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Wstęp 

  

 

 

 

Zmiana w rozumieniu polityki wobec obszarów wiejskich nastąpiła w latach 

osiemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy nastąpiło przejście z sektorowego do terytorialnego 

postrzegania obszarów wiejskich. Obszary wiejskie przestały być utożsamiane tylko z 

rolnictwem, tak by dziś ewoluować z miejsca produkcji do miejsca konsumpcji.  

Proces decentralizacji polityki wobec obszarów wiejskich na poziom regionalny i 

lokalny, wymaga uznania różnorodności obszarów wiejskich i zmian w nich zachodzących.  

 Różnorodność wymaga elastyczności programów UE  i krajowych, tak by uwzględnić 

wielość potencjałów i uwarunkowań kształtujących przestrzeń rolniczą. Stanowi przede 

wszystkim wyzwanie do działań realizowanych przez samorządy lokalne i samorząd 

regionalny do zwrócenia się w kierunku posiadanych potencjałów i  umiejętnego sięgania po 

nie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym.  

 Zrealizowane badanie pt. Identyfikacja potencjału rozwoju obszarów wiejskich 

województwa wielkopolskiego na poziomie lokalnym w celu lepszego i zrównoważonego 

wykorzystania posiadanych zasobów, jest propozycją zestawu wskaźników wraz z 

identyfikacją potencjałów i przedstawieniem zróżnicowań przestrzennych, który 

administracja regionalna i lokalne samorządy mogą wykorzystać do podjęcia diagnozy 

sytuacji regionalnej/lokalnej, a także jako narzędzie do wzmocnienia procesu planowania i 

projektowania zadań rozwoju z uwzględnieniem perspektywy rozwoju terytorialnego. 
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1.Potencjał rozwoju obszarów wiejskich rozważania teoretyczne i koncepcja 

badań  

1.1 Terytorialne podejście do rozwoju obszarów wiejskich 

 

Jednym z ważniejszych dylematów polityki regionalnej jest odpowiedź na pytanie: czy wzrost 

powinien być skoncentrowany w rdzeniu, lub czy istnieje potencjał dla wzrostu i rozwoju 

każdego terytorium (Barca, McCann, Rodríguez-Pose 2012, s. 149) ? Argumenty odwołujące 

się do polityki ukierunkowanej terytorialnie, podkreślają, że sięganie do niewykorzystanego 

potencjału obszarów pośrednich i słabiej rozwiniętych, może faktycznie wpłynąć na poziom 

rozwoju w wymiarze lokalnym, jak i krajowym. Terenami niewykorzystanych potencjałów są 

niewątpliwie obszary wiejskie. 

 Badania nad obszarami wiejskimi należą do koncepcji teoretycznych rozwoju 

regionalnego. W koncepcjach rozwoju regionalnego główny nacisk kładzie się na 

identyfikację czynników najbardziej adekwatnych do konkretnej sytuacji gospodarczej oraz 

określenie mechanizmu rozwoju (Churski 2008, s. 25), który w regionach wysoko 

rozwiniętych oparty jest na zasadach rynkowych oraz ustaleniu czynników determinujących 

wysoki poziom rozwoju. Z kolei dla regionów peryferyjnych problemem jest uruchomienie 

procesu rozwoju prowadzącego do „przełamania peryferyjności”. W zależności od miejsca 

lokalizacji czynników (zewnętrzne, wewnętrzne) inicjujących procesy rozwoju, wyróżniamy 

dwie grupy koncepcji teoretycznych egzogeniczne i endogeniczne.  

 W projekcie odwołano się do koncepcji rozwoju endogenicznego, które zakładają, że 

trwały i samodzielny rozwój możliwy jest dzięki uruchomieniu wewnętrznych czynników, 

pozwala to na uniknięcie negatywnych skutków uzależnienia od centrów lub inwestorów 

zewnętrznych. Spośród strategii dedykowanych obszarom wiejskim, godne uwagi są 

teoretyczne strategie proponowane przez Grosse (2007): unowocześniania endogenicznych 

zasobów, budowy nowych zasobów endogenicznych.  

 Główny nurt badań nad obszarami wiejskimi w Polsce związany jest z problematyką 

zróżnicowania sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich, często w odniesieniu do 

wybranego uwarunkowania rozwoju czy grupy uwarunkowań lub w kontekście barier 

rozwoju. Liczne badania w takim ujęciu prowadzone są przez pracowników Instytutu 

Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, przede wszystkim w kontekście barier rozwoju (m.in. Rosner 
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1999, 2002, 2007, Rosner i Stanny 2007, Kłodziński i Rosner 2007), a także wybranych 

czynników rozwoju: Kłodziński i Rosner (1997), Rosner i Heffner (2002), Kłodziński (2006), 

Stanny i Drygas (2010), Kusto (2010). Z kolei uwarunkowania społeczne (kapitału ludzkiego 

i społecznego, lub wymiaru demograficznego) na obszarach wiejskich były przedmiotem 

badań takich autorów, jak: Frenkel (1979, 2002, 2004, 2008), Rosner (1997, 2002, 2005, 

2008, 2012), Heffner (2004, 2007, 2011), Stanny (2008, 2011, 2012), Bukraba-Rylska (2001, 

2011), Bański (2002), Czarnecki (2009), Szafraniec (2006, 2011), Ślusarz (2005), Ossowska i 

Poczta (2008). 

 Badania dotyczące rozwoju ekonomicznego, regionalizacji i struktury regionalnej 

wartościowe z punktu widzenia projektu realizowane były przez m.in.: Słodowa-Hełpa 

(1994), Musiał (2008), Czyż (1971), Stola (1987, 1993), Bański (2004), Parysek (1997), 

Churski (2009, 2014), Feltynowski (2009), Kopczewska (2008), Heller (2000), Poczta i 

Wysocki (2002). 

 Rozwój jest pojęciem wieloznacznym i złożonym, wynika to z wielości celów, którym 

ma służyć i zróżnicowania działań, które go kształtują (Wojtasiewicz 1996, s. 100). 

Przeprowadzenie analiz empirycznych w zakresie rozwoju wymaga przyjęcia pewnych 

założeń upraszczających oraz uwzględnienia założenia pojęciowego z którego wynika, że 

rozwój jest wypadkową, pewną sumą zachodzących zmian, wzajemnie powiązanych na 

zasadzie substytucji lub komplementarności (Bagdziński, Kosiedowski i Marszałkowska 

1995, s. 39). 

 W pracy potencjał rozumiany jest jako zasób  przynależny obszarom wiejskim 

województwa wielkopolskiego, będący wypadkową sumy uwarunkowań rozwoju 

poszczególnych badanych jednostek. Założenie to wynika z przyjętej logiki zgodnie z którą 

rozwój obszarów wiejskich ma charakter terytorialny a nie sektorowy, zatem do badań jako 

podstawową jednostkę przyjęto obszar gminy. Porządkuje to wprawdzie podmioty badawcze, 

pozostawiając do rozstrzygnięcia szereg wątpliwości dotyczących rozdziału między miastem 

a wsią. Nie przyjęto tutaj podziału dychotomicznego wieś versus miasto, tylko starano się 

przedstawiać wyniki jako element contiuum przestrzennego
1
. 

Zważywszy na fakt, że rozwój ma wymiar terytorialny i odnosi się do przestrzeni 

określonego terytorium, ważnym jest rozpoznanie jego poziomu i zróżnicowań, tak by 

dedykowane środki na rozwój były właściwie ukierunkowane. Zaś poziom i zróżnicowanie 

jest funkcją potencjału danego terytorium. W badaniu przyjęto, że potencjał to pewien zasób, 

                                                
1 Maszynopis artykułu N. Bartkowiak-Bakun, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie (2020). 
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właściwość przynależna gminom, którego oczekiwany wysoki poziom wartości stanowi o 

przewadze (sukcesie
2
), z drugiej strony niskie wartości są przesłanką istniejących barier 

rozwoju. W badaniu uwzględniono rozpoznanie i pomiar uwarunkowań: renty położenia, 

wyposażenia infrastrukturalnego, kapitału ludzkiego i społecznego, sytuacji finansów 

lokalnych, dodatkowo wykonano pomiar zdolności instytucjonalnej jako szczególnego 

warunku rozwoju. 

 Zrealizowano to poprzez określenie  poziomu pozyskanych  środków przez gminy  w 

ramach PROW 2014-2020 na realizację działań: Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich (M07) oraz Inicjatywy Leader (tutaj działanie 19.2). 

 Działanie M07 ma za zadanie wsparcie rozwoju infrastruktury wiejskiej oraz odnowę 

wsi. Oddziałuje przy tym na poprawę warunków życia i prowadzenia działalności 

gospodarczej. W zakres działania wchodzą trzy poddziałania. Pierwsze związane jest z 

inwestycjami w infrastrukturę w ramach 2 typów operacji: gospodarki wodno-ściekowej i 

budowy lub modernizacji dróg lokalnych. Oba typy operacji są odpowiedzią na zauważane 

bariery rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, oraz są wyrazem troski o 

klimat i stan środowiska naturalnego. Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW 

nie może przekroczyć 3 mln zł w okresie realizacji programu na beneficjenta w przypadku 

budowy lub modernizacji dróg i 2 mln zł w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 

Maksymalny poziom pomocy z EFRROW wynosi do 63,63% kosztów kwalifikowanych 

projektu. Ważnym z punktu widzenia realizacji założonych celów programu jest ustalenie 

kryteriów preferencji dla jednostek uboższych, cechujących się wysokim poziomem 

bezrobocia, a także uwzględnienie kompleksowości proponowanych rozwiązań. Sam program 

zakłada odwołanie się do szczególnych okoliczności określonych jako specyfika regionu 

(PROW 2014-2020). 

 Wyrazem zauważanych deficytów w obszarze dostępu do infrastruktury społecznej w 

tym infrastruktury kulturalnej i usług lokalnych jest poddziałanie 7.4, które przewiduje trzy 

typy operacji: inwestycje w obiekty kulturalne, kształtowanie przestrzeni publicznej, a także 

inwestycje w targowiska. Pierwszy typ operacji ma za cel wzmocnienie obiektów 

kulturalnych i świadczonych usług dla rozwoju kapitału społecznego poprzez organizowanie i 

animowanie uczestnictwa mieszkańców w życiu społeczności lokalnej. Drugi stanowi 

odpowiedź na stan zagospodarowania przestrzennego wsi i ma na celu przywrócenie ładu 

przestrzennego poprzez kreowanie przestrzeni o spójnej koncepcji, dla przywrócenia 

                                                
2 Obszary wiejskie sukcesu gospodarczego były przedmiotem badań Czapiewskiego (2013). 
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atrakcyjności miejscowości wiejskich. Ostatni typ operacji w postaci inwestycji w targowiska 

ma przyczynić się do zintegrowania łańcucha dostaw i skrócenia cyklu dostaw, a w praktyce 

oznacza stworzenie miejsc sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie. Wartość 

maksymalna pomocy z EFRROW na 2 pierwsze typy operacji ustalona została na 500 tys. zł i 

1mln zł w przypadku targowisk (PROW 2014-2020). 

 Ostatnie z poddziałań odnosi się do inwestycji służących odnowie lub poprawie stanu 

obiektów zabytkowych dla zachowania dziedzictwa kulturowego wsi, realizowane operacje 

przewidują zakup takich obiektów z przeznaczeniem na cele publiczne. Maksymalna kwota 

wsparcia to 500 tys. zł. Ważnym z punktu widzenia uruchomienia potencjału turystycznego 

jest wprowadzenie kryteriów wyboru z preferencją dla lokalizacji na obszarach posiadających 

taki potencjał (PROW 2014-2020). 

 W pomiarze środków uwzględniono także poddziałanie 19.2 w ramach Inicjatywy 

Leader. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność. Realizowane operacje, dotyczą m.in. wzmocnienia kapitału społecznego, 

rozwoju przedsiębiorczości, wzmocnienia współpracy, czy wsparcie lokalnych rynków. W 

badaniu uwzględniono projekty, których beneficjentami były gminy.  
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1.2. Koncepcja badań 

 Celem badań jest identyfikacja czynników stymulujących lub hamujących rozwój 

obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego (potencjału rozwoju) dla lepszego i 

zrównoważonego wykorzystania posiadanych zasobów oraz pomiar rozwoju społeczno-

gospodarczego, z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych. 

 Realizacja celu, wymagała osiągnięcia celów cząstkowych: 

− rozpoznanie i pomiar renty położenia obszarów wiejskich województwa 

wielkopolskiego, 

− identyfikacja i omówienie poziomu infrastruktury społecznej i technicznej obszarów 

wiejskich województwa wielkopolskiego , 

− przedstawienie i omówienie poziomu kapitału ludzkiego i społecznego na obszarach 

wiejskich województwa wielkopolskiego , 

− rozpoznanie sytuacji finansowej badanych gmin, 

− diagnoza poziomu rozwoju gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa 

wielkopolskiego,  

− rozpoznanie zróżnicowań przestrzennych uwarunkowań i rozwoju społeczno-

gospodarczego, 

− pomiar zdolności instytucjonalnej i określenie relacji z poziomem rozwoju. 

Badanie przeprowadzone zostało zgodnie z załączonym schematem postępowania 

badawczego. 

 Zakres badań dotyczy obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Podmiotem 

badań są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie województwa wielkopolskiego (NUTS 5). 

Badaniami objęto 117 gmin wiejskich i 90 gmin miejsko-wiejskich lub obszarów wiejskich w 

ich granicach, przy czym tam gdzie przesłanki merytoryczne i dostępność danych 

statystycznych nie pozwalała na ocenę na poziomie obszarów wiejskich, badania 

uwzględniają również dane dla miast (dotyczy to m.in. finansów lokalnych). 

 Zakres czasowy obejmuje lata 2013 – 2019. Określone w ten w sposób ramy czasowe 

wynikają z przesłanek merytorycznych i dostępności danych źródłowych, nie mają jednak 

charakteru sztywnego. Pomiar rozwoju przeprowadzono dla roku 2013 i 2019, przy czym 

badanie przedstawia wyniki dla roku 2019. Tam gdzie wymagały tego przesłanki 

merytoryczne wzięto pod uwagę średnie za ostanie 3 lata. Pomiar środków pozyskanych z 

PROW 2014-2020 zrealizowano od początku okresu programowania do dnia 30.06.2020r. W 
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tym przypadku posłużono się niepublikowanymi danymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. 

 

 

I STUDIA 
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Ustalenie zestawu cech 

diagnostycznych

WNIOSKI

III
Case study
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Schemat postępowania badawczego

II ANALIZA 

STATYSTYCZNA

Syntetyczny miernik 

rozwoju

Analiza
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Statystyki opisowe

 

Schemat postępowania badawczego 

Źródło: Opracowanie własne. 

  

 W badaniu przyjęto, że poziom poszczególnych składowych rozwoju obszarów 

wiejskich jest wypadkową wskaźników określających badane uwarunkowanie (potencjał). Do 

oceny poziomu składowych i sumarycznego poziomu rozwoju posłużono się metodą 

syntetycznego miernika rozwoju. Konstrukcja miary syntetycznej przeprowadzona została 

zgodnie z metodologią zaproponowaną przez Wysockiego i Lirę (2005). Postępowanie 

składa się z trzech etapów. 

 W pierwszym etapie dokonano wyboru cech prostych z uwzględnieniem kryteriów: 

formalnego, merytorycznego oraz statystycznego, będących wyznacznikami badanych 

zjawisk oraz ustalono ich wartości. Spełniając kryterium formalne sprawdzono kompletność, 
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mierzalność i dostępność danych
3
. Podstawę oceny uwarunkowań statystycznych stanowił 

współczynnik zmienności oraz współczynnik korelacji Pearsona. Pierwszy pozwolił na 

eliminację ze zbioru zmiennych o niskiej wartości informacyjnej, drugi natomiast oceniał siłę 

związku między zmiennymi. Dodatkowo ocenie poddano elementy diagonalne macierzy 

odwrotnej do macierzy korelacji R. Elementy diagonalne macierzy R-1 przekraczające 

wartość 10, wskazywały na złe uwarunkowanie macierzy R. Cecha dla której wartość 

diagonalna była wyższa została usunięta ze zbioru. 

 

Podstawę dla konstrukcji cechy syntetycznej stanowiła macierz danych: 

 

   

          

          

    
          

 , gdzie                                    

 

 W kolejnym etapie dokonano normalizacji wartości cech prostych. Celem normalizacji  

jest ujednolicenie ich charakteru oraz sprowadzenie ich wartości do porównywalności, 

poprzez pozbawienie mian oraz ujednolicenie rzędów wielkości. Dla normalizacji danych 

zastosowano tzw. unitaryzację umożliwiającą przekształcenie wszystkich cech do postaci 

stymulant z jednoczesnym sprowadzeniem ich wartości do porównywalności, co odbywa się 

według następujących formuł: 

 

Stymulanty:  

    
       

 
     

   
 

         
 

     
 

 

Destymulanty: 

    
   

 
         

   
 

         
 

     
 

 

Nominanty:  

                                                
3 Jest to niezwykle trudne i czasochłonne zadanie ze względu na zmienną dostępność w czasie udostępnianych 

danych. W praktyce oznacza to albo rezygnację z określonej miary lub próby zastąpienia jej inną. Zdanie to 

podziela również w literaturze przedmiotu Heffner (2007, s. 23), który brak dostępu do danych określa jako 

duży problem badawczy. 
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Wartości cechy syntetycznej wyznaczono metodą bezwzorcową (nazywana również w 

literaturze metodą sum, Młodak 2006), sprowadzającą się do uśrednienia znormalizowanych 

wartości cech prostych: 

 

   
    

    
 
   

 
                

 

 Cecha przyjmuje wartości z przedziału (0,1), im wartości bliższe jedności tym wyższy 

poziom badanego zjawiska.  

 Następnie na podstawie wartości syntetycznego miernika     jego średniej 

arytmetycznej    oraz odchylenia standardowego    podzielono jednostki badanej zbiorowości 

na cztery klasy o różnym poziomie badanego zjawiska: 

klasa I – poziom wysoki:          , 

klasa II – poziom średni:             , 

klasa III – poziom średni niższy:             , 

klasa IV – poziom niski:          . 

Do oceny potencjału rozwoju obszarów wiejskich posłużono się wskaźnikami: 

X1 – jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (pkt.), 

X2  - ograniczeń gospodarczych (pkt.)*
4
, 

X3 - położenia względem węzłów komunikacyjnych (pkt.)* 

X4 – położenia względem miast (pkt.)*, 

X5 – obszarów cennych przyrodniczo (%), 

X6 - położenie względem zbiorników wodnych (pkt.)*, 

X7 – atrakcyjności przyrodniczej (pkt.)*, 

                                                
4 Sposób pomiaru zmiennych oznaczonych *, omówiony zostanie w rozdziale 2. 
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X8 – lesistości (%), 

X9 – udziału trwałych użytków zielonych (%), 

X10 – przedszkola na 100 km
2
 powierzchni, 

X11–szkoły podstawowe na 100 km
2
 powierzchni, 

X12 - biblioteki i filie (na 100km²) 

X13 – apteki na 100 km
2
 powierzchni, 

X14 – zakłady opieki zdrowotnej na 1000 mieszkańców, 

X15 – przychodnie lekarskie na 1000 mieszkańców, 

X16 – długość sieci wodociągowej na 100 km
2
 powierzchni, 

X17 – długość sieci kanalizacyjnej na 100 km
2
 powierzchni, 

X18 - relacja przyłączy wodociągowych do kanalizacyjnych 

X19 – ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków (%), 

X20 – długość sieci gazowej na 100 km
2
, 

X21 – wydatki na transport (zł) 

X22 – gęstość zaludnienia (km²), 

X23– relacja dzieci-starzy (dzieci 0-14 lat na 100 osób w wieku 60 lat i więcej), 

X24 – urodzenia żywe (na 1000 kobiet w wieku 15-49), 

X25 – przyrost rzeczywisty (na 1000 mieszkańców), 

X26 - współczynnik feminizacji w grupie 20-34 lat, 

X27 – odsetek radnych z wyższym wykształceniem (%), 

X28 – dochody ogółem na 1 mieszkańca (zł) 

X29 - frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych (%) 

X30 - liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON na 1000 mieszkańców, 

X31 - stowarzyszenia i fundacje na 1000 ludności 

X32 –udział dochodów własnych w dochodach ogółem (%),  

X33 – wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca (zł), 

X34 – środki z Unii Europejskiej w budżetach gmin na 1 mieszkańca (zł). 

 W pracy zastosowano pomocniczo analizę wariancji ANOVA, która posłużyła do 

zbadania zależności pomiędzy poziomem zdolności instytucjonalnej a poziomem rozwoju 

społeczno-gospodarczego. Zależności te przedstawiano dla wskaźników, których analiza 

wariancji wykazała istotność różnic pomiędzy średnimi. 

 Dla zobrazowania relacji zależności poziomu rozwoju w badanym okresie to jest dla 

roku 2013 i 2019, posłużono się tablicą wielodzielną, a dla  weryfikacji hipotezy zerowej 

posłużono się testem χ
2
 . 
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Ponadto  celowo wybrano cztery gminy o określonych warunkach wyjściowych (tj. 

mających potencjały kulturowy, środowiskowy oraz dwie zagrożone peryferyzacją) do 

przedstawienia projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020. Posłużono się w tym 

przypadku metodą studium przypadku (case study).  

Wiodącą metodą do prezentacji otrzymanych wyników badań w odniesieniu do 

zróżnicowań przestrzennych była kartograficzna metoda prezentacji danych. 

Źródła danych 

W badaniu wykorzystano dane statystyczne Banku Danych Lokalnych Głównego 

Urzędu Statystycznego, autorskie dane dotyczące renty położenia
5
. Dodatkowo dla celu 

pomiaru zdolności instytucjonalnej pozyskano dane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

dotyczące projektów, których beneficjentami były gminy lub ich jednostki organizacyjne w 

ramach PROW 2014-2020 w zakresie wcześniej przywołanych działań. 

                                                
5 Por. szerzej Bartkowiak i Poczta (2012). 
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2. Pomiar potencjału rozwoju obszarów wiejskich województwa 

wielkopolskiego 

2.1. Renta położenia 

Renta położenia to pewien „specyficzny zasób”
6
 obejmujący określone uwarunkowania 

naturalne i pozaprzyrodnicze (Ossowska i Poczta 2009). Przeprowadzenie pomiaru tego 

uwarunkowania wymaga znajomości badanej przestrzeni, tak by uwzględnione cechy proste 

odzwierciedlały stan faktyczny i pozwalały na uchwycenie specyfiki obszarów wiejskich a 

także znaczenia sektora rolnego dla badanego regionu.  W szerszym kontekście badawczym 

renta położenia odnosi się do lokalizacji przestrzennej, potencjału terytorialnego, tym samym 

rozpoznanie jej jest niezwykle istotne dla budowy spójności społeczno-gospodarczej. 

W badaniu renta położenia oceniana jest na dwóch poziomach uwarunkowań, opisujących 

potencjał z punktu widzenia możliwości rozwoju rolnictwa i pozarolniczej działalności 

gospodarczej, drugi to turystyka wiejska. Do pomiaru uwarunkowań dla rozwoju rolnictwa i 

pozarolniczej działalności gospodarczej posłużono się miarami: 

− waloryzacji jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

− ograniczeń gospodarczych, 

− położenia wobec miast, 

− położenia wobec węzłów drogowych
7
. 

Rozpoznanie potencjału do rozwoju funkcji turystycznej jest istotne z punktu widzenia 

planowania rozwoju i uruchomienia posiadanych zasobów. Pomiar przeprowadzono z 

wykorzystaniem wskaźników:  

− obszarów cennych przyrodniczo, 

− atrakcyjności przyrodniczej, 

− położenia względem zbiorników wodnych, 

− lesistości, 

− udziału trwałych użytków zielonych w użytkach rolnych. 

Zróżnicowanie przestrzenne miar ( rys.1-4 oraz 6-10) i pomiar syntetyczny (rys. 5 i 11) 

zawarto na załączonych rysunkach.

                                                
6 Badania renty położenia dla obszarów wiejskich prowadzone były przez Heffnera (2000, 2002, 2011), 

Rosnera i Heffnera (1997, 2008), Ossowska i Poczta (2012), Bartkowiak i Poczta (2012), Bartkowiak-Bakun 

(2017). 
7 Miary te są opracowane zgodnie z metodą zaproponowaną przez Autora w ramach rozprawy doktorskiej, której 

treść zawiera się w pracy "Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w Wielkopolsce" Bartkowiak, Poczta (2012). 
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Rozwój rolnictwa zależny jest przede wszystkim od uwarunkowań naturalnych, na które 

składają się: klimat, gleby, rzeźba terenu oraz warunki wodne. Czynniki te określone są na 

podstawie bonitacji punktowej we Wskaźniku Jakości Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej 

(WJRPP), który jest syntetyczną miarą oceny (rys. 1). 

 Średnia wartość wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gmin 

wielkopolskich, kształtuje się na poziomie 63 punktów i jest nieco niższa od średniej dla 

Polski. Najwyższe wartości wskaźnik przyjmuje w południowej Wielkopolsce (powiaty: 

gostyński, krotoszyński i jarociński), również na południu wokół Ostrzeszowa obserwujemy 

wartości najniższe, inne skupienia to okolice Turku i Czarnkowa. 

 Ocena wpływu ochrony środowiska naturalnego na realizację zadań rozwoju i funkcji 

obszarów wiejskich jest trudna ze względu na złożoność i niejednoznaczność relacji. W 

badaniu przyjęto, że występowanie powierzchniowych form ochrony przyrody: parki 

narodowe, parki krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu jest ograniczeniem 

rozwoju. Wskaźnik ten skonstruowano jako miarę punktową, będącą wypadkową udziału w 

powierzchni określonej formy i siły ochrony
8
 (rys.2). Najwyższe wartości odnotowano w 

gminach powiatu międzychodzkiego i wolsztyńskiego oraz okolicach Ostrzeszowa (Wzgórza 

Ostrzeszowskie, Kotlina Odolanowska). Z drugiej strony rozkładu jest grupa 67 gmin gdzie 

wskaźnik wyniósł zero. Gminy te położone są głównie w środkowej części regionu, liczne 

skupiska są obecne w subregionie leszczyńskim i konińskim na południowym krańcu regionu. 

 Zgodnie z klasyczną definicją dzielącą przestrzeń dychotomicznie na miasto i wieś, 

wyróżniamy dwa podsystemy osadnictwa: miejski i wiejski, oba systemy pozostają w ścisłych 

zależnościach funkcjonalnych. Przy czym siła powiązań jest pochodną potencjału 

ludnościowego miasta pozostającego w sąsiedztwie, kolejna miara opisuje tą relację, 

uwzględniając przy delimitacji liczbę ludności miast. W badaniu uwzględniono 109 miast, 

dokonując bonitacji punktowej w ramach przyjętych przedziałów wielkości miast opisanych 

liczbą mieszkańców, zgodnie z logiką im wyższa liczba tym wyższa liczba punktów (rys. 3). 

 Wielkopolska jako region posiada dobrze rozwiniętą sieć małych miast, mimo to 40% 

badanych gmin pozostaje poza sąsiedztwem z miastem (głównie południowa część regionu). 

Z drugiej strony rozkładu usytuowane są gminy w obszarze oddziaływania miasta Poznania i 

miast subregionalnych: Leszna, Kalisza, Ostowa, Piły, Konina i Gniezna. Osobną grupę 

tworzą gminy będące jednostkami miejsko-wiejskimi, gdzie naturalnie obszary wiejskie 

okalają miasto.  

                                                
 
8 Por. szerzej Bartkowiak i Poczta (2012). 
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 Niezwykle istotną rolę w procesie aktywizacji rozwoju społeczno-gospodarczego 

obszarów wiejskich obok miast, odgrywa dostępność przestrzenna (komunikacyjna), 

wyrażona obecnością ważnych szlaków drogowych. Do przeprowadzenia delimitacji 

wykorzystano również bonitację punktową, która promowała drogi wyższego rzędu wraz z 

węzłami drogowymi
9
. Przestrzenne zróżnicowanie przeprowadzonej oceny zawarto na rys. 4. 

 Przeprowadzone grupowanie pozwoliło na wyłonienie 14 gmin bez dostępu do dróg 

wojewódzkich i krajowych (mowa o przebiegu przez teren wiejski), jednostki te 

zlokalizowane są głównie w południowej części regionu, zasadniczo występują pojedynczo. 

Drugą grupę stanowią obszary przebiegu dróg wojewódzkich i krajowe, pozbawione węzłów 

drogowych. Grupa ta była najliczniejsza – 91 gmin. Przestrzennie położone były wzdłuż 

wschodniej i południowej granicy regionu, oraz wewnątrz województwa zgodnie z układem 

przebiegu dróg wojewódzkich i odcinakami dróg krajowych. Kolejną grupę utworzyły 

jednostki o najlepszej dostępności przestrzennej wyrażonej lokalizacją węzła drogi krajowej i 

wojewódzkiej, przebiegiem autostrady, grupa ta skupiła 83 gminy
10

. 

 Osobną grupę utworzyły obszary wiejskie gmin z ważnymi węzłami 

komunikacyjnymi oraz leżące wzdłuż autostrady A2. Najwyżej ocenione zostały gminy: 

Września, Nowy Tomyśl, Buk, Komorniki, Słupca, Stare Miasto, Dąbie, na obszarze których 

znajdowały się węzły autostradowe. 

 Omówione miary stanowiły podstawę do oznaczenia sumarycznego poziomu 

uwarunkowań dla rozwoju rolnictwa i działalności pozarolniczej. Obliczenia wykonano 

metodą bezwzorcową, tylko zmienna wskaźnik ograniczeń gospodarczych oznaczona została 

jako destymulanta. Przeprowadzone grupowanie pozwoliło na wyłonienie czterech klas. 

Rozkład przestrzenny otrzymanych wyników zawiera rys. 5.  

 W klasie I o najwyższym poziomie uwarunkowań dla rozwoju rolnictwa i funkcji 

pozarolniczych znalazły się 32 gminy (16%). O przynależności do klasy zdecydowały cechy 

związane z lokalizacją przestrzenną (bliskość miasta Poznania, przebieg szlaków 

komunikacyjnych). Obszary te cechuje niski udział form ochrony środowiska w powierzchni. 

Skupia gminy wokół Poznania (choć nie wszystkie i wzdłuż A2. 

 Drugą klasę zbudowały jednostki o średnim potencjale. W wymiarze dwóch 

pierwszych cech średnie wielkości nie są istotnie różne od klasy wyższej. O przynależności 

do klasy drugiej zdecydowały niższe walory położenia wobec miast i sieci drogowej. Są to 

                                                
9 Por. szerzej Bartkowiak i Poczta (2012). 
10 Z punktu widzenia rozwoju południowej Wielkopolski ważne znaczenie miało uruchomienie odcinka drogi 

klasy S Poznań Wronczyn- Wrocław Północ 14.12. 2019.r  
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gminy subregionu leszczyńskiego (o wysokich walorach do rozwoju funkcji rolniczej), 

położone wokół miasta Piła, oraz na wschodniej granicy województwa na wysokości 

subregionu pilskiego. 

 Klasa III – najliczniejsza, zawiera 74 gminy, których poziom można określić jako 

poniżej przeciętnej. Były to w większości gminy wiejskie pozbawione bezpośredniego 

sąsiedztwa miasta, oddalone od centrum regionu, pozbawione walorów przyrodniczych, 

zarówno dla rozwoju rolnictwa jak i turystyki. 

 Ostatnią grupę reprezentują jednostki o niskim poziomie renty położenia. Są to 

jednostki o wysokim udziale obszarów chronionych w powierzchni, stąd wysoki wskaźnik 

ograniczeń gospodarczych. Dodatkowo pozostałe cechy przyjmują wartości zdecydowanie 

poniżej średniej. Zgodnie z rozkładem przestrzennym gminy te usytuowane były w 

odległości, co najmniej 1 h jazdy samochodem do miasta regionalnego. 

 Środowisko przyrodnicze jest podstawowym uwarunkowaniem również dla rozwoju 

funkcji turystycznej na obszarach wiejskich. Do oceny atrakcyjności obszarów wiejskich 

posłużono się miarą będącą pochodną miary ograniczeń gospodarczych, przy czym tutaj 

występuje ona jako stymulanta i dodatkowo zwaloryzowane zostały pomniki przyrody. 

Rozmieszczenie przestrzenne obszarów cennych przyrodniczo zbieżne jest ze wskaźnikiem 

ograniczeń gospodarczych. Obserwujemy zależność, im wyższe ograniczenia gospodarcze 

tym lepsze walory przyrodnicze do rozwoju turystyki (rys. 6). 

 Jednym z uwarunkowań sprzyjających rozwojowi turystyki na obszarach wiejskich 

jest występowanie wód
11

. Konstrukcja wskaźnika uwzględnia wody płynące (rzeki o długości 

co najmniej 50 km), oraz stojące (zbiorniki naturalne i sztuczne o powierzchni od 1 km
2
). 

Otrzymany rozkład przestrzenny miary jest odzwierciedleniem układu form polodowcowych. 

Tereny na północ od granicy przejścia lodowca w pasie pojezierzy są atrakcyjne dla rozwoju 

funkcji turystycznej. Drugi biegun rozkładu tworzy południowa Wielkopolska z potencjałem 

opartym tylko na rzekach. 

 Lasy stanowią kolejną składową potencjału turystycznego
12

. Warto nadmienić, że 

wyższy udział lasów może stanowić barierę do budowy infrastruktury, której dostępność 

rzutuje na możliwości kreowania funkcji turystycznej. Pomiar wykonano na podstawie 

wskaźnika lesistości, zgodnie z którym największe kompleksy leśne występują na północy i 

                                                
11  Zgodnie z literaturą przedmiotu udział wód w powierzchni gminy wyższy niż 5%, uznaje się za przesłankę 

dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich (Sikora 1995). 

 
12 W przypadku udziału lasów przyjmuje się przedział 30-60%  (Sikora 1995, Drzewiecki 1992, Duczkowska-

Małysz 1996) jako przesłankę atrakcyjności terenu. 
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północnym zachodzie regionu. Środkowa i południowa część województwa charakteryzuje 

się dużo niższym wskaźnikiem lesistości
13

.  

 Udział trwałych użytków zielonych, czyli łąk i pastwisk w powierzchni użytków 

rolnych również został uwzględniony jako element potencjału do rozwoju funkcji 

turystycznej
14

. Wartość średnia wskaźnika dla obszarów wiejskich województwa 

wielkopolskiego wynosi 16%. Pośród badanych jednostek w 20 odnotowano wskaźnik 

wyższy niż 30%. 

 Omówione zmienne posłużyły do pomiaru potencjału obszarów wiejski do rozwoju 

funkcji turystycznej. Zgodnie z otrzymanymi wynikami i rozkładem przestrzennym w klasie 

I, znalazły się obszary usytuowane głównie w północno-zachodniej części województwa, a 

także na obszarach powiatu wolsztyńskiego i ostrzeszowskiego. Gminy te cechowały się 

wysokim udziałem obszarów cennych przyrodniczo, czemu towarzyszył wysoki wskaźnik 

lesistości, dodatkowym wzmocnieniem potencjału jest dostępność jezior. Kolejne klasy 

cechują niższe i dużo niższe wartości badanych miar, co wskazuje na ograniczony potencjał 

do rozwoju funkcji turystycznej, bynajmniej bazującej tylko na uwarunkowaniach 

środowiska. Obszary o niskim i bardzo niskim potencjale stanowią 55% powierzchni regionu. 

 Ciekawą zależnością przestrzenną jest zaobserwowana dość silna ujemna korelacja (r= 

- 0,49), zachodząca pomiędzy składowymi renty położenia. Wynika z niej, że  im lepsze 

warunki dla rozwoju rolnictwa, tym słabsze dla rozwoju turystyki. Oznacza to w przypadku 

województwa wielkopolskiego, że gminy cieszące się walorami dla rozwoju turystyki w 

większości nie posiadają dobrze rozwiniętej funkcji rolniczej. 

Omówione elementy potencjału rozwoju obszarów wiejskich zamknięte w kategorii 

renta położenia są stosunkowo trwałe w czasie, zmiany w obszarze uwarunkowań związanych 

z przebiegiem szlaków komunikacyjnych znajdują się często poza siłą sprawczą władz 

lokalnych. Biorąc to pod uwagę warto, by władze lokalne pochyliły się nad próbą redefinicji 

posiadanych zasobów i/ lub poszukiwania nowych, by wytyczane kierunki rozwoju, były 

realne i mierzalne. 

 

                                                
13 Najniższy wskaźnik odnotowano w gminie Rozdrażew (0,42%). 
14

 Zgodnie z literaturą przedmiotu wymagany poziom udziału  wynosi powyżej 30% (Sikora 1995, Drzewiecki 

1992, Duczkowska-Małysz 1996). 
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Rys. 1. Wskaźnik waloryzacji jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej  

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie Witek (1982) 
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Rys. 2. Wskaźnik ograniczeń gospodarczych 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun  
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Rys. 3. Wskaźnik położenia względem węzłów komunikacyjnych  

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun  
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Rys. 4. Wskaźnik położenia względem miast 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun  
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Rys. 5. Poziom uwarunkowań dla rozwoju rolnictwa i działalności pozarolniczej  

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun  
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Rys. 6. Obszary cenne przyrodniczo  

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun  
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Rys. 7. Wskaźnik atrakcyjności przyrodniczej  

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun  
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Rys. 8. Wskaźnik położenia względem zbiorników wodnych  

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun  
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Rys. 9. Odsetek lasów w powierzchni gminy  

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun 
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Rys. 10. Wskaźnik udziału trwałych użytków zielonych w użytkach rolnych  

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun  
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Rys. 11. Poziom uwarunkowań dla rozwoju turystyki wiejskiej  

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun  
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2.2. Wyposażenie infrastrukturalne 

2.2.1. Infrastruktura techniczna 

 Jednym z podstawowych elementów infrastruktury obszarów wiejskich są drogi. Ich 

dostępność, a także jakość ma kluczowe znaczenie dla spójności terytorialnej. Spójność ta 

warunkuje inne cechy, które są pochodnymi układu infrastruktury transportowej. Podstawową 

miarą oceny dróg jest ocena ich gęstości i jakości, ze względu na brak ogólnodostępnych 

danych na poziomie lokalnym, posłużono się miarą pośrednią tj. poziomem wydatków 

budżetu gminy na transport w przeliczeniu na 1 mieszkańca (przyjęto średnią za lata 2017-

2019). Przestrzenne rozmieszczenie otrzymanej miary przedstawiono na rys. 12. 

Z rozkładu przestrzennego można odczytać, że gminy o ponadprzeciętnych wydatkach 

na transport skupione są w obszarze oddziaływania miasta Poznania, oraz północno-

zachodniej i północnej części regionu. Wysoki poziom nakładów dla pierwszej grupy jest 

wynikiem rozlewania się miasta, czemu towarzyszy wzrost potrzeb infrastrukturalnych, te z 

kolei mogą być realizowane dzięki korzystnej sytuacji finansowej. W pozostałych 

przypadkach jest to efekt wcześniejszych deficytów i aktualnie podejmowanych działań 

inwestycyjnych, dodatkowo wskaźnik korygowany jest o potencjał ludnościowy. Drugi 

biegun rozkładu stanowią jednostki położone dość licznie w subregionie leszczyńskim, oraz 

pojedyncze dość równomiernie w regionie. Stosunkowo niskie nakłady mogą być efektem 

wcześniej realizowanych inwestycji i związanych z tym ograniczeń budżetowych. Przy 

interpretacji miary trzeba być nader ostrożnym ze względu na złożoność projektów 

infrastrukturalnych i ich kapitałochłonność, należy być dalekim od jednoznacznych ocen.  

 Elementami podstawowej infrastruktury technicznej są urządzenia i sieci związane z 

dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. W obszarach tych obserwowany był w 

latach 80-ych i 90-ych najszybszy przyrost sieci wodociągowej, duża dynamika zmian w sieci 

kanalizacyjnej i oczyszczania ścieków przesunięta została o dwie lub trzy dekady. Rezultatem 

czego jest nadal obserwowana luka infrastrukturalna między przyłączami wody i kanalizacji. 

Pomiar infrastruktury przeprowadzony został miarami gęstości sieci, tj. długość sieci na 100 

km
2
 powierzchni. Rozkład przestrzenny miar jest powiązany z gęstością zaludnienia. W 

rezultacie otrzymujemy obraz dwóch grup gmin, pierwsze położone wokół miasta Poznania 

oraz w południowej Wielkopolsce z gęstością powyżej 65km/100km
2
 powierzchni, drugie 
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usytuowane głównie w zachodniej części na północ od Rawicza wzdłuż zachodniej granicy 

regionu. 

 Istniejąca luka w infrastrukturze sieci kanalizacyjnej widoczna jest na mapie rozkładu 

gęstości przywołanej sieci (rys. 13), dodatkowo obrazu deficytów infrastrukturalnych 

dopełnia relacja opisująca zależność między obiema sieciami. Biorąc obie miary pod uwagę 

otrzymujemy obraz obszarów wiejskich o zrównoważonym poziomie sieci, usytuowanych 

wokół miasta Poznania i ośrodków subregionalnych. Drugą zdecydowanie liczniejszą grupę 

stanowią obszary północnej Wielkopolski i subregionu konińskiego, gdzie koniecznym jest 

kontynuowanie inwestycji infrastrukturalnych z zakresu ochrony środowiska.  

Poziom infrastruktury technicznej obszarów wiejskich oznaczony został przy pomocy 

miernika syntetycznego z wykorzystaniem metody bezwzorcowej. Wykorzystano poniższe 

wskaźniki: 

− wydatki budżetu gmin na transport (zł/mieszkańca) 

− długość sieci wodociągowej (na 100 km² powierzchni), 

− długość sieci kanalizacyjnej (na 100 km² powierzchni), 

− liczba połączeń kanalizacyjnych na 100 połączeń wodociągowych, 

− udział liczby ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków (%) 

− długość sieci gazowej (na 100 km² powierzchni). 

Wszystkie cechy były stymulantami. W wyniku przeprowadzonej delimitacji zbiorowość 

podzielona została na cztery klasy o zróżnicowanym poziomie rozwoju infrastruktury 

technicznej. Zróżnicowania przestrzenne przedstawiono na rys. 18 

 Klasa I skupiła 26 gmin o najwyższym poziomie infrastruktury technicznej. Wartości 

średnie poszczególnych cech ukształtowały się na poziomie zdecydowanie wyższym niż 

przeciętny. W rezultacie otrzymujemy obraz gmin w których poziom wydatków na transport 

wynosi 472 zł na 1 mieszkańca. Gęstość sieci wodociągowej jest zbliżona do kanalizacyjnej 

(rys. 15), zaś odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej wynosi blisko 80% 

(rys.16). Na obszarach tych mimo dużej presji ludnościowej na środowisko, infrastruktura 

ochrony środowiska wydaje się być adekwatna do potrzeb. 

Niższy poziom sanitacji obszarów wiejskich i niska gęstość sieci gazowej 

zdecydowały o przynależności do klasy I. Odnotowano trzykrotnie niższą gęstość sieci 

gazowej (rys.17), zaś relacja między przyłączami wodociągowymi a kanalizacyjnymi 

wyniosła 60, miało to swoje przełożenie na  niższy odsetek  korzystających z sieci 

kanalizacyjnej  równy 60. 
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 Najliczniejszą grupę utworzyły gminy klasy III (95 jednostek). w grupie tej 

obserwujemy jednostki o niskim poziomie nasycenia infrastrukturą wodno-ściekową. W 

rezultacie tylko co trzeci mieszkaniec jest użytkownikiem sieci kanalizacyjnej. Sytuacja ta 

pokazuje skalę deficytów i konieczność kontynuowania przyjętych kierunków 

inwestycyjnych. Gminy te skupione były dość licznie w subregionie konińskim oraz wokół 

Leszna. 

 W ostatniej klasie zgrupowano jednostki o najniższym poziomie infrastruktury 

technicznej, wśród których znalazło się 25 gmin. Obszary te cechowały się bardzo niską 

gęstością wszystkich sieci. Połowa jednostek nie była zaopatrzona w sieć gazową lub 

kanalizacyjną. Przestrzennie gminy te tworzą małe wyspy w południowej części regionu oraz 

w powiecie międzychodzkim. Ciekawym a zarazem niepokojącym zjawiskiem jest fakt 

występowania jednostek ze skrajnych klas obok siebie. 

 Otrzymany rozkład dowodzi zasadności przyjętych kryteriów obszarów interwencji, 

zaś nadal obserwowane deficyty wskazują na konieczność kontynuacji oddziaływania w tym 

obszarze. 
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Rys. 12. Wydatki na transport na jednego mieszkańca w latach 2017-2019 na obszarach 

wiejskich województwa wielkopolskiego w 2019 roku 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 13. Gęstość sieci wodociągowej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego 

w 2019 roku 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 14. Gęstość sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego 

w 2019 roku  

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 15. Liczba połączeń kanalizacyjnych na 100 połączeń wodociągowych na obszarach 

wiejskich województwa wielkopolskiego w 2019 roku 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 16. Odsetek liczby ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 17. Sieć gazowa na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w 2019 roku 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019
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Rys. 18. Poziom infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich województwa 

wielkopolskiego w 2019 roku 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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2.2.2. Infrastruktura społeczna 

Infrastruktura społeczna obejmuje instytucje i urządzenia służące do świadczenia usług dla 

ludności w takich dziedzinach jak: oświata, zdrowie, kultura i wypoczynek (Kołodziejczyk 

1993, s. 3).  

 Stan wyposażenia infrastrukturalnego z jednej strony jest elementem ładu 

gospodarczego, z drugiej jest uwarunkowaniem kształtującym ład społeczny, dlatego 

inwestycje w infrastrukturę społeczną (czasem nieakceptowane na obszarach wiejskich, 

choćby ze względu na strukturę wieku ludności) są istotne dla zapewnienia zrównoważonego 

rozwoju. 

 Różnice w poziomach edukacyjnych, witalności i zdrowia ludzi, często są pochodną 

rzeczywistej dostępności do infrastruktury społecznej. Dlatego tak ważnym jest wczesne 

włączenie w proces wychowania przedszkolnego dzieci na obszarach wiejskich. Przedszkole 

jest instytucją, która jest pierwszym etapem instytucjonalnej socjalizacji dziecka, stanowi 

miejsce kształtowania proedukacyjnej postawy, zarówno pośród dzieci, jak i rodziców. 

Dlatego tak ważna jest możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci.  

W 2019 roku na terenie 9 gmin lub obszarów wiejskich nie było żadnego przedszkola. 

Na drugim biegunie rozkładu znajdują się obszary wysokiej gęstości placówek 

przedszkolnych wokół miast: Poznania, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego i Leszna, zmiany 

te są wynikiem procesów suburbanizacji szczególnie obecnych w aglomeracji poznańskiej 

(rys. 19). 

Zróżnicowanie przestrzenne występowania placówek przedszkolnych zależne jest od 

struktury demograficznej ludności i zdolności finansowej gminy. Organizacja i realizacja 

zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w całości finansowana jest z budżetu 

gminy. Dlatego też na obszarach wiejskich funkcjonują liczne oddziały przedszkolne 

w szkołach podstawowych. Rozwiązanie to pozwala na realizację zadania, przy 

ograniczonych środkach finansowych. 

 Stan infrastruktury edukacyjnej na obszarach wiejskich, odbiega od stanu zaplecza 

sportowego i poziomu wyposażenia placówek szkolnych w miastach. Przekłada się to na 

ograniczone możliwości rozwoju zainteresowań uczniów, a w przyszłości utrudniony start do 

lepszych uczelni, czy bardziej obleganych kierunków. Zgodnie z otrzymanym rozkładem 

wyróżnić można dychotomiczny podział: północ, południe. Gminy położone na północ od 

Poznania charakteryzują się niską gęstością szkół, natomiast wysoka gęstość obserwowana 

jest w południowej części regionu (rys. 20) 
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 Uzupełniającą choć niezmiernie ważną rolę w procesie edukacji zarówno dzieci, 

młodzieży i starszych odgrywają biblioteki. Biblioteki na obszarach wiejskich są jedynymi 

ośrodkami kultury dostępnymi w sposób ciągły i systematyczny. Dlatego ważne jest by były 

utrzymane i dobrze wyposażone w księgozbiór, nośniki elektroniczne, czy dostęp do 

komputera z Internetem. Przestrzenny rozkład gmin o niskich i wysokich wartościach jest 

równomierny na całym obszarze (rys.21). 

 Elementem infrastruktury społecznej jest dostęp do świadczeń ochrony zdrowia. W 

obszarze tym zarysowują się silne nierówności społeczne, odczuwane w dostępie do 

świadczeń
15

. Zróżnicowanie to jest szczególnie widoczne w dostępności przestrzennej, 

organizacyjnej i powszechności świadczeń. Miarami opisującymi stan dostępu są: liczba 

praktyk lekarskich i liczba przychodni na 1000 mieszkańców (rys. 22 i 23). Elementem 

uzupełniającym są dane dotyczące gęstości występowania aptek (rys. 24). Trudno doszukiwać 

się prawidłowości w otrzymanym rozkładzie, intuicyjnie można wskazać, że najlepszy dostęp 

do specjalistów jest w obszarze oddziaływania miasta Poznania, drugą grupę stanowią tereny 

położone w zasięgu miast subregionalnych i powiatowych, jest to rezultat migracji lekarzy do 

poradni specjalistycznych w regionie. Dzięki temu skraca się dystans przestrzenny dla 

mieszkańców obszarów wiejskich.  

 Przywołane zmienne z zakresu infrastruktury edukacyjnej i ochrony zdrowia 

pozwoliły na delimitację obszarów wiejskich ze względu na stan infrastruktury społecznej. 

Rozkład przestrzenny otrzymanego grupowania zawarto na rys. 25. 

Podsumowując stan wyposażenia w infrastrukturę społeczną na obszarach wiejskich 

jest dobry, elementami różnicującymi jednostki jest jakość i stan substancji budynków ją 

tworzących. Wzrost liczby elementów infrastruktury społecznej widoczny jest w gminach o 

wysokim dodatnim saldzie migracji, głównie edukacyjnej. Na drugim biegunie rozkładu 

obecne są obszary położone peryferyjnie z obserwowanym procesem depopulacji. 

                                                
15 Sytuacji wcale nie poprawia aktualny stan epidemiologiczny, problem wręcz się pogłębia, trudność tutaj 

występuje również w dostępie do służby zdrowia. 
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Rys. 19. Sieć placówek przedszkolnych na obszarach wiejskich województwa 

wielkopolskiego w 2019 roku 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 20. Sieć szkół podstawowych na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w 

2019 roku 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 21. Biblioteki i filie na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w 2019 roku 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 22. Apteki na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w 2019 roku 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 23. Gęstość przychodni na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w 2019 r. 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 24. Praktyki lekarskie na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w 2019 

roku 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 25. Poziom infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich województwa 

wielkopolskiego w 2019 roku 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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2.3. Kapitał ludzki  

Kapitał ludzki rozpatrywany może być w wąskim lub szerokim ujęciu. W wąskim znaczeniu 

odnosi się do wiedzy, poziomu wykształcenia i indywidualnych kompetencji obywateli do 

osiągania założonych zadań i celów społecznych. Natomiast szerokie ujęcie poddaje ocenie 

zasoby wiedzy, poziom zdrowia i witalności poszczególnych jednostek, społeczeństwa lub 

narodu
16

. 

 W projekcie pomiar kapitału realizowany jest w wąskim znaczeniu z uwzględnieniem 

cech o charakterze demograficznym, czyli zmiennych opisujących stan i rozmieszczenie 

ludności. Podstawową miarą rozmieszczenia ludności jest gęstość zaludnienia, wyrażana 

liczbą osób na km
2
. Średnia gęstość zaludnienia na obszarach wiejskich województwa 

wielkopolskiego w 2019 roku wynosiła 62 osoby/km
2
 i była mocno zróżnicowana, zawierała 

się w przedziale od 10 osób/km² (Jastrowie) do 465 osób/km² (Komorniki) (rys. 26). Gminy o 

najniższej gęstości zaludnienia położone były w północnej części regionu, otrzymany rozkład 

jest pochodną uwarunkowań naturalnych. Natomiast najwyższe wartości obserwowane były 

w gminach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miast Poznania, Konina, Kalisza i 

Ostrowa Wielkopolskiego. Zwiększona gęstość zaludnienia nie jest obecna na obszarach 

położonych wokół miasta Piły i Leszna.  

 Ważne z punktu widzenia oceny demograficznej jest rozpoznanie struktury wieku i 

płci mieszkańców. Do oceny populacji ze względu na wiek posłużono się miarą "dzieci- 

starzy". Jest to stosunek liczby dzieci w wieku 0-14 lat przypadających na 100 osób w wieku 

60 lat i więcej (Holzer 1999). Relacja ta w 2019 roku kształtowała się na poziomie 85 dzieci 

na 100 osób w wieku starszym. W odniesieniu do roku 2009 obserwujemy duży spadek z 

poziomu 114. Większość obszarów cechował typ regresywny, progresywny kierunek struktur 

odnotowano w 5 przypadkach. Rozkład przestrzenny przedstawiono na rys. 27. 

 Podstawowym wskaźnikiem określającym strukturę ludności według płci jest 

współczynnik feminizacji. Miara ta szczególnie w przedziale wieku 20-34 lata (tzw. 

matrymonialnym), wpływa na inne cechy: zawieranie małżeństw, urodzenia, a tym samym na 

dynamikę zmian ludności. W Wielkopolsce wskaźnik feminizacji w grupie wiekowej 20-34 

lata wynosił 94 kobiety na 100 mężczyzn w 2019 roku. Rozpiętość wskaźnika zawiera się 

w przedziale od 74 dla gminy Pogorzela do 119 w gminie Dopiewo. Z rozkładu 

przestrzennego wskaźnika wynika silne powiązanie miary z procesami urbanizacji. Wysoki 

                                                
16 Por. szerzej Bartkowiak i Poczta (2012). 
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poziom feminizacji obserwowany był w gminach wokół miasta Poznania, Leszna oraz na 

obszarach wiejskich gmin z siedzibą powiatu. Najmniej kobiet w wieku matrymonialnym 

zamieszkiwało obszary północnej i wschodniej Wielkopolski, głównie obszary peryferyjne. 

Przestrzenny rozkład wskaźnika przedstawiono na rys. 28. 

 Zmiany liczby ludności na obszarach wiejskich są efektem oddziaływania trzech 

czynników: ruchu naturalnego, migracji oraz zmianami granic administracyjnych miast i wsi 

(Frenkel 2003, s. 17).  

 Miarą ruchu naturalnego jest różnica liczby urodzeń i zgonów. Zróżnicowanie urodzeń 

na obszarach wiejskich Wielkopolski przedstawiono przy pomocy wskaźnika płodności 

(liczba urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat) (Holzer 1999, s. 165). Średnia wartość 

wskaźnika wyniosła 46 urodzeń na 1000 kobiet i była niższa o 4 w relacji do 2009r.. 

Najniższy poziom odnotowano na obszarach wiejskich gmin: Rzgów, Obrzycko, Września, 

natomiast najwyższe na obszarach wiejskich gmin: Wolsztyn, Wielichowo, Komorniki. Z 

otrzymanego rozkładu odczytujemy obraz wysokiej liczby urodzeń w gminach położonych w 

obszarze oddziaływania miasta Poznania, oraz pojedynczych gmin równomiernie rozłożonych 

w regionie. Najniższe przyrosty wyspowo widoczne są w podregionie konińskim i na północy 

województwa (rys. 29) 

 Wskaźnikiem obrazującym zmiany demograficzne, który uwzględnia zarówno ruch 

naturalny i migracyjny jest przyrost rzeczywisty. Jest to suma przyrostu naturalnego i salda 

migracji. W 2019 roku przyrost rzeczywisty na obszarach wiejskich województwa 

wielkopolskiego wynosił 2,8 na 1000 mieszkańców. Zgodnie z otrzymanymi wynikami w 94 

gminach odnotowano ubytek ludności, który występował z różnym natężeniem (od - 28 do - 1 

na 1000 mieszkańców). Drugi biegun rozkładu stanowią obszary wiejskie będące sypialnią 

miasta Poznania (Kórnik, Komorniki, Rokietnica, Tarnowo Podgórne). Otrzymany rozkład 

zawiera mapa (rys. 30).  

 Ze względu na ograniczoną dostępność miar opisujących cechy jakościowe kapitału 

ludzkiego, szczególnie wykształcenia, pomocniczo posłużono się miarą udziału radnych z 

wykształceniem wyższym. Pomiaru dokonano dla ostatnich wyborów samorządowych 

(2018), otrzymano średnią równą 39%. Najwyższe wartości odnotowano w obszarze 

oddziaływania miasta Poznania i środkowej części regionu (oscylowały wokół 60%). Drugi 

biegun rozkładu stanowią jednostki głównie peryferyjne z udziałem radnych z wyższym 

wykształceniem do 25%. 

Brak danych, ich ograniczoność i niekompletność w zakresie kapitału społecznego nie 

pozwolił na jego pełny pomiar, dla zachowania rzetelności naukowej posłużono się miarą 
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aktywności kapitału ludzkiego, oznacza ona pomiar uczestnictwa w życiu społeczno-

gospodarczym. Przyjęto zmienne: liczba podmiotów gospodarczych na 1000 osób w wieku 

produkcyjnym, frekwencja w wyborach samorządowych jako zmienna obrazująca społeczne 

zaangażowanie, oraz liczba fundacji i stowarzyszeń dla przedstawienia uczestnictwa w 

przedsięwzięciach lokalnych we sformalizowanej formule. Rozkład przestrzenny zmiennych 

zawierają kolejne mapy (rys. 31, 32, 33).  

Opisane zmienne włączone zostały do pomiaru kapitału ludzkiego obszarów 

wiejskich. W wyniku przeprowadzonej delimitacji otrzymano rozkład przestrzenny gmin ze 

względu na poziom i aktywności kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich (34).W klasie I 

znalazło się 26 gmin, których poziom określono jako wysoki. Średnie wartości wskaźników 

były zdecydowanie wyższe od przeciętnych dla regionu, poza wskaźnikiem płodności, który 

był niższy. O przynależności do tej klasy zdecydowały bardzo wysokie wskaźniki gęstości 

zaludnienia i przyrostu rzeczywistego, to obserwowano głównie w grupie gmin powiatu 

poznańskiego. Współczynnik feminizacji w badanej grupie wiekowej był na korzystnym 

poziomie 96. Obszary te charakteryzowały się młodością demograficzną, relacja dzieci-starzy 

była w grupie tej najlepsza. Odsetek radnych z wyższym wykształceniem był najwyższy. W 

klasie I znalazły się głównie gminy położone w powiecie poznańskim, pozostałe miały dość 

przypadkowy rozkład, o przynależności tych jednostek zdecydował wysoki przyrost 

rzeczywisty, korzystny wskaźnik feminizacji oraz cechy związane z aktywnością 

mieszkańców. 

 Kolejna klasa – II, skupiła 38 gmin. Wartości wszystkich cech prostych, oprócz 

współczynnika płodności były niższe od notowanych dla klasy I, jednocześnie większość z 

nich oscylowała wokół średniej. Największe różnice w relacji do klasy wyższej widoczne są 

w gęstości zaludnienia niższej o blisko 30 osób/km
2
 powierzchni, oraz przyrostem 

rzeczywistym. Przestrzenny rozkład gmin jest równomierny na obszarze regionu, liczne 

skupiska gmin klasy II zarysowały się w każdym z podregionów. 

 W roku 2019 do klasy III o średnim niskim poziomie kapitału ludzkiego zaliczono 132 

gminy. Większość wskaźników dla grupy tej przyjęła wartości poniżej przeciętnej dla 

regionu. Obszary o niskim poziomie kapitału ludzkiego położone były w skupiskach: na 

zachód od Poznania, na południe od Kalisza, wokół Konina i Piły. 

 Ostatnią klasę utworzyło 12 gmin o bardzo niskim poziomie kapitału ludzkiego.  

Wartości cech prostych ukształtowały się zdecydowanie poniżej przeciętnej. Były to jednostki 

o niskiej gęstości zaludnienia z tendencją do wyludniania się. Dla większości gmin w tej 

grupie odnotowano ujemny przyrost rzeczywisty. Niski poziom współczynnika feminizacji 
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dowodzi naruszenia równowagi w strukturze płciowej populacji. Obszary klasy IV 

charakteryzowały się również niekorzystną relacją dzieci – starzy. Gminy o najniższym 

poziomie kapitału ludzkiego zlokalizowane były na pograniczu regionu oraz wewnątrz 

regionu.  

 Poziom kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich Wielkopolski był mocno 

zróżnicowany. Na otrzymane wyniki delimitacji silny wpływ miało oddziaływanie miasta 

Poznania w obrębie aglomeracji poznańskiej.  

 Po przeciwnej stronie rozkładu znalazły się gminy położone peryferyjnie wobec 

centrum regionu, charakteryzujące się w znacznej mierze niekorzystną rentą położenia. Na 

uwagę zasługuje liczna i wewnętrznie mocno zróżnicowana klasa III, w ramach której wiele 

jednostek leży na pograniczu przejścia do klasy niższej. 

 Warto zauważyć, że obszary o skrajnym rozkładzie miary występowały również 

w swoim sąsiedztwie. Dowodzi to możliwości wykorzystania pewnych potencjałów, które nie 

były zauważone lub zaniedbane, czego skutkiem może być aktualnie słabsza sytuacja. 
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Rys. 26. Gęstość zaludnienia na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w 2019 

roku 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 27. Relacja dzieci-starzy na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 

2017- 2019 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 28. Współczynnik feminizacji w grupie 20-34 lat na obszarach wiejskich województwa 

wielkopolskiego w 2019 roku 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 29. Urodzenia żywe na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 

2017- 2019  

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 30. Przyrost rzeczywisty na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w 2019 

roku 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 31. Udział radnych z wykształceniem wyższym na obszarach wiejskich województwa 

wielkopolskiego w 2018 roku 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019
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Rys. 32. Poziom przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w 

2019 roku 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 33. Frekwencja wyborcza w wyborach lokalnych na obszarach wiejskich województwa 

wielkopolskiego w 2018 roku (% uprawnionych) 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 34. Liczba fundacji i stowarzyszeń na obszarach wiejskich województwa 

wielkopolskiego w 2019 roku 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 35. Poziom kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w 

2019 roku 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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2.4. Sytuacja finansowa badanych gmin 

Kluczową rolę w procesie rozwoju obszarów wiejskich pełni samorząd lokalny, który jako 

główny podmiot gospodarki lokalnej odpowiada za zaspakajanie potrzeb wspólnoty 

samorządowej poprzez realizację zadań własnych gminy
17

. Rozpoznanie sytuacji finansowej 

gminy wymaga oznaczenia zarówno wielkości jak i struktury dochodów. Do oceny sytuacji w 

obszarze finansów lokalnych posłużono się miarami, kolejno: dochody ogółem (na 1 

mieszkańca), udział dochodów własnych w dochodach ogółem, wydatki inwestycyjne na 1 

mieszkańca, środki pozyskane z UE (na 1 mieszkańca). Miary te pozwalają na zobrazowanie 

zgodnie z przywołanym porządkiem na:  

− określenie wielkości budżetu, 

− zbadanie samodzielności gminy, im wyższy poziom niezależności finansowej 

podmiotu tym większa wolność w wydatkowaniu środków, 

− podejmowanie działań inwestycyjnych i określenie ich skali, 

− aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i umiejętność planowania budżetu 

w perspektywie wieloletniej, by możliwy był montaż finansowy na potrzeby realizacji 

projektu.  

Zróżnicowania przestrzenne miar zobrazowano na kolejnych mapach (rys. 36, 37, 38, 39). 

Przywołane wskaźniki stanowiły podstawę do pomiaru sytuacji finansowej gmin. 

Ostatnie dwie dekady to dynamiczny wzrost dochodów gminy, któremu towarzyszy wzrost 

różnic wewnątrzegionalanych. Rozkład dochodów w przeliczeniu na mieszkańca zawierał się 

w przedziale 4085 zł dla gminy Golina do 8734 zł w gminie Tarnowo Podgórne
18

. 

Przestrzenne zróżnicowanie rozkładu wskaźnika obrazuje jego słabość, którą jest silne 

zdeterminowanie gęstością zaludnienia. Grupę gmin o wysokich dochodach tworzą jednostki 

powiatu poznańskiego i pojedyncze gminy o dość nierównomiernym rozkładzie (rys. 36). 

 Zdecydowanie bardziej czytelny układ tworzy wskaźnik samodzielności finansowej 

pierwszego stopnia, który zawierał się w przedziale od 20% (Skulsk) do 71% (Suchy Las). 

Oznacza to w praktyce, że w pierwszym przypadku mamy sytuację w której tylko co piąta 

złotówka pochodzi z dochodów własnych, a w drugim tylko co trzecia nie jest dochodem 

własnym. Zgodnie z otrzymanym rozkładem grupę o najwyższej samodzielności tworzą 

gminy w centrum regionu w pierwszym i drugim pierścieniu miasta Poznania, oraz 

                                                
17 Art. 7.1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym. Dz.U.1990 Nr 16 poz. 95. 
18 Do pomiaru sytuacji finansów lokalnych gmin, posłużono się miarami średnich wartości za lata 2017-2019. 
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pojedyncze reprezentantki w regionie. Na drugim biegunie rozkładu liczne skupienie tworzą 

gminy subregionu konińskiego (rys.37) 

 Kolejne dwie miary cechuje bardzo zbliżony rozkład przestrzenny, co oznacza, że 

działania inwestycyjne w gminach w znacznej mierze wzmacniane były środkami 

pochodzącymi z Unii Europejskiej (rys. 38 i 39). 

 Przywołane miary pozwoliły na delimitację gmin ze względu na poziom sytuacji 

finansowej. Zróżnicowanie przestrzenne rozkładu zawiera mapa (rys. 40).  

 Gminy o bardzo dobrej sytuacji finansowej zgrupowano w klasie I (33 jednostki), 

która położona jest głównie w obszarze oddziaływania miasta Poznania. Należy pamiętać że 

stan finansów lokalnych stanowi wypadkową wielu uwarunkowań, trudno o jego interpretację 

pomijając kontekst demograficzny, czy lokalizację przestrzenną. Sytuację finansów lokalnych 

podmiotów klasy I można określić jako samodzielną politykę inwestycyjną z aktywnym 

wsparciem ze środków zewnętrznych.  

 Gminy klasy II wyróżniała dużo słabsza struktura dochodów, mniejsze możliwości 

inwestycyjne przy przeciętnym wsparciu działań ze środków UE. Jednostki te stanowią 

kontinuum przestrzenne klasy wyższej, dodatkowo liczne skupisko można zaobserwować na 

południowym krańcu regionu. 

 Klasa III (90 gmin), grupuje jednostki o poziomie sytuacji finansowej poniżej 

przeciętnej. Wyróżnia je niższa samodzielność dochodowa, która znalazła rozwinięcie w 

mniejszych wydatkach inwestycyjnych. W relacji do klasy niższej obserwujemy tutaj blisko 

trzykrotnie wyższy poziom środków pozyskanych z UE (85 zł na 1 mieszkańca).  

 Ostatnią grupę tworzą jednostki, które dysponują mocno ograniczonymi zasobami 

finansowymi, tj. ograniczenia w prowadzeniu aktywnej polityki lokalnej. Sytuacji nie pomaga 

fakt braku możliwości sięgania po środki zewnętrzne, szczególnie na realizację dużych zadań 

inwestycyjnych z zakresu infrastruktury podstawowej. Potwierdzeniem barier finansowych 

jest niski poziom pozyskanych środków zewnętrznych w klasie IV (35 zł na mieszkańca). 

Dlatego obszary o złożonych problemach rozwojowych powinny być wzmacniane zarówno 

merytorycznie jak i finansowo dla umożliwienia budowy warunków pozwalających w 

przyszłości sięgać po środki zewnętrzne.  
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Rys. 36. Dochody ogółem na 1 mieszkańca badanych gmin w latach 2017-2019 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 37. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem  

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 38. Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca badanych gmin w latach 2017-2019 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 39. Środki pozyskane z UE na 1 mieszkańca w latach 2017-2019  

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Rys. 40. Klasy poziomu sytuacji finansowej badanych gmin  

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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3. Zdolność instytucjonalna 

 Wnioskując na temat zdolności instytucjonalnej podmiotów lokalnych do celów 

opracowania, będzie mowa o podmiotach (beneficjentach) PROW 2014-2020, precyzując 

władzach lokalnych i urzędnikach, którzy pełnią wiodącą rolę w procesie pozyskiwania i 

rozliczania środków zewnętrznych. Nie bez wpływu na zdolność instytucjonalną pozostają 

inne instytucje i organizacje, tak formalne i nieformalne. Szczególnie gdy o powodzeniu i 

możliwości aplikacji przesądza aktywne włączenie do współpracy poprzez uruchomienie 

działań oddolnych. 

 Zdolność instytucjonalna zdefiniowana została jako wiedza, umiejętność, sposobność, 

czy też aktywne zaopatrywanie się na poszukiwanie nowych rozwiązań, bądź redefiniowanie 

starych w celu pozyskania środków zewnętrznych na wzmocnienie działań rozwojowych. 

Zdolność rozumiana jest jako cecha (przymiot) i jako czynność (działanie)
19

.  

 W badaniu poddano ocenie pewien fragment możliwości i działań, którym jest 

pozyskiwanie środków na rozwój obszarów wiejskich z PROW 2014-2020. Kryterium to 

wynikało z faktu dedykowania tegoż instrumentu badanym obszarom z jednej strony, a z 

drugiej ma on wymiar terytorialny, tj. uwzględnione działania realizowane były przez 

samorządy gminne. 

Rozpoznanie poziomu zdolności instytucjonalnej dotyczyło działań w których beneficjentem 

były gminy. Pomiarowi poddano przedsięwzięcia realizowane w ramach poniższych działań 

PROW 2014-2020: 

− Działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, uwzględniono 

poniższe typy operacji: 

7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 

7.2.2. Gospodarka wodno-ściekowa 

7.4.1. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni 

publicznej 

7.4.2. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 

lokalnych produktów 

7.6.1. Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 

− Działanie 19 LEADER 

                                                
19 Maszynopis artykułu N. Bartkowiak-Bakun, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie 

(2020). 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-7-podstawowe-uslugi-i-odnowa-wsi-na-obszarach-wiejskich/721-budowa-lub-modernizacja-drog-lokalnych.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-7-podstawowe-uslugi-i-odnowa-wsi-na-obszarach-wiejskich/722-gospodarka-wodno-sciekowa.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-7-podstawowe-uslugi-i-odnowa-wsi-na-obszarach-wiejskich/741-inwestycje-w-obiekty-pelniace-funkcje-kulturalne-lub-ksztaltowanie-przestrzeni-publicznej.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-7-podstawowe-uslugi-i-odnowa-wsi-na-obszarach-wiejskich/741-inwestycje-w-obiekty-pelniace-funkcje-kulturalne-lub-ksztaltowanie-przestrzeni-publicznej.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-7-podstawowe-uslugi-i-odnowa-wsi-na-obszarach-wiejskich/742-inwestycje-w-targowiska-lub-obiekty-budowlane-przeznaczone-na-cele-promocji-lokalnych-produktow.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-7-podstawowe-uslugi-i-odnowa-wsi-na-obszarach-wiejskich/742-inwestycje-w-targowiska-lub-obiekty-budowlane-przeznaczone-na-cele-promocji-lokalnych-produktow.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-7-podstawowe-uslugi-i-odnowa-wsi-na-obszarach-wiejskich/761-ochrona-zabytkow-i-budownictwa-tradycyjnego.html
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Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność. 

W sumie ocenie poddano 662 projekty, z czego po weryfikacji pozostało 609, realizowanych 

przez gminy lub podmioty organizacyjne jednostek samorządowych (np. domy kultury, 

biblioteki itp.), których całkowita suma wydatków publicznych wyniosła 415 mln zł. 

Strukturę pozyskanych środków według działań zawiera tabela 1.  

 Zgodnie z otrzymanymi wynikami najwięcej środków przekazane zostało na operacje 

z zakresu budowy lub modernizacji dróg (141 projektów) i gospodarkę wodno-ściekową (79 

projektów). W sumie zrealizowano 220 projektów, których wartość całkowita wyniosła 276, 6 

mln zł, przeciętna wartość projektu wyniosła 1 257 zł na 1 mieszkańca. Wysoka wartość 

projektu wynika z kierunku interwencji w ramach tych operacji, inwestycje w zakresie 

infrastruktury podstawowej są wysoce kapitałochłonne. Realizowane projekty oddziaływały 

przede wszystkim na ład gospodarczy poprzez wzmocnienie infrastruktury komunikacyjnej, 

oraz na ład środowiskowy wzmacniając obiekty infrastrukturalne służące ochronie 

środowiska. Odnosząc miary do potencjału ludnościowego otrzymujemy przeciętną wartość 

172 zł na mieszkańca w ramach działania 7.2. Odpowiednio w przypadku wkładu Unii 

Europejskiej jest 109 zł i 63 zł dla środków jednostek samorządu terytorialnego. 

  W ramach działania 7.4 zrealizowano 81 projektów, których całkowita kwota wsparcia 

wyniosła blisko 65 mln zł, z czego 14,9 mln przeznaczone zostało na realizację inwestycji w 

postaci budowy, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji targowisk w celu promocji 

produktów lokalnych. Przedsięwzięcia z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej 

dotyczyły oddziaływania na infrastrukturę sportową (budowa doposażenie obiektów 

sportowych) i kultury (budowa, modernizacja świetlic wiejskich). Przeciętna wartość operacji 

wyniosła 798 tys. zł, co daje średnio 81 zł na mieszkańca obszarów wiejskich. 

Przedsięwzięcia były realizowane na obszarze 61 gmin, zatem co trzecia gmina sięgała po 

środki z tego obszaru. 

  Najmniej projektów zrealizowanych zostało w ramach działania 7.6, gdzie 

przedmiotem operacji było odnawianie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów 

budowlanych w celu zachowania dziedzictwa kulturowego wsi. Możliwym był również zakup 

obiektów dla zachowania tradycji budownictwa z przeznaczeniem na cele publiczne, jak 

również zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z 

przeznaczeniem na cele publiczne
20

. Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację 

                                                
20 Przykładem realizowanej operacji jest Zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowacja Wiatraka 

Holendra - obiektów zabytkowych znajdujących się w m. Pyzdry. 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-19-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-19-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
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15 projektów wyniosła blisko 10,5 mln zł, średnia wartość projektu wyniosła 669 tys. zł, w 

odniesieniu do potencjału ludnościowego daje to 78 zł na mieszkańca obszarów wiejskich 

gmin realizujących projekt. 

 Najliczniej podejmowane były przedsięwzięcia w ramach wparcia lokalnych strategii 

rozwoju, środki te służą wzmocnieniu kapitału ludzkiego, postaw przedsiębiorczych, 

wzmocnieniu współpracy między podmiotami, spectrum działań obejmuje szeroki wachlarz 

wzmocnień dla ładu społecznego. W województwie wielkopolskim zrealizowano 293 

przedsięwzięcia w 172 gminach, w niektórych gminach zrealizowano więcej niż 1 projekt. 

Średnia wartość operacji wyniosła 219 tys. zł, w rezultacie suma zrealizowanych operacji dała 

kwotę 64,4 mln zł. Przeciętny udział środków Unii Europejskiej wynosił 140 tys. zł. 

Korygując wartości o potencjał ludnościowy daje to kwotę 24 zł na mieszkańca. Projekty te 

cechowały się mniejszym rozmachem, jednak pośród beneficjentów byli liderzy, których 

wartość pozyskanych środków wyniosła 1306 tys. zł (Wolsztyn)
21

. 

  Władze lokalne na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego cechowała 

zróżnicowana aktywność w obszarze pozyskiwania środków w ramach PROW 2014- 2020. 

Dla zobrazowania zróżnicowania przestrzennego badanego zjawiska posłużono się 

materiałem kartograficznym, przedstawiono sumaryczną kwotę pozyskanych środków w 

ramach programu z uwzględnieniem potencjału ludnościowego (tj. przeliczono kwoty na 

mieszkańca) (rys. 42,42 i 43). Wartości te zawierały się w przedziale od 0 zł (Rokietnica, 

Komorniki, Połajewo) do ponad 1000 zł na mieszkańca w gminach (Wągrowiec, Grodziec, 

Rychwał). Do otrzymanych wyników należy podejść ostrożnie, przedstawiają one tylko 

fragment możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich,  dedykowanego 

instrumentu. Ogólna konstatacja jest następująca, oczekiwaną wartością jest wysoka zdolność 

instytucjonalna mierzona kwotą i liczbą  pozyskanych środków pośród gmin o niskim 

poziomie potencjału.  Ważnym bowiem jest uczestniczenie i zdobywanie know how przez 

instytucje, tak by właściwie zareagować, kiedy okoliczności finansowe na to pozwolą. 

Relację zależności między poziomem pozyskanych środków (zdolnością instytucjonalną), a 

poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego omówiono w rozdziale 4.  

 

                                                
21

 Remont i termomodernizacja budynku biblioteki w celu utrzymania istniejących miejsc pracy, a także 

możliwości dalszego udostępniania społeczności lokalnej infrastruktury kulturalnej /  Remont i 

termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, Utworzenie ścieżki rowerowej w celu 

udostępnienia społeczności lokalnej oraz turystom infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej./Budowa ścieżki 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 315 relacji Obra - Świętno. 

 



 

 

 

Tabela 1. Poziom pozyskanych w Wielkopolsce środków PROW 2014 -2020 w ramach analizowanych działań  

Działanie Poddziałanie 

 Liczba 

projektów 
[szt]  

Całkowita kwota środków publicznych  
[tys. zł] 

Wartość środków EFRROW  
[tys. zł] 

Całkowita 
kwota środków 

publicznych na 
1 mieszkańca  

[zł] 

Wartość 
środków 

EFRROW 
na 1 mieszkańca  

[zł] 
 Suma   Średnia   Suma   Średnia  

7 

7.2. 220 276 625 1 257 176 016 800 172 109 

7.4. 81 64 698 799 41 167 508 107 68 

7.6. 15 10 043 670 6 390 426 78 50 

19 19.2.  293 64 394 220 41 033 140 24 15 

Ogółem 609 415 759 683 264 607 434 90 57 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych MRiRW (stan na 30. 06.2020). 
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Rys. 41. Liczba projektów realizowanych w gminach w ramach badanych działań PROW 

2014-2020 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych MRiRW (30.06.20 
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Rys. 42. Wartość całkowita operacji realizowanych w ramach PROW 2014-202 na 1 

mieszkańca w ramach badanych działań (działanie 7 i 19) 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych MRiRW (30.06.20) 
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Rys. 43. Wartość środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020 na 1 mieszkańca 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych MRiRW (30.06.20) 
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4.Stan i dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich 

województwa wielkopolskiego 

 

4.1. Poziom i zróżnicowanie przestrzenne rozwoju - pomiar syntetyczny 

 

Poziom rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego określony został jako 

wypadkowa cech syntetycznych uwarunkowań: renty położenia, infrastruktury technicznej, 

infrastruktury społecznej, kapitału ludzkiego i społecznego oraz finansów lokalnych. Pomiar 

rozwoju przeprowadzono miarą syntetyczną z wykorzystaniem metody bezwzorcowej. W 

kolejnym kroku korzystając ze średniej i odchylenia standardowego przeprowadzono 

delimitację, wyróżniono cztery klasy o zróżnicowanym poziomie rozwoju obszarów 

wiejskich (Tabela 2). Rozkład przestrzenny otrzymanych wyników przedstawiono na rys. 44. 

W klasie I znalazło się 18 gmin (8,7 %), których poziom określono jako wysoki. Jednostki 

te usytuowane były przede wszystkim w obszarze oddziaływania miasta Poznania, drugą 

grupę stanowiły obszary wiejskie miast powiatowych (Jarocin, Kępno, Nowy Tomyśl, 

Wolsztyn). 

Gminy te cechował wysoki potencjał wyrażony korzystną rentą położenia. Bardzo dobra 

lokalizacja przestrzenna (sąsiedztwo miasta Poznania, kluczowe szlaki komunikacyjne), ma 

swoje rozwinięcie w atrakcyjności i kreacji przestrzeni dla rozwoju pozarolniczej działalności 

gospodarczej. Z kolei walory przyrodnicze obszarów wiejskich klasy I określono jako poniżej 

przeciętnej. Jedynie gmina Wolsztyn posiada wysoki potencjał przyrodniczy dla rozwoju 

turystyki. 

Do realizacji celów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym zapewnienia 

odpowiedniej jakości życia mieszkańców istotne znaczenie ma stan wyposażenia 

infrastrukturalnego. Bowiem obserwujemy tutaj największe braki, czy też nierównowagi. 

Braki szczególnie dotkliwe są w obszarze dostępności komunikacyjnej, tak w wymiarze 

transportu publicznego, jak i jakości dróg. Nierównowaga zwłaszcza widoczna jest w 

obszarze relacji zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków. Zaniedbanie to rzutuje na 

stan środowiska przyrodniczego jego degradację, czy też usypia jego potencjał. Sytuacja 

zgoła odmienna występuje w klasie I, gdzie nasycenie infrastrukturą techniczną 

zdecydowanie przewyższa średnią. Stan ten potwierdza kilkukrotnie wyższy poziom gęstości 
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sieci kanalizacyjnej i gazowej w relacji do pozostałych, z zachowaniem równowagi między 

sieciami wodociągową i kanalizacyjną.  

Dostępność przestrzenna gmin klasy I, dodatkowo wspierana była wysokimi nakładami na 

infrastrukturę transportu (523 zł na mieszkańca, przy średniej 341zł). 

 Podobnie jak w obszarze infrastruktury technicznej odnotowano wysokie wartości  

dla infrastruktury społecznej. Wskaźniki określające poziom nasycenia obiektami 

edukacyjnymi i ochrony zdrowia, były blisko dwu lub trzykrotnie wyższe od przeciętnej. 

Wpływ na to miała wysoka gęstość zaludnienia, przyrost rzeczywisty, szczególnie 

uwarunkowany migracjami, w tym przypadku odpływem mieszkańców miasta Poznania do 

gmin ościennych. 

 Możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, zwłaszcza w małych wspólnotach 

bywają mocno zdeterminowane działalnością lokalnych liderów, którzy potrafią 

zmobilizować potencjał społeczności lokalnych do realizacji wytyczonych celów. Rola 

liderów jest bardzo trudna do oznaczenia, choć znaczenie jej będzie narastało w każdym 

wymiarze funkcjonowania wspólnoty lokalnej. 

 Społeczności lokalne klasy I w wymiarze demograficznym cechuje wysoka gęstość 

zaludnienia (161 osób/km2), korzystna relacja w obszarze struktury wieku ("młodzi-starzy"), 

czemu towarzyszy najwyższy wskaźnik urodzeń. 

 Obok cech demograficznych do oceny stanu społeczności lokalnych posłużono się 

zmiennymi opisującymi aktywność mieszkańców
22

. Zgodnie z wynikami obszary te cechuje 

bardzo wysoki wskaźnik przedsiębiorczości (150 podmiotów na 1000 mieszkańców), któremu 

towarzyszy najwyższa frekwencja spośród badanych klas (60%). Tereny wiejskie klasy I 

cechuje bardzo dobra sytuacja finansów lokalnych, co dodatkowo ułatwia pełniejsze 

wykorzystanie posiadanych zasobów, a także sięganie po nowe, czy też nadawanie nowych 

wartości istniejącym potencjałom. Jednostki te charakteryzuje korzystna struktura budżetów 

lokalnych wyrażona samodzielnością finansową, dużymi wydatkami inwestycyjnymi, 

dodatkowo wzmacniana wysoką aktywnością władz lokalnych w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych na rozwój lokalny. 

 Kumulacja potencjałów wraz z zachodzącymi między nimi sprzężeniami przesądziła o 

wysokim poziomie rozwoju obszarów wiejskich klasy I, które można określić jako gminy 

sukcesu. 

                                                
22 Ze względu na ograniczoność dostępu do danych na poziomie obszarów wiejskich, odstąpiono od pomiaru 

kapitału społecznego.  
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 W klasie II o średnim poziomie rozwoju skupiono 69 gmin tj. 33,3%. Były to 

jednostki położone w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych (południowa 

Wielkopolska), oraz w drugim pierścieniu miasta Poznania, a także w zasięgu oddziaływania 

ośrodków subregionanych (Piły, Leszna, Kalisza, Konina). Przestrzenny rozkład gmin był 

dość równomierny na obszarze całego regionu. 

 Ogół badanych cech opisujących potencjał obszarów wiejskich klasy II, kształtował 

się na poziomie przeciętnym. Poziom renty położenia wskazywał na atrakcyjność terenów dla 

rozwoju rolnictwa jak i działalności pozarolniczej. Na uwagę zasługuje grupa gmin, które 

wyróżnia wysoki potencjał do rozwoju funkcji rolniczej. Warto zaznaczyć, że miarą 

różnicującą przynależność do klasy była lokalizacja względem miast i szlaków 

komunikacyjnych.  

 Silnie zarysowane różnice międzyklasowe obecne były w wyposażeniu w 

infrastrukturę techniczną i finansach lokalnych. Wyraźnie niższy poziom nasycenia 

infrastrukturą jest wynikiem niższej gęstości zaludnienia, co determinuje potrzeby, oraz 

słabszej sytuacji finansowej wyrażonej niższą samodzielnością i mniejszymi możliwościami 

inwestycyjnymi. W rezultacie otrzymujemy stan wyposażenia zbliżony do potrzeb
23

. Jednak 

spore dysproporcje w relacji do klasy I widoczne są w obszarze odprowadzania i 

oczyszczania ścieków. Przywołane uwarunkowania mają swoje rozwinięcie w obszarze 

infrastruktury społecznej, którą cechuje niższa gęstość przestrzenna, ale nadal odpowiednia 

do potrzeb. 

 Kapitał ludzki obszarów wiejskich klasy II charakteryzował się zdecydowanie 

słabszymi wskaźnikami. Tereny te charakteryzuje niższa gęstość zaludnienia, regresywny typ 

struktury ludności, a także niski przyrost rzeczywisty. Otrzymane wyniki wskazują na 

mniejszą atrakcyjność obszarów jako miejsca do osiedlania się. 

 Mimo to, obszary te rozwijały się, dobrze korzystając z posiadanych zasobów 

i możliwości. W społeczności lokalnej zaobserwowano aktywną postawę mieszkańców oraz 

władz lokalnych. Może to świadczyć o dobrym rozpoznaniu posiadanych przewag, oraz 

podejmowaniu działań umożliwiających wykorzystanie mocnych stron. 

 Ponad połowa gmin (107, 52%) skupiona została w klasie III o poziomie rozwoju 

poniżej przeciętnego. Jednostki te były usytuowane poza centrum regionu, przede wszystkim 

na północy, raczej poza przebiegiem głównych tras komunikacyjnych oraz na pograniczu 

województwa. Poziom renty położenia obszarów wiejskich klasy III można określić jako 

                                                
23 Z poziomu zrealizowanych badań trudno rozstrzygnąć jednoznacznie rzeczywistych przyczyn braku sieci 

gazowej, może to być efekt braku popytu. 
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średnio -  niższy. O przynależności do klasy niższej zadecydowały wskaźniki związane z 

lokalizacją wobec miast i węzłów komunikacyjnych. Klasę tą wyróżnia najwyższy średni 

poziom wskaźnika ograniczeń gospodarczych, będący pochodną licznych form ochrony 

przyrody i obserwowanej wysokiej lesistości. 

 Gorsza lokalizacja przestrzenna gmin klasy III oraz naturalne bariery przyrodnicze 

wpłynęły na rozmieszczenie elementów infrastruktury społecznej oraz gęstość sieci 

infrastruktury technicznej. Klasa ta była wewnętrznie dość mocno zróżnicowana. Elementem 

wspólnym była zachwiana relacja między sieciami. Odnotowano niższą gęstość szkół i 

przedszkoli, co przekłada się na dostępność przestrzenną placówki. 

 Sytuację obszarów wiejskich klasy III dodatkowo osłabia sytuacja demograficzna 

sprzężona z uwarunkowaniami naturalnymi, skutkiem czego obserwujemy niską gęstość 

zaludnienia (51 osób/km
2
), struktura wieku mieszkańców wskazuje na typ stacjonarny z 

tendencją do regresywnego, ruchy migracyjne obrazują kierunek odpływowy ludności.  

 Mieszkańcy obszarów wiejskich aktywnie uczestniczyli w życiu publicznym poprzez 

uczestnictwo w wyborach samorządowych, nieco częściej niż przeciętnie inicjowano 

działalność organizacji pozarządowych, przy czym wskaźnik ten wzrasta wraz z 

atrakcyjnością przyrodniczą. Przywołany wcześniej wskaźnik przedsiębiorczości (nieco 

poniżej średniej) może być pochodną lokalizacji przestrzennej, ograniczeń naturalnych, 

mniejszego powiązania przestrzennego z większymi rynkami miejskimi.  

 Barierą rozwoju w obrębie klasy III może być stan finansów lokalnych. Wszystkie 

badane wartości ukształtowały się na poziomie poniżej średniej. Największe odchylenie od 

średniej odnotowano dla wydatków inwestycyjnych. Zdecydowanie mniejsze możliwości 

inwestycyjne wynikały z dochodów budżetowych oraz z  niższej samodzielności finansowej. 

Na obszarach tych powinna być kontynuowana polityka interwencji i aktywizacji, która 

umożliwi podejmowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie dysproporcji w 

dostępie do infrastruktury społecznej i technicznej. 

 Obszary wiejskie klasy III były mocno wewnętrznie zróżnicowane. Dlatego 

wyjątkowo trudnym zadaniem jest określenie potencjalnych i jednocześnie uniwersalnych 

przewag badanych obszarów. Niewątpliwie ważne zadanie stoi przed władzami lokalnymi, 

które powinny dalej pozyskiwać zewnętrzne środki, czemu musi towarzyszyć dobre 

rozpoznanie posiadanego potencjału, tak by pozyskane środki trafiały do właściwych pól 

interwencji. Kierunek przyszłych zmian w znacznej mierze zależny będzie od postawy władz 

lokalnych, która jako inicjator zmian, może wywołać efekt naśladownictwa u mieszkańców. 

Brak pozytywnych wzmocnień może w przyszłości skutkować ukształtowaniem postawy 
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biernej (nawet roszczeniowej). Zaniechanie działania może znaleźć odzwierciedlenie w 

problemach rozwojowych, które jak można przypuszczać nasilą się. 

 Obszary istniejących problemów rozwojowych obecne są w gminach klasy IV 

o niskim poziomie rozwoju. W grupie tej znalazło się 13 gmin położonych peryferyjnie w 

relacji do miasta Poznania, licznie jednostki te występują w podregionie konińskim. Obszary 

te znajdują się poza głównymi szlakami komunikacyjnymi, często poza sąsiedztwem miast. 

Tereny te są ubogie w walory turystyczne i pozbawione są zbiorników wodnych. Ogólna 

renta położenia nie sprzyja rozwojowi rolnictwa, działalności pozarolniczej, a także turystyki.  

Wyposażenie w infrastrukturę społeczną obszarów wiejskich klasy IV ukształtowane zostało 

na poziomie średnim. Nasycenie to wydaje się być wystarczającym, po uwzględnieniu 

gęstości zaludnienia i liczby mieszkańców ogółem. Natomiast wyraźne dysproporcje 

zaobserwowano w obszarze infrastruktury technicznej. Każda z badanych sieci na obszarach 

klasy IV znajdowała się na poziomie zdecydowanie poniżej średniej. Większość gmin nie 

posiadała czynnej sieci kanalizacyjnej lub gazowej, tylko co czwarty mieszkaniec był 

obsługiwany przez oczyszczalnię ścieków, wydatki na transport kształtowały się na poziomie 

średniej. 

 Zgodnie z rozpoznaną sytuacją demograficzną obszary wiejskie o niskim poziomie 

rozwoju są terenami odpływowymi z tendencją do depopulacji, wskaźnik feminizacji 

potwierdza to zjawisko, które znajduje swoje rozwinięcie w niekorzystnej strukturze 

wiekowej mieszkańców. Dodatkowo słabą stroną gmin z klasy IV był stan finansów 

lokalnych. Wyraźne dysproporcje odnotowano w obszarze wydatków inwestycyjnych i 

samodzielności finansowej. Struktura dochodów była zdecydowanie niekorzystna i nie 

skłaniała do realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, czy planowania ich w 

najbliższej przyszłości. Niekorzystna struktura dochodów była pochodną sytuacji 

demograficznej i niskiego wskaźnika przedsiębiorczości (71 podmiotów na 1000 

mieszkańców). W pozostałych badanych obszarach mieszkańcy czynnie uczestniczyli w życiu 

publicznym. Władze lokalne pozyskiwały i chętnie aplikowały o środki zewnętrzne. 

Dotychczasowy strumień finansowy wydaje się być jednak niewystarczający  

dla zmniejszenia istniejącej luki infrastrukturalnej w tej grupie gmin. Pytaniem otwartym 

pozostaje zasadność podtrzymywania oddziaływania jednowymiarowego, które powinno 

ustąpić miejsca projektom o charakterze kompleksowym z długą perspektywą oddziaływania 

na terytorium, tak by indukowane oddolnie zmiany wspomagane interwencją zewnętrzną 

prowadziły do trwałego i samopodtrzymującego rozwoju. Pozostawienie obszarów 
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problemowych bez wsparcia merytorycznego może prowadzić do dalszego narastania 

problemów i ich rozprzestrzeniania  się na sąsiadujące obszary wiejskie.  

  

 

Rys. 44. Mapa rozkładu przestrzennego rozwoju obszarów wiejskich pomiar syntetyczny 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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Tabela 2. Poziom rozwoju obszarów wiejskich Wielkopolski 

Klasa Powiat Gmina 

I 

 jarociński Jarocin (3) 

 kępiński Kępno (3) 

 leszczyński Wijewo (2) 

 nowotomyski Nowy Tomyśl (3) 

 poznański 

Buk (3), Czerwonak (2), Dopiewo (2), Kleszczewo (2), Komorniki 

(2), Kórnik (3), Mosina (3), Rokietnica (2), Stęszew (3), Suchy Las 

(2), Swarzędz (3), Tarnowo Podgórne (2) 

 śremski Śrem (3) 

 wolsztyński Wolsztyn (3) 

II 

 chodzieski Chodzież (2), Margonin (3) 

 czarnkowsko-trzcianecki Lubasz (2) 

 gnieźnieński 
Czerniejewo (3), Gniezno (2), Kiszkowo (2), Kłecko (3), Łubowo 

(2) 

 gostyński Gostyń (3), Piaski (2) 

 grodziski Granowo (2), Grodzisk Wielkopolski (3) 

 jarociński Jaraczewo (3), Kotlin (2) 

 kaliski Ceków-Kolonia (2), Opatówek (3), Stawiszyn (3), Żelazków (2) 

 kępiński Baranów (2), Łęka Opatowska (2) 

 koniński Kazimierz Biskupi (2), Kleczew (3), Stare Miasto (2), Ślesin (3) 

 kościański Czempiń (3), Kościan (2) 

 krotoszyński Krotoszyn (3) 

 leszczyński 
Krzemieniewo (2), Lipno (2), Osieczna (3), Rydzyna (3), 

Święciechowa (2), Włoszakowice (2) 

 międzychodzki Międzychód (3) 

 nowotomyski Miedzichowo (2), Opalenica (3) 

 obornicki Oborniki (3) 

 ostrowski Nowe Skalmierzyce (3), Ostrów Wielkopolski (2), Przygodzice (2) 

 ostrzeszowski Czajków (2), Kobyla Góra (2), Kraszewice (2), Ostrzeszów (3) 

 pilski Białośliwie (2), Kaczory (2), Szydłowo (2), Ujście (3), Wyrzysk (3) 

 pleszewski Gołuchów (2), Pleszew (3) 

 poznański Kostrzyn (3), Murowana Goślina (3), Pobiedziska (3) 

 rawicki Pakosław (2), Rawicz (3) 

 słupecki Powidz (2) 

 szamotulski Duszniki (2), Kaźmierz (2), Pniewy (3), Szamotuły (3), Wronki (3) 

 średzki Środa Wielkopolska (3) 

 turecki Przykona (2) 

 wągrowiecki Damasławek (2) 

 wolsztyński Przemęt (2) 

 wrzesiński Miłosław (3), Września (3) 

 złotowski Krajenka (3) 

III 

 chodzieski Budzyń (2), Szamocin (3) 

 czarnkowsko-trzcianecki 
Czarnków (2), Drawsko (2), Krzyż Wielkopolski (3), Trzcianka (3), 

Wieleń (3) 

 gnieźnieński Mieleszyn (2), Niechanowo (2), Trzemeszno (3), Witkowo (3) 

 gostyński Borek Wielkopolski (3), Krobia (3), Pępowo (2), Poniec (3) 

 grodziski Kamieniec (2), Rakoniewice (3), Wielichowo (3) 

 jarociński Żerków (3) 
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Tabela 2. c.d. 

Klasa Powiat Gmina 

III 

 kaliski 
Blizanów (2), Brzeziny (2), Godziesze Wielkie (2), Koźminek (2), 

Lisków (2), Mycielin (2), Szczytniki (2) 

 kępiński Bralin (2), Perzów (2), Rychtal (2), Trzcinica (2) 

 kolski 
Babiak (2), Dąbie (3), Grzegorzew (2), Kłodawa (3), Koło (2), 

Kościelec (2), Osiek Mały (2) 

 koniński 
Golina (3), Kramsk (2), Krzymów (2), Rzgów (2), Skulsk (2), 

Sompolno (3), Wierzbinek (2), Wilczyn (2) 

 kościański Krzywiń (3), Śmigiel (3) 

 krotoszyński Kobylin (3), Koźmin Wielkopolski (3), Rozdrażew (2), Zduny (3) 

 międzychodzki Chrzypsko Wielkie (2), Kwilcz (2), Sieraków (3) 

 nowotomyski Kuślin (2), Lwówek (3), Zbąszyń (3) 

 obornicki Rogoźno (3), Ryczywół (2) 

 ostrowski Odolanów (3), Raszków (3), Sieroszewice (2), Sośnie (2) 

 ostrzeszowski Doruchów (2), Grabów nad Prosną (3), Mikstat (3) 

 pilski Łobżenica (3), Miasteczko Krajeńskie (2), Wysoka (3) 

 pleszewski Chocz (3), Czermin (2), Dobrzyca (3), Gizałki (2) 

 rawicki Bojanowo (3), Jutrosin (3), Miejska Górka (3) 

 słupecki 
Lądek (2), Orchowo (2), Ostrowite (2), Słupca (2), Strzałkowo (2), 

Zagórów (3) 

 szamotulski Obrzycko (2), Ostroróg (3) 

 średzki 
Dominowo (2), Krzykosy (2), Nowe Miasto nad Wartą (2), 

Zaniemyśl (2) 

 śremski Dolsk (3) 

 turecki 
Brudzew (2), Dobra (3), Kawęczyn (2), Malanów (2), Tuliszków 

(3), Turek (2), Władysławów (2) 

 wągrowiecki Gołańcz (3), Mieścisko (2), Skoki (3), Wapno (2), Wągrowiec (2) 

 wolsztyński Siedlec (2) 

 wrzesiński Kołaczkowo (2), Nekla (3) 

 złotowski Jastrowie (3), Okonek (3), Zakrzewo (2) 

IV 

 czarnkowsko-trzcianecki Połajewo (2) 

 gostyński Pogorzela (3) 

 kolski Chodów (2), Olszówka (2), Przedecz (3) 

 koniński Grodziec (2), Rychwał (3) 

 śremski Brodnica (2), Książ Wielkopolski (3) 

 wrzesiński Pyzdry (3) 

 złotowski Lipka (2), Tarnówka (2), Złotów (2) 

* Wykorzystano oznaczenia: gmina wiejska (2), gmina miejsko-wiejska (3). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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Do oceny zmian w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego posłużono się testem 

niezależności 2. Uzyskana wartość (2=118, przy p=0,00) potwierdziła silną zależność 

statystyczną w zakresie klasyfikacji badanych gmin pomiędzy 2013 i 2019r.
24

 Szczegółowe 

wyniki przedstawiono w tabeli 3. 

 

Tabela 3. Tabela dwudzielcza dla liczby gmin w zależności od poziomu rozwoju społeczno-

gospodarczego w 2013 i 2019 

Wyszczególnienie 
Poziom rozwoju w 2013 

Klasa 1 2 3 4 Ogółem 

P
o

zi
o
m

 r
o

zw
o
ju

 w
 2

0
1
9

r.
 

1 11 6 0 1 18 

% z kolumny 

 

52,38 9,09 0,00 4,76   

% z wiersza 

 

61,11 33,33 0,00 5,56   

2 9 39 20 1 69 

% z kolumny 

 

42,86 59,09 20,20 4,76 

 
% z wiersza 

 

13,04 56,52 28,99 1,45 

 
3 1 21 71 14 107 

% z kolumny 

 

4,76 31,82 71,72 66,67 

 
% z wiersza 

 

0,93 19,63 66,36 13,08 

 
4 0 0 8 5 13 

% z kolumny 

 

0,00 0,00 8,08 23,81 

 
% z wiersza 

 

0,00 0,00 61,54 38,46 

 
Ogółem 21 66 99 21 207 

Źródło: Opracowanie i obliczenia własne N. Bartkowiak-Bakun 

   

Zgodnie z otrzymanym rozkładem 53% badanych jednostek utrzymało się w klasie I, co 

oznacza, że wysoki poziom rozwoju społeczno-gospodarczego utrwalał się, inaczej gminy te 

wzmacniały swoją pozycję w relacji do pozostałych. Jednocześnie w relacji do 2013 roku 

zaobserwowano spadek 9 gmin do klasy niższej, a 1 do klasy III. Równolegle 

obserwowalnym zjawiskiem były blisko równoliczne ruchy międzyklasowe w obrębie klas II 

i III. Ruchy te potwierdzają włączenie badanych gmin w proces zmian rozwojowych i 

dynamikę przemian na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. 

                                                
24 Dla zweryfikowania relacji zależności między rokiem 2013 a 2019 należało przeprowadzić równoległy pomiar 

do zaprezentowanego w opisywanym badaniu. 
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4.2. Określenie relacji pomiędzy poziomem rozwoju a zdolnością instytucjonalną 

Obok zróżnicowania wewnątrzregionalnego pozyskanych środków, ważnym jest rozpoznanie 

kierunków rozdysponowania środków ze względu na poziom rozwoju. W celu wzmocnienia 

spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej, kluczowym jest uczestniczenie w procesie 

pozyskania środków podmiotów o niskim i bardzo niskim poziomie rozwoju. Dlatego tak 

ważnym jest wsparcie i mobilizacja do budowy zdolności instytucjonalnej w tym zakresie 

pośród jednostek o największych deficytach rozwoju, czy niskim potencjale. Zgodnie z 

otrzymanymi wynikami wartościowo i liczebnie najwięcej projektów zrealizowano w 

gminach klasy III, tj. odpowiednio 326 projektów o całkowitej wartości równej 219 mln zł. 

Blisko połowę mniej projektów zrealizowano w gminach o średnim poziomie rozwoju – 173 

projekty o wartości 120 mln zł. Z kolei najmniej środków trafiło do klasy I o wysokim 

poziomie rozwoju. Oceniając kierunki rozdysponowania środków należy pamiętać, że klasa 

III była najliczniejsza. Wzmocnienie grupy gmin klasy III może przyczynić się do uniknięcia 

sytuacji przejścia do poziomu niższego i pozostania poza obszarem zagrożenia wykluczeniem 

lub peryferyzacją. Z drugiej strony wzmocnienie, czy pobudzenie potencjału może wpłynąć 

na awans do klasy wyższej. Do gmin o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego 

trafiło blisko 49 mln zł na realizację 65 projektów, korygując o potencjał ludnościowy 

otrzymujemy wynik 150 zł na mieszkańca, co plasuje obszary klasy IV jako lidera. Zjawisko 

to jest bardzo pozytywne, ze względu na ograniczoną możliwość tych podmiotów do 

samofinansowania przedsięwzięć wynikającą z trudnej sytuacji finansów lokalnych oraz 

innych obiektywnych barier w kreowaniu rozwoju (Tabela 5). 

 Otrzymane wielkości sprawdzono pod względem statystycznym z wykorzystaniem 

analizy wariancji ANNOVA. Zgodnie z wynikami analizy, uzyskujemy informację, zgodnie z 

którą zmiana poziomu rozwoju wpływa na zdolność instytucjonalną (tutaj poziom 

pozyskanych środków). Otrzymano oczekiwany do projektowanych celów rozwoju wynik -  

środki trafiały na obszary wiejskie wymagające wsparcia. Oznacza to że władze lokalne gmin 

o średnim i niskim poziomie rozwoju aktywnie pozyskiwały środki z PROW 2014-2020 

(Tabela 4 i 5).  
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Tabela 4. Analiza wariancji dla poziomu pozyskanych środków PROW 2014-2020 w ramach 

analizowanych działań ze względu na poziom rozwoju 

Wyszczególnienie F p 

Całkowita wartość operacji na 1 mieszkańca 7,7 0,001 

Środki EFRROW na 1 mieszkańca 7,7 0,001 

Liczba projektów  13,2 0,000 

Istotne zależności zaznaczono pogrubieniem. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych MRiRW (stan na 30.06.2020). 

 

Tabela 5. Poziom pozyskanych środków PROW 2014 -2020 w ramach analizowanych 

działań ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego 

Wyszczególnienie 

Całkowita 

wartość operacji 

(tys. zł) 

Całkowita 

wartość 

operacji na 

1 

mieszkańca 

(zł) 

Środki EFRROW 

(tys. zł) 

Środki 

EFRROW 

na 1 

mieszkańca 

(zł) 

Liczba projektów 

Poziom rozwoju 

gospodarczego  

(klasa) 

Średnia Suma Średnia Suma Średnia Suma 

I 577 25 955 32 367 16 524 20 2,65 45 

II 698 120 673 77 444 76 797 49 2,34 173 

III 673 219 350 92 428 139 604 59 3,08 326 

IV 766 49 782 150 487 31 682 95 4,33 65 

Ogółem 683 415 759 90 434 264 607 57 2,87 609 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych MRiRW (stan na 30. 06.2020). 
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5. Studia przypadku 

Celem studiów przypadku była weryfikacja logiki kierunku interwencji w relacji do 

posiadanego potencjału i oczekiwanych kierunków rozwoju. Wybrano 4 celowo dobrane 

gminy o określonych cechach:  

− Krobia jako gmina posiadająca unikatowe dziedzictwo kulturowe i bardzo dobre 

warunki dla rozwoju rolnictwa, 

− Wolsztyn jako gmina posiadająca uwarunkowania do rozwoju turystyki, 

− Tarnówka jako gmina peryferyjna zagrożona marginalizacją,  

− Olszówka jako gmina peryferyjna zagrożona marginalizacją. 

 

Krobia 

Dla gminy Krobia zidentyfikowano dwa wiodące i różnicujące od pozostałych obszarów 

wiejskich potencjały: 

- położenie na terenie mikroregionu Biskupizny, którego tradycje kulturowe  wpisane 

zostały na krajową listę niematerialnego dziedzictwa narodowego UNESCO.  

- bardzo dobre warunki dla rozwoju rolnictwa wynikające z wysokiego Wskaźnika 

Jakości Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej. 

Oba te potencjały są silnie zakorzenione historycznie i wzajemnie powiązane. W badanym 

okresie w gminie Krobia zrealizowano 4 projekty na łączną kwotę 1 397 tys. zł, z czego 

wkład środków EFRROW wyniósł 889 tys., były to: 

1. Przebudowa budynku Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie na rzecz wspierania 

unikatowego dziedzictwa kulturowego subregionu folklorystycznego Biskupizny 

2. Renowacja stawów, odnowienie rowów i wykonanie nasadzeń śródpolnych i 

przydrożnych w celu zachowania dziedzictwa przyrodniczego, ochronę zasobów i 

kształtowanie krajobrazu  wiejskiego w miejscowościach Stara Krobia, Domachowo, 

Sułkowice, Wymysłowo, Grabianowo, Potarzyca i Ciołkowo. Poprawa walorów 

krajobrazowo- przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, 

rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych 

3. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii poprzez 

wyposażenie świetlicy wiejskiej w Potarzycy w jedną mikroinstalację fotowoltaiczną, w 

celu zredukowania kosztów eksploatacji obiektu. Wykorzystanie OZE w celu 

optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica 

wiejska w Potarzycy  



Identyfikacja potencjału rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego... 

89 

 

4. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii poprzez 

wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sułkowicach w jedną mikroinstalację fotowoltaiczną, 

w celu zredukowania kosztów eksploatacji obiektu. Wykorzystanie OZE w celu 

optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica 

wiejska w Sułkowicach 

Realizowane projekty służą wzmocnieniu posiadanych potencjałów. Na uwagę zasługują inwestycje 

w krajobraz rolniczy i  OZE, kierunek ten wskazuje na troskę o ład środowiskowy. Występuje tutaj 

zgodność prowadzonych przedsięwzięć z potencjałem. 

Wolsztyn 

Gmina Wolsztyn jest gminą, która mimo swojego niekorzystnego położenia w relacji do centrum 

posiada wysoki poziom rozwoju społeczno-gospodarczego (klasa I). Wiodące potencjały: 

− uwarunkowania naturalne i pozaprzyrodnicze do rozwoju turystyki, 

− budowanie dobrego klimatu inwestycyjnego. W badanym okresie w gminie Wolsztyn 

zrealizowano 3 projekty na łączną kwotę 2 387 tys. zł, z czego wkład środków EFRROW 

wyniósł 1 519 tys. zł, były to: 

   1. Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Wolsztyn, poza terenem aglomeracji Wolsztyn 

- Siedlec. 

2. Poprawa stanu infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne na terenie Gminy Wolsztyn 

3. Utworzenie ścieżki rowerowej w celu udostępnienia społeczności lokalnej oraz 

turystom infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej./Budowa ścieżki wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 315 relacji Obra - Świętno. 

Podjęte działania zgodne są z obecnymi potencjałami, wzmocnienie infrastruktury technicznej 

może przynieść oczekiwany efekt synergii w wymiarze rozwoju turystyki i zaplecza dla rozwoju 

przedsiębiorczości. 

Tarnówka 

Gmina Tarnówka jest jednostką, która w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 

określona została jako obszar zagrożony marginalizacją. Przeprowadzone badania potwierdziły 

kumulację współwystępujących problemów rozwojowych. Realizowane projekty (9), opiewały na 

kwotę 4 480 tys. zł, z wkładem EFRROW 2 851 tys. zł.  

 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Płytnica 

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Sokolnej 

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu 
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4. Celem operacji jest udostępnienie mieszkańcom gminy Tarnówka Parku Sportowego w 

Tarnówce poprzez montaż urządzeń Street Work Out wraz z elementami małej 

architektury  /Park sportowy w Tarnówce 

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tarnówka  

6. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bartoszkowie 

7. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej 

oczyszczalni ścieków 

8. Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejcowości Tarnówka 

9. Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą 

powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka 
 

Kierunek poszukiwania środków przede wszystkim służy zaspokojeniu podstawowych potrzeb 

infrastrukturalnych w celu podniesienia jakości życia mieszkańców. Projekty na obszarach 

wiejskich z zakresu ochrony środowiska (oczyszczalnie przydomowe) są  niezwykle ważne ze 

względu na trudność samofinansowania przywołanych przedsięwzięć. Przyjęte kryteria naboru 

wniosków premiujące obszary o gorszych warunkach gospodarczych, zadziałały. 

Olszówka 

Gmina ma peryferyjne położenie w subregionie konińskim. Zgodnie z otrzymanymi wynikami 

badań zgrupowana została w klasie IV, oznacza to, że jest to teren współwystępujących 

problemów rozwojowych. Tym samym obszar ten jest zagrożony marginalizacją. Otrzymany 

wynik jest zbieżny ze wskazaniem zawartym w Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do 2030r.  

W bieżącej perspektywie w gminie Olszówka zrealizowano 5 projektów na łączną kwotę 5 074 

tys. zł, z czego wartość dofinansowania z EFRROW wyniosła 3 234 tys. zł. Były to 

przedsięwzięcia: 

1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez: przebudowę stacji uzdatniania wody 

Umień w Adaminie oraz budowę przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach. 

2. Przebudowa drogi gminnej Dębowiczki - Grabina - Krzewata na odcinku od 3+091 do 

4+165 

3. Renowacja zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem 

4. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszówka 

5. Wybudowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w celu bezpłatnego udostępniania 

mieszkańcom i zwiększenia atrakcyjności rekreacyjnej terenu Gminy Olszówka. 

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ponętów Górny Drugi z przeznaczeniem na 

kompleks sportowo-rekreacyjny. 



Identyfikacja potencjału rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego... 

91 

 

Realizowane działania miały charakter wielokierunkowy: zaopatrywanie w wodę, poprawa 

stanu dróg, czy inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i sportową. Kierunki wydatkowania 

środków obrazują z jednej strony wielość potrzeb, których zaspokojeniu służą, a z drugiej 

kompleksowość i zrównoważone podejście do podejmowanych działań. Jest to niezwykle 

ważne dla przeciwdziałania marginalizacji z jednej strony, a z drugiej wzmocnienia 

potencjału gminy i poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.  
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Wnioski i rekomendacje 

Realizacja badań pt. Identyfikacja potencjału rozwoju obszarów wiejskich województwa 

wielkopolskiego na poziomie lokalnym w celu lepszego i zrównoważonego wykorzystania 

posiadanych zasobów, pozwoliła na sformułowanie wniosków i rekomendacji. 

Obszary wiejskie województwa wielkopolskiego są istotnie zróżnicowane. Przeprowadzona 

delimitacja pozwoliła na wyłonienie grup gmin o zróżnicowanym poziomie rozwoju. Grupę 

gmin o wysokim poziomie rozwoju tworzą obszary usytuowane w zasięgu oddziaływania 

miasta Poznania lub posiadające szczególne uwarunkowania przyrodnicze. Otrzymany 

rozkład obrazuje układ powiązań funkcjonalnych między centrum regionu a obszarami 

wiejskimi. Korzyści płynące z renty położenia mają swoje odbicie w wysokiej jakości życia 

mieszkańców wyrażonej dobrym dostępem do infrastruktury technicznej i społecznej, czynią 

te miejsca atrakcyjnymi do osiedlania się. Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu 

gospodarczym i społecznym. Władze lokalne z powodzeniem realizują proinwestycyjny 

kierunek rozwoju.  

 Kontinuum przestrzenne gmin o wysokim poziomie rozwoju stanowią jednostki klasy 

niższej, które pozostają w obszarze oddziaływania miast subregionalnych lub posiadają 

wybitne warunki dla rozwoju rolnictwa. Na terenach tych z powodzeniem może być 

realizowana koncepcja rozwoju wielofunkcyjnego w oparciu o posiadany potencjał 

endogeniczny. Przechodząc na wyższy poziom generalizacji ostatnią grupę stanowią obszary 

o poziomie rozwoju poniżej przeciętnej i niskim. Tereny te usytuowane są poza środkową 

częścią regionu, pozostając w dystansie przestrzennym wobec stolicy regionu. Odnotowano 

tutaj deficyty, które w zależności od nasilenia problemu dotykają zarówno dostępu do 

infrastruktury podstawowej, spójności przestrzennej zakłóconej położeniem poza głównymi 

szlakami komunikacyjnymi. Dodatkowo negatywne wzmocnienia pochodzą ze złej sytuacji 

demograficznej współwystępującej z niekorzystną sytuacją finansów lokalnych. 

 Przeprowadzona delimitacja i rozkłady przestrzenne pozwalają na wielowymiarową 

diagnozę stanu rozwoju obszarów wiejskich, ale przede wszystkim pozwalają na wyłonienie 

potencjałów tych obszarów i intuicyjne uszeregowanie według siły oddziaływania. 

Jednoznaczne szeregowanie jest nieuchwytne ze względu na brak możliwości izolacji 

poszczególnych potencjałów i siatki ich powiązań. Summa summarum otrzymujemy wniosek 

zgodnie z którym wiodącym potencjałem różnicującym obszary wiejskie województwa 

wielkopolskiego jest renta położenia, przy czym komponent definiujący przydatność do 

rozwoju rolnictwa i działalności pozarolniczej ma większe znaczenie. Biorąc pod uwagę tylko 
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ten potencjał, możemy uporządkować przestrzeń regionu na tyle, że staje się ona zbliżona do 

zróżnicowań rozwoju. Fakt ten obrazuje silną zależność rozwoju od uwarunkowań o 

charakterze trwałym. Dlatego dla powodzenia rozwoju istotne jest dostrzeżenie i rozwijanie 

pozostałych potencjałów to jest kapitału społeczności lokalnych, infrastruktury technicznej i 

społecznej, finansów lokalnych. Zadanie to przypada w udziale władzom lokalnym i 

mieszkańcom.  

Badanie zdolności instytucjonalnej władz lokalnych na obszarach wiejskich 

województwa wielkopolskiego dowiodło obecności kompetencji do sięgania po zasoby 

zewnętrzne w celu wzmocnienia potencjału własnego gminy. Dodatkowo pozytywnym 

zjawiskiem jest istotnie wyższy udział beneficjentów z gmin o najniższym poziomie rozwoju. 

Oznacza to że przekazana pomoc trafia do miejsc potrzebujących wzmocnienia. Innymi słowy 

występuje tutaj zgodność pomiędzy kierunkiem wydatkowania, celem a podmiotem 

korzystającym z dedykowanych środków.  

 

Rekomendacje  

W kolejnej perspektywie budżetowej UE rekomenduje się podtrzymanie działań 

służących wzmocnieniu obszarów najsłabszych. Dla których dużym wyzwaniem jest 

zatrzymanie procesu odpływu ludzi młodych z obszarów wiejskich, wymaga to długofalowej 

polityki oddziaływania na lokalny rynek pracy i podnoszenia atrakcyjności obszarów 

wiejskich jako miejsca życia i pracy. Niewątpliwie ważne zadanie stoi przed władzami 

lokalnymi, które powinny dalej pozyskiwać zewnętrzne środki, czemu musi towarzyszyć 

dobre rozpoznanie posiadanego potencjału, tak by pozyskane środki trafiały do właściwych 

pól interwencji. Kierunek przyszłych zmian w znacznej mierze zależny będzie od postawy 

władz lokalnych, która jako inicjator zmian, może wywołać efekt naśladownictwa u 

mieszkańców. Brak pozytywnych wzmocnień może w przyszłości skutkować 

ukształtowaniem postawy biernej (nawet roszczeniowej). Brak działania może znaleźć 

odzwierciedlenie w problemach rozwojowych, które można przypuszczać nasilą się. Dlatego 

bardzo ważnym zadaniem dla władz samorządowych będzie budowa partycypacyjnego 

modelu rozwoju lokalnego w oparciu o posiadane potencjały. W tym zakresie ważnym 

zadaniem jest wsparcie merytoryczne lokalnych liderów poprzez wzmocnienie ich 

kompetencji i umiejętności, dla celów mobilizacji mieszkańców do uruchomienia działań 

oddolnych. 

 Pytaniem otwartym pozostaje zasadność podtrzymywania oddziaływania 

jednowymiarowego, które powinno ustąpić miejsca projektom o charakterze kompleksowym 
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z długą perspektywą oddziaływania na terytorium. Tak by indukowane  oddolnie zmiany 

wspomagane interwencją zewnętrzną prowadziły do trwałego i samopodtrzymującego 

rozwoju. Kompleksowość przyjętych rozwiązań pozostaje w zgodzie z ideą zrównoważonego 

rozwoju, która powinna być nadrzędną w procesie projektowania i realizacji zadań rozwoju 

lokalnego, w tym przypadku na obszarach wiejskich.  Szczególnie zagrożone niskim 

poziomem równoważenia się są obszary problemowe (peryferyjne czy zagrożone 

marginalizacją). Pozostawienie obszarów problemowych bez wsparcia merytorycznego może 

prowadzić do dalszego narastania problemów i rozlewania się na sąsiadujące obszary 

wiejskie. Biorąc powyższe pod uwagę rekomenduje się uruchomienie wsparcia 

instytucjonalnego w formie merytorycznej szczególnie dla małych samorządów.
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Głos w dyskusji 

Głos samorządowy 

 Jedną z gmin o szczególnych uwarunkowaniach rozwoju jest i liderów w 

pozyskiwaniu środków z PROW 2014-2020 jest gmina Krobia. Do zobrazowania 

szczegółowych uwarunkowań rozwoju i posiadanych zasobów zaproszono do dyskusji 

przedstawiciela władz lokalnych Pana Wiceburmistrza Michała Listwonia. 

Materiał zebrany w czasie rozmowy telefonicznej z wiceburmistrzem gminy Krobia 

Michałem Listwoniem. 

Proszę o wskazanie wiodących wg Pana potencjałów gminy Krobia. 

Umiejętność zdiagnozowania, a następnie skutecznego wykorzystania potencjału 

endogenicznego gminy ma kluczowe znaczenie dla lokalnego rozwoju społeczno-

gospodarczego i w dużym stopniu determinuje przyszłość gminy. Atutami po stronie gminy 

Krobia są przede wszystkim: a) kapitał społeczny mieszkańców. Wyraża się on ich wrodzoną 

przedsiębiorczością, aktywnością gospodarczą, społecznym zaangażowaniem, wielością 

inicjatyw społeczno-gospodarczych, a także działalnością organizacji pozarządowych i grup 

nieformalnych.  b) dziedzictwo materialne i niematerialne, spuścizna kulturowa. 

Pielęgnowany jest dorobek poprzednich pokoleń. Ponadto, dobre wyposażenie w 

infrastrukturę techniczną i społeczną, tradycje wydajnego rolnictwa, przetwórstwa, rzemiosła 

-  czynią ludność relatywnie zamożną, a region konkurencyjny. Przejawia się to wzmożoną 

aktywnością gospodarczą i relatywnie niskim bezrobociem. Poczucie pewnej odrębności i 

wyjątkowości kulturowej (Biskupizna) z kolei sprzyja budowaniu lokalnej tożsamości. c) 

jakość usług publicznych i realizacja paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Żłobek, 

przedszkola, atrakcyjna oferta edukacyjna, otwarcie na potrzeby i oczekiwania seniorów, 

młodego pokolenia, tereny pod inwestycje mieszkaniowe i biznesowe, bogata infrastruktura 

kultury, czasu wolnego, sportu i rekreacji, sprzyjają tworzeniu odpowiedniego klimatu do 

zamieszkania, pracy i wypoczynku. Wiele działań i inicjatyw podejmowanych jest z obszaru 

ochrony środowiska i zmian klimatu. Są to też, oprócz zmian demograficznych, kluczowe 

wyzwania przyszłości.  

Proszę o krótką informację na temat organizacji procesu pozyskiwania środków 

zewnętrznych (zasoby, umiejętności, wiedza). 

Kluczowe jest budowanie kompetencji w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i 

realizacji projektów, a także zarządzania procesami związanymi z projektami. W urzędzie 
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funkcjonuje Referat ds. projektów i edukacji. Pełni on rolę koordynatora projektów oraz 

realizuje niektóre działania projektowe. Ważną rolę pełnią działające zespoły projektowe 

przypisane do każdego projektu, składające się z pracowników różnych komórek urzędu i 

jednostek organizacyjnych, zależnie od obszaru tematycznego, potrzeb. Sprzyja to 

kumulowaniu wiedzy i doświadczeń pracowników, wzmacnia jakość pracy poprzez 

umiejętność współpracy, ogranicza ryzyko popełniania błędów poprzez wzajemne przenikanie 

się „know how”, sprzyja identyfikacji pracowników z realizowanymi zadaniami, tworzy 

„kulturę” organizacji. Buduje poczucie współodpowiedzialności i partycypacji w ważnych dla 

gminy procesach. Wielu pracowników jest zaangażowanych bezpośrednio w projekty.  

Jak ocenia Pan wprowadzanie dodatkowych kryteriów dostępu do środków np. dochodów 

podatkowych czy stopy bezrobocia? 

Rozumiem jaki jest cel takiego podejścia. Zgadzam się, że środki zewnętrzne w dużym stopniu 

pełnia rolę wspierania słabszych regionów, czy podmiotów, mają sprzyjać niwelowaniu 

różnic rozwojowych czy możliwości inwestycyjnych, wspierania słabszych. Jednakże nie może 

umykać z pola widzenia fakt, że środki te mają również stanowić „dźwignię” do dalszych 

procesów rozwojowych, mają stymulować i wzmacniać potencjał obszaru. Dlatego równie 

ważne jest umiejętne premiowane projektów, które wnoszą rzeczywiście „wartość dodaną” w 

lokalnej społeczności, tworzą nową jakość, innowacyjność czy funkcjonalność, sprzyjają 

dalszej aktywizacji społeczno-gospodarczej.  

Jaki projekt w ramach PROW 2014-2020 zrealizowany w gminie służył wzmocnieniu 

unikatowego potencjału obszaru i dlaczego? 

Projekt: Przebudowa Gościńca Biskupińskiego w Domachowie. Domachowo to serce 

biskupizny, subregionu folklorystycznego. To miejsce ma wiele atutów, a dzięki projektowi 

zostały one znacząco wzmocnione. Przebudowany obiekt ma świetną lokalizację, w 

sąsiedztwie najstarszego w Polsce drewnianego kościoła, służy edukacji folklorystycznej, jest 

miejscem ekspozycji dziedzictwa kulturowego, odbywa się tam wiele warsztatów 

tematycznych, od kulinariów, po taniec i stroje ludowe dla różnych grup wiekowych. Zajęcia 

maja tam także dzieci, odbywają się próby zespołów, spotkania przedstawicieli środowisk 

wiejskich. Jest to także nieformalna siedziba „Partnerstwa na rzecz biskupizny” – grupy 

osób, reprezentujących różne środowiska, działających na rzecz lokalnej kultury i tradycji. 

Ma świetne zaplecze kuchenne i sanitarne oraz teren z dużą wiatą. Jest wyposażony także w 

instalacje fotowoltaiczną, co podkreśla jak ważne jest łącznie tradycji z nowoczesnością.  
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Głos pozarządowy 

 Ważną rolę w procesie planowania i realizacji zadań rozwoju lokalnego zajmują 

organizacje pozarządowe. Dobra współpraca władz lokalnych z przedstawicielami różnych 

grup społecznych często przesądza o sukcesie danego przedsięwzięcia, czy też możliwości 

jego realizacji. Dlatego ważnym jest aktywne włączanie organizacji pozarządowych w 

działalność samorządu terytorialnego i pielęgnowanie dobrych relacji.  

Swoimi doświadczeniami podzieliła się Pani Sylwia Jakubowska Przewodnicząca Koła 

Gospodyń Wiejskich w Starej Krobi. 

Materiał przygotowany przez Panią Sylwię Jakubowską Przewodniczącą Koła Gospodyń 

Wiejskich w Starej Krobi. 

Proszę o omówienie roli/działalności KGW w Pani miejscowości. 

Zgodnie ze statutem celem Koła jest: 

1) prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w 

środowiskach wiejskich; 

2) prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; 

3) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet; 

4) inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; 

5) upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod 

prowadzenia gospodarstw domowych; 

6) reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji 

publicznej; 

7) rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej; 

8) wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi 

i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich. 

 A tak dokładnie uczestniczymy w różnych wydarzeniach, zarówno wiejskich, gminnych 

jak i powiatowych. Tradycją jest organizowanie corocznie  Dnia Kobiet. Zawsze jest to 

sobotni wieczór. Panie licznie przybywają na to spotkanie. Razem z organizacjami wiejskimi 

działającymi we wsi organizujemy również Dzień Seniora, Mikołajki dla dzieci. Od dwóch lat 

jeździmy przynajmniej dwa razy do roku na jednodniowe  wycieczki.  

 Nasza gmina jest uczestnikiem Polskiej Sieci Odnowy Wsi (PSORW), dzięki temu 

uczestniczymy w wyjazdach studyjnych i odwiedzamy miejscowości będące członkami 

PSORW.  

Organizujemy spotkania z lekarzami np. dotyczące profilaktyki raka piersi. 
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Reprezentujemy wieś na Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie. Gminę 

reprezentujemy na Dożynkach Powiatowych w Gostyniu.  

Ostatnim wydarzeniem w miejscowości, była wizyta studyjna mieszkańców Dzierżoniowa 

realizowana w ramach KSOW. W obecnym roku Koło Gospodyń Wiejskich było 

Partnerem  Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach 

projektu KSOW.  

Organizacje pozarządowe pełnią bardzo ważną funkcję w procesie kształtowania 

kapitału społecznego, proszę o opisanie jednego wydarzenia w którym inicjatorem lub 

uczestnikiem są członkinie KGW w Starej Krobi. 

 Regionalne przysmaki kulinarne, stoiska rękodzielnicze, grupy rekonstrukcyjne, 

pokazy z życia dawnej wsi to atrakcje jakie towarzyszą na Festiwalach Tradycji i Folkloru w 

Domachowie. Głównym celem tych widowisk są występy artystyczne kapel i zespołów 

folklorystycznych, które zjeżdżają z Polski, Słowacji, Belgii, Litwy a nawet Włoch. 

Tradycyjnie  na Biskupiznę przyjeżdżają goście z partnerskiej gminy z Węgier, którzy 

przywożą również swoje specjały. W tej wyjątkowej imprezie biorą corocznie udział 

przedstawicielki naszego Koła Gospodyń Wiejskich, które w asyście młodych biskupianek 

częstują przybyłych gości świeżo upieczonym ciastem drożdżowym i sernikiem. Są to ciasta z 

własnej produkcji. Cieszą się ogromnym zainteresowaniem i w mig znikają z tac. Festiwal w 

Domachowie cieszy się ogromną popularnością, każdego roku zrzesza tłumy widzów, którzy 

doceniają występy zarówno naszych regionalnych Biskupian, jak i przyjezdnych uczestników. 

Miłośnicy muzyki ludowej spotkali się w Domachowie w roku 2019 już po raz dziewiąty. W 

roku 2020 zaplanowany był również Festiwal, jednak ze względu na panującą pandemię, 

Festiwal nie odbył się. 

Proszę krótko omówić jakie cele w najbliższej przyszłości chciałaby Pani zrealizować w 

ramach organizacji, którą Pani reprezentuje. 

Ze względu na panujące warunki pandemii i brak wspólnych spotkań, wynikające z obawy o 

zdrowie i życie, zawieszono bieżącą aktywność. Ustaliłyśmy z koleżankami, że kiedy tylko 

będzie możliwość spotkania to od razu organizujemy wycieczkę jednodniową dla 

mieszkańców wsi, lub spotkanie w naszej świetlicy wiejskiej.  

Czy i z kim współpracujecie Panie realizując swoje przedsięwzięcia? 

Tak, współpracujemy z wieloma organizacjami, instytucjami: Sołtys i Rada Sołecka w Starej 

Krobi, Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Krobi, Kółko Rolnicze w Starej Krobi, Gmina 

Krobia, Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z 

Domachowa Bzdęgi w Krobi. 
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Czy KGW w Starej Krobi realizowało jakiś projekt w ramach PROW 2014-2020? Jeśli 

tak to jaki? 

Nie, nie realizowałyśmy dotąd tego typu projektów. Jeżeli tylko pojawi sie taka możliwość, 

chętnie skorzystamy w ramach kolejnych naborów. W obecnym składzie działamy od 2018r. 

Uważam, że udało nam się bardzo dużo rzeczy zrealizować. Tworzymy grono wspaniałych 

kobiet zawsze chętnych do współpracy. Jestem z tego dumna. 
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Głos naukowy 

W dniu 19.10.2020r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, odbyło się Seminarium 

naukowe w ramach realizowanej operacji, którego celem było przedstawienie wyników badań 

z uwzględnieniem zastosowanych metod. Podczas seminarium zebrano eksperckie opinie w 

zakresie wyników badań, a także wyznaczono kierunki i rekomendacje dla przyszłych badań 

w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Efekty prac zgromadzono w postaci 

odpowiedzi na postawione w ankiecie pytania. Wybrane zaprezentowano poniżej. 

Metody i badania 

1. Jak oceniasz stosowane metody w badaniach nad rolnictwem i rozwojem obszarów 

wiejskich. Wskaż i omów zasadność jednej (najbliższej sobie). 

Rolnictwo i obszary wiejskie bada się z wykorzystaniem różnych metod. Rolnictwo to głównie 

analiza struktury agrarnej oraz wyników ekonomicznych gospodarstw (w polskich warunkach 

dane GUS i FADN) a w badaniach poziomu rozwoju obszarów wiejskich stosuje się 

zazwyczaj cechę syntetyczną, uwzględniającą (lub nie) uwarunkowania związane z 

rolnictwem. 

Pozytywnie oceniam metody, których założeniem jest stała obserwacja kompleksowych zmian 

społeczno-gospodarczych dokonujących się w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce. 

Badania mają zasadność gdy dotyczą najważniejszych ekonomicznych i pozaekonomicznych 

aspektów rozwoju i mają charakter wieloczynnikowych analiz (danych zebranych z wielu 

instytucji i źródeł). 

2. Zachodzące zmiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich wymagają nowych podejść 

badawczych, które twoim zdaniem jest wiodące? 

Jeśli chodzi o rolnictwo to głównie pożądane i niepożądane przemiany agrarne (pożądane 

idące w kierunku rozsądnej i zrównoważonej koncentracji) oraz reakcja rolnictwa na 

zmieniające się trendy żywieniowe wśród konsumentów. Poza tym zbadane powinny być 

reakcje sektora rolnego na coraz szybsze przemiany w zakresie nowych technik, w tym 

głównie internetowych i nawigacyjnych. Obszary wiejskie powinny być badane pod kątem 

możliwości generowania nowych i innowacyjnych miejsc pracy. W tym zakresie ważna jest 

ocena stanu kapitału społecznego i ludzkiego na obszarach wiejskich. 

Interesujące jest stosowanie modelowania matematycznego, jako dziedziny 

interdyscyplinarnej, która może być, w interesujący sposób, wykorzystywana w badaniach 

nad rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich. 
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3. Zgodnie ze swoim dotychczasowym doświadczeniem wskaż jedną barierę w 

prowadzeniu badań nad rolnictwem i obszarami wiejskimi. 

Bariera finansowa, organizacyjna jak i brak albo niekompletne pomiary w zakresie 

wybranych zjawisk, np. kwestii strat i marnowania płodów rolnych, żywności na poziomie 

gospodarstw rolnych (jak i pozostałych ogniw łańcucha rolno-żywnościowego). Trudności w 

pozyskaniu rzetelnych materiałów (np. na drodze prowadzonych obserwacji, uzyskiwanych w 

oparciu o kwestionariusz ankiety lub na drodze wywiadu pogłębionego w oparciu o 

standaryzowany przewodnik) do wykonania obliczeń pozwalających zidentyfikować i określić 

poziom i specyfikę danego zjawiska jest bardzo czasochłonne, pracochłonne, długotrwałe. Tu 

rodzi się czasem i bariera prawna (np. kwestia ochrony danych osobowych, RODO). 

Coraz większą rolę w rozwoju obszarów wiejskich odgrywają "niewymierne" (przynajmniej 

na poziomie statystyki masowej) cechy związane z kapitałem ludzkim i społecznym. Kwestie 

implementacji innowacji rolniczych również są trudno dostępne dla wykorzystania 

naukowego. 

Problemy badawcze 

1. Wskaż trzy wiodące problemy w obszarze rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. 

Krótko uzasadnij swoją odpowiedź. 

1/Zróżnicowanie przestrzenne w poziomie rozwoju obszarów wiejskich (pod względem 

poziomu życia mieszkańców oraz powiązań ekonomicznych z miastami). 2/Monofunkcyjność 

„klasycznej” wsi połączona ze złym stan infrastruktury technicznej. 3/Narastanie problemów 

ludnościowych wsi (depopulacja, ubóstwo). Procesy rozwojowe w skali regionalnej zachodzą 

polaryzacyjnie, co przyczynia się do pogłębienia istniejących różnic poziomu rozwoju 

społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Zachodzi proces dywergencji, a nie 

konwergencji obszarów wiejskich. Występowanie dużych różnic w poziomie rozwoju 

społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich jest zagrożeniem dla ich spójności. 

Zbyt wolny odpływ zatrudnionych w rolnictwie do sektorów pozarolniczych. 2. Rosnąca 

koncentracja kapitału i relatywnie słaba pozycja rolnika w łańcuchu dostaw. 3. 

Rozdrobnienie sektora rolnego i zwiększająca się presja konkurencyjna. 

2. Wskaż trzy wiodące problemy w obszarze rolnictwa i obszarów wiejskich 

województwa wielkopolskiego. Krótko uzasadnij swoją odpowiedź. 

Problemy w obszarze rolnictwa i obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego dotyczą 

zróżnicowania subregionalnego zasobów czynników produkcji i związanych z tym 

konsekwencji dla rozwoju. Istotne stają się również problemy związane ze zmianami 

klimatycznymi. 
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Według mnie wiodące problemy w obszarze rolnictwa i obszarów wiejskich w Wielkopolsce 

to: -słabo rozwinięta infrastruktura techniczna ( w tym wiele istniejących dróg wymaga 

utwardzenia oraz bieżących napraw) oraz brak dostatecznego wyposażenia w zbiorową sieć 

wodno-kanalizacyjną, jak również mała liczba oczyszczalni ścieków. Infrastruktura należy do 

grupy głównych czynników, które wpływają na możliwości rozwojowe obszarów wiejskich 

oraz z uwagi na bardzo ważną rolę w kształtowaniu warunków życia ludności wsi jest bardzo 

istotna, -niskie wykształcenie osób prowadzących gospodarstwa rolne i osób zamieszkujących 

na wsi, które często związane jest z niskim poziomem aspiracji, małą aktywnością zawodową, 

kulturalną i społeczną. Kwestia wykształcenia osób związanych z rolnictwem ulega poprawie, 

jednak nadal jest on niższy niż wykształcenie osób mieszkających w miastach, - wyludnianie 

się obszarów wiejskich i brak następców w gospodarstwach rolnych, - bardzo dużym 

problemem w rolnictwie (nie tylko w Wielkopolsce) są niskie ceny sprzedaży płodów i rosnące 

koszty produkcji. 

Rekomendacje 

1. Dokończ zdanie. Polityka rolna i wobec obszarów wiejskich po 2020r. powinna przede 

wszystkim uwzględniać... 

 

Możliwość przemian agrarnych polegających na tworzeniu zrównoważonych i silnych 

ekonomicznie gospodarstw rodzinnych przy jednoczesnym kreowaniu miejsc pracy dla 

odchodzących z rolnictwa. 

...możliwości realizacji długofalowych przedsięwzięć nakierowanych na trwały rozwój 

rolnictwa i obszarów wiejskich (poprawa konkurencyjności rolnictwa, racjonalne 

gospodarowanie zasobami naturalnymi, zrównoważony rozwój terytorialny, wielofunkcyjny 

rozwój obszarów wiejskich oraz polepszenie warunków życia mieszkańców wsi). 
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