo po sobie następujące etapy 

przemian, wskazujące stwierdzalne zróżnicowanie tego obiektu pod określonym względem 

(Nowa Encyklopedia Powszechna, 1996, s. 616). W innym ujęciu rozwój wyraża proces 

zmian obiektu oceniany pozytywnie z punktu widzenia określonego kryterium lub proces 
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przechodzenia obiektu od stanów mniej pożądanych do stanów bardziej pożądanych z punktu 

widzenia określonego kryterium (Borys, 2005, 26-27).  

Istotną kwestią z punktu widzenia rozważań podjętych w niniejszym artykule jest 

przedstawienie rozwoju regionalnego. A. Nelson definiuje rozwój regionalny jako zmiany  

w regionalnej produktywności mierzonej wielkością populacji, zatrudnieniem, dochodem  

i wartością produkcji dodanej. Rozwój regionalny obejmuje również rozwój społeczny 

rozumiany jako poziom opieki zdrowotnej, dobrobyt, jakość środowiska, czy też 

kreatywność. Natomiast G. Gorzelak proponuje aby pojęcie rozwój regionu rozumieć jako 

podejście, w którym przedmiotem rozważań jest region jako jednostka wyodrębniona 

posiadająca określone zasoby ludzkie i rzeczowe, dane środowisko przyrodnicze oraz 

wchodzącą w kontakty wymiany energetycznej i informacyjnej z otoczeniem (Jakubowski, 

2017, s. 209-220). Syntetyczną definicję rozwoju regionalnego proponuje J. Szlachta, który 

zaznacza, że należy ów rozwój postrzegać jako systematyczną poprawę konkurencyjności 

podmiotów gospodarczych i poziomu życia mieszkańców oraz wzrost potencjału 

gospodarczego regionów przyczyniający sie do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. 

Syntetyczne ujęcie rozwoju regionalnego proponuje również A. Klasik, twierdząc, że rozwój 

regionalny to trwały wzrost takich elementów jak: potencjał gospodarczy regionu, ich siły 

konkurencyjnej oraz poziomu i jakości życia mieszkańców (Pająk, Dahlke, Kvilinskyi, 2016, 

113-114).  

Ostatnim z pojęć niezbędnym do podjęcia dalszych rozważań jest zdefiniowanie 

konkurencyjności. W. Sługocki w tekście „Rola funduszy Unii Europejskiej w budowaniu 

konkurencyjności polskich regionów”, przywołuje kilka definicji konkurencyjności. Jedną  

z nich jest propozycja W. Bieńkowskiego, który konkurencyjność określa jako zdolność do 

długotrwałego i efektywnego wzrostu w warunkach gospodarki otwartej przy czym 

zachodzące w niej zmiany strukturalne powinny być zgodne z tendencjami obserwowanymi  

w gospodarce światowej (Czudec, 2010, s. 34). Inną podejście stanowi ujęcie A. Golejowskiej 

i D. Gajdy, którzy twierdzą, że pojęcie konkurencyjności zastosować można praktycznie do 

każdego poziomu agregacji gospodarczej: przedsiębiorstwa, branży regionu, czy też całej 

gospodarki narodowej. Sugerują, że w kategoriach ekonomicznych najprościej określić ją 

można jako zdolność do osiągania sukcesu w rywalizacji gospodarczej. Zwracają również 

uwagę, że konkurencyjność oznacza możliwość porównania sytuacji gospodarczej wybranych 

jednostek bez wyjaśniania przyczyn różnic występujących między nimi. Przy zastosowaniu 

tej definicji, najczęściej analizowanym wskaźnikiem konkurencyjności jest PKB per capita. 

W dalszej części podjętych rozważań autorzy cytowanej analizy wskazują na istnienie 

licznych definicji konkurencyjności miejsca, terytorium, odnotowując brak wyraźnego 

konsensusu w tej materii. Za szersze ujęcie konkurencyjności regionalnej uznać należy 

propozycję Meyera-Stamer`a, według którego oznacza ona zdolność poziomu lokalnego lub 

regionalnego do generowania wysokich i rosnących dochodów oraz wzrostu środków 

utrzymania jago mieszkańców. Tak zdefiniowana konkurencyjność podkreśla silny związek 
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między konkurencyjnością a dobrobytem i definiuje region konkurencyjny nie tylko przez 

pryzmat czynników związanych z produkcją, ale również w odniesieniu do całości sytuacji 

gospodarczej i istotnego jej elementu jakim jest trwały i rosnący poziom dobrobytu. 

Klasyczne, encyklopedyczne rozumienie konkurencyjności oznaczające proces, w którym 

uczestnicy rynku dążą do realizacji swych interesów przez przedstawianie ofert 

korzystniejszych od innych proponuje J. Kot. Zaznacza, iż w warunkach rynkowej gospodarki 

globalnej uczestnikami rynku są zarówno jednostki gospodarcze, jak również terytorialne. 

Oferty jednych i drugich są jednak bardzo różne, co wynika ze specyfiki obu sektorów: 

publicznego i komercyjnego. Konkurencyjność w odniesieniu do jednostek gospodarczych to 

zdolność do oferowania dóbr i usług o jakości i cenie odzwierciedlającej potrzeby nabywców. 

W przypadku władz publicznych konkurencyjność oznacza zdolność do tworzenia warunków 

dla prowadzenia działalności gospodarczej i zamieszkania zaspokajających potrzeby 

użytkowników (firm, mieszkańców lub gości) danej przestrzeni (kraju regionu, gminy). 

Osiągnięcie pozycji konkurencyjnej nie może mieć charakteru efemerycznego. Wysiłek 

działania organizacji, bez względu na to czy są nią jednostki gospodarcze, czy władze 

publiczne musi być ukierunkowany nie tylko na uzyskanie pozycji konkurencyjnej, ale także 

jej utrzymanie w długim okresie. Jako ostatnią w swych rozważaniach W. Sługocki 

prezentuje definicję konkurencyjności T. Markowskiego. Zdaniem T. Markowskiego mówiąc 

o konkurencyjności regionów nie sposób pominąć problematyki konkurowania pomiędzy 

podmiotami regionów samorządowych. Konkurowanie między podmiotami polityki 

regionalnej za pomocą strategii tworzenia korzyści politycznych prowadzi do tzw. 

hiperkonkurencji, która hamuje rozwój w długim okresie przyczyniając sie do pogłębiania 

polaryzacji w rozwoju miast i regionów (Sługocki, 2016, s. 522-524). 

Programy rozwoju obszarów wiejskich współfinansowane ze środków  

Unii Europejskiej realizowane w latach 2004-2020 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznaczało możliwość korzystania z programów 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetów Unii Europejskiej w określonych 

perspektywach finansowych. Oznaczało to jednocześnie możliwość wspierania procesu 

restrukturyzacji, przezmian polskiego rolnictwa i wsi. Pierwsza perspektywa 2004-2006 – 

niepełna dla Polski, wiązała się z realizacją pierwszy raz programu dedykowanego w całości 

na rzecz modernizacji polskiej wsi i rolnictwa. Uruchomiono wówczas Sektorowy Program 

Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów 

Wiejskich. W ramach programu zdefiniowano trzy cele. Pierwszy z nich: poprawa 

konkurencyjności oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju sektora rolnego; drugi: wsparcie 

dla przemysłu przetwórczego; a trzeci: wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów 
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wiejskich. Osiąganie celów było możliwe dzięki sformułowaniu odpowiednich priorytetów 

wśród, których pojawiły się takie jak: 

 Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym. 

 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. 

 Pomoc techniczna. 

W ramach priorytetu pierwszego: wspieranie zmian, dostosowanie w sektorze rolno-

spożywczym wskazano na konieczność podejmowania działań restrukturyzacyjnych  

i modernizacyjnych, w sektorze żywnościowym, tak aby doszło do jego konkurencyjności, 

dochodowości, zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości produkcji. Zaznaczono 

również, że potrzeba przemian determinowana jest zarówno przesłankami wewnętrznymi,  

do których należy zaliczyć chociażby niską efektywność, braki w wyposażeniu technicznym 

oraz przesłankami zewnętrznymi, wśród których należy wskazać na potrzebę dostosowania do 

standardów europejskich i warunków konkurencji na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej.  

W tym kontekście w ramach tegoż priorytetu zakreślono pięć działań, które tworzyły: 

inwestycje w gospodarstwach rolnych, ułatwienia startu młodym rolnikom, szkolenia, 

wsparcie doradztwa rolniczego oraz poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych. 

W drugim natomiast priorytecie: zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, za kluczowe 

uznano zachowanie spójności społeczno-gospodarczej kraju, koncentrując szczególną uwagę 

na rozwoju obszarów wiejskich. Rozwój, zrównoważony rozwój wsi zakładał tworzenie 

warunków i stymulowanie podejmowania na tych terenach różnorodnej działalności 

gospodarczej, zarówno produkcyjnej jak i usługowej, w tym kształtowanie jej w sposób 

zapewniających zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych. Poprawa warunków 

życia na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu 

do niezbędnych mediów i usług, sprzyjać miała zachowaniu i rozwojowi funkcji 

gospodarczych i społecznych tych obszarów. W ramach tegoż priorytetu realizowano siedem 

działań takich jak: przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną 

katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych; 

scalanie gruntów; odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego; 

różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia 

różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów; gospodarowanie rolniczymi 

zasobami wodnymi; rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem; 

pilotażowy program Leader+. Ostatnim z priorytetów realizowanych w ramach programu 

była tzw. pomoc techniczna, polegająca na wsparciu procesów wdrażania monitoringu  

i kontroli pomocy. Istotnym elementem tegoż priorytetu było również budowanie wydolnego 

potencjału instytucjonalnego zdolnego do efektywnego zarządzania programami zgodnie  

z wytycznymi Unii Europejskiej. Jak zaznaczono w programie, uwzględniając ówczesne 

potrzeby sektora żywnościowego i obszarów wiejskich oraz biorąc pod uwagę wsparcie  

w ramach innych funduszy Unii Europejskiej wsparcie określonych priorytetów wyniosło: 
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 Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym 839,2 mln euro. 

 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 335,50 mln euro. 

 Pomoc techniczna 18,0 mln euro. 

Środki na realizację programu pochodziły z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnych. W sumie wartość dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej ukształtowała się na poziomie 1192,2 mln euro (Sektorowy Program 

Operacyjny…, 2004, ss. 80-90). 

W kolejnej już pełnej perspektywie finansowej, w której uczestniczyła Polska 2007-2013 

kontynuowano wsparcie polskiej wsi i sektora rolno-spożywczego. W tym okresie 

administracja przygotowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Program 

naturalnie realizowany był na terenie całego kraju. W programie określono cztery osie 

priorytetowe, a w ramach każdej z nich wyznaczono działania. Podstawą przygotowania 

programu był Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 

Wówczas określone kierunki wsparcia w pełni odzwierciedlały potrzeby Polski w zakresie 

rozwoju obszarów wiejskich i ustanowiły podstawowe sfery, wokół których zaprogramowano 

szczegółowe instrumenty wsparcia. Pierwszy priorytet poprawa konkurencyjności sektora 

rolnego i leśnego był podyktowany niskim stopniem specjalizacji gospodarstw rolnych, 

niedoinwestowaniem infrastruktury produkcji rolnej i rozdrobnieniem struktury obszarowej, 

które przekładało się na mniejszą efektywność produkcji. W tym kontekście za celowe 

uznano podniesienie nakładów finansowych na pokrycie kosztów dostosowujących 

gospodarstwa rolne do rosnących wymagań wspólnotowych oraz wzmożonej presji 

konkurencyjnej ze strony producentów z innych krajów. Ponadto interwencje skierowano na 

poprawę konkurencyjności przemysłu spożywczego, w tym na wsparcie mikro i małych 

przedsiębiorstw, a także na podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji głownie 

poprzez kształcenie zawodowe, działania informacyjne i szkolenia. Na poprawę 

konkurencyjności składa się również koncentracja ziemi, w związku z tym zakreślono 

działania mające na uwadze usprawnienie przepływu gruntów rolnych z gospodarstw 

nieefektywnych, bądź w ogóle nieużytkowanej rolniczo, do gospodarstw sprawnych. 

Wspierano także młodych rolników oraz udzielono wsparcia osobom w wieku 

przedemerytalnym. W ramach tej osi priorytetowej największy nacisk kładziono na działania 

związane z rolnictwem oraz przetwórstwem produktów rolnych, marketingiem i wsparciem 

systemów jakości żywności przeznaczając na nie 47% środków. Istotne znaczenie miało 

również dostosowanie struktury wiekowej rolników i obszarowej gospodarstw rolnych na te 

zagadnienia przeznaczono 39% środków. Na działania związane przede wszystkim  

z rozwojem kapitału ludzkiego przeznaczono 14% środków. W ramach osi priorytetowej 

drugiej: poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, interwencje koncentrowano 

na działaniach o charakterze prośrodowiskowym, wśród których wymieniano program 

rolnośrodowiskowy oraz wsparcie na obszarach Natura 2000. Zauważyć należy, że działania 

promowano zarówno na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych, jak i obszarach 
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zagrożonych nadmierną presją środowiskową ze strony rolnictwa. Wsparcie dla obszarów  

o niekorzystnych warunkach gospodarowania było instrumentem bardziej powszechnym  

i łatwiej dostępnym niż programy rolnośrodowiskowe chociaż i one odgrywały dużo większa 

rolę. Oś priorytetowa trzecia, a mianowicie: jakość życia na obszarach wiejskich  

i różnicowanie gospodarki wiejskiej to kwestie, które łączyły się zarówno z podstawowymi 

kierunkami rozwoju ekonomicznego i społecznego gospodarstw rolnych poprzez 

wzmocnienie potencjału ekonomicznego, restrukturyzację i modernizację, jak i z dobrymi 

warunkami do życia pod względem jakości środowiska i krajobrazu, infrastruktury społecznej 

i technicznej. Podkreślić należy, że instrumenty zawarte w osi trzeciej uzupełniały priorytety 

zdefiniowane w ramach dwóch pierwszych osi i w sposób synergiczny pozytywnie 

oddziaływały na mieszkańców obszarów wiejskich. Należy mieć świadomość, że pobudzanie 

działalności gospodarczej na obszarach wiejskich pośrednio wpływało na możliwość 

koncentracji produkcji rolniczej i przejścia ludności związanej z rolnictwem do pracy  

w innych sektorach gospodarki, tworząc tym samym warunki dla przekształceń wewnątrz 

sektora rolnego, w tym zwłaszcza redukcji bezrobocia ukrytego, powiększania areału 

gospodarstw rolnych, ich modernizacji, poprawy konkurencyjności i ukierunkowania rolnego 

produkcji. Działania w ramach tej osi podzielono na dwie grupy. Pierwsza z nich odnosiła się 

do różnicowania działalności gospodarczej, gdyż stanowiły one ogromną szansę dla 

mieszkańców obszarów wiejskich ze względu na duże zasoby ludzkie i wysoki poziom 

bezrobocia. Uwzględniając zakreślony kontekst za kluczowe uznano zapewnienie pracy  

i dochodów poprzez rozwój działalności pozarolniczej. Drugą grupę stanowiły działania 

koncentrujące się na poprawie jakości życia. Wśród nich wskazano odnowę wsi, poprawę 

stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ponieważ uwzględniały one ważne funkcje 

społeczne i kulturowe, wpływające na polepszenie jakości życia. Na instrumenty sprzyjające 

tworzeniu miejsc pracy przeznaczono około 39% środków natomiast działaniom służącym 

podnoszeniu poziomu jakości życia około 61%. Ostatnią z osi priorytetowych realizowaną  

w opisywanym programie była oś czwarta: Leader stanowiąca podejście przekrojowe, jej 

celem była aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału 

społecznego na wsi, zwiększenie potencjału zdobywania środków finansowych i ich 

wykorzystania, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i waloryzacja. Podkreślić 

należy, że Leader był podejściem oddolnym do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na 

opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich 

realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę,  

i umiejętności przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Partnerzy 

tworzyli lokalną grupę działania – partnerstwo międzysektorowe, które samodzielnie 

wybierało projekty, a ich realizacja przyczyniała się do osiągania celów wspólnie 

opracowanej strategii (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, s. 165-170). 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 realizowany w ramach II filaru 

Wspólnej Polityki Rolnej był programem kierowanym do rolników, przedsiębiorców  
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i lokalnych samorządów, a także do właścicieli lasów. W ramach programu realizowano 

dwadzieścia trzy działania skupione w czterech osiach priorytetowych. Łączna kwota 

środków przeznaczona na realizację programu wynosiła ponad 17,4 mld euro, z czego  

13,4 mld euro pochodziło z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, a około 4 mld euro stanowiły środki z budżetu krajowego (Żołądkiewicz, 2012,  

s. 175). 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest również realizowany w ramach kolejnych 

Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020. Program został opracowany zgodnie z rozporzą-

dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku  

w sprawie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Program jest częścią całościowego systemu rozwoju kraju zdefinio-

wanego w Umowie Partnerstwa, która określa strategię wykorzystania środków pochodzą-

cych z budżetu Unii Europejskiej na rzecz realizacji wspólnych celów określonych w Strategii 

Europa 2020. Celem PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, 

zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz 

zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Cel będzie osiągany poprze 

realizację sześciu priorytetów, które tworzą: 

 Ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach 

wiejskich. 

 Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie 

rentowności gospodarstw rolnych. 

 Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem  

w rolnictwie. 

 Odtwarzanie, chronienie i wzmocnienie ekosystemów zależnych od rolnictwa  

i leśnictwa. 

 Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę 

niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym  

i leśnym. 

 Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju 

gospodarczego na obszarach wiejskich. 

Mając na uwadze, że sektor rolny jest szczególnie istotny w kontekście zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich i wymaga w dalszym ciągu znacznego i odpowiednio 

ukierunkowanego wsparcia. Zaplanowane w programie instrumenty mają na celu rozwój 

gospodarstw rolnych w tym przede wszystkim: modernizacja gospodarstw rolnych, 

restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, premie dla młodych rolników, płatności dla 

rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne. Aby sektor rolny i wzrost 

konkurencyjności mógł wciąż postępować utworzono, także takie instrumenty jak: transfer 

wiedzy i innowacji, doradztwo rolnicze, czy też współpraca mająca za zadanie wsparcie 
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wdrażania innowacji w sektorze rolno-spożywczym. Aby wciąż poprawiać organizację 

łańcucha żywnościowego program wspiera inwestycje związane z przetwórstwem  

i marketingiem artykułów rolnych, rozwój grup i organizacji producentów oraz systemów 

jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Wciąż wspierane jest odtwarzanie 

potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych  

i katastrof naturalnych. Nowym działaniem będzie rolnictwo ekologiczne, którego celem jest 

wzrost rynkowej produkcji ekologicznej. Natomiast przedsięwzięcia z zakresu ochrony 

środowiska, zachowania bioróżnorodności będą finansowane w ramach działań rolno-

środowiskowo-klimatycznych i zalesień. Kontynuowane będą również działania przyczynia-

jące się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, w tym w zakresie infra-

struktury technicznej (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-

wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020). 

PROW 2014-2020 stanowi instrument realizacji polityki określonej w II filarze Wspólnej 

Polityki Rolnej, jest on finansowany z EFRROW. Budżet programu wynosi ponad  

13,5 mld euro, w tym środki pochodzące z budżetu UE w ramach EFRROW wynoszą  

8,6 mld euro, a 4,9 mld euro stanowi wkład krajowy. PROW 2014-2020 realizowany jest 

poprzez sześć priorytetów, piętnaście działań, trzydzieści pięć poddziałań oraz czterdzieści 

dwa typy operacji. Podobnie jak w poprzednich okresach programowania również i w tym 

realizacja programu powinna przyczynić sie do modernizacji sektora rolno-spożywczego oraz 

rozwoju obszarów wiejskich (Mickiewicz, Mickiewicz, 2017, s. 155). 

Zakończenie 

Polityka rozwoju obszaru wiejskich wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 

przybrała inny wymiar. Polska otrzymuje na jej prowadzenie w ramach II filaru Wspólnej 

Polityki Rolnej w każdej wieloletniej perspektywie, w której Polska uczestniczy określone 

środki finansowe. Pierwszy raz Polska uczestniczyła w jej realizacji w latach 2004-2006 

przygotowując Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora 

Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich na kwotę 1,19 mld euro pochodzących  

z budżetu UE, realizując szereg działań mających na celu modernizację polskiej wsi  

i rolnictwa. W kolejnej już perspektywie 2007-2013 Polska realizowała Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich o wartości 13,4 mld euro pochodzących z budżetu UE. Zawarte w nim 

działania odpowiadały aktualnym potrzebom i wyzwaniom wynikającym ze stanu wsi  

i rolnictwa w kraju. Aktualnie realizowana perspektywa opiera się o realizację Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020, na którego realizację z budżetu  

UE przeznaczono kwotę 8,6 mld euro. W sumie w latach 2004-2020 na realizację programów 

dedykowanych obszarom wiejskim i rolnictwu z budżetu Unii Europejskiej przeznaczono 
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kwotę 22,19 mld euro. Naturalnie akcenty rozmieszczone w programie różnią się od 

poprzednich, gdyż uwzględniają zarówno otoczenie zewnętrzne, jak i sytuację wsi i rolnictwa. 

Mieć należy zatem świadomość, iż programy służące rozwojowi obszarów wiejskich oraz 

rolnictwa ewoluują, tak aby zachować efektywność interwencji unijnej. Dzięki realizacji 

kolejnych programów polska wieś i rolnictwo zmieniają swe oblicze, stając sie jednocześnie 

bardziej konkurencyjnym.  

Dodać ponadto należy, iż Polska wprowadziła szereg uproszczeń i zmian w samych 

programach oraz w układzie instytucjonalnym służącym zwiększeniu dostępności 

programów. Analiza poruszanej problematyki nakazuje również sformułowanie krytycznej 

uwagi, fundamentalnej z punktu widzenia budowania komplementarności oraz efektywności 

oddziaływania funduszy Unii Europejskiej na proces modernizacji kraju. Słabość systemu 

polegała na braku chęci administracji resortowej – minister właściwy do spraw rozwoju wsi  

i rolnictwa – do przekazania zdecydowanie większych kompetencji w zakresie stanowienia  

i realizacji programów na poziom regionalny – samorząd wojewódzki. Bez wątpienia takie 

podejście mogło się przyczynić do efektywniejszego dostosowania programów do specyfiki 

regionalnych obszarów wiejskich i rolnictwa, ponadto umożliwiłoby zbudowanie korelacji 

pomiędzy regionalnymi programami operacyjnymi – realizowanymi w ramach polityki 

spójności, a zregionalizowanymi programami rozwoju rolnictwa i wsi. W tym kontekście 

należy mieć nadzieję, że może w przyszłości dojdzie do zmiany stanowiska administracji 

centralnej w tym zakresie. 

Generalnie jednak pomoc z budżetu Unii Europejskiej w zasadniczy sposób przyczynia 

sie do popraw stanu polskiej wsi i rolnictwa. 
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