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OBSZARY WIEJSKIE – 93,0% powierzchni kraju

Gospodarstwo

Struktura agrarna  
struktura własności, szachownica 

gruntów, drogi

Środowisko/przestrzeń
jakość i procesy degradacji 

(Klimat, gleba, woda)

Produkcja rolnicza 
(struktura użytkowania, zasiewów, systemy uprawy 

roli, rynek zbytu, przetwórstwo)

Społeczeństwo wiejskie
1. ludność utrzymująca się z rolnictwa 

2. ludność utrzymująca się z poza rolniczych działów 
gospodarki i stale mieszkająca na wsi, 

3. ludność okresowo korzystająca z walorów wiejskich 

Działalność gospodarcza
1. rolnicza

2. pozarolnicza

15,3 mln (39,9%) ludności 



Źródło: opracowanie własne

Produkcyjna
produkcja 
żywności 
(roślinna, 
zwierzęca) 

przetwórstwo

Funkcje Obszarów Wiejskich

Ekologiczna
utrzymanie dóbr 

przyrody 
bioróżnorodność 

retencja wody 

Społeczna
warunki życia 

potrzeby 
bytowe 

oświatowe
Zdrowotne 
kulturowe

Rekreacyjno-
turystyczna

Gospodarcza
produkcja 

drewna 
alternatywna 

działalność 
gospodarcza, 

usługowa



Rozwój obszarów wiejskich 

Długotrwały proces przemian gospodarczych i społecznych w tym rolnictwa, 
które prowadzą do wzrostu produkcji, zatrudnienia, dochodów oraz wzrostu 
poziomu życia na obszarach wiejskich 



Definicje wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich 

Wg. Kłodzińskiego 1996 
Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich polega głównie na zróżnicowaniu 
gospodarki wiejskiej, czyli odejściu od traktowania obszarów wiejskich jako 
obszarów monofunkcyjnych, na których rolnictwo i produkcja surowców 
rolniczych stanowi dominującą lub jedyną funkcję. Wielofunkcyjny rozwój wsi 
to umiejętne wkomponowanie w wiejską przestrzeń dodatkowych funkcji 
pozarolniczych

Wg. Wilkina 2010

Wielofunkcyjność obszarów wiejskich – różnicowanie działalności 
gospodarczej na tych obszarach, stwarzanie przyjaznego środowiska zarówno 
dla rolników jak i nierolniczej ludności wiejskiej, wzmacnianie żywotności 
obszarów wiejskich i sprostanie oczekiwaniom interesariuszy rozwoju 
obszarów wiejskich (z których duża część nie mieszka na wsi)

Wielofunkcyjny rozwój - w zgodzie z racjonalnym użytkowaniem i ochroną 
zasobów środowiskowych (ekorozwój, zielony ład), ochroną zdrowia człowieka i 
zwierząt oraz poczuciem sprawiedliwości społecznej, 



Wielofunkcyjny rozwoju obszarów wiejskich powinien 
uwzględniać  występujące uwarunkowania: 

• Przyrodnicze (potencjał produkcyjny dla rolnictwa, leśnictwa, walory 
krajobrazowe)

• Występujące zagrożenia degradacji środowiska (erozja, ubytek materii 
organicznej, zakwaszenie gleb, zanieczyszczenie gleb metalami śladowymi

• Struktura agrarna (rozdrobnienie gospodarstw, szachownica gruntów)
• Rodzaj i poziom produkcji rolniczej, wielkość zatrudnienia w rolnictwie

• Kapitał ludzki (liczba, struktura wiekowa, wykształcenie, procesy depopulacji)

• Rodzaj aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej i usługowej

• Infrastrukturalne (infrastruktura drogowa, komunalna…)  

• Rodzaj potencjalnie możliwej w danych warunkach działalności gospodarczej i 
usługowej 

Źródło: Jan Jadczyszyn
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Zmiany w polskim rolnictwie 

1. Rolnictwo po akcesji Polski do UE w 2004 i wprowadzeniu WPR intensywnie się rozwija i 
modernizuje. Widoczne są wymierne efekty zmian,  m.in. wzrost inwestycji w 
gospodarstwach i znacząco dodatni bilans eksportu,

2. Ale polskie rolnictwo i polska wieś nie rozwija się w sposób równomierny i zrównoważony,
oprócz obszarów o dużym potencjale rozwoju rolnictwa, które modernizują się i rozwijają w 
szybkim tempie, występują obszary o niskim potencjale produkcyjnym (ONW), obszary 
zagrożone degradacją gleby, o rozdrobnionej strukturze agrarnej, określane mianem
Obszarów Problemowych Rolnictwa (OPR),



Źródło: Kopiński, 2016

Zmniejszenie powierzchni użytkowanej rolniczo
w Polsce w latach 2000-2015

tys. ha



Klimatyczny bilans wodny od kwietnia do września

(Źródło: Koza i in.,  2019)(Źródło: IUNG-PIB)

Liczba lat z suszą rolniczą w latach 2007-2018

Niekorzystne warunki glebowo klimatyczne 



Procesy murszowe - degradacja gleb organicznych (torfowych) 

(Źródło: IUNG-PIB)



Średnia powierzchnia 
gospodarstwa w gminie 2016

Źródło: Opracowanie własne na 
podstawie danych ARiMR 

Średnia powierzchnia działki rolnej w 
gospodarstwie w gminie 2016



Mapa obszarów z ograniczeniami naturalnymi 

lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)

(Źródło: Koza i in.,  2019)(Źródło: IUNG-PIB)

Obszary problemowe rolnictwa (OPR)

Ograniczenia siedliskowo-klimatyczne i strukturalne 
rozwoju rolnictwa

W Polsce do ONW (2018) zakwalifikowano
łącznie 58,74 % UR



Dochody gmin na mieszkańca za 2018 r. (PLN) 

Polska 4832 zŁ



Dochody gmin na mieszkańca za 2018 r. (PLN) 

 

Polska 66,6 pkt

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
(WWRPP)

Polska 4832 zŁ



Trendy zmian demograficznych w ankietowanych gminach 2018-2019



Zmiana liczby ludności w ankietowanych gminach wg województw



Zmiana liczby ludności w ankietowanych gminach miejsko-wiejskich 
wg województw



Zmiana liczby ludności w ankietowanych gminach miejsko-wiejskich 
wg województw



Konflikty społeczne związane z działalnością rolniczą i pozarolniczą w gminach (%)

nie tak nie tak

Typowo rolnicza 72,1 27,9 71,5 28,6

Turystyczna 85,1 14,9 73,6 26,4

Podmiejska silnie 

urbanizująca się
68,8 31,3 50,7 49,3

Położona w korytarzach 

transportowych
85,7 14,3 67,4 32,7

Przygraniczna 72,2 27,8 72,2 27,8

 Leśna 77,8 22,2 69,4 30,6

Razem 73,6 26,4 68,6 31,4

rolnicza pozarolniczaTyp funkcjonalny gminy
Konflikty społeczne związane z działalnością gospodarczą (%)



Cele wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich:

1. Podnoszenie poziomu życia mieszkańców wsi

2. Tworzenie przyjaznych warunków rozwoju działalności gospodarczej, 
alternatywnej dla produkcji rolniczej (dezagraryzacja wsi) i tworzenie nowych 
miejsc pracy, 

3. Rozwój gospodarczy i społeczny należy realizować w harmonii z utrzymaniem i 
ochroną zasobów przyrodniczych (gleba, woda, powietrze, bioróżnorodność)

4. Minimalizacja konfliktów społecznych związanych z rozwojem

Jak realizować cele:

1. Rzetelna ocena warunków przyrodniczo-gospodarczych, infrastrukturalnych

2. Partycypacja liderów i społeczności lokalnej w opracowaniu strategii rozwoju 
wielofunkcyjnego

Źródło: opracowanie własne



Witruwiański ideał rozwoju
Witruwiusz - rzymski architekt, budowniczy (I w. p.n.e.)

• Firmitas …..............

• Utilitas ….............

• Venustas ..............

• Trwałość

• Użyteczność

• Piękno



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


