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Wsparcie z funduszu SPO rolnictwa w gminach o 
zró nicowanym poziomie rozwoju spo eczno-gospodarczego  

Support for agriculture in communes with differentiated levels 
of socio–economic development from the SPO fund 

 
Abstract. The crucial element which has influenced incomes in Polish agriculture is the EU 
assistance. Effectiveness of the funds transferred to the communes of the West-Pomeranian 
voivodship has been presented. The size of those funds  has been related to the social and economic 
development of those communes. It has also been shown that the EU support funds are not being used 
as an effective tool for alleviating disproportions in development between communes of the given 
region. 
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Synopsis. Istotnym elementem wp ywaj cym na sytuacj  dochodow  polskiego rolnictwa jest pomoc 
unijna. Artyku  ma na celu okre lenie wysoko ci wsparcia z SPO Rolnictwo w jednostkach 
samorz dowych o zró nicowanym poziomie rozwoju spo eczno-gospodarczego na przyk adzie gmin 
woj. zachodniopomorskiego. Wykazano, e pomoc unijna nie jest skutecznym narz dziem 
wyrównywania ró nic w uk adzie intraregionalnym pomi dzy gminami. 
S owa kluczowe: gminy, rozwój spo eczno-gospodarczy, wsparcie unijne  

Wst p 

 Rozwój spo eczno-gospodarczy powoduje pozytywnie oceniane zmiany w zakresie 
ilo ciowych i jako ciowo-strukturalnych przekszta ce  w zasobach gospodarowania na 
obszarach wiejskich oraz w warunkach pracy i ycia zamieszkuj cej je ludno ci. Dzia ania 
gmin s  determinowane wieloma uwarunkowaniami natury endogenicznej i egzogenicznej. 
Na uwarunkowania wewn trzne sk adaj  si  zasoby w asne gminy, jej potencja , kapita  
finansowy i spo eczny. Z kolei uwarunkowania zewn trzne okre la przede wszystkim 
polityka regionu i pa stwa. Unia Europejska udzielaj c pomocy obszarom s abiej 
rozwini tym,  d y do konwergencji intraregionalnej. Od pocz tku lat dziewi dziesi tych 
polskie samorz dy sta y si  beneficjentami pomocy, jak  przekazuje Polsce Unia 
Europejska w ramach ró nego rodzaju programów wsparcia. Pocz wszy od 2000 r. Polska 
by a beneficjentem programów przedakcesyjnych, a od 2004 r. funduszy strukturalnych. 

rodki te stanowi y najbardziej znacz ce finansowe wsparcie w  rozwi zywaniu 
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problemów rozwoju regionalnego. W przypadku obszarów wiejskich znacz c  rol  odegra  
przedakcesyjny fundusz SAPARD oraz Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja 
i Modernizacja Sektora ywno ciowego i Rozwój Obszarów Wiejskich.  G ównym celem 
tego wsparcia by a poprawa konkurencyjno ci gospodarki rolno- ywno ciowej oraz 
zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich. Nie mo na jednak pomin  faktu, e 
wykorzystanie dost pnych rodków unijnych nie mo e by  traktowane jako g ówny i 
wystarczaj cy czynnik rozwoju spo eczno-ekonomicznego. O efektywnym wykorzystaniu 
czynników stymuluj cych rozwój, a w tym o wykorzystaniu funduszy unijnych decyduje 
wiele czynników. Zaniedbanie któregokolwiek z nich mo e sprawi , e wyst pi niski 
poziom rozwoju, mimo wysokiego wska nika wykorzystania dost pnych funduszy.  

Cel pracy i metody  

Artyku  ma na celu okre lenie wysoko ci uzyskanego w latach 2004-2006 wsparcia 
rolnictwa z funduszu unijnego  w gminach o zró nicowanym poziomie rozwoju spo eczno-
gospodarczego na przyk adzie gmin woj. zachodniopomorskiego. Pierwszy etap bada  
polega  na przeprowadzeniu klasyfikacji w zakresie poziomu rozwoju gmin wiejskich i 
miejsko-wiejskich  na terenie woj. zachodniopomorskiego.   

Do okre lenia syntetycznego poziomu rozwoju spo eczno-gospodarczego, 
wykorzystano jedn  z powszechnie stosowanych metod taksonomicznych „miary rozwoju” 
Hellwiga  [Hellwig 1968]. Uwzgl dniaj c przyj te za o enie metodologiczne, spo ród 35 
cech spo eczno-gospodarczych w wyniku weryfikacji przyj to do  bada  6 nast puj cych, 
w oparciu o dane statystyczne za 2005 rok [Rocznik... 2006]: 

- odsetek ludno ci obs ugiwanej przez oczyszczalni  cieków,  
- wydatki maj tkowe na 1 mieszka ca, 
- liczba podmiotów gospodarczych na 1000 osób w wieku produkcyjnym, 
- odsetek bezrobotnych w stosunku do liczby ludno ci w wieku produkcyjnym, 
- cza telefoniczne na 10 tys. ludno ci, 
- dochody w asne gminy na jednego mieszka ca.  

Obliczenie poziomu rozwoju polega o na wyra eniu jednoczesnego wp ywu na stan 
rozwoju wszystkich przyj tych cech. Dane liczbowe o poszczególnych cechach 
diagnostycznych zosta y zestawione w macierz, gdzie wiersze odpowiadaj  gminom, a 
kolumny poszczególnym cechom, a nast pnie dokonano normalizacji cech poprzez ich 
standaryzacj . Dla uporz dkowania gmin w kolejno ci liniowej utworzony zosta  
abstrakcyjny punkt odniesienia Po. Uzyska  on warto ci maksymalne dla cech, których 
wysokie warto ci s  po dane (stymulanty) i minimalne dla cech, dla których po dane s   
niskie warto ci (destymulanty). Im poszczególne warto ci danej gminy s  zbli one do 
wzorca tym poziom jej rozwoju jest wy szy,  a im bardziej oddalone tym ni szy. Sum  
odleg o ci  wszystkich cech  od warto ci wzorcowej dla danej gminy okre la wska nik Cio. 
Nast pnie oprócz odleg o ci ka dej gminy od przyj tego wzorca obliczono równie  miar  
rozwoju (di). 

Miara poziomu rozwoju spo eczno-gospodarczego jest zawsze dodatnia lub równa 0 i 
na ogó  nie przekracza warto ci 1. Im warto  bardziej zbli a si  do 0, tym gmina wykazuje 
wy szy poziom rozwoju spo eczno-gospodarczego, a im bli ej do 1, tym poziom rozwoju 
jest ni szy. Podstaw  do wydzielenia klas jednostek  s   przedzia y warto ci miernika 
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rozwoju wyznaczone na podstawie redniej arytmetycznej (di¯) i odchylenia 
standardowego (Sdi)  [Kaczmarek i Parysek 1977]. 

Kolejny etap bada  polega  na analizie wysoko ci wsparcia dla gmin w 
wyszczególnionych poziomach rozwoju. Dane o kwotach dofinansowania z Unii 
Europejskiej przypadaj cych na gminy uzyskano  z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
Przedmiotem analizy by  Sektorowy Programu Operacyjny – Restrukturyzacja i 
Modernizacja Sektora ywno ciowego i Rozwój Obszarów Wiejskich  (SPO Rolnictwo) 
wdra any w latach 2004-2006. 

Tabela 1. Zasada obliczania miary poziomu rozwoju spo eczno-gospodarczego gmin woj. zachodniopomorskiego
Table 1. Basis for calculation of the social and economical development of communes in the West-Pomeranian 
voivodeship 

Poziom rozwoju Przyj ta zasada podzia u 
wed ug poziomów 

di Cio Liczba gmin 

Bardzo wysoki          

di  di – 2 Sdi 

....  0,5991 9,0992 6 

Wysoki                           

di – 2 Sdi < di  di – Sdi 

0,5991< .... 0,6994 11,3359 4 

redni                          

di –  Sdi < di  di + Sdi 

0,6994< .... 0,7996 12,9512 25 

Niski                          

di +  Sdi < di  di + 2 Sdi 

0,7996< ....  0,8998 14,6030 63 

Bardzo niski          

di > di + 2 Sdi 

....>0,8998 powy ej 5 

ród o: obliczenia w asne  

Klasyfikacja gmin pod wzgl dem poziomu rozwoju spo eczno-
gospodarczego 

W wyniku transformacji systemowej poziom  rozwoju spo eczno-gospodarczego gmin 
uleg  zró nicowaniu. Istotnym czynnikiem ró nicuj cym by a umiej tno  dostosowania 
si  do nowych warunków gospodarczych.  

Przeprowadzony podzia  na typy gmin wskazuje na ich znaczne zró nicowanie. 
Spo ród 103 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. zachodniopomorskiego tylko  6 gmin 
(5,82%) to gminy o  bardzo wysokim poziomie rozwoju, 4 gminy (3,88%) o wysokim i 25 
(24,3%) o rednim poziomie rozwoju. W grupie tych gmin dominuj  gminy miejsko-
wiejskie, stanowi c 70% ogó u. A  61% badanych obiektów  charakteryzuje si  niskim 
poziomem rozwoju gospodarczego i nisk  dynamik  rozwoju, ponad po owa z nich (55%) 
to gminy wiejskie. W gronie jednostek samorz dowych o bardzo niskim stopniu rozwoju 
znalaz o si  5 gmin (4,85%) i to wy cznie wiejskich. Nie trudno zauwa y  e w obr bie 
jednego województwa wyst puj  gminy, które rozwijaj  si  szybciej i takie, które 
prze ywaj  kryzys, przy czym tych drugich jest o wiele wi cej.  

 Jak wynika z bada  decyduj cy wp yw na rozwój spo eczno-gospodarczy gmin ma 
po o enie. Specyfika po o enia województwa zachodniopomorskiego, zarówno w sensie 
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geograficznym jak i fizyczno-geograficznym, decyduje o jego znacznych mo liwo ciach 
rozwojowych [Karmowska i Szczygie  2003]. Przeprowadzona analiza przestrzenna gmin 
potwierdzi a istotne znaczenie w rozwoju spo eczno-gospodarczym czynników 
ekonomiczno-geograficznych. S  to przede wszystkim odleg o   od du ego miasta (w 
analizowanym przypadku Szczecina), odleg o  od szlaków tranzytowych, odleg o  od 
granicy pa stwowej i atrakcyjno  turystyczna  w obj tych badaniami gminach (blisko  
morza).   

Najbardziej rozwini te pod wzgl dem gospodarczym s  tereny pó nocne i zachodnie 
województwa, szczególnie w okolicy Szczecina. Badania potwierdzi y s uszno  tezy, e 
im wi ksze miasto znajduje si  w s siedztwie gminy wiejskiej, tym wi ksze potencjalne 
mo liwo ci rozwoju i wzrostu aktywno ci gospodarczej, a tak e spo ecznej mieszka ców 
wsi [Heffner 1999]. Bezpo rednie s siedztwo morza, wzgl dnie niewielka od niego 
odleg o  podnosz  atrakcyjno  tych obszarów, sprzyjaj c rozwojowi gospodarki 
morskiej, turystyki i dzia alno ci uzdrowiskowej. Nadmorskie po o enie, którego 
konsekwencj  jest rozwój niespotykanych na innych terenach funkcji gospodarczych, 
wp ywa nie tylko na poziom zamo no ci mieszka ców, lecz równie  na stan finansowy 
poszczególnych jednostek administracyjnych, a tym samym na ich mo liwo ci rozwojowe. 

Drugim specyficznym obszarem, wyró niaj cym si  pod wzgl dem zagospodarowania 
s  gminy po o ne wzd u  zachodniej granicy pa stwa. S siedztwo z Niemcami, liczne 
przej cia graniczne, blisko  Szczecina i winouj cia stanowi  g ówne atuty rozwoju 
zarówno rolnictwa (produkcja wie ych produktów rolnych), jak i funkcji pozarolniczych 
(handel targowiskowy i hurtowy, us ugi bytowe, funkcje turystyczne, zarówno rekreacyjno-
wypoczynkowe, jak i zwi zane z turystyk  przejazdow ). W znacznie trudniejszej sytuacji 
znajduj  si  gminy pozbawione przej  granicznych. Po o one wzd u  granicy w tzw. 
„drugim pasie”,  tworz  obszary peryferyjne o utrudnionych szansach rozwojowych.  

 Trzecim specyficznym pod wzgl dem spo eczno-gospodarczym obszarem s  gminy 

znajduj ce si  w cz ci rodkowej, wschodniej i po udniowej województwa. S  to g ównie 

tereny postpegeerowskie, w wielu gminach do czasu transformacji udzia  gospodarki 

uspo ecznionej przekracza  nawet 70% u ytków rolnych [Jasiulewicz 2000]. 

Przeprowadzone liczne badania w zakresie wp ywu procesów transformacji na poziom 

rozwoju spo eczno-gospodarczego  [Jasiulewicz 1998; Rosner 2002; Spychalski 1999; 

Zgli ski 2003] dowodz , e najmniej korzystny wp yw tych procesów nast pi  w gminach 

o najwy szym udziale gospodarki uspo ecznionej. S aba kondycja ekonomiczna gmin 

koreluje zazwyczaj z niskim poziomem ycia jej mieszka ców, co tylko w nielicznych 

przypadkach stanowi czynnik pobudzania aktywno ci samorozwojowej. Takie zjawisko 

mo na zaobserwowa  równie  w analizowanym regionie.  

Wsparcie unijne w gminach z SPO Rolnictwo  

 W ramach SPO Rolnictwo  województwo zachodniopomorskie otrzyma o wsparcie  z 

Unii Europejskiej w wysoko ci oko o 83 mln z . Najwi cej rodków pozyskano na 

inwestycje w gospodarstwach rolnych (32 mln z ),  gospodarowanie rolniczymi zasobami 

wodnymi (17,6 mln z ), odnow  wsi oraz zachowanie i ochron  dziedzictwa kulturowego 

(13,4 mln z ) oraz u atwianie startu m odym rolnikom (12 mln z ). 

W klasie I, charakteryzuj cej si  bardzo wysokim poziomem rozwoju, znalaz o si  6  

gmin, które rednio uzyska y po 77,6 tys. z . Najwy sz  kwota dofinansowania przypad a  
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gminie Ko baskowo (208,7 tys. z ) i Mielno (182,3 tys. z ). Rewal i Ustronie Morskie 

uzyska y tylko po 37,50 tys. z , a z gminy Dziwnów i Mi dzyzdroje nie z o ono ani 

jednego wniosku o wsparcie.  

W klasie II znalaz y si  4 gminy charakteryzuj ce si  wysokim rozwojem, które 

uzyska y rednio po 478,3 tys. z . Najwi kszym wska nikiem absorpcji charakteryzuje si  

Goleniów (951,4 tys. z ), a nast pnie Kobylanka (508,4 tys. z ). W gminie Dobra   

Szczeci ska (206,5 tys. z ) i Police (246,9 tys. z ) wielko ci dofinansowania by y zbli one.  

Co czwarta obj ta badaniami gmina (25% zbiorowo ci) zaliczona zosta a do klasy III, 

charakteryzuj cej si  rednim poziomem rozwoju. W grupie gmin o tym poziomie rozwoju  

pozyskano najwi cej rodków, rednio po 1379,2 tys. z . Znalaz y si  tam miejscowo ci, 

które uzyska y rekordow  wysoko  dofinansowania: gmina Trzebiatów, w której 

pozyskano  oko o 11 mln z  oraz gminy Ko obrzeg (5,2 mln z ) i Gryfino (2,2 mln z ). Tak 

wysoki poziom wsparcia jednostki samorz dowe uzyska y dzi ki du ym projektom 

infrastrukturalnym. W pozosta ych gminach poziom absorpcji by  ju  znacznie ni szy w 

porównaniu do liderów: My libórz (1,8 mln z ), Wolin (1,2 mln z ), Postomino (1,2 mln z ), 

Choszczno (1,1 mln z ), Gryfice (1,1 mln z ), Drawsko Pomorskie (1 mln z ) i Pyrzyce (1 

mln z ). Zdecydowan  wi kszo  z nich (86%) stanowi  gminy miejsko-wiejskie. 

Dofinansowanie z Unii w kwocie poni ej 1 mln z  uzyska o 6 gmin (24%): Chojna (948,3 

tys. z ), Barlinek (900,3 tys. z ), Nowogard (738,6 tys. z ), Mieszkowice (648,7 tys. z ), 

D bno (716,2 tys. z ) i Lipiany (589,4 tys. z ). Najmniejszy wska nik absorpcji w kwocie 

poni ej 500 tys. z   charakteryzuje 7 gmin, co stanowi 28% zbiorowo ci w tej klasie. W tym 

przypadku wysoko  dotacji jest zró nicowana i waha si  od 493 tys. z  w przypadku 

gminy  Z ocieniec do 0 z   w gminie Nowe Warpno.  

 Wyró nion  IV klas  analizowanych gmin cechowa   niski poziom rozwoju, w tej 

grupie znalaz a si  najwi ksza liczba badanych jednostek  (63 gminy). Pocieszaj cy jest 

fakt, e beneficjenci uzyskali rednio po 704,47 tys. z , a wi c wi cej ani eli gminy 

znajduj ce si  na bardzo wysokim i wysokim poziomie rozwoju. W grupie gmin 

charakteryzuj cych si  niskim poziomem rozwoju mo na wyró ni  trzy dominuj ce 

przedzia y dofinansowania: przedzia  do 500 tys. z  (35%), od 500 tys. z  do 1 mln z  (43%) 

oraz przedzia  powy ej 1 mln z  (22%). Najmniej liczn  grup  (22%) stanowi  gminy, w 

których poziom dofinansowania z funduszy unijnych kszta towa  si  w przedziale powy ej  

1mln z : R bino (1,05 mln z ), Malechowo (1,1 mln z ), Przelewice (1,1 mln z ), Karlino 

(1,1 mln z ), P oty (1,2 mln z ), Ostrowice (1,4 mln z ), Tuczno (1,5 mln z ), Po czyn Zdrój 

(1,9 mln z ) i widwin (oko o 2 mln z ). W ród nich dominuj  równie  gminy miejsko-

wiejskie (55%). Do grupy jednostek samorz dowych, które uzyska y dofinansowanie w 

kwocie od 500 tys. z  do 1 mln z  nale y a  27 gmin (43%). Co trzecia gmina nale ca do 

badanego zbioru (35%) uzyska a poziom absorpcji poni ej 500 tys. z . Na uwag  zas uguje 

fakt, e tylko jedna gmina (Dar owo) nie uzyska a adnego wsparcia w ramach SPO 

Rolnictwo. 

 Na podstawie przyj tych zasad podzia u wytypowano klas  charakteryzuj c  si  

bardzo niskim poziomem rozwoju. W tej zbiorowo ci redni poziom dofinansowania 

wyniós  412,82 tys. z . Nie jest to wynik zadowalaj cy, gdy  wielko  ta nale y do 

najni szych i jest jedynie wy sza  od  redniej kwoty dotacji dla gmin, które najmniej 

potrzebowa y wsparcia, czyli gmin o bardzo wysokim poziomie rozwoju. Najwi cej 

rodków w tej klasie pozyska y gminy Brze no (686,4 tys. z ) i Brojce (660,7 tys. z ). O 

prawie po ow  mniej uzyska  Wa cz (376,3 tys. z ) i Bia ogard (340,6 tys. z ), natomiast 
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gmina S awno w ogóle nie partycypowa a w dotacjach z funduszu b d cego przedmiotem 

zainteresowania.  

Wnioski 

1. Jak wynika z  przeprowadzonych bada  poziom rozwoju obszarów wiejskich woj. 

zachodniopomorskiego jest silnie zró nicowany. Wysoki i bardzo wysoki poziom 

rozwoju reprezentuje jedynie oko o 11% gmin, a niski i bardzo niski a  oko o 67% 

jednostek samorz dowych. W zwi zku z tym w nierównych proporcjach wyst puj  

tutaj tereny dobrze rozwini te i obszary s abo rozwini te spo ecznie i gospodarczo. 

2. Nierównomierny stan rozwoju  sprawia, e obszary problemowe wymagaj  zasilenia z 

zewn trz w postaci pomocy unijnej, której celem jest d enie do uzyskania spójno ci.  

3. Z powy szego porównania poziomu rozwoju z poziomem absorpcji wynika,  e gminy 

s abiej rozwini te pod wzgl dem spo eczno-gospodarczym partycypowa y w pomocy 

unijnej w ramach funduszu SPO Rolnictwo w  wi kszym stopniu ani eli gminy dobrze 

rozwini te. 40% gmin o rednim (III klasa) i 22% gmin o niskim (IV klasa) poziomie 

rozwoju uzyska o kwoty dofinansowania powy ej 1 mln z . adna z gmin nale cych 

do klasy I, II oraz V nie uzyska a dotacji w takiej kwocie.  

4. Najwy szy dofinansowanie uzyska y gminy o rednim ( rednio 1379,2 tys. z ) i niskim 

poziomie rozwoju (704,47 tys. z ), za  najmniejsze kwoty otrzymali mieszka cy gmin 

o bardzo wysokim poziomie rozwoju (77,6 tys. z ). 

5. Uzyskane wyniki nie potwierdzaj  tezy, e SPO Rolnictwo przyczyni  si  do 

wyrównania dysproporcji pomi dzy gminami w woj. zachodniopomorskim. Gminy 

najbardziej potrzebuj ce unijnego wsparcia, a wi c o bardzo niskim poziomie rozwoju 

uzyska y jeden z najni szych poziomów dofinansowania ( rednio po 412,82 tys. z ). 

Zgodnie z teori  konwergencji najwy sze kwoty dofinansowania powinny przypa  

gminom wiejskim o niskim poziomie rozwoju. W rzeczywisto ci najwi kszymi 

beneficjentami funduszu by y gminy miejsko-wiejskie o rednim poziomie rozwoju.  
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