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Uwagi wstępne 

 Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów 
wiejskich nie jest głównym zadaniem tej prezentacji, 
dlatego autor nie odwołuje się do wielu ważnych 
opracowań diagnostycznych przygotowanych w 
ostatnich latach. 

 

 Celem opracowania  jest zwrócenie uwagi na 
uwarunkowania i możliwości prowadzenia 
kompleksowej polityki rozwoju obszarów wiejskich z 
wykorzystaniem różnych, komplementarnych obszarów 
inwestycji. 

 



Kluczowe pytania  
(powtórzone za konferencją w Rytwianach 18 listopada 2013 r.) 

 Dlaczego mielibyśmy nie nawiązać do sukcesów  

II Rzeczypospolitej w prowadzeniu polityki rozwoju? 

 Dlaczego nie mielibyśmy odejść od powtarzanego 

wielokrotnie utożsamiania „obszarów wiejskich”  

z „rolnictwem”? 

 Czy u progu nowego okresu programowania funduszy 

europejskich na lata 2014-2020 nie warto zaplanować 

szerszego wykorzystania polityki spójności dla rozwoju 

obszarów wiejskich – 

z korzyścią dla całej Polski? 



Dokumenty strategiczne przygotowane w 

ostatnich latach  

 Kierunki rozwoju obszarów wiejskich; 

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi,  

rolnictwa i rybactwa; 

 Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: 

regiony, miasta obszary wiejskie; 

 Pozostałe 8 strategii dziedzinowych; 

 Średniookresowa strategia rozwoju kraju do 2020 r.; 

 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 

2030. 



Czy wystarczy skupić się na strategiach? 

 NIE! 

 Dlaczego? 

 Bo w wielu przypadkach nie są one należycie 

odzwierciedlane przez dokumenty rozstrzygające o  

praktycznych działaniach: 

  PROGRAMY OPERACYJNE i 

  RÓŻNE DOKUMENTY WDROŻENIOWE  

(np. uszczegółowienia programów). 



Cele podejścia komplementarnego  

do rozwoju wsi i małych miast 

 
 Poprawa szeroko rozumianej 

jakości życia na obszarach 

wiejskich. 

 Pobudzenie bardziej 

zrównoważonego rozwoju Polski z 

wykorzystaniem 

komplementarności zasobów miast 

i obszarów wiejskich. 



Podejście kompleksowe 

 Prymat podejścia terytorialnego nad podejściem sektorowym 

(dominującym dotychczas). 

 Wykorzystanie komplementarności zasobów miast  

i wsi. 

 Wykorzystanie komplementarności interwencji  

z różnych dziedzin (np. infrastruktury komunikacyjnej, cyfrowej,  

energetyki, instytucji otoczenia biznesu  

i przedsięwzięć szkoleniowych łącznie do rozwoju przedsiębiorczości).  

 Łączenie podejścia oddolnego z odgórnym zgodnie  

z zasadą pomocniczości. 

 Wykorzystanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (niejako przy 

okazji) także inwestycji, których pierwotny cel jest inny. 



Zakres terytorialny 

 Wieś i najmniejsze miasta (liczące do 5 tys. 

mieszkańców).  

 oraz większe ośrodki w zakresie, w jakim świadczą 

usługi na rzecz obszarów wiejskich (np. specjalistyczne 

czy szpitalne usługi medyczne, ratownictwo, szkolnictwo 

ponadgimnazjalne, komunikacja). 



 

Terytorialne zróżnicowanie 

obszarów wiejskich (1) 

Podstawowe dwa wymiary, które powinny decydować o 

rodzaju podejmowanej interwencji to: 

 

 położenie względem największych ośrodków miejskich i 

głównych szlaków transportowych; 

 struktura gospodarki w wymiarze lokalnym, w tym rola i 

charakterystyka takich sektorów, jak: rolnictwo, leśnictwo, 

rybactwo i turystyka oraz uwarunkowania społeczne. 



Terytorialne zróżnicowanie obszarów 

wiejskich (2) 

 Z punktu widzenia położenia względem największych 
ośrodków miejskich i głównych szlaków transportowych 
czy innymi słowy skali peryferyjności należałoby 
zróżnicować obszary wiejskie na [za Kierunki… 2009 i 
Bański… 2009]: 

 funkcjonalnie powiązane z największymi miastami 
(powinny one jednak pozostać jako kategoria 
obszarów wiejskich); 

 pod wpływem oddziaływania największych ośrodków 
miejskich (z dogodnym połączeniem transportowym: 
drogowym, kolejowym lub wodnym); 

 peryferyjne. 

 

 



Źródło: MRiRW 2009: Kierunki rozwoju obszarów wiejskich  





Źródło: MRiRW 2009: Kierunki rozwoju obszarów wiejskich  



Zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej 
(źródło: „Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia na podstawie danych 

statystycznych m.in. z zakresu bazy noclegowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyrodniczych 

obszarów chronionych” red. Piotr Łysoń)  



Jakość życia  

 Jakość życia jest pojęciem, które zyskuje na znaczeniu. W 
raporcie Stiglitza-Sena-Fitoussi et al. [2009] stwierdzono, 
że: „Jakość życia jest pojęciem szerszym niż produkcja w 
gospodarce i warunki życia. Obejmuje pełny zakres 
czynników, które wpływają na to, co w życiu uznajemy za 
ważne, wykraczając poza jego wymiar materialny”.  

 Przedstawiony w raporcie postulat „wyjścia poza PKB” 
(Beyond GDP) nie oznacza, że należy zrezygnować z PKB. 
Podkreślono wagę zarówno obiektywnych, jak i 
subiektywnych miar oraz potrzebę oceny i analizy 
dochodów, konsumpcji i zamożności gospodarstw 
domowych.  

 

 



Wymiary jakości życia wg GUS 

 

MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA; 

GŁÓWNY RODZAJ AKTYWNOŚCI, PRACA; 

ZDROWIE;  

EDUKACJA; 

CZAS WOLNY I RELACJE SPOŁECZNE; 

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE I FIZYCZNE; 

PAŃSTWO, PODSTAWOWE PRAWA, AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA; 

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA; 

SUBIEKTYWNY DOBROBYT. 



Sfery, w których zmniejszył się dystans między 

miastami a obszarami wiejskimi (1) 

  
Tablica 1 

Różnica w poziomie wyposażenia w wybrane instalacje sanitarno-techniczne między 

gospodarstwami domowymi zamieszkującymi miasta i wieś w latach 2000-2014 

 

Rodzaj instalacji Różnica w 2000 r. (pkt proc.)a Różnica w 2014 r. (pkt proc.)b 

Wodociąg 9,9 1,2 

Ciepła bieżąca woda 20,0 4,3 

Łazienka 16,8 3,9 

Ustęp spłukiwany 20,1 4,2 

Centralne ogrzewanie 18,2 7,0 

a. [Sytuacja społeczno-ekonomiczna… 2013]. 

b. [ Budżety…2015]. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 



Sfery, w których zmniejszył się dystans między 

miastami a obszarami wiejskimi (2) 

Z punktu widzenia perspektyw rozwojowych i szans na rynku 
pracy kluczowe znaczenie ma poprawa wyposażenia w 
komputer z dostępem do Internetu.  

W 2014 r. dysponowało nim 66% gospodarstw domowych 
na wsi, a w miastach – 74% (w 2000 r. odpowiednio 1,8% i 
6,9%)  

Wyposażonych w telefon komórkowy było w 2014 r. 92% 
gospodarstw domowych na wsi i 95% w miastach (w 2000 r. 
odpowiednio 11% i 21%). 

 Ważne jest także wyposażenie gospodarstw domowych w 
samochód osobowy: w 2014 r. na wsi auto miało 72% 
gospodarstw domowych (w miastach 57%), a w 2000 r. 
51% (w miastach 45%).  

 



Sfery istotnych różnic  

między większymi miastami  

a wsią i małymi miastami 

 Deficyt dochodów i wydatków, 

 Większa skala ubóstwa, 

 Niższy poziom wykształcenia, 

 Niedobory na lokalnym rynku pracy, 

 Słabsza dostępność usług publicznych, 

 Niska dostępność komunikacyjna i ograniczenie 
wahadłowej mobilności przestrzennej. 



Zakres interwencji na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich 
(źródło: P. Łysoń: „Komplementarność inwestycji na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich” Studia KPZK PAN TOM CLXI z 2014 r. 

Jakość życia ->  

 Dochody, konsumpcja, zamożność 

 Praca -> 

 Lokalny rynek pracy (m.in. sektor rolny, leśnictwo, rybactwo, turystyka, zdywersyfikowana energetyka, usługi 

dla ludności); 

 Wahadłowa mobilność przestrzenna – dostępność pracy w większych ośrodkach miejskich; 

 Wykorzystanie rezerw pracy na obszarach wiejskich – zatrudnienie w elastycznym czasie pracy i niepełnym 

wymiarze czasu; 

 Dostęp do Internetu i kompetencje cyfrowe – praca na odległość; 

 Usługi publiczne -> 

 Lokalne 

 Ponadlokalne 

 Kapitał ludzki, kapitał społeczny, ograniczanie ubóstwa  

 Środowisko    



17 kluczowych obszarów tematycznych w 

czterech grupach zadań 

 Czarna: obejmuje dziedziny stanowiące „kręgosłup”, 
rdzeń, niezbędny warunek wszystkich innych 
przedsięwzięć – mogą one być zaliczone do usług 
publicznych;   

 Niebieska: zawiera klasyczne społeczne usługi 
publiczne; 

 Bordowa: składa się w inicjatyw służących przede 
wszystkim tworzeniu i wykorzystaniu miejsc pracy na 
obszarach wiejskich; 

 Zielona jest ukierunkowana na kwestie związane z 
sektorem rolnym; 



Kluczowe obszary tematyczne (1) 

1. Dostęp do usług zdrowotnych i opiekuńczych, 

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i w dostępie 
do dóbr kultury, 

3. Wahadłowa mobilność przestrzenna, 

4. Włączenie cyfrowe i pocztowe obszarów 
wiejskich, 

5. Modernizacja energetyki na obszarach wiejskich, 
w tym tworzenie rozproszonych źródeł energii, 

 

 

 



Kluczowe obszary tematyczne (2) 

6. Pielęgnowanie i wykorzystanie zasobów 

środowiskowych oraz kulturowych i dziedzictwa 

narodowego (m.in. do rozwoju turystyki), 

7. Ochrona gleb, wody i powietrza przed 

zanieczyszczeniami, 

8. Gospodarowanie zasobami wodnymi, 

9. Bezpieczeństwo fizyczne na obszarach wiejskich 

(Policja, służby ratownicze, zabezpieczenie  przed 

klęskami żywiołowymi) 

 



Kluczowe obszary tematyczne (3) 

10. Rozwój przedsiębiorczości (w tym dostępu do instytucji 
otoczenia biznesu), 

11. Mobilność i doskonalenie zawodowe oraz kształcenie 
przez całe życie, 

12. Przezwyciężanie ubóstwa i wykluczenia społecznego,  

13. Ład przestrzenny i rewitalizacja, 

14. Gospodarowanie ziemią i poprawa struktury 
gospodarstw rolnych, 

15. Wartość dodana w sektorze rolnym, 

16. Stabilność rynków rolnych i ograniczanie ryzyka w 
sektorze rolnym, 

17. Bezpieczeństwo  i wysoka jakość żywności. 

 



Cele tematyczne polityki spójności a 

jakość życia (1) 

Zgodnie z Umową partnerstwa (z 23.05.2014 r.) na 

okres programowania 2014-2020 „cegiełkami”, z 

których budowane są programy operacyjne, zarówno 

krajowe , jak i regionalne są: 

 CELE TEMATYCZNE  

 i zawarte w nich  

 PRIORYTETY INWESTYCYJNE. 

 
 



Cele tematyczne polityki spójności a jakość życia 

(2a) 

Cele tematyczne: 

 Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i 
innowacji; 

 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania  
i jakości technologii informacyjno komunikacyjnych; 

 Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa 
i akwakultury ;  

 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we 
wszystkich sektorach; 

 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania 
ryzyku i zarządzania ryzykiem; 

 Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności 
wykorzystania zasobów; 
 
 



Cele tematyczne polityki spójności a jakość życia 

(2b) 

Cele tematyczne (cd.): 

 Promowanie zrównoważonego transportu  
i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych; 

 Wspieranie zatrudnienia i mobilności zawodowej 
pracowników ; 

 Wspieranie włączenia społecznego  
i walka z ubóstwem; 

 Inwestowanie w edukację, umiejętności  
i uczenie się przez całe życie; 

 Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego  
i skuteczności administracji publicznej. 
 

 



Cele tematyczne polityki spójności 

 a jakość życia (3) 

 POWIĄZANIA DOMEN JAKOŚCI ŻYCIA Z CELAMI TEMATYCZNYMI (CT): 

 
 MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA (CT 1, 2, 3, 4, 7, 9); 

 GŁÓWNY RODZAJ AKTYWNOŚCI, PRACA (CT 1, 2, 3, 7, 8, 10); 

 ZDROWIE (CT 2, 4, 9);  

 EDUKACJA (CT 2, 7, 10); 

 CZAS WOLNY I RELACJE SPOŁECZNE (CT 2, 6, 7, 9) ; 

 BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE I FIZYCZNE (CT 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11); 

 PAŃSTWO, PODSTAWOWE PRAWA, AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA  
(CT 2, 7, 9, 11); 

 JAKOŚĆ ŚRODOWISKA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA (CT 4, 5, 6); 

 SUBIEKTYWNY DOBROBYT (CT 2, 6, 7, 8, 9, 10). 

 



Podejście organizacyjne 
 Nawiązanie do aplikacyjnego charakteru I Paktu  

dla wsi („Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”)  
z 1999 r. oraz do wieloaspektowego dokumentu „Kierunki 
rozwoju obszarów wiejskich” z 2009/2010 r. 
(przygotowywanego w latach 2006-2009); 

 Powiązanie podejścia strategicznego z instrumentami 
wdrożeniowymi (zbyt często przyjęte strategie  
nie są prawidłowo realizowane); 

 Wykorzystanie, koordynacja i komplementarność różnych 
instrumentów w ramach polityki rozwoju  
i polityki spójności na lata 2014-2020; w coraz szerszym 
zakresie wykorzystywanie instrumentów krajowych 

 Zróżnicowanie terytorialne podejmowanych działań; 

 Przypisanie zadań właściwym instytucjom; 

 Harmonogram działań z podziałem na etapy. 



Istotne bariery do pokonania 

 Ugruntowane podejście sektorowe, które powoduje zawężenie pola 

zainteresowania do jednej dziedziny – w konsekwencji  dochodzi często do 

braku koordynacji działań w czasie i przestrzeni  

a przez to do nieracjonalnego wykorzystania środków. 

 Często spotykane acz nieusprawiedliwione utożsamianie rozwoju  

z dużymi ośrodkami miejskimi i w konsekwencji preferowanie inwestycji w tych 

ośrodkach.  

 Duże rozproszenie działań oraz brak właściwej i precyzyjnej koordynacji. 

 Brak systemu  rzetelnego klasyfikowania i monitorowania inwestycji  

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.  

 Dominacja myślenia i działania krótkookresowego i niedostatek strategicznego 

podejścia do rozwoju w perspektywie długookresowej. 



Przykład: sieć ośrodków świadczących 

usługi edukacyjne na poziomie studiów 

wyższych 
  



Przykładowe zastosowanie 
(I wersja w: P. Łysoń „Możliwości  poprawy wahadłowej mobilności 

przestrzennej” IERiGŻ 2008) 

 Na obszarze zagrożonym peryferyjnością z dala od dużego miasta 
– np. okolice Ciechanowa na północnym Mazowszu, niemal 100 km. 
od Warszawy - wykorzystanie dla rozwoju  obszarów wiejskich 
następujących instrumentów: 

 

 Węzeł przesiadkowy przy szybkiej linii kolejowej Warszawa –  
Gdańsk z powiązaną z nim sprawną komunikacją lokalną w celu poprawy  
wahadłowej mobilności przestrzennej, 

 Powiązanie węzłów zjazdowych z drogi ekspresowej S7 z Ciechanowem  
i stworzenie w ich pobliżu terenów inwestycyjnych, 

 Zapewnienie działalności na tym terenie instytucji otoczenia biznesu,  

 Zapewnienie sprawnej łączności internetowej i pewnych dostaw energii, 

 Udostępnienie  niezbędnych form kształcenia zmierzających do doskonalenia 
zawodowego i poprawy mobilności zawodowej, 

 Inwestycje z zakresu rozwoju lokalnego poprawiające warunki życia  
i dostępność usług publicznych.  
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Dziękuję za uwagę 


