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Abstrakt. Celem opracowania było przedstawienie przestrzennego zróżnicowania poziomu wsparcia rozwoju 
rolnictwa i obszarów wiejskich przez fundusze unijne oferowane w ramach wybranych działań z PROW z 
perspektywy finansowej lat 2007-2013. Analizy dokonano na podstawie danych liczbowych pochodzących 
z Banku Danych Lokalnych. Przedstawiono rankingi opisujące skalę pozyskanych środków finansowych 
oraz liczbę beneficjentów w poszczególnych województwach, a następnie przeprowadzono analizę korelacji 
pomiędzy wybranymi funduszami pozyskanymi w ramach PROW a cechami opisującymi poziom rozwoju 
rolnictwa. Badania wykazały, że największe korzyści z funduszy unijnych odniosły podmioty gospodarcze 
z województwa mazowieckiego i wielkopolskiego, a skala pozyskanych środków miała duży wpływ na 
wartość nakładów inwestycyjnych ponoszonych na środki trwałe w rolnictwie, na poprawę produktywności 
zasobów, jak również na wzrost produktu krajowego brutto w przeliczeniu na mieszkańca. Istotnym efektem 
oddziaływania funduszy unijnych był również wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, mierzonej 
liczbą podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Wstęp
Obszary wiejskie odgrywają istotną rolę w rozwoju kraju, zarówno w sferze produkcji zwią-

zanej z rolnictwem i działalności pozarolniczej, jak i konsumpcji oraz dostarczania dóbr publicz-
nych [Fesyuk, Parlińska 2013]. Tereny wiejskie są także miejscem życia, pracy i wypoczynku 
mieszkańców, ponadto na ich terenie prowadzone są różnego rodzaju aktywności gospodarcze, z 
których najważniejszą jest działalność rolnicza. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (UE) 
stworzyło nowe możliwości rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Rozwój ten jest w 
dużym stopniu efektem wsparcia funduszami unijnymi. Wsparcie finansowe ze środków europej-
skich znacząco przyspieszyło zachodzące przemiany, indukując przy tym wiele nowych procesów 
dostosowawczych [Kozera 2013]. Przejawia się to m.in. poprawą cech wewnętrznych rolnictwa 
(społeczno-własnościowych, organizacyjno-technicznych i strukturalno-produkcyjnych) oraz 
wyrównywaniem dysproporcji przestrzennych między nimi [Rudnicki 2013]. Środki kierowane 
na polską wieś w ramach programów unijnych wyznaczają zatem kierunki rozwoju rolnictwa, a 
także kształt obszarów wiejskich [Wójcik 2011]. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), finansowany 
w ramach II filaru wspólnej polityki rolnej (WPR), był największym w historii Polski programem 
pomocowym dla sektora rolno-spożywczego. Budżet programu wynosił ponad 17,4 mld euro 
i tworzyły go unijne środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (13,4 mld euro) i środki krajowe (około 4 mld euro) [ARiMR, 2016]. Pomoc finansowa 
przeznaczana była na budowę nowoczesnego, konkurencyjnego sektora rolno-spożywczego i 
leśnictwa, prowadzenie działalności rolniczej zgodnej z zasadami ochrony środowiska natural-
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nego, rozwój kultury i zachowanie tradycji na wsi oraz działania na rzecz podniesienia jakości 
życia mieszkańców wsi i ich aktywizacji gospodarczej [Podlińska 2014]. Program obejmował 22 
działania, które były wdrażane w ramach 4 osi priorytetowych. Najwięcej środków publicznych 
(43%) przekazanych zostało na wspieranie działań skupionych w gospodarczej osi 1. [MRiRW 
2010]. Warto zaznaczyć, że PROW 2007-2013 był największym, ale nie jedynym programem 
współfinansującym projekty na obszarach wiejskich. Środki wspierające obszary wiejskie w latach 
2007-2013 pochodziły również z czterech centralnych programów strukturalnych: „Infrastruktura 
i środowisko”, „Kapitał ludzki”, „Innowacyjna Gospodarka”, „Rozwój Polski Wschodniej”, a 
także z 16 wojewódzkich programów regionalnych [Rowiński 2008].

Materiał i metodyka badań
Celem opracowania była ocena regionalnego zróżnicowania wsparcia rolnictwa  

i obszarów wiejskich w Polsce w ramach wybranych działań PROW 2007-2013 (trzy działania z 
osi 1. oraz dwa działania z osi 3.). Jako miary intensywności wykorzystania środków pochodzących 
z poszczególnych działań przyjęto wartość środków finansowych pozyskanych z określonego 
działania w skali województwa oraz liczbę beneficjentów. Posłużyły one do opracowania rankin-
gów województw z punktu widzenia pozyskania funduszy z rozpatrywanych działań. Kolejnym 
aspektem badań była ocena zależności pomiędzy wykorzystaniem badanych funduszy w ramach 
PROW a wybranymi cechami charakteryzującymi poziom rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Badania przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych 
GUS, dotyczących zrealizowanych płatności w ramach PROW 2007-2013 (stan na 31 grudnia 2014 
roku), a także w oparciu o dane GUS określające poziom rozwoju rolnictwa w poszczególnych 
regionach kraju (dane za rok 2013 i 2014). W celu wyjaśnienia regionalnego zróżnicowania wyko-
rzystania wskazanych funduszy wykorzystano metodę rangowania oraz posłużono się wskaźnikami 
korelacji prostej Pearsona pozwalającej na określenie stopnia powiązań pomiędzy poszczególnymi 
funduszami pozyskanymi w ramach PROW a cechami opisującymi poziom rozwoju rolnictwa. 
Do badań przyjęto 42 zmienne, spośród których 22 opisywały wielkość funduszy unijnych w 
ramach PROW, a pozostałe 20 stanowiły cechy, za pomocą których określono poziom rozwoju 
rolnictwa. Ostatecznie wyniki badań zostały opracowane na podstawie następujących zmiennych:
X1 – oś 1. działanie 121. „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
X2 – oś 1. działanie 123. „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”,
X3 – oś 1. działanie 126. „Przywracanie potencjału produkcji rolnej”,
X4 – oś 3. działanie 311. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
X5 – oś 3. działanie 313., 322., 323. „Odnowa i rozwój wsi”,
X6 – nakłady inwestycyjne w środki trwałe – budynki i budowle (mln zł),
X7 – liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych rejestrze REGON w sekcji A: „Rolnictwo, 

Leśnictwo, Łowiectwo i Rybactwo”,
X8 – pogłowie bydła ogółem (szt.),
X9 – PKB na mieszkańca (zł/osobę),
X10 – nakłady brutto na środki trwałe (mln zł),
X11 – globalna produkcja rolnicza na 1 ha UR (zł/ha).

Wyniki badań
W tabeli 1 przedstawiono rankingi województw sporządzone na podstawie całkowitej wartości 

wykorzystanych środków, w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych (UR) oraz liczby beneficjentów 
w odniesieniu do trzech wybranych działań z osi 1. PROW za lata 2007-2013. 

Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 1, wiodącą rolę pod względem wykorzystania 
środków pomocowych w ramach osi 1., obejmującej działanie 121., 126., a także 123., odgrywa 
województwo mazowieckie. W przypadku dwóch pierwszych działań zajmowało ono 1. pozycję, 
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zarówno pod względem całkowitej wartości pozyskanych środków, jak również w przeliczeniu 
na 1 ha UR, a także z punktu widzenia liczby beneficjentów. W działaniu 123. region ten zajął 
2. miejsce, za województwem wielkopolskim, które z racji wysoko rozwiniętego rolnictwa było 
aktywne w wykorzystywaniu środków na modernizację gospodarstw rolnych. Łącznie w latach 
2007-2013 w ramach trzech wskazanych działań Mazowsze pozyskało 1695,8 mln zł wsparcia 
finansowego, co stanowiło 19,2% całkowitej wartości środków przeznaczonych na te działania. 
Wyróżniającym się regionem w skali kraju jest Lubelszczyzna, w rankingach dotyczących wartości 
zrealizowanych środków zajmowała 3. miejsce, wykorzystując 10,8% środków pochodzących 
z puli trzech omawianych działań. Należy to tłumaczyć dużą rolą rolnictwa w gospodarce tego 
regionu – ponad 1/3 pracujących zatrudniona jest w rolnictwie, UR stanowią ponad 70% po-
wierzchni regionu, a sektor ten wytwarza blisko 6% całkowitej wartości dodanej brutto. Gorzej 
wypadał ten region w rankingach utworzonych na podstawie wartości środków zrealizowanych w 
ramach poszczególnych działań w przeliczeniu na 1 ha UR, co można wiązać z kolei z niekorzystną 

Tabela 1. Ranking województw w Polsce pod względem wykorzystania środków finansowych wybranych 
działań osi 1. realizowanej w ramach PROW z lat 2007-2013 
Table 1. Ranking of provinces in Poland in terms of the usage of selected financial funds measures of Axis 
1 implemented as part of the RDP 2007-2013
Województwo/ 
Province

Działanie 121. 
„Modernizacja 

gospodarstw rolnych”/
Measure 121. 

“Modernisation of 
agricultural holdings”

Działanie 123. „Zwiększanie 
wartości dodanej 

podstawowej produkcji 
rolnej i leśnej”/Measure 123. 
“Adding value to agricultural 

and forestry products”

Działanie 126. 
Przywracanie potencjału 

produkcji rolnej/
Measure 126. “Restoring 
agricultural production 

potential”
wartość 

[zł]/
value 
[PLN] 

zł/ha/
PLN/

ha

liczba 
benefi-

cjentów/
number 

of benefi-
ciaries

wartość 
[zł]/
value 
[PLN] 

zł/ha/
PLN/

ha

liczba 
benefi-

cjentów/
number of 

beneficiaries

wartość 
[zł]/
value 
[PLN] 

zł/ha/
PLN/

ha

liczba 
benefi-

cjentów/
number of 

benefi-
ciaries

ranking/ranking
Dolnośląskie 8 13 10 11 13 9 15 14 12
Kujawsko-
pomorskie 6 6 5 4 5 4 6 7 6

Lubelskie 3 5 2 3 7 3 3 4 3
Lubuskie 16 15 16 15 11 16 13 12 13
Łódzkie 5 3 4 5 4 5 8 9 8
Małopolskie 11 9 9 6 3 7 4 3 4
Mazowieckie 1 1 1 2 6 2 1 1 1
Opolskie 14 10 13 14 12 15 7 6 7
Podkarpackie 13 14 12 12 14 13 5 5 5
Podlaskie 4 4 6 10 15 10 14 15 15
Pomorskie 10 11 11 9 9 8 16 16 16
Śląskie 15 8 15 7 1 6 11 8 10
Świętokrzyskie 9 2 7 13 10 11 2 2 2
Warmińsko-
mazurskie 7 12 8 16 16 13 12 13 13

Wielkopolskie 2 7 3 1 2 1 9 11 9
Zachodnio-
pomorskie 12 16 14 8 8 12 10 10 11

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
Source: own study based on data from the BDL GUS
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strukturą agrarną w tym województwie. Niewielką intensywnością wykorzystania środków w 
ramach wskazanych działań charakteryzowały się natomiast województwa: podkarpackie (oprócz 
działania 126.), lubuskie, pomorskie, a także warmińsko-mazurskie.

W tabeli 2 przedstawiono ranking obrazujący stopień wykorzystania środków w ramach 
dwóch wybranych działań z osi 3. PROW –  działania 311., 313., 322., 323. Działania te stano-
wiły uzupełnienie działań osi 1. i 2., a ich zadaniem było oddziaływanie w sposób synergiczny na 
rozwój obszarów wiejskich w zakresie działań dotyczących podstawowych usług dla gospodarki 
i ludności wiejskiej oraz odnowy i rozwoju wsi. Zdecydowany prym w rankingach, zarówno 
opartych na całkowitej wartości wykorzystanych środków, jak również pod względem liczby 
beneficjentów, wiodło województwo wielkopolskie, a zaraz za nim województwo mazowieckie. 
Regiony te wykorzystały łącznie 27% całkowitej wartości środków finansowych pochodzących 
z dwóch rozpatrywanych działań. Po przeliczeniu wartości zrealizowanych działań na 1 ha UR, 
zajmują one odpowiednio 1. i 2. miejsce w przypadku działania 311., oraz 11. i 15. miejsce w 
odniesieniu do działania 313., 322., 323. Również istotną rolę w zagospodarowaniu środków z 
tych działań odegrało województwo lubelskie, które w latach 2007-2013 otrzymało 231,8 mln zł 
wsparcia, tj. 9,3% wszystkich środków pochodzących z tych działań. 

Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 3,  korelacje potwierdzają istnienie zależno-
ści statystycznych pomiędzy intensywnością wykorzystania środków unijnych w ramach PROW 

Tabela 2. Ranking województw w Polsce pod względem wykorzystania środków finansowych wybranych 
działań osi 3. realizowanej w ramach  PROW z lat 2007-2013
Table 2. Ranking of provinces in Poland in terms of the usage of selected financial funds measures of Axis 
1 implemented as part of the RDP 2007-2013
Województwo/
Province

Działanie 311. „Różnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej”/
Measure 311. “Diversification into 

non-agricultural activities”

Działanie 313., 322., 323. „Odnowa i 
rozwój wsi”/Measure 313. , 322., 323. 
“Village renewal and development”

wartość 
[zł]/value 

[PLN] 

zł/ha/
PLN/ha

liczba 
beneficjentów/

number of 
beneficiaries

wartość 
[zł]/value 

[PLN] 

zł/ha/
PLN/ha

liczba 
beneficjentów/

number of 
beneficiaries

ranking/ranking
Dolnośląskie 12 16 13 5 6 6
Kujawsko-pomorskie 7 12 7 9 14 10
Lubelskie 3 7 3 3 9 3
Lubuskie 16 13 16 15 4 15
Łódzkie 5 9 5 7 7 8
Małopolskie 9 5 8 4 2 5
Mazowieckie 2 3 2 2 15 2
Opolskie 15 10 14 16 13 14
Podkarpackie 10 8 10 6 3 4
Podlaskie 4 6 4 10 16 9
Pomorskie 11 14 11 12 8 13
Śląskie 13 4 12 11 1 12
Świętokrzyskie 8 2 9 14 5 15
Warmińsko-mazurskie 6 11 6 8 10 7
Wielkopolskie 1 1 1 1 11 1
Zachodniopomorskie 14 15 15 13 12 10

Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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w okresie programowania 2007-2013 a czynnikami 
charakteryzującymi rozwój rolnictwa. Na związek taki 
wskazują również w swoich badaniach Dariusz Kusz 
i Maria Ruda [2010], podkreślając, że możliwości ab-
sorpcji funduszy strukturalnych UE mogą być w regio-
nach o niższym potencjale produkcyjnym ograniczone. 
Fundusze skierowane na ten program były skorelowane 
z: wartością nakładów brutto na środki trwałe w rolnic-
twie (współczynnik korelacji 0,89), jednolitą płatnością 
obszarową (0,88), liczbą podmiotów zarejestrowanych 
w sekcji A (0,88), wielkością pogłowia bydła (0,83) 
oraz wielkością globalnej produkcji rolniczej (0,75). 

Fundusze unijne w ramach działania 121. były sil-
ne skorelowane z wielkością pogłowia bydła ogółem 
(0,88) oraz nakładami brutto na środki trwałe (0,84), na-
tomiast najmniejsze wartości współczynnika korelacji 
wystąpiły w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych 
na środki trwałe z grupy budynków i budowli (0,70). 

Wykorzystane środki finansowe w ramach dzia-
łania 123. były silnie powiązane z liczbą podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych w sekcji A, obejmu-
jącej działalności związane z rolnictwem, leśnictwem, 
łowiectwem oraz rybactwem (0,89), nakładami brutto 
na środki trwałe (0,85) oraz globalną produkcją rolniczą 
(0,83). Z kolei nakłady na działanie 126. były skorelo-
wane z dwoma cechami określającymi poziom rozwoju 
rolnictwa, tj. nakłady inwestycyjne na środki trwałe 
– budynki i budowle (0,91) oraz PKB na mieszkańca 

(0,74). W przypadku ostatniego z rozpatrywanych funduszy, w ramach działania 313., 322., 323., 
silne zależności statystyczne dotyczą nakładów brutto na środki trwałe (0,78). 

Wnioski
Jak wynika z przeprowadzonych badań najwięcej korzyści z PROW z perspektywy finansowej 

2007-2013, zarówno pod względem ilości beneficjentów, jak i pozyskanych środków finansowych 
odniosły podmioty gospodarcze z obszaru województw mazowieckiego i wielkopolskiego. Z kolei 
rankingi opracowane na podstawie wartości zrealizowanych środków w ramach poszczególnych 
działań w przeliczeniu na 1 ha UR wskazują na szczególnie duże ich znaczenie dla wyżej wymie-
nionych regionów, a także dla województw śląskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Nato-
miast najmniejszą skalę wykorzystania środków finansowych, jak również liczbę beneficjentów 
odnotowano w województwach lubuskim i opolskim. 

Występujące zależności statystyczne pomiędzy wartością pozyskanych funduszy w ramach 
poszczególnych działań z programu PROW a cechami charakteryzującymi poziom rozwoju 
rolnictwa wskazują, że fundusze unijne były skorelowane z wartością nakładów inwestycyjnych 
ponoszonych na środki trwałe, z poziomem produktywności zasobów, jak również z wartością 
produktu krajowego brutto w przeliczeniu na mieszkańca. Istotną zależność zaobserwowano rów-
nież pomiędzy wartością zrealizowanych funduszy unijnych a poziomem przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich mierzonym liczbą podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w sekcji 
A „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”. Wszystkie odnotowane współczynniki korelacji 
miały wartości dodatnie, co oznacza, że wraz ze wzrostem nakładów finansowych na poszczególne 
programy rosły wielkości badanych zmiennych charakteryzujących poziom rozwoju rolnictwa.   

Tabela 3. Korelacje pomiędzy wartością 
wykorzystanych środków finansowych 
wybranych działań w ramach PROW z 
lat 2007-2013 a wybranymi czynnikami 
charakteryzującymi rozwój rolnictwa
Table 3. Correlations between the value of 
the selected financial founds measures used 
under the RDP 2007-2013 and selected 
factors characterizing the agriculture 
development
Zmienne/
Varibles         

X1 X2 X3 X4 X5

X6 * 0,70 0,61 0,91 0,55 0,58
X7 * 0,66 0,89 0,41 0,88 0,77
X8 * 0,88 0,68 0,52 0,83 0,59
X9 ** 0,56 0,58 0,74 0,49 0,48
X10** 0,84 0,85 0,54 0,89 0,78
X11** 0,66 0,83 0,38 0,75 0,45

* dane za 2014 rok/data for the year 2014, 
** dane za 2013 rok/data for the year 2013
Przyjęto, że zależności statystyczne istnieją 
przy współczynniku korelacji wynoszącym 
co najmniej 0,7/ statistical relations are at a 
correlation coefficient of at least 0.7
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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Summary
The aim of this paper was to present the spatial differentiation of the level of support for agriculture 

development and rural areas by EU funds offered under the selected measures of the Rural Development 
Programme from the financial perspective years 2007-2013. The analysis was based on figures from the 
Local Data Bank. The paper presents the rankings describing the scale of funds raised and the number of 
beneficiaries in individual province, followed by an analysis of the correlation between the selected funds 
raised from the RDP and the characteristics describing the level of agricultural development. Studies 
have shown that the greatest benefits from EU funds have had entities from the province of Mazovia and 
Wielkopolska, and the scale of the funds obtained had a big impact on the value of capital expenditure incurred 
on fixed assets in agriculture, to improve the productivity of resources, as well as growth in gross domestic 
product per capita. An important result of the impact of EU funds was also an increase of entrepreneurship 
in rural areas measured by the number of entities registered in the REGON register.
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