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WYMIANA INFORMACJI
W RAMACH REGIONALNEGO
SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE
Cezary Czy¿ewski
Instytut Geodezji
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
S ³ o w a k l u c z o w e: bazy danych, system informacji o terenie, wymiana informacji.
Abstrakt
Przedstawiono funkcjonuj¹cy w Olsztynie systemu informacji o terenie. Po krótkiej charakterystyce podstawowych modu³ów informatycznych sytemu skupiono siê na analizie olsztyñskiego SIT pod k¹tem wymiany informacji miêdzy tworz¹cymi go bazami. Poruszono nastêpuj¹ce zagadnienia: standardy wymiany informacji miêdzy bazami danych, formaty transferu
danych, generowanie danych wyjciowych przez poszczególne programy obs³uguj¹ce bazy
danych.

INFORMATION INTERCHANGE WITHIN THE FRAMEWORK
OF THE REGIONAL LAND INFORMATION SYSTEM
Cezary Czy¿ewski
Institute of Geodesy
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
K e y w o r d s: databases, land information system, information interchange.
Abstract
The land information system used in Olsztyn is presented. A brief description of the
basic modules of the system is followed by an analysis of the Olsztyn LIS, with particular
emphasis on information interchange between component bases. The following problems are
discussed in the paper: standards of information interchange between databases, formats of
data transfer, outgoing data generation by particular database-serving programs.
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Wprowadzenie
Kiedy w 1993 r. w Olsztynie rozpoczynano nowatorsk¹ w skali kraju
pracê nad tworzeniem modelu olsztyñskiego systemu informacji o terenie,
nikt z uczestników tego procesu do koñca nie zdawa³ sobie sprawy, jaki
efekt zostanie osi¹gniêty po kilku latach. Po prostu ustawodawca na³o¿y³,
pocz¹tkowo niezbyt precyzyjnie i nazbyt schematycznie, na pañstwowe s³u¿by geodezyjne obowi¹zek jego tworzenia. W codziennych dyskusjach i na
roboczych spotkaniach zespó³ ludzi kieruj¹cych pracami wdro¿eniowymi nie
tylko ustala³ podstawowe za³o¿enia nowego systemu, zakres informacji podlegaj¹cych przetworzeniu, sposób postêpowania w trakcie prac informatyzuj¹cych zasób geodezyjny, ale równie¿ wybiera³ u¿yteczne do tych prac oprogramowanie (CZY¯EWSKI 1994a, 1994b, 1995b). Stopniowo rodzi³y siê zrêby
SIT w Olsztynie (KOREJWO 1994, CZY¯EWSKI 1995a, NEY 1999). W tym czasie
rodowisko naukowe wci¹¿ docieka³o, jak sformalizowaæ zagadnienia zwi¹zane z SIT (GADZICKI 1989, PACHELSKI 1995, LINSENBARTH i NEY 1998).
Dzisiaj, po ponad dziesiêciu latach intensywnej pracy, s¹ widoczne konkretne, mierzalne efekty tworzenia olsztyñskiego SIT. Struktura sytemu
nadal siê rozwija. Jego rozbudowa wci¹¿ postêpuje. Zmiany organizacyjne
i kompetencyjne, jakie w miêdzyczasie zasz³y, nie zaburzy³y wczeniej opracowanego modelu.
Za¿arta pocz¹tkowo dyskusja nad wyborem platformy programowej obs³uguj¹cej bazy danych SIT stopniowo wygasa³a. Trudno stwierdziæ, ¿e sta³a
siê ona ca³kowicie bezprzedmiotowa, ale obecna codziennoæ geodezyjno-informatyczna jest inna ni¿ dziesiêæ lat wczeniej. Wspó³czeni uczestnicy
SIT zgadzaj¹ siê, ¿e nie musz¹ pos³ugiwaæ siê jednakowym oprogramowaniem generuj¹cym, gromadz¹cym i przetwarzaj¹cym dane przestrzenne.
Aby SIT móg³ poprawnie funkcjonowaæ i spe³niaæ swoje zadania, wystarczy,
¿e wymiana danych miêdzy poszczególnymi ogniwami tworz¹cymi system
mo¿e siê odbywaæ bezkolizyjnie. Spójnoæ, dok³adnoæ, wiarygodnoæ i poprawnoæ przekazywanych danych to zagadnienie priorytetowe w codziennym u¿ytkowaniu SIT.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, autor skupi³ siê na analizie olsztyñskiego
systemu informacji o terenie pod k¹tem wymiany informacji miêdzy wybranymi modu³ami informatycznymi, bêd¹cymi równoczenie bazami danych
tworz¹cymi ten system. Wród stosowanego oprogramowania s¹ najpopularniejsze i najczêciej wykorzystywane w pó³nocno-wschodniej Polsce aplikacje, m.in. oprogramowanie wchodz¹ce w sk³ad sytemu informatycznego
STRATEG (STRATEG dla... 2000). Omawiany system informacji o terenie
opiera siê na zasobach geodezyjno-kartograficznych urzêdu miasta w Olsztynie. Analiza olsztyñskiego SIT obejmuje formaty transferu danych, przep³yw i wymianê danych miêdzy bazami, a tak¿e sposoby generowania danych wyjciowych przez poszczególne programy obs³uguj¹ce bazy danych.
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Formaty i standardy wymiany danych w SIT
W³aciwe funkcjonowanie z³o¿onego organizmu, jakim jest system informacji o terenie, jest uzale¿nione od bardzo wielu czynników. Jednym z najwa¿niejszych jest prawid³owa i usystematyzowana wymiana danych miêdzy
bazami danych tworz¹cymi ten system. Ze wzglêdu na szybkie powiêkszanie
siê dostêpnego zasobu danych, unifikacja zapisu danych przygotowywanych
do transferu wewn¹trzsystemowego nabiera szczególnego znaczenia. Programy funkcjonuj¹ce w strukturze SIT czêsto bowiem zapisuj¹ dane w ró¿nych w³asnych formatach, opracowanych przez twórców oprogramowania.
Zachodzi zatem koniecznoæ ustalenia skutecznych standardów przep³ywu
danych miêdzy aplikacjami informatycznymi obs³uguj¹cymi bazy danych
SIT. Na wiecie i w Polsce podejmowano dzia³ania maj¹ce doprowadziæ do
ujednolicenia zapisu danych o obiektach tego samego rodzaju (instrukcje
techniczne: K-1, G-5, G-7), ale tak¿e tworzono standardy umo¿liwiaj¹ce
przeniesienie danych bez strat miêdzy ró¿nymi systemami baz danych. Powstawa³y formaty wymiany danych o zasiêgu miêdzynarodowym (np.
ASCII1, BMP2), jêzyki wymiany danych (np. GML3, XML4), ale równie¿
standardy o zasiêgu krajowym (np. SWING5, SWDE6).
Ogl¹daj¹c system olsztyñski, którego schemat ideowy przedstawiono na
rysunku 1, ³atwo dostrzec, ¿e wykorzystano w nim wiele ró¿nych rozwi¹zañ.
Formaty: ASCII (TXT), BMP, DXF i jêzyk zapytañ SQL wypracowa³a wieloletnia miêdzynarodowa praktyka informatyczna. Stosowanie formatu JPEG7 oraz standardów SWDE\SWING i shapefile zaleci³ ustawodawca. Format BOP, wewnêtrzne formaty Ewmapy pozwalaj¹ce na
komunikowanie siê w ramach struktury systemu informatycznego STRATEG oraz ró¿ne wewnêtrzne formaty tekstowe TXT to dzie³o rodzimych
twórców.

Schemat przep³ywu informacji
w strukturach olsztyñskiego SIT
G³ówne sk³adowe olsztyñskiego SIT to mapa numeryczna, ewidencja
gruntów i budynków, szczegó³owa ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz
osnowa geodezyjna. Wraz z zagospodarowywaniem przestrzeni, w tym z rozbudow¹ infrastruktury technicznej, przybywa informacji, które wchodz¹
1
2
3
4
5
6
7

ASCII  American Standard Code for Information Interchange.
BMP  bit map.
GML  Geography Markup Language.
XML  eXtensible Markup Language.
SWING  Standard Wymiany INformacji Geodezyjnych.
SWDE  Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych.
JPEG  Joint Photographic Experts Group (Wspólna Grupa Ekspertów Fotografii).
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Centralny Bank Osnów
Osnowa I i II klasy
Central Bank of 1st and 2nd
class control networks

BANK OSNÓW
Osnowy poziome i pionowe
Horizontal and vertical
control networks

SESUT
GESUT

ArcView
Bazy tematyczne
Thematic Bases

OPIS
Kartoteka opisowo-graficzna
Files of descriptions
and graphics
MapInfo
Rejestr granic
Register of borders

EWOPIS
EGiB

ODBC Link
Pytający
Question
EWMAPA
Mapa numeryczna
Numerical map

OŚRODEK
Rejestr operatów
Register
of statements
Konsumenci informacji
Ludność, przedsiębiorstwa,
organizacje
Information users
Individuals, companies,
organizations

ACCESS

Informix
Oracle
Dane opisowe
Descriptive
data

ODBC Zwrot
Szrafurujący
Pattern

Administracja państwowa
Civil administration
ARiMR, GUGiK

Administracja samorządowa
Starostwa powiatowe, urzędy miast
Local government administration
District authorities, municipal councils

Wykonawstwo geodezyjne
Grupa podstawowych programów
geodezyjnych
Geodetic execution
Group of basic geodetic programs

LEGENDA – LEGEND
Baza danych graficznych
Graphic database
Baza danych opisowych
Descriptive database
Baza danych
opisowo-graficznych
Descriptive-graphic
database
Interfejs
Interface

Analiza syntaktyczna danych
(A-SWDE)
Syntactic analysis of data
(A-SWDE)
Analiza merytoryczna danych
(V-SWDE)
Content-related analysis of data
(V-SWDE)
Formaty akceptowane
przez Ewmapę
Formats accepted by Ewmapa
Format Ewmapy
Ewmapa format
Format SWDE\SWING
SWDE/SWING format

Format tekstowy
Text format
Format BOP
BOP format
Format shapefile
Shapefile format
Format DXF
DXF format
Format JPG
JPG format
Zapytania
Inquiries
Pytania SQL
SQL questions

Rys. 1. Schemat blokowy przep³ywu informacji w strukturach olsztyñskiego SIT
Fig. 1. Block diagram of data transfer in the Olsztyn LIS structure
ród³o: Opracowano na podstawie CHOIÑSKIEGO (2004).
Source: Compiled based on CHOIÑSKI (2004).
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w zakres danych przechowywanych w bazach SIT. Obs³uga tak wielkiego
i ró¿norodnego zbioru danych w ramach jednej uniwersalnej bazy danych
by³aby utrudniona, dlatego system informacji o terenie oparty na zasobach
geodezyjno-kartograficznych olsztyñskiego urzêdu miasta uzyska³ budowê
modu³ow¹. System sk³ada siê z kilku wzajemnie powi¹zanych baz danych.
Ka¿dy z tworz¹cych go modu³ów ma przypisane okrelone zadania, a poszczególne aplikacje obs³uguj¹ce wydzielone bazy danych SIT korzystaj¹
z informacji zawartych w pozosta³ych bazach. Procesy wymiany musz¹ zachodziæ szybko i bezkolizyjnie.
Schemat blokowy przedstawiony na rysunku 1 ilustruje wybrane procesy wymiany danych miêdzy modu³ami tworz¹cymi olsztyñski SIT. W bazach
danych urzêdu miasta s¹ przechowywane zarówno informacje graficzne,
jak i opisowe, dlatego modu³y zosta³y podzielone na bazy danych typu graficznego, opisowego i opisowo-graficznego. Szczegó³owe objanienia oznaczeñ
u¿ytych na rysunku zosta³y umieszczone w legendzie schematu. W celu
zwiêkszenia czytelnoci, schemat zawiera jedynie najwa¿niejsze po³¹czenia
miêdzy przedstawionymi elementami struktury SIT, a niektóre z tych elementów zosta³y powa¿nie zagregowane. W tekcie pracy nazwy modu³ów
zosta³y umieszczone w nawiasach kwadratowych ([]) dla odró¿nienia od
nazw aplikacji (programów).
Wymienione bazy danych s¹ cile ze sob¹ powi¹zane. Wi¹¿e je modu³
graficzny [EWMAPA] oraz elementy ewidencjonuj¹ce modu³u [ORODEK].
Wzajemne korzystanie z danych nie wymaga ich transferu i nastêpuje po
uprzednim skonfigurowaniu po³¹czeñ (programy interfejsowe), dziêki wykorzystaniu wewnêtrznych formatów dostêpu do danych programu Ewmapa.

Mapa numeryczna  serce SIT
Sercem olsztyñskiego systemu informacji o terenie jest program Ewmapa. Tworzona w nim mapa numeryczna stanowi g³ówn¹ bazê danych graficznych SIT. Mapa ta zawiera pe³n¹ treæ mapy zasadniczej w zakresie ewidencji gruntów i budynków, technicznego uzbrojenia terenu oraz pozosta³ych
elementów sytuacyjnych terenu uwidacznianych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
instrukcjami technicznymi. Od 1996 r. mapa numeryczna Olsztyna jest na
bie¿¹co aktulizowana w Miejskim Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na schemacie reprezentuje j¹ centralnie umieszczony modu³
[EWMAPA].
Modu³ [EWMAPA] pe³ni funkcjê wêz³a ³¹cz¹cego wszystkie elementy
systemu w spójn¹ ca³oæ. Modu³ obs³uguje zasób geodezyjny i kartograficzny, s³u¿y do tworzenia i analizowania obiektów przestrzennych na podstawie danych zawartych w pozosta³ych modu³ach SIT, jest tak¿e narzêdziem
wykorzystywanym w trakcie budowania mapy numerycznej. Formaty
Ewmapy zapewniaj¹ komunikowanie siê programu z innymi aplikacjami

12

Cezary Czy¿ewski

wchodz¹cymi w sk³ad systemu informatycznego STRATEG  modu³y:
[ORODEK], [BANK OSNÓW], [OPIS], [EWOPIS], [SESUT] itd.
Inn¹ wa¿n¹ w³aciwoci¹ [EWMAPY] jest obs³uga najczêciej wykorzystywanych w polskiej geodezji i kartografii formatów danych komputerowych. Dziêki tej w³aciwoci jest mo¿liwa komunikacja modu³u z pozosta³ymi aplikacjami wchodz¹cymi w sk³ad olsztyñskiego SIT. Program umo¿liwia
eksport i import danych w formatach: ASCII (TXT), BMP, DXF,
SWDE\SWING oraz shapefile. Zakres i rodzaj przesy³anej informacji zale¿y
oczywicie od u¿ytkownika, który pobiera lub dostarcza dane. Eksportowi
i importowi mog¹ podlegaæ zarówno poszczególne warstwy mapy, punkty
zapisane w postaci plików ASCII, dane obiektowe, dzia³ki, jak i informacje
graficzne typu mapa lub raster.

Osnowa geodezyjna
Aplikacjê obs³uguj¹c¹ opisow¹ bazê danych osnowy geodezyjnej na schemacie reprezentuje modu³ [BANK OSNÓW]. Informacje zgromadzone w tej
bazie dotycz¹ punktów osnów geodezyjnych: poziomej i wysokociowej 
osnowy podstawowej I klasy, osnowy szczegó³owej II i III klasy oraz osnowy
pomiarowej. Dane o osnowie I i II klasy s¹ pobierane do [BANKU OSNÓW]
z modu³u [Centralny Bank Osnów] obs³ugiwanego przez Centralny Orodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Podczas realizacji jednokierunkowego transferu danych jest stosowany format BOP (rodzaj formatu tekstowo-pozycyjnego). Pojedynczy plik zapisany w tym formacie zawiera dane
o punktach osnowy I i II klasy jednego arkusza mapy topograficznej w skali
1:50 000. God³o arkusza mapy jest jednoczenie nazw¹ pliku.
Wymiana danych miêdzy modu³ami [BANK OSNÓW] i [EWMAPA] jest
dwukierunkowa. Mo¿liwy jest zarówno eksport, jak i import punktów.
Transferowane pliki maj¹ format Ewmapy. Dziêki integracji [BANKU
OSNÓW] z baz¹ danych modu³u [EWMAPA], jest mo¿liwe m.in. utworzenie
ilustracji graficznej (szkicu przegl¹dowego) zawartoci bazy osnowy geodezyjnej.
Dodatkowo modu³ [BANK OSNÓW] mo¿e operowaæ wewnêtrznymi formatami typu ASCII: tekstowym i tekstowo-pozycyjnym. Formaty te s¹ u¿ywane do wymiany danych z innymi aplikacjami SIT, które nie stosuj¹ formatów Ewmapy. Dla osnowy klas I i II plik z danymi zapisany w formacie
tekstowym sk³ada siê z linii, które opisuj¹ punkty g³ówne i zwi¹zane z nimi
punkty kierunkowe (jeli takie istniej¹). Je¿eli jest stosowany format tekstowo-pozycyjny (cechuje go brak separatora oddzielaj¹cego poszczególne dane
w linii), wpisy dokonywane w polach rekordów bazy mog¹ zawieraæ wszystkie mo¿liwe znaki, w przeciwieñstwie do typowego formatu tekstowego 
w nim przecinek u¿ywany jako separator nie mo¿e znaleæ siê w rodku
opisu danej.
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Opisowa baza osnowy geodezyjnej jest po³¹czona z baz¹ zeskanowanych
opisów topograficznych. To pozwala szybko udostêpniæ niezbêdne informacje
u¿ytkownikom.

Ewidencja gruntów i budynków
Ewidencja gruntów i budynków w czêci graficznej jest pochodn¹ numerycznej mapy zasadniczej i obs³uguje j¹ modu³ [EWMAPA]. Czêæ opisowa
jest prowadzona i aktualizowana przez Wydzia³ Mienia i Geodezji UM, na
schemacie reprezentuje j¹ modu³ [EWOPIS]. Oba modu³y tworz¹ zintegrowany podsystem Egib stanowi¹cy podstawê olsztyñskiego SIT. Wprowadzono cis³¹ wiê Egib z ksiêgami wieczystymi oraz systemami podatkowym
i statystycznym. Oprócz ewidencji gruntów i budynków, za pomoc¹ programu Ewopis jest prowadzona ewidencja lokali bêd¹cych odrêbnymi nieruchomociami.
Format Ewmapy pozwala na siêganie do baz Egib w trakcie pracy z map¹ ewidencyjn¹ w bazach [EWMAPA] i [ORODEK]. Dane z bazy programu
Ewopis s¹ udostêpniane pozosta³ym bazom SIT w formatach tekstowych.
Wszystkie zestawienia i wydruki s¹ generowane w postaci plików tekstowych w jednym z jedenastu dostêpnych w Polsce standardów.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
Bazy danych szczegó³owej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
 GESUT, obs³uguje wchodz¹ca w sk³ad systemu STRATEG aplikacja o nazwie SESUT. Na schemacie reprezentuje j¹ modu³ [SESUT]. W Olsztynie ta
baza danych by³a zak³adana w latach 19941996. Procesowi temu towarzyszy³y intensywne uzgodnienia miêdzybran¿owe. Czêæ graficzna bazy jest
oparta na numerycznej mapie zasadniczej  modu³ [EWMAPA]. Zwi¹zana
z ni¹ czêæ opisowa jest prowadzona w uzgodnieniu ze wszystkimi bran¿ami,
okresowo im udostêpniana i aktualizowana wynikami nowych pomiarów
oraz uwagami zg³aszanymi przez bran¿e. Bazy s¹ przechowywane na serwerach UM w Olsztynie, a wykorzystywanie formatu Ewmapy pozwala na
dowolne przekazywanie danych do innych baz danych SIT.

Ewidencjonowanie robót i czynnoci geodezyjnych
Modu³ [ORODEK] jest narzêdziem ODGiK s³u¿¹cym do ewidencjonowania dokumentacji i do zarz¹dzania dokumentami pañstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. Za jego pomoc¹ orodek dokumentacji realizuje nastêpuj¹ce funkcje: ewidencjê i rozliczanie zamówieñ, obrót mapa-
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mi drukowanymi, ewidencjê zg³aszanych robót geodezyjnych, gospodarowanie i zarz¹dzanie dokumentami geodezyjnymi i kartograficznymi.
Program ORODEK jest cile zintegrowany z programem EWMAPA
(format Ewmapy). Jego baza gromadzi dane o asortymencie, cechach, osobach wypo¿yczaj¹cych oraz numerach KERG8 zwi¹zanych z operatem, informacje dotycz¹ce zeskanowanych i dostêpnych dokumentów, dane o wykonawcy i zleceniodawcy, daty zwi¹zane z rozpoczêciem i zakoñczeniem roboty,
umiejscowienie oraz opis roboty, wytyczne przechowywane w bazie programu Orodek, listy numerów KERG operatów zwyk³ych i historycznych dotycz¹cych danej dzia³ki oraz listy dokumentów powi¹zanych z dzia³k¹ przez
operat. Program obs³uguje proces wydania danych, kontroli nowych opracowañ i przyjêcia nowych danych do zasobu.
Modu³ [ORODEK] stanowi ³¹cze na drodze od wykonawstwa geodezyjnego do SIT. Poredniczy w wymianie danych miêdzy bazami danych systemu a bazami danych wykonawstwa.

Administracja samorz¹dowa
W strukturach informatycznych administracji samorz¹dowej s¹ prowadzone ró¿norodne bazy danych, które zasilaj¹ olsztyñski SIT. W wiêkszoci
do ich prowadzenia s¹ wykorzystywane aplikacje wchodz¹ce w sk³ad systemu STRATEG. W module [Administracja samorz¹dowa] zosta³y zagregowane funkcje wszystkich tych aplikacji. Zadania reprezentowane przez ten
modu³ to:
 prowadzenie ewidencji finansowo-ksiêgowej, w tym ewidencji op³at za
u¿ytkowanie wieczyste, ewidencji op³at zwi¹zanych z zarz¹dem i ewidencji dzier¿aw,
 obs³uga planów zagospodarowania przestrzennego i nadzór budowlany,
 prowadzenie wykazu punktów adresowych,
 obs³uga metryk i oznakowañ ulic,
 obs³uga danych wolnozmiennych, czyli informacji zwi¹zanych z obiektami
z zakresu ochrony rodowiska, ochrony zabytków, ochrony zdrowia, pomocy spo³ecznej, kultury, sportu i turystyki oraz owiaty,
 prowadzenie analiz statystycznych dla dowolnego obszaru.
Wszystkie aplikacje tworz¹ce system STRATEG komunikuj¹ siê ze sob¹
za porednictwem formatów Ewmapy. Na podstawie danych zgromadzonych
w szczegó³owych bazach tematycznych program Ewmapa mo¿e tworzyæ
i analizowaæ obiekty przestrzenne. Wyniki opracowania, zapisane w akceptowanej przez Ewmapê formie, nadaj¹ siê do transferu do dowolnych baz
danych SIT.

8
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Opisowo-graficzne
bazy tematyczne
Modu³ [ArcView] to typowa aplikacja s³u¿¹ca do obs³ugi baz danych
systemów informacji przestrzennej. W strukturze olsztyñskiego SIT bazy
danych tej aplikacji przechowuj¹ powi¹zane tematycznie dane opisowo-graficzne. G³ównie s¹ to mapy tematyczne zredagowane na podstawie danych
graficznych zawartych w bazie mapy numerycznej  [EWMAPA], uzupe³nione dodatkowo informacjami szczegó³owymi dotycz¹cymi prezentowanego
zjawiska, wzbogacaj¹cymi treæ mapy.
Transfer i wymiana danych miêdzy bazami [ArcView] i [EWMAPA] s¹
prowadzone w formacie DXF. Do przenoszenia informacji mo¿na tak¿e wykorzystaæ pliki tekstowe zapisane w formacie ASCII (TXT). Oprócz wymienionych formatów, program ArcView mo¿e komunikowaæ siê z innymi aplikacjami olsztyñskiego SIT za pomoc¹ CAD-owskich formatów DWG i DGN
(tylko import) oraz shapefile (tylko eksport).

Opisowo-graficzne
kartoteki
Modu³ [OPIS] jest typem prostej kartoteki opisowo-graficznej. W aplikacjach tego rodzaju proces zak³adania kartoteki polega na zwi¹zaniu z okrelonym identyfikatorem jednego rysunku i(lub) opisu. W celu przyspieszenia
dostêpu do danych, dodatkowo mo¿na wprowadziæ kategoryzacjê obiektów
(kod obiektu). W Olsztynie w wariancie zdjêcie plus opis modu³ ten zosta³
zastosowany do prowadzenia ewidencji budynków oraz ewidencji uzbrojenia
terenu, a w wariancie tylko opis  do ewidencjonowania oczek wodnych
i prowadzenia opisu planu zagospodarowania przestrzennego.
Modu³ [OPIS] mo¿e dzia³aæ jako program samodzielny. Rysunki lub
zdjêcia s¹ standardowo przechowywane i udostêpniane w formacie JPEG.
Poza tym do bazy [OPIS] mog¹ byæ równie¿ importowane pliki graficzne
zapisane w formatach: BMP, GIF, PCX, TGA. Do³¹czany opis jest przechowywany w formacie RTF (obs³uguj¹ go najpopularniejsze edytory tekstów),
a mo¿e byæ importowany z formatów RTF i TXT. Modu³ [OPIS] mo¿e byæ
tak¿e sprzê¿ony z programem Ewmapa (format Ewmapy), wtedy zostaje
pod³¹czony jako interfejs Ewmapy dla dzia³ek, punktów, warstw lub obiektów. W tym wypadku, co istotne, jest zachowana pe³na sprawnoæ edycyjna
aplikacji.
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Bazy danych opisowych obs³ugiwane
przez mechanizm ODBC9
Modu³ [ACCESS] jest zbiorem aplikacji wykorzystuj¹cych rodowisko
programowe Ms Access. W strukturze olsztyñskiego SIT pe³ni funkcjê podsystemu zarz¹dzaj¹cego relacyjnymi bazami danych. Jego cis³e powi¹zanie
z modu³em [EWMAPA]  po³¹czenie obs³uguje specjalny program, tzw. sterownik ODBC  powoduje, ¿e treæ mapy numerycznej jest uzupe³niana
danymi opisowymi zgromadzonymi w bazie danych [ACCESS]. W Olsztynie
tego typu bazy danych zosta³y utworzone do celów ewidencjonowania róde³
ha³asu, obiektów wytwarzaj¹cych odpady niebezpieczne i inne ni¿ niebezpieczne, emiterów i obiektów emisji zanieczyszczeñ powietrza, owietlenia
miasta oraz charakterystyk jezior.
Modu³ [ACCESS], dziêki sterownikowi ODBC, umo¿liwia tak¿e po³¹czenie pozosta³ych modu³ów olsztyñskiego SIT z gromadz¹cymi dane opisowe
bazami typu Informix czy Oracle. Wiêkszoæ powszechnie wykorzystywanych baz danych wymaga w³anie tego sterownika, co daje nieograniczone
mo¿liwoci ich wzajemnego komunikowania siê.
Narzêdzia systemowe nosz¹ce nazwy ODBC Link (interfejs pytaj¹cy)
i ODBC Zwrot (interfejs szrafuruj¹cy) spe³niaj¹ funkcjê aplikacji wskazanej
bazy danych. Wykorzystuj¹ one mechanizm ODBC i pozwalaj¹ na po³¹czenie danych z mapy numerycznej z danymi opisowymi dowolnej bazy zewnêtrznej. Dodatkowe informacje o obiekcie, nieuwidocznione na mapie numerycznej w module [EWMAPA], mo¿na uzyskaæ, korzystaj¹c z interfejsu
ODBC Link. Natomiast za pomoc¹ interfejsu ODBC Zwrot, po wyselekcjonowaniu interesuj¹cych nas obiektów, na podstawie zgromadzonych o nich
w bazie opisowej informacji, mo¿na automatycznie zaznaczyæ je na mapie
numerycznej.

Rejestr granic
Prowadzenie rejestru granic podzia³u terytorialnego pañstwa okreli³
ustawodawca (Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu
ewidencjonowania... 2004). Podstaw¹ rejestru, na schemacie reprezentuje go
modu³ [MapInfo], s¹ dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Przebieg granic w rejestrze wykazuje siê za pomoc¹ wspó³rzêdnych punktów
granicznych, okrelonych w pañstwowym systemie odniesieñ przestrzennych. Ewidencjonuje siê tak¿e powierzchnie jednostek podzia³u terytorialnego. Pola powierzchni tych jednostek s¹ obliczane na podstawie zapisów przebiegu granic wykazanych w rejestrze. Rejestry granic i powierzchni s¹

9
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prowadzone na szczeblach centralnym, wojewódzkim i powiatowym. Dane
dotycz¹ce przebiegu granic pañstwa oraz granic administracyjnych jednostek podzia³u terytorialnego zgromadzone w centralnej, wojewódzkich i powiatowych bazach danych s¹ wymieniane miêdzy tymi bazami.
Dostêp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków nastêpuje za
porednictwem [EWMAPY]. Modu³ ten wykorzystuje do wymiany danych
format shapefile, rozpoznawalny przez program MapInfo. Komunikacja miêdzy bazami danych prowadz¹cymi rejestry ró¿nych szczebli jest realizowana
równie¿ przy zastosowaniu tego formatu.

Administracja pañstwowa
W strukturze olsztyñskiego SIT istotne miejsce zajmuj¹ bazy danych
organów administracji pañstwowej. Stanowi¹ je przede wszystkim zasoby
GUGiK oraz ARiMR10. Komunikacja miêdzy bazami gromadz¹cymi te zasoby a pozosta³ymi bazami danych tworz¹cymi strukturê SIT  chodzi tu
g³ównie o bazy organów administracji samorz¹dowej  odbywa siê za porednictwem standardu SWDE\SWING. Pliki w formacie SWDE\SWING,
ze wzglêdu na mechanizmy autoryzacji i zabezpieczenia danych, umo¿liwiaj¹ wiarygodn¹ wymianê danych do celów administracyjnych i prawnych.
Ze wzglêdu na rangê i znaczenie wymienianych danych, w trakcie procesu wymiany (rys. 2) konieczna jest ich dok³adna analiza i weryfikacja. Do
tych celów s³u¿¹ dwie aplikacje: A-SWDE oraz V-SWDE.
Aplikacja A-SWDE kontroluje poprawnoæ plików wydanych w formacie
SWDE\SWING pod k¹tem ich poprawnoci syntaktycznej (sk³adni danych
w pliku, liczby atrybutów, sekcji, rekordów i ich poprawnoci formalnej)
i semantycznej (znaczenia danych w pliku, krotnoci relacji, poprawnoci
powi¹zañ), scala pliki wydane przez ró¿ne bazy danych SIT (graficzne
i opisowe) w jeden w³aciwy plik SWDE oraz weryfikuje dane w pliku (sumy
kontrolne, raporty niezgodnoci) i je autoryzuje.
Aplikacja V-SWDE analizuje dane zawarte w plikach zapisanych w formacie SWDE\SWING pod k¹tem ich poprawnoci merytorycznej, sporz¹dza
ewentualne raporty niezgodnoci, a nastêpnie wprowadza zmiany do kontrolowanych plików. Dane s¹ weryfikowane ze s³ownikami systemowymi, s³ownikami systemu TERYT oraz rejestrami publicznymi PESEL i REGON.
Proces kontrolny przedstawiony na rysunku 2 mo¿e przebiegaæ dwukierunkowo, równie¿ w kierunku od [Administracji samorz¹dowej] do [Administracji pañstwowej].
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Administracja
państwowa
Civil administration

Plik SWDE\SWING
SWDE/SWING file

A-SWDE
Analiza syntaktyczna
Syntactic analysis

Raport o błędach
z A-SWDE
Error report

Niepoprawny syntaktycznie
plik SWDE\SWING
Syntactically incorrect file
Plik SWDE\SWING poprawny syntaktycznie
Syntactically correct SWDE/SWING file

Słownik systemu
weryfikacji danych EGiB
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verifying data EgiB

Plik aktualizacji
Updating files

V-SWDE
Weryfikator
spójności danych

Generowanie zapytań,
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Przyjęcie danych
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V-SWDE
Prezentacja wyników
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PESEL/
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Error report

Administracja samorządowa
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Rys. 2. Przebieg procesu kontroli danych zapisanych z wykorzystaniem standardu
SWDE\SWING
Fig. 2. Sequence of the control process of data saved with the SWDE/SWING standard

Wykonawstwo geodezyjne
Wykonawstwo geodezyjne to wa¿ny element w strukturze SIT regionu.
Pod tym pojêciem nale¿y rozumieæ wszelkie bazy danych firm, przedsiêbiorstw i osób  wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. Bazy te
stanowi¹ g³ówne ród³o danych w ka¿dym systemie informacji o terenie.
Dziêki wykonawcom zasób gromadzony w g³ównych bazach danych SIT
([EWMAPA], [ACCESS], [OPIS] itd.) ci¹gle siê powiêksza i wci¹¿ zachowuje
aktualnoæ.
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Wykonawstwo geodezyjne pos³uguje siê ró¿norodnymi narzêdziami programowymi. S¹ to takie rozbudowane platformy narzêdziowe, jak Ewmapa,
GeoInfo, MicroStation, czy ArcInfo, jak równie¿ wzglêdnie proste programy
geodezyjne typu WinKalk. Niezale¿nie od narzêdzi informatycznych, jakimi
pos³uguje siê sektor wykonawstwa geodezyjnego w regionie, wymiana danych miêdzy nim a pozosta³ymi elementami olsztyñskiego SIT przebiega
podobnie (CZY¯EWSKI, KOZIO£OWSKI 1999). W procesie komunikacji s¹ stosowane formaty danych akceptowane przez Ewmapê.

Konsumenci informacji
Wa¿nym celem SIT jest dostarczanie informacji jego u¿ytkownikom 
konsumentom informacji. Wymiana danych na linii konsument  system odbywa siê jednokierunkowo. U¿ytkownik przez swoje zapytania zg³asza zapotrzebowanie na dane o terenie. Dane pochodz¹ce z baz danych SIT, spe³niaj¹ce zadane kryteria, s¹ udostêpniane u¿ytkownikowi. Oczywicie nie wszystkie
dane bêd¹ udostêpniane dowolnemu konsumentowi. Zakres informacji przekazywanej u¿ytkownikowi zale¿y od jego statusu i uprawnieñ.
Forma przekazu zale¿y od zg³oszonego przez konsumenta zapotrzebowania. Mog¹ to byæ zarówno informacje zapisane na nonikach elektronicznych w postaci plików (format danych zale¿ny od wymagañ konsumenta
i mo¿liwoci konkretnej bazy danych), jak i informacje w postaci wydruków,
wyplotów, wypisów itp.

Podsumowanie
Dobrym rozwi¹zaniem, na przyk³adzie Olsztyna, jest tworzenie j¹dra
SIT w formie jednorodnych wspó³pracuj¹cych modu³ów baz danych. Zastosowana w rozwi¹zaniu olsztyñskim technologia wykorzystuj¹ca programy interfejsowe umo¿liwia szybk¹ bezporedni¹ wymianê informacji miêdzy g³ówn¹ baz¹ danych SIT zawieraj¹c¹ mapê numeryczn¹ a skupionymi wokó³ niej
pozosta³ymi bazami danych. Zastosowana technologia nie powinna jednak
blokowaæ rozwoju systemu i mo¿liwoci w³¹czania w strukturê SIT modu³ów
opartych na innych rozwi¹zaniach informatycznych. Zbudowany system nie
mo¿e byæ tworem zamkniêtym na inne rozwi¹zania, gdy¿ konkurencja i ró¿norodnoæ s¹ g³ównymi impulsami doskonalenia i rozwoju.
Dalszy rozwój SIT wymaga uporz¹dkowania i ujednolicenia procedur
wymiany informacji miêdzy poszczególnymi jego ogniwami. Problem komunikacji w ogólnopolskich strukturach baz danych SIT nie zosta³ jeszcze
w pe³ni rozwi¹zany i uporz¹dkowany, chocia¿ wiele w tym kierunku uczyniono. Pos³ugiwanie siê w przysz³oci jednym uniwersalnym formatem przesy³ania danych w ramach struktur SIT znacznie u³atwi³oby i przyspieszy³o
ich wymianê, kontrolê oraz archiwizacjê.
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W ostatnich latach wzrasta wykorzystanie Internetu do komunikowania
siê konsumentów z bazami SIT. Komunikacja za porednictwem sieci umo¿liwia praktycznie nieograniczone przesy³anie danych, w krótkim czasie, na
du¿e odleg³oci. W przysz³oci, bior¹c pod uwagê szybki rozwój technik internetowych, wymiana danych z wykorzystaniem ogólnopolskiej (ogólnowiatowej) sieci telekomunikacyjnej bêdzie podstawow¹ form¹ komunikacji
miêdzy konsumentami informacji a bazami SIT.
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POMIARY KLASYCZNE A SATELITARNE
W BADANIACH PRZEMIESZCZEÑ
TORÓW KOLEJOWYCH
Marzena Damiêcka, Czes³aw Suchocki
Zak³ad Geodezji i Fotogrametrii
Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii rodowiska
Politechnika Koszaliñska
S ³ o w a k l u c z o w e: tory kolejowe, badanie przemieszczeñ, pomiary GPS RTK, tachimetria, niwelacja geometryczna.
Abstrakt
Przedstawiono mo¿liwoæ wykorzystania metody GPS RTK jako alternatywy wobec klasycznych metod pomiaru przy regulacji osi torów kolejowych. Badania przeprowadzono na
kilometrowym odcinku nieczynnej linii kolejowej w Trevatn w Norwegii. Wyniki pomiarów
GPS RTK porównano z obserwacjami uzyskanymi z tachimetrii i niwelacji geometrycznej.

CLASSIC AND SATELLITE MEASUREMENTS IN STUDIES
ON RAILWAY TRACK DISPLACEMENT
Marzena Damiêcka, Czes³aw Suchocki
Department of Geodesy and Photogrammetry
Faculty of Civil and Environmental Engineering
Technical University of Koszalin
K e y w o r d s: railway tracks, analysis of displacement, GPS RTK measurements, tacheometry, direct leveling.
Abstract
The work presents the possibility to apply the GPS RTK method as an alternative to
classic methods of measurement related to the control of railway track axis. The study was
conducted on a one-kilometer section of an unused railway track in Trevatn, Norway. The
results of GPS RTK measurements were compared with tacheometric and direct leveling
results.

22

Marzena Damiêcka, Czes³aw Suchocki

Wprowadzenie
Dla bezpieczeñstwa ruchu kolejowego nale¿y zapewniæ ci¹g³¹ kontrolê
stanu geometrycznego torów kolejowych. Obecnie technika GPS RTK zaczyna zastêpowaæ klasyczne metody pomiaru. Czy jest ona na tyle dok³adna,
aby mo¿na j¹ by³o wykorzystaæ do badania przemieszczeñ torów kolejowych?
Nad tym pytaniem zastanawiali siê uczestnicy obozu naukowego
w Norwegii.
W wyniku wspó³pracy z uczelni¹ zagraniczn¹ GjØvik University College
w Norwegii studenci Ko³a Naukowego Geoinformatyków, dzia³aj¹cego na
Politechnice Koszaliñskiej, wziêli udzia³ w obozie naukowym. Odby³ siê on
w dniach 115 maja 2005 r. w Trevatn w Norwegii. Celem obozu by³ pomiar
geometrii osi toru nieczynnej linii kolejowej o d³ugoci 1000 m, wyznaczonej
przez punkty odleg³e od siebie o 10 m. Stabilizacjê tych punktów wykonano
rubami wkrêcanymi w drewniane podk³ady.
Wykonano nastêpuj¹ce pomiary:
 pomiar sieci k¹towo-liniowej bêd¹cej osnow¹ poziom¹ dla pomiarów tachimetrycznych,
 pomiar metod¹ GPS RTK w trybie stop and go punktów w osi toru z wykorzystaniem lokalnej stacji referencyjnej,
 pomiar tachimetryczny punktów zlokalizowanych w osi toru,
 niwelacja geometryczna punktów zastabilizowanych w osi toru, w nawi¹zaniu do reperów osnowy pañstwowej, których wysokoci s¹ wyra¿one
w systemie ortometrycznym.
Prace wykonane podczas obozu naukowego by³y ujête w projekcie badawczym realizowanym przez pracowników sekcji geomatyki GjØvik University College w Norwegii oraz przez norwesk¹ firmê zajmuj¹c¹ siê utrzymaniem torowiska. Projekt ma za zadanie sprawdziæ mo¿liwoæ
wykorzystania metody GPS RTK w pomiarach osi torów kolejowych.

Za³o¿enie osnowy pomiarowej
Osnowa pomiarowa by³a zastabilizowana znakami metalowymi w pod³o¿u
skalnym w pobli¿u toru kolejowego. Jest to sieæ k¹towo-liniowa dowi¹zana
do piêciu punktów o znanych wspó³rzêdnych, niestety nie maj¹cych
charakterystyki dok³adnoci.
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Rys. 1. Szkic osnowy pomiarowej
Fig. 1. Outline of a surveying network

Pomiar wykonano tachimetrem Leica TC1100, którego dok³adnoæ
wynosi: mk = 10cc, md = 0,002 m. K¹ty i d³ugoci pomierzono w dwóch
seriach.

Analiza wyników pomiaru
Przed wyrównaniem sieci obliczono b³¹d redni k¹ta redniego oraz b³¹d
redni kierunku redniego, wykorzystuj¹c wzór Ferrera (L AZZARINI
i in. 1990). B³êdy te zosta³y obliczone na podstawie zamkniêæ sumy k¹tów w
omiu trójk¹tach. K¹ty w analizowanej sieci zosta³y pomierzone poprawnie,
o czym wiadcz¹ uzyskane wielkoci b³êdów:
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mF = ±

m kF = ±
gdzie:
mF
m kF
w
a1 , a2 , a3






mF
2

[ω 2 ]
= ±15 cc
3n

=±

(1)

[ω 2 ]
= ±11 cc
6n

(2)

b³¹d redni k¹ta redniego,
b³¹d redni kierunku redniego,
odchy³ka zamkniêcia, w = 200g  a1 + a2 + a3,
k¹ty pomierzone w danym trójk¹cie.

Wspó³rzêdne p³askie punktów dowi¹zania, które zosta³y okrelone w odwzorowaniu UTM, maj¹ zbyt du¿e b³êdy mX, mY, aby mo¿na by³o je wykorzystaæ do badañ. Pominiêto wiêc wyrównanie za³o¿onej sieci w uk³adzie
pañstwowym i wyrównano j¹ w uk³adzie lokalnym. Uk³ad ten zosta³ zdefiniowany przez:
 pocz¹tek uk³adu w punkcie G33,
 azymut boku G33-TT3 wyliczony ze wspó³rzêdnych w uk³adzie pañstwowym.
Wyniki wyrównania zestawiono w tabeli 1.
Ta b e l a 1
Ta b l e 1

Nr punktu
Point no

Wyniki wyrównania
Results of adjustment
mx
my
( m)
( m)

mp
( m)

TT3

0.006

0.005

0.007

TP110

0.004

0.003

0.006

TP10901

0.002

0.002

0.003

TP10902

0.002

0.003

0.004

TP10903

0.002

0.004

0.005

TP10880

0.002

0.002

0.003

TP10906

0.007

0.004

0.008

TP10907

0.007

0.002

0.008

TP10905

0.004

0.005

0.006

TP10904

0.003

0.005

0.006

m 0 = 0,87 przy 193 obserwacjach nadliczbowych.
m 0 = 0.87 at 193 redundant observations.
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Pomiary GPS RTK w trybie stop and go
i pomiary tachimetryczne
Jednym z celów przeprowadzonych badañ by³o porównanie wyników
pomiarów GPS RTK z wynikami pomiarów wykonanych metodami klasycznymi przyjêtymi jako wzorcowe. Do dyspozycji by³y dwa odbiorniki satelitarne Leica 1200. Stacjê referencyjn¹ ustawiono na punkcie o znanych wspó³rzêdnych  G33, który mia³ najkorzystniejsz¹ lokalizacjê. Prace pomiarowe
polega³y na rejestrowaniu danych obserwacyjnych przy jednoczesnym kontrolowaniu parametrów wyznaczenia pozycji (np. PDOP) punktów zastabilizowanych w osi toru kolejowego. Pomiar trwa³ od 2 do 4 min, w zale¿noci
od konfiguracji satelitów i obecnoci przeszkód terenowych (wysokie drzewa,
skaliste skarpy). Do stabilnego unieruchomienia zestawu tyczka + antena
GPS by³ wykorzystywany specjalny trójnóg. Wszystkie dane by³y rejestrowane w pamiêci obu odbiorników, a nastêpnie przesy³ane do komputerów
przenonych.
Kolejnym etapem by³o przeliczenie wspó³rzêdnych mierzonych punktów
na podstawie obserwacji zgromadzonych w pamiêci stacji referencyjnej i odbiornika ruchomego. Parametry niezbêdne do przetransformowania wspó³rzêdnych elipsoidalnych do lokalnego uk³adu wspó³rzêdnych by³y zapisane
w obu odbiornikach GPS i przes³ane wraz z obserwacjami. Oprogramowaniem u¿ywanym w postprocessingu by³a Leica GeoOffice.
Te same punkty niezale¿nie pomierzono przy u¿yciu tachimetru firmy
Leica TC1100. Na podstawie wyników pomiaru wyznaczono b³¹d odleg³oci
(md) miêdzy s¹siednimi punktami za³o¿onymi w osi toru kolejowego, przy
nastêpuj¹cych za³o¿eniach:
 b³¹d po³o¿enia stanowiska TT3: mXA = ±0,006 m, mYA = 0,005 m,
 b³¹d pomiaru d³ugoci (z uwzglêdnieniem b³êdu ustawienia celu):
md = ±0,010 m,
 b³¹d wyznaczenia azymutu (b³¹d pomiaru k¹ta): ma = ±15cc.
X P = X A + d ⋅ cos α ,

m

XP

= ±0,009 m ,

d=

m d = ±0,012 m .

Y P = Y A + d ⋅ sin α

m

YP

(3)

= ±0,009 m .

(X P2 − X P1 )2 + (YP 2 − YP1 )2

(4)
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W dalszym etapie badañ porównano odleg³oci obliczone ze wspó³rzêdnych miêdzy s¹siednimi punktami reprezentuj¹cymi o toru z pomiaru GPS
RTK (dGPS) z odleg³ociami z pomiaru tachimetrycznego (dTach), opartego
na punktach osnowy wyrównanej w uk³adzie lokalnym. Wyeliminowano kilka punktów, które wyznaczono z du¿ym b³êdem w pomiarze GPS RTK.
Po³o¿enie tych punktów by³o bardzo niekorzystne, spowodowane zas³onami
(wysokie drzewa, skaliste skarpy). Uzyskane wyniki przedstawiono na rysunku 2.
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Rys. 2. Ró¿nice d³ugoci miêdzy s¹siednimi punktami z pomiaru GPS RTK i tachimetrii
Fig. 2. Differences in length between points from GPS RTK measurement and tacheometry

Analizuj¹c rysunek 2, widzimy, ¿e maksymalne ró¿nice nie przekraczaj¹ wartoci 17 mm. W odniesieniu do Instrukcji D-19 O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej, uzyskana dok³adnoæ wiadczy
o tym, i¿ metoda GPS RTK stop and go mo¿e byæ wykorzystana do bezporedniego pomiaru pikieta¿u osi toru. Zadaniem takiego pomiaru jest okrelenie po³o¿enia osi toru w stosunku do punktów terenowych, których po³o¿enie warunkuje po³o¿enie poprzeczne osi toru.

Niwelacja geometryczna
Rzêdne punktów osnowy oraz rzêdne punktów reprezentuj¹cych o toru
okrelono, zak³adaj¹c dwa ci¹gi niwelacyjne nawi¹zane do trzech reperów.
Do pomiaru wykorzystano niwelator kodowy firmy Leica o dok³adnoci
0,4 mm/km i inwarowe ³aty kodowe. Pomiar wykonano w dwóch kierunkach
(tam i z powrotem). W czasie pomiaru wykorzystywano jako ¿abki ruby
wystaj¹ce z podk³adów kolejowych.
Wysokoci elipsoidalne punktów uzyskane z pomiaru GPS RTK przeliczono na wysokoci ortometryczne (HGPS), z u¿yciem norweskiego oprogramowania SKTrans. Nastêpnie porównano je z wysokociami z niwelacji geometrycznej (H Niw ), które by³y wyznaczone w tym samym systemie
wysokoci (rys. 3).
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Du¿e ró¿nice miêdzy porównywanymi wysokociami sk³oni³y do analizy
przewy¿szeñ miêdzy s¹siaduj¹cymi punktami reprezentuj¹cymi o toru kolejowego. Wyznaczono ró¿nice wysokoci wyra¿one w systemie wysokoci
elipsoidalnej z pomiaru GPS RTK (DHGPS) oraz w systemie wysokoci ortometrycznej z niwelacji geometrycznej (DHNiw). Taka analiza wyeliminowa³a
b³êdy przeliczeñ, które mog³y powstaæ w wyniku sprowadzenia dwóch
pomiarów do jednego systemu wysokoci. Uzyskane wyniki okaza³y siê lepsze, ale nie na tyle, aby mo¿na by³o jednoznacznie stwierdziæ przydatnoæ
metody GPS RTK do badania przemieszczeñ torów kolejowych w p³aszczynie pionowej (rys. 4).
G33
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Rys. 3. Ró¿nice rzêdnych z pomiaru GPS RTK i niwelacji geometrycznej
Fig. 3. Differences in height from GPS RTK measurement and direct leveling

0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
570
600
630
660
690
720
750
780
810
840
870
900
930

kilometraż – kilometre marking
(m)
0.040
0.030
0.020
0.010
0.000
-0.010
-0.020
-0.030
-0.040

Rys. 4. Ró¿nice przewy¿szeñ miêdzy s¹siednimi punktami z pomiaru GPS RTK
i niwelacji geometrycznej
Fig. 4. Differences in overheight between points from GPS RTK measurement
and direct leveling
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Opracowane wyniki pomiarów zgromadzono w przygotowanej specjalnie
do tego celu bazie danych, tzw. geobazie osobistej wykorzystywanej w oprogramowaniu ArcGIS. Oprócz wspó³rzêdnych otrzymanych z obserwacji GPS,
w bazie s¹ zawarte dodatkowe wskaniki, jak PDOP, GDOP, i czas pomiaru.
Na podstawie zawartoci bazy danych utworzono mapy przedstawiaj¹ce wyniki pomiarów, które wraz z innymi materia³ami zosta³y umieszczone na stronie
internetowej http://62.108.179.29:8080/alov/trevatncamp/.

Wnioski
Wyznaczone d³ugoci z pomiaru GPS RTK mo¿emy wykorzystywaæ do
regulacji torów kolejowych w p³aszczynie poziomej. wiadcz¹ o tym przeprowadzone badania, które wykaza³y, i¿ d³ugoci wyznaczone ze wspó³rzêdnych okrelonych technik¹ GPS RTK i tachimetri¹ charakteryzuj¹ siê podobn¹ dok³adnoci¹. Rzêdne uzyskane z pomiaru GPS RTK wykazuj¹ zbyt
nisk¹ dok³adnoæ w stosunku do niwelacji geometrycznej, dlatego techniki
tej nie mo¿emy wykorzystaæ do badania stanu geometrycznego torów kolejowych w p³aszczynie pionowej.
Podobnym zagadnieniem zajmowa³ siê Zak³ad Geodezji In¿ynieryjnej
i Budownictwa Wydzia³u Geodezji Górniczej i In¿ynierii rodowiska AGH
w Krakowie (GOCA£, STRACH 2004). W przeprowadzonych badaniach autorzy
uzyskali podobne dok³adnoci i wysnuli analogiczne wnioski.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e metoda GPS RTK mo¿e byæ wykorzystywana w badaniach przemieszczeñ torów kolejowych w terenach odkrytych, natomiast
w terenach zakrytych (silnie zalesionych) metoda ta mo¿e byæ stosowana
w po³¹czeniu z pomiarami tachimetrycznymi. O mo¿liwociach stosowania
w wiêkszym zakresie ni¿ dotychczas bêdzie mo¿na mówiæ po wprowadzeniu
systemu GALILEO. Po³¹czenie systemów GPS, GALILEO i GLONASS
pozwoli dokonywaæ pomiaru w krótszym czasie, z wiêksz¹ dok³adnoci¹
i w terenach z wiêkszymi zas³onami.
Pimiennictwo
GOCA£ J., STRACH M. 2004. Odbiornik GPS na torach. Geodeta, 5: 2023.
Instrukcja D-19 O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej. 1996. Polskie
Koleje Pañstwowe Dyrekcja Generalna, Warszawa.
LAZZARINI T. 1990. Geodezja  geodezyjna osnowa szczegó³owa. PPWK, Warszawa.
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ROLA FUNDACJI
W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Agnieszka Trystu³a
Katedra Geodezji Rolnej i Katastru
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
S ³ o w a k l u c z o w e: fundacje, rozwój obszarów wiejskich.
Abstrakt
Obszary wiejskie potrzebuj¹ wsparcia zarówno krajowego, jak i Unii Europejskiej. Na
szczeblu krajowym ogromn¹ rolê odgrywaj¹ m.in. fundacje i stowarzyszenia, które wspieraj¹
i popularyzuj¹ rozwój obszarów wiejskich. Przez swoj¹ dzia³alnoæ informacyjn¹, doradcz¹
oraz szkoleniow¹ w zakresie m.in. istniej¹cych funduszy strukturalnych staraj¹ siê docieraæ
do potencjalnych beneficjentów oraz zachêcaæ ich do pozyskiwania rodków unijnych na modernizacjê i rozwój terenów o niskim poziomie rozwoju gospodarczego.
Pomoc z zewn¹trz oraz tzw. Wspólna Polityka Rolna s¹ niezaprzeczalnie przyczyn¹
pozytywnych przemian zachodz¹cych w sektorze rolnym, ale trzeba zaznaczyæ, ¿e nie przynosi³yby one efektów, gdyby nie istnia³o finansowe wsparcie krajowe. Wa¿ny jest równie¿ podzia³ funduszy unijnych i krajowych wed³ug rzeczywistego zapotrzebowania. Chodzi o to, aby
regiony najbiedniejsze by³y wspierane w pierwszej kolejnoci.

THE ROLE OF FOUNDATIONS IN RURAL AREAS DEVELOPMENT
Agnieszka Trystu³a
Department of Rural Surveying and Cadastre
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
K e y w o r d s: foundations, rural areas development.
Abstract
Rural areas need support both from the state and the European Union. Foundations and
societies, whose initiative is to support and popularize rural areas development, play an important role on the state level. By their informative, advisory and training activities, i. a. within the
framework of structural funds, they attempt to reach potential beneficiaries and encourage them
to win EU resources for the modernization and development of areas of a low economic level.
Doubtlessly, external aid and the so-called Common Agricultural Policy contribute to
positive changes taking place in the agricultural sector, but it should be stressed that they
would not bring such results if it were not for the financial support from the state. The
distribution of both the EU and state funds according to real needs, so as to support the
poorest regions in the first place, is also of primary importance.
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Rolnictwo i obszary wiejskie, ze wzglêdu na ich niekorzystny stan organizacyjno-gospodarczy, s¹ obecnie jednym z wa¿niejszych elementów polityki krajów Unii Europejskiej. Powodem tych trudnoci s¹ m.in.:
 niska konkurencyjnoæ,
 niski poziom dochodów,
 znaczne bezrobocie.
Polska, bêd¹c krajem cz³onkowskim, który ma znaczne powierzchnie
obszarów wiejskich, równie¿ boryka siê z tymi problemami. Oko³o 20% Polaków w wieku produkcyjnym utrzymuje siê z rolnictwa, co jest jednym
z powodów niskiego poziomu dochodów. Dla porównania: w pozosta³ych krajach Unii Europejskiej procent zatrudnionych w rolnictwie wynosi rednio
4,5% (rys. 1).

Rys. 1. Procentowy udzia³ zatrudnionych w rolnictwie w wybranych krajach UE
Fig. 1. Percentage of employment in agriculture in some EU member states
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Rocznika Statystycznego Województw.
Source: Own study based on Rocznik Statystyczny Województw.

Przedstawiono niektóre fundacje i stowarzyszenia wpieraj¹ce rozwój wsi
i rolnictwa na terenie naszego kraju, ich strukturê oraz g³ówne cele, których
realizacja ma przyczyniæ siê do widocznej poprawy sytuacji polskiej wsi.
Zaznaczono równie¿ istotny wp³yw wsparcia Unii Europejskiej oraz Wspólnej Polityki Rolnej, dziêki którym zachodz¹ pozytywne zmiany w sektorze
rolnym.

Rola fundacji w rozwoju obszarów wiejskich

31

2. Fundacje i stowarzyszenia
wpieraj¹ce rozwój wsi i rolnictwa
2.1. Uwagi wstêpne
Koniecznoæ zwrócenia uwagi na problemy obszarów wiejskich by³a jedn¹ z wielu przyczyn powo³ywania fundacji oraz stowarzyszeñ. Pierwsze fundacje w Polsce powstawa³y w drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego
stulecia. By³y to:
 Fundacja Wspomagaj¹ca Zaopatrzenie Wsi w Wodê,
 Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa,
 Fundacja Rolnicza.
Nastêpne lata by³y czasem powstawania kolejnych fundacji, m.in. powsta³y Fundacja im. Wincentego Witosa na Rzecz Wspierania Inicjatywy
w Zakresie Rozwoju Wsi czy Fundacja Polska Wie 2000. Ka¿da z tych
fundacji mia³a wyznaczone inne zadania, ale ich wspólnym celem by³o d¹¿enie do efektywnego i zrównowa¿onego rozwoju wsi i rolnictwa.
Zwi¹zek stowarzyszeñ o nazwie Forum Aktywacji Obszarów Wiejskich,
znany równie¿ pod nazw¹ Polish Rural Forum czy FAOW funkcjonuje na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach (DzU z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z pón. zm.) oraz statutu. Celem
FAOW, zgodnie z jego statutem, jest:
 dzia³alnoæ na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkañców,
 wspieranie i upowszechnianie zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich,
 rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego,
 rozwój gospodarki opartej na wiedzy,
 budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównowa¿onego rozwoju wsi,
 aktywizowanie spo³ecznoci lokalnych na obszarach wiejskich.
Forum Aktywacji Obszarów Wiejskich od pocz¹tku swojego istnienia
wspó³pracuje z miêdzynarodow¹ sieci¹ PREPARE (Partnerships for Rural
Europe), uruchomion¹ do dzia³ania w 1999 roku. Jest to program wspierania spo³eczeñstwa obywatelskiego i promowania wspó³pracy miêdzynarodowej w rozwoju obszarów wiejskich.
2.2. Struktura Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa  FAPA
Lista organizacji cz³onków za³o¿ycieli FAOW obejmuje 30 stowarzyszeñ
oraz fundacji, których obszarem dzia³ania jest nasz kraj. Jedn¹ z fundacji
nale¿¹cych do FAOW jest Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa,
w skrócie FAPA, która funkcjonuje od 1991 roku. Dysponuje ona rodkami,
jakie uzyska³a Polska na podstawie umów miêdzynarodowych. Fundacja
Programów Pomoc dla Rolnictwa jest podzielona na sekcje, a ka¿da z tych
sekcji ma przydzielone odrêbne zadania do realizacji (rys. 2).
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Rys. 2. Sekcje fundacji FAPA
Fig. 2. FAPA sections
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie www.fapa.com.pl.
Source: Own study based on www.fapa.com.pl.

ZPP (Zespó³ Programów Pomocowych) jest zespo³em odpowiedzialnym
za realizacjê zadañ wdro¿eniowych programów pomocowych, jak SAPARD
czy PHARE:
 Program Phare Memoranda Finansowe 2001, 2002 i 2003 dla wsi i rolnictwa,
 Program Unii Europejskiej  Transition Facility na lata 20042006.
Zespó³ wspó³pracuje m.in. z Departamentem Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencj¹
Rynku Rolnego.
ZFS (Zespó³ Funduszy Strukturalnych) zajmuje siê wdra¿aniem niektórych dzia³añ w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego pt. Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów
wiejskich, 20042006. Mowa tu o takich dzia³aniach, jak:
 dzia³anie 1.3 pt. Szkolenia,
 dzia³anie 1.4 pt. Wsparcie doradztwa rolniczego,
 dzia³anie 2.7 pt. Pilota¿owy Program Leader+.
FAPA nie jest instytucj¹, która finansuje powy¿sze dzia³ania. Wsparcie
doradztwa rolniczego, czy Pilota¿owy Program LEADER+ s¹ finansowane
przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej  Sekcjê Orientacji
(EFOiGR) wspieraj¹c¹ przekszta³cenia w rolnictwie, która jest narzêdziem
polityki strukturalnej.
EFOiGR to fundusz, którego istnienie datuje siê od 1962 roku. Sytuacja
rolnictwa w latach szeædziesi¹tych ubieg³ego stulecia wymaga³a dzia³añ,

Rola fundacji w rozwoju obszarów wiejskich

33

które wp³ynê³yby na poprawê nie najlepszej jego kondycji, dlatego dziêki
pierwszym szeciu krajom Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) narodzi³a siê inicjatywa Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). ród³em jej finansowania jest EFOiGR (rys. 3), na który przeznaczono np. w latach 19992003
ok. 43% bud¿etu Unii Europejskiej. Polska, jako kraj cz³onkowski, na lata
20042006 otrzyma³a z funduszu EFOiGR 1055 mln euro.
EFOiGR
EAGGF

SEKCJA ORIENTACJI
GUIDANCE SECTION

SEKCJA GWARANCJI
GUARANTEE SECTION

m.in. instrument polityki
strukturalnej
i.a. instrument structural
policy

finansuje Wspólną Politykę
Rolną
financing of the common
agricultural policy

Rys. 3. Struktura budowy EFOiGR
Fig. 3. EAGGF structure
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie www.fundusze.ukie.gov.pl.
Source: Own study based on www.fundusze.ukie.gov.pl.

ZRW (Zespó³ Rozwoju Wsi, LEADER+) odpowiada przede wszystkim za
dzia³anie pt. Pilota¿owy Program LEADER+. Jest to program wspomagaj¹cy
wdra¿anie nowych strategii rozwoju obszarów wiejskich w krajach cz³onkowskich. LEADER ewoluowa³ od czasu jego powstania w 1991 roku (rys. 4).
LEADER I
(1991–1994)
LEADER II
(1994–1999)
LEADER +
(2000–2006)
Rys. 4. Ewolucja programu LEADER
Fig. 4. Leader programme evolution
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie www.fapa.com.pl.
Source: Own study based on www.fapa.com.pl.
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W ka¿dej fazie program LEADER dotyczy³ innego zakresu dzia³ania.
W latach 19911994, kiedy program wchodzi³ w ¿ycie w krajach cz³onkowskich, boryka³ siê z wieloma problemami i ograniczeniami, m.in. by³y to
nieznajomoæ inicjatywy programu i brak zaanga¿owania jednostek w³adz
lokalnych. W tym pocz¹tkowym okresie LEADER osi¹gn¹³ za³o¿one cele, do
których nale¿a³o m.in. przetestowanie nowego modelu rozwoju obszarów
wiejskich. Kolejne lata (19941999) to powo³anie do dzia³ania programu
LEADER II, który by³ kontynuacj¹ programu LEADER I. Mimo trudnoci,
uda³o siê zwiêkszyæ zaanga¿owanie obszarów wiejskich i w³adz publicznych.
LEADER+ powsta³ z myl¹ o kontynuacji i rozszerzeniu programów
LEADER I i LEADER II. Celem jego dzia³ania jest dalsze wspomaganie
nowych strategii rozwoju obszarów wiejskich. Na lata 20002006 Sekcja
Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej przekaza³a 2020 mln euro na realizacjê LEADER+. Najwiêksze wsparcie finansowe
w wysokoci 467 mln euro uzyska³a Hiszpania, najmniejsze Luksemburg
w kwocie 2 mln euro. Polska otrzyma³a 15 mln euro (rys. 5).

Rys. 5. rodki EFOiGR na realizacjê LEADER+ w latach 20002006 w krajach UE
Fig. 5. EAGGF resources for LEADER+ program realization in the years 20002006
in the EU member states
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie www.fundusze.ukie.gov.pl.
Source: Own study based on www.fundusze.ukie.gov.pl.

Celem dzia³ania pt. Pilota¿owy Program LEADER+, zgodnie z treci¹
Uzupe³nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich,
2004 2006, jest:
 stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
(tworzenie Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich),
 budowanie Lokalnych Grup Dzia³ania oraz podejmowanie przez nie dzia³añ na rzecz rozwoju i promocji regionu.
Program LEADER+ jest realizowany w dwóch etapach (rys. 6).
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Pilotażowy Program LEADER+
LEADER + Pilot Programme
Schemat I
Scheme I

Wkład EU:
4.5 mln euro
EU finacial support:
4.5 MEUR

Schemat II
Scheme II
Wkład krajowy:
1.1 mln euro
Local financial
support:
1.1 MEUR

Wkład EU:
10.5 mln euro
EU finacial support:
10.5 MEUR

Wkład krajowy:
2.7 mln euro
Local financial
support:
2.7 MEUR

Rys. 6. ród³a finansowania poszczególnych schematów Pilota¿owego Programu
LEADER+
Fig. 6. Financial sources for particular schemes of the LEADER+ Pilot Programme
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Uzupe³nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów
wiejskich, 20042006.
Source: Own study based on the Supplement to the Sectoral Operational Programme Restructuring and Modernization of the Food Sector and Rural Areas Development,
20042006.

W pierwszej kolejnoci, 15 wrzenia 2004 r., rozpoczêto wdra¿anie Schematu I, którego celami s¹  zgodnie z Uzupe³nieniem SPO-ROL  m.in.
promocja obszarów wiejskich i mobilizacja ludnoci do wziêcia aktywnego
udzia³u w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Przyjmowanie wniosków
sk³adanych przez beneficjentów w siedzibie Fundacji FAPA, mieszcz¹cej siê
w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakoñczono 31 grudnia
2004 roku. Z ca³ej Polski nap³ynê³o 248 wniosków. Do koñca sierpnia 2005 r.,
jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podpisano 46 umów,
a limit rodków przeznaczonych na to dzia³anie zosta³ wykorzystany
w 8,22%, co odpowiada kwocie ok. 1,5 mln euro. Schemat II, którego zadania s¹ kontynuacj¹ Schematu I, do koñca 2005 r. nie zosta³ uruchomiony.
W listopadzie 1995 r. utworzono Centrum Informacji i Dokumentacji
Integracji Europejskiej (CID), które swoje istnienie zawdziêcza rodkom pochodz¹cym z funduszu PHARE. Istot¹ tego centrum by³o (www.fapa.com.pl):
 wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pracach dostosowuj¹cych polski sektor rolny do struktur UE,
 stworzenie zaplecza informacyjnego dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 upowszechnianie wiedzy wród odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych zainteresowanych problematyk¹ sektora rolnego w kontekcie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.
PAOW, czyli Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, z dniem
30 czerwca 2005 r. zosta³ uznany za zakoñczony. By³ to program, który mia³
na celu:
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 rozwój gospodarczy obszarów wiejskich przez zmniejszenie bezrobocia na
tych obszarach,
 rozwój regionalny,
 uzyskanie przedakcesyjnych i strukturalnych funduszy pomocowych.
£¹czna kwota przeznaczona na realizacje tego programu to 260 mln euro,
z czego 117,4 mln euro pochodzi³o z Unii Europejskiej.
Informacje o sekcjach ZKiA (Zespó³ Kontroli i Audytu), FAMMU (Zespó³
Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) oraz SAEPR (Sekcja Analiz
Ekonomicznych Polityki Rolnej) s¹ dostêpne na stronach internetowych fundacji FAPA (www.fapa.com.pl).

3. Podsumowanie
1. Rozwój obszarów wiejskich naszego kraju jest uzale¿niony od pomocy
zarówno wewnêtrznej, jak i z Unii Europejskiej. Du¿e znaczenie ma istnienie licznych krajowych fundacji, którym nale¿y umo¿liwiæ realizacjê swoich
celów i zadañ dotycz¹cych dzia³alnoci wspomagaj¹cej aktywacjê i rozwój
terenów wiejskich. Bardzo istotne jest równie¿ umiejêtne dotarcie do adresatów pomocy, którzy czêsto na pocz¹tku nieufnie odnosz¹ siê do pomocy
oferowanej przez fundacje, poniewa¿ nie znaj¹ jej inicjatywy. Tote¿ dzia³alnoæ promocyjno-informacyjna jest jedn¹ z podstaw funkcjonowania ka¿dej
instytucji popularyzuj¹cej rozwój obszarów wiejskich. Organizowanie ró¿nego typu szkoleñ, spotkañ informacyjnych dotycz¹cych m.in. istniej¹cych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ma za zadanie zapoznanie beneficjenta z programem i mo¿liwociami fundacji, a tak¿e pokazanie mu
mo¿liwoci korzystania ze rodków pomocowych.
2. Pomoc Unii Europejskiej, Wspólna Polityka Rolna, a tak¿e wparcie
krajowe s¹ bardzo wa¿ne dla rozwoju terenów wiejskich w Polsce. Programy
unijne ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem, co sprzyja poprawie m.in. niekorzystnych warunków gospodarowania na obszarach wiejskich. Nale¿y podkreliæ, ¿e aby ta pomoc by³a skuteczna, musz¹ te¿ istnieæ, oprócz wielkiej
pomocy z zewnêtrz, tak¿e fundusze krajowe.
3. Przy podziale funduszy unijnych trzeba braæ pod uwagê przede
wszystkim obszary, które najpilniej potrzebuj¹ wsparcia, a wiêc regiony
o niskim rozwoju gospodarczym. Analizuj¹c aktualny stan realizacji programów unijnych w ujêciu krajowym, mo¿na dostrzec, ¿e przydzia³ rodków
unijnych przypada g³ównie beneficjentom z bogatszych regionów naszego
kraju.
Pimiennictwo
Rocznik Statystyczny Województw. Red. Dmochowska H. 2004. G³ówny Urz¹d Statystyczny,
Warszawa.
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i Rozwoju Wsi, 2004.
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ANALIZA KRAJOWEGO I UNIJNEGHO
WSPARCIA FINANSOWEGO REALIZACJI
SCALEÑ GRUNTÓW W POLSCE
Agnieszka Trystu³a
Katedra Geodezji Rolnej i Katastru
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
S ³ o w a k l u c z o w e: program SPO-ROL, scalanie gruntów, wsparcie finansowe kraju i Unii
Europejskiej.
Abstrakt
Programy strukturalne wdra¿ane przez Uniê Europejsk¹ s¹ szans¹ dla polskiego sektora
rolnego. Poprawa kondycji agrarnej naszego kraju jest mo¿liwa dziêki istnieniu m.in. dzia³ania pt. Scalanie gruntów w ramach programu unijnego o nazwie Sektorowy Program Operacyjny (SPO-ROL), pt. Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój
obszarów wiejskich, 20042006. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest instytucj¹ zarz¹dzaj¹c¹ SPO-ROL, a instytucj¹ wdra¿aj¹c¹ jest Urz¹d Marsza³kowski. Realizacja dzia³ania na
terenie Polski jest mo¿liwa dziêki wsparciu Europejskiego Funduszu Gwarancji i Orientacji
w Rolnictwie  Sekcja Orientacji (EFOiGR) w kwocie 17,00 mln euro oraz rodków pañstwowych wynosz¹cych 4,25 mln euro. Form¹ pomocy w ramach scalania gruntów s¹ granty
inwestycyjne, a maksymalna wysokoæ pomocy w procentach kwalifikuj¹cych siê kosztów
wynosi 100%.

ANALYSIS OF THE NATIONAL AND EUROPEAN UNION SUPPORT
FOR LAND CONSOLIDATION IN POLAND
Agnieszka Trystu³a
Department of Rural Surveying and Cadastre
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

K e y w o r d s: SOP, land consolidation, national and EU support.
Abstract
Structural programmes implemented by the European Union are a chance for the Polish
agricultural sector. The agrarian conditions in Poland may be improved due to e.g. the "Land
Consolidation" project realized within the framework of the Sectoral Operational Programme
(SOP), Restructuring and Modernization of the Food Sector and Rural Areas Development,
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20042006. SOP is managed by the Ministry of Agriculture and Rural Development, and
implemented by the Marshal Offices in particular provinces. The implementation of this
project in Poland is possible thanks to the support of the European Agricultural Guidance
and Guarantee Funds (EAGGF), in the amount of 17.00 million EUR, and national resources
in the amount of 4.25 million EUR. Investment grants are another form of aid within the
framework of "Land Consolidation", and the maximum amount of aid expressed as a percentage of qualified costs is 100%.

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê
na obszary wiejskie, które zajmuj¹ ponad 90% ogólnej powierzchni kraju.
Porównuj¹c Polskê z innymi krajami unijnymi pod k¹tem zasobnoci
w u¿ytki rolne w 2000 r., trzeba podkreliæ, ¿e w 2000 r. umiejscowi³a siê
ona na wysokiej pozycji  z wynikiem 18 413 tys. ha. Kraje maj¹ce wiêkszy
area³ u¿ytków rolnych to Francja  29 865 tys. ha, oraz Hiszpania  25 425 tys.
ha. Niemniej jednak nale¿y nadmieniæ, ¿e powierzchnia u¿ytków rolnych
w naszym kraju ulega stopniowemu uszczupleniu. Co jest przyczyn¹ takiego
stanu? Przede wszystkim bardzo niekorzystna sytuacja, jaka panuje w rodzimym rolnictwie, na któr¹ mog¹ mieæ wp³yw takie czynniki, jak:
 niski poziom op³acalnoci produkcji rolnej,
 bezrobocie na obszarach po by³ych PGR,
 rzadkie podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do obni¿enia kosztów produkcji i modernizacji technologii,
 brak perspektyw spowodowany niepewnoci¹ jutra.
Ogólnie mówi¹c, nasze rolnictwo sprzed 1 maja 2004 r. by³o ma³o o¿ywione ze wzglêdu na brak odpowiedniej koncepcji agrarnej. Unia Europejska wychodzi naprzeciw problemom sektora rolnego przez wdra¿anie w ¿ycie programów strukturalnych, które s¹ szans¹ na korzystne przekszta³cenie wsi, tj. modernizacji i restrukturyzacji gospodarstw rolnych oraz poprawy jakoci ¿ycia mieszkañców terenów wiejskich. Polska ma rozdrobnion¹ strukturê gospodarstw rolnych, co jest spowodowane g³ównie tzw. dzia³aniami rodzinnymi, tj. podzia³em gospodarstw na pojedyncze dzia³ki 
niekiedy na du¿¹ ich liczbê, co zosta³o usankcjonowane prawnie Ustaw¹
z 4 listopada 1971 roku o uregulowaniu w³asnoci gospodarstw rolnych.
Celem opracowania jest omówienie, pod k¹tem zasad dzia³ania, wdra¿ania na terenie naszego kraju, finansowania, a tak¿e przewidywanych efektów jednego z dzia³añ Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO-ROL) Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów
wiejskich, 20042006, o nazwie Scalanie gruntów. Dzia³anie to jest szans¹
poprawy kondycji agrarnej kraju.
Podstaw¹ programu SPO-ROL jest Narodowy Plan Rozwoju (NPR) na
lata 20042006, który okrela kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Instytucj¹ zarz¹dzaj¹c¹ SPO-ROL jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
które program ten przygotowa³o zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady WE
1260/1999, 1257/1999 oraz Komisji WE 445/2002. Dokumentami programowymi dotycz¹cymi SPO-ROL i Uzupe³nienia SPO-ROL s¹ Rozporz¹dzenie
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Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 wrzenia 2004 r. w sprawie przyjêcia
Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 20042006 (DzU
Nr 197, poz. 2032) oraz Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 8 wrzenia 2004 r. w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego
oraz rozwój obszarów wiejskich, 20042006 (DzU Nr 207, poz. 2117). Uzupe³nienie SPO-ROL zawiera informacje o wdra¿aniu programu, odbiorcy
pomocy, zakresie wsparcia, warunkach, jakie musz¹ byæ spe³nione przez
wnioskodawców, systemie wyboru projektu, a tak¿e o monitorowaniu programu.
Scalanie gruntów jako dzia³anie 2.2 jest wymienione w jednym z dwóch
priorytetów programu SPO-ROL, który nosi nazwê Zrównowa¿ony rozwój
obszarów wiejskich. W priorytecie jest jeszcze wymienionych, oprócz wspomnianego dzia³ania, szeæ innych dzia³añ:
 dzia³anie 2.1 pt. Przywracanie potencja³u produkcji lenej zniszczonego
naturaln¹ katastrof¹ lub po¿arem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych,
 dzia³anie 2.3 pt. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego,
 dzia³anie 2.4 pt. Ró¿nicowanie dzia³alnoci rolniczej i zbli¿onej do rolnictwa w celu zapewnienia ró¿norodnoci dzia³añ lub alternatywnych róde³
dochodów,
 dzia³anie 2.5 pt. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi,
 dzia³anie 2.6 pt. Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej zwi¹zanej
z rolnictwem,
 dzia³anie 2.7 pt. Pilota¿owy program Leader +.
Okres trwania dzia³ania 2.2 to lata 20042006, przy za³o¿eniu, ¿e realizacja p³atnoci bêdzie siê odbywaæ do koñca 2008 r. Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi prognozowa³o, ¿e ju¿ w po³owie listopada minionego roku
bêdzie mo¿liwoæ sk³adania wniosków o rodki strukturalne na scalanie
gruntów po wczeniejszym podpisaniu umowy miêdzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwojem Wsi, Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
a samorz¹dami województw odnonie uruchomienia m.in. tego dzia³ania.
Jednak¿e do koñca 2004 r. nie zosta³o ono uruchomione. Prze³omem by³
1 marca 2005 r., poniewa¿ w tym dniu rozpoczêto dzia³ania w woj. wiêtokrzyskim. Najwczeniej, bo ju¿ 15 wrzenia 2004 r., w ramach wymienionego priorytetu uruchomiono dzia³ania: 2.1, 2.4, 2.6, 2.7. Scalanie gruntów
zosta³o uruchomione jako jedno z ostatnich dzia³añ. Realizacja dzia³ania 2.2
bêdzie finansowana ze rodków Europejskiego Funduszu Gwarancji i Orientacji w Rolnictwie  Sekcja Orientacji (EFGiOR), w kwocie 17 mln euro oraz
ze rodków pañstwowych w kwocie 4,25 mln euro. Dzia³anie to nie wymaga
udzia³u prywatnych rodków w³asnych.
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Rys. 1. Wsparcie finansowe kraju i UE realizacji dzia³ania 2.2 na tle pozosta³ych dzia³añ
w ramach priorytetu Zrównowa¿ony Rozwój Obszarów Wiejskich SPO-ROL
Fig. 1. National and EU support for the realization of Task 2.2 in comparison to the
remaining activities within the SOP Sustainable Development of Rural Areas priority
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Uzupe³nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów
wiejskich, 20042006.
Source: Own study based on the Supplement to the Sectoral Operational Programme Restructuring and Modernization of the Food Sector and Rural Areas Development,
20042006.

Efekty udzielonej pomocy w ramach dzia³ania 2.2, zgodnie z za³¹cznikiem do Uzupe³nienia SPO-ROL, s¹ nastepuj¹ce:
1  poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
2  zmniejszenie liczby dzia³ek w poszczególnych gospodarstwach rolnych,
3  zmniejszenie liczby dzia³ek o kszta³tach niedogodnych do uprawy mechanicznej,
4  wydzielenie gruntów ekwiwalentnych dla rolników w niewielkiej
odleg³oci od siedziby gospodarstwa rolnego,
5  wytyczenie i urz¹dzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do
gruntów rolnych i lenych, dostosowanej do wspó³czenie stosowanych maszyn rolniczych,
6  zapewnienie ka¿dej poscaleniowej dzia³ce dostêpu do drogi o charakterze drogi publicznej,
7  dostosowanie granic dzia³ek do systemu urz¹dzeñ melioracji wodnych
oraz rzeby terenu,
8  wydzielenie niezbêdnych gruntów na cele infrastruktury technicznej
i spo³ecznej w ramach postêpowania scaleniowego  bez procedur
wyw³aszczeniowych,
9  tworzenie warunków przestrzennych dla procesu zwiêkszania lesistoci kraju,
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10  likwidacja zaniedbanych wspólnot gruntowych,
11  opracowywanie dla scalanych obszarów dokumentacji katastralnej
o aktualnie wymaganych parametrach technicznych przy racjonalnie
uzasadnionych nak³adach finansowych,
12  tworzenie warunków do synchronizowania, w sposób systemowy,
dokumentacji katastralnej z ksiêgami wieczystymi.
W ramach omawianego dzia³ania bêdzie finansowane:
 opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej obejmuj¹cej analizê i ocenê materia³ów geodezyjno-kartograficznych,
 pomiary niezbêdne do opracowania projektu scalenia,
 opracowanie dokumentacji zwi¹zanej z ocen¹ oddzia³ywania projektu na
rodowisko,
 stabilizacja nowych granic nieruchomoci (dzia³ek),
 sporz¹dzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno-prawnej.
Finansowane bêdzie równie¿ zagospodarowanie poscaleniowe zwi¹zane
z organizacj¹ przestrzeni produkcyjnej, w tym:
1  wykonanie zmiany u³o¿enia lub wybudowanie urz¹dzeñ s³u¿¹cych udostêpnieniu i wykorzystaniu gruntów wydzielonych w wyniku scalenia
wraz z koniecznymi pracami przygotowawczymi, w tym urz¹dzanie
przepustów itp.,
2  dzia³ania melioracyjne, które w zale¿noci od struktury gospodarstw
rolnych s¹ niezbêdne do u³atwienia zagospodarowania obszarów
upraw,
3  budowa lub modernizacja dróg rolniczych i dojazdów do zabudowañ
gospodarczych poszczególnych uczestników postêpowania wydzielanych w ramach postêpowania scaleniowego,
4  dzia³ania niezbêdne w zwi¹zku ze zmian¹ dotychczasowej struktury
gospodarstwa rolnego lub lenego, okrelone w projekcie scalenia gruntów, w tym likwidacja zbêdnych miedz i inne.
W ramach projektu scalenia przeprowadza siê równie¿ prace zwi¹zane
z poscaleniowym zagospodarowaniem terenu, które musz¹ braæ pod uwagê
obowi¹zek ochrony rodowiska naturalnego, czyli m.in. zachowanie typowych siedlisk naturalnych i zachowanie krajobrazu. Form¹ pomocy w ramach dzia³ania 2.2 s¹ granty inwestycyjne, a maksymalna wysokoæ pomocy
w procentach kwalifikuj¹cych siê kosztów wynosi 100%. Za³¹cznik nr 1 do
Uzupe³nienia SPO-ROL zawiera wyczerpuj¹ce informacje o kosztach kwalifikowanych.
Aby skorzystaæ z mo¿liwoci dofinansowania realizacji projektu o charakterze inwestycyjnym  w ramach wspó³finansowego przez Uniê Europejsk¹ programu SPO-ROL w zakresie Scalanie gruntów  nale¿y z³o¿yæ wniosek w terminie podanym przez odpowiedni dla danego województwa Urz¹d
Marsza³kowski. Czas sk³adania dokumentu nie jest jednakowy dla wszystkich województw.
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Ta b e l a 1
Ta b l e 1
Terminy sk³adania wniosków
Dates of submitting applications

Termin sk³adania wniosku
Dates of submitting applications

Liczba
z³o¿onych
wniosków
(20.06.2005)
Applications
submitted

Liczba
z³o¿onych
wniosków
(31.08.2005)
Applications
submitted

Dolno l¹skie

01.06.2005  01.08.2005

0

6

Kujawsko-Pomorskie

27.06.2005  29.07.2005



0

Lubelskie

14.04.2005  20.05.2005

10



Lubuskie

04.04.2005  termin nieokre lony
(the final date is unknown)

0

0

06.06.2005  06.07.2005

1



Ma³opolskie

nie ma jeszcze ustalonego terminu
(the final date has not been
specified yet)





Mazowieckie

nie ma jeszcze ustalonego terminu
(the final date has not been
specified yet)





Opolskie

07.03.2005  08.06.2005

0



Podkarpackie

14.03.2005  31.05.2005

6



Podlaskie

16.05.2005  termin nieokre lony
(the final date is unknown)

0

0

Pomorskie

04.07.2005  16.08.2005



0

l¹skie

01.07.2005  01.08.2005



3

wiêtokrzyskie

01.03.2005  30.09.2005

0

0

Warmiñsko-Mazurskie

25.07.2005  31.08.2005



0

Wielkopolskie

23.05.2005  termin nieokre lony
(the final date is unknown)

0

0

Zachodniopomorskie

16.05.2005  termin nieokre lony
(the final date is unknown)

0

0

Województwo
Province

£ódzkie

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie informacji uzyskanych w Urzêdach Marsza³kowskich
poszczególnych województw.
Source: Own study based on data provided by the Marshal Offices.
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Formularz wniosku jest ³atwo dostêpny, m.in. mo¿na go znaleæ na
stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i w³aciwego
Urzêdu Marsza³kowskiego, który jest instytucj¹ wdra¿aj¹c¹ przedmiotowy
program. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem wykonawczym z 17 grudnia 2004 r. do
Ustawy o Narodowym Planie Rozwoju (DzU z 2004 r, Nr 116, poz. 1206)
 w sprawie trybu sk³adania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich,
20042006  wniosek powinien byæ sk³adany w formie elektronicznej i papierowej, wraz z odpowiednimi za³¹cznikami. Istnieje równie¿ instrukcja
wype³niania omawianego wniosku, dostêpna m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Rys. 2. Punktacja w zale¿noci od procentu wnioskuj¹cych
o scalenie lub procentów gruntów
Fig. 2. Grading scale depending on the percentage of applications for land
consolidation or on the percentage of land
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Uzupe³nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów
wiejskich, 20042006.
Source: Own study based on the Supplement to the Sectoral Operational Programme
Restructuring and Modernization of the Food Sector and Rural Areas Development,
20042006.

Program SPO-ROL obejmuje terytorium ca³ego kraju, ale nie wszystkie
województwa skorzysta³y z pomocy finansowej w zakresie dzia³ania 2.2
z powodu m.in. braku zapotrzebowania na prace scaleniowe. Przyk³adem
mog¹ byæ m.in. woj. opolskie i woj. warmiñsko-mazurskie, gdzie, jak podaj¹
tamtejsze Urzêdy Marsza³kowskie, w przewidzianym terminie nie wp³yn¹³ ¿aden wniosek. Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e w woj. warmiñ-
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sko-mazurskim zostanie ustalony drugi termin naboru wniosków, lecz obecnie jest to przedmiotem dyskusji. Województwa ma³opolskie i mazowieckie
nie maj¹ jeszcze ustalonego terminu sk³adania wniosków dotycz¹cych scalania gruntów, co wi¹¿e siê z tym, ¿e te województwa przyst¹pi¹ do realizacji
dzia³ania w póniejszym okresie lub w ogóle do niego nie przyst¹pi¹. Zdarza
siê równie¿ tak, ¿e mimo z³o¿enia wniosku, nie spe³nia on kryteriów zwi¹zanych z wyborem projektu do dalszego rozpatrywania. Kryteria wyboru
projektu s¹ zamieszczone w za³¹czniku do Uzupe³nienia SPO-ROL. Warunków jest 10 i za ka¿dy spe³niony warunek, projekt dostaje odpowiedni¹
liczbê punktów. Maksymalna liczba punktów, jak¹ mo¿na uzyskaæ, to 60.
Najwiêcej punktów uzyskuje siê za spe³nienie kryterium dotycz¹cego
procentu w³acicieli gospodarstw rolnych wnioskuj¹cych o scalenie lub procentu gruntów, których w³aciciele z³o¿yli wniosek o przeprowadzenie scalenia. Za pozosta³e spe³nione kryteria projekt uzyskuje po 1 punkcie.
Uwzglêdniane bêd¹ wnioski z tych województw, w których bêdzie mo¿na
osi¹gn¹æ za³o¿one cele dzia³ania 2.2, czyli obszary najbardziej wymagaj¹
przeprowadzenia prac scaleniowych. Dotyczy to szczególnie wschodniej
i po³udniowej czêci kraju.
Na rysunku 3 przedstawiano schemat wdro¿enia dzia³ania pt. Scalenie
gruntów. Rysunek 4 ukazuje przestrzenne rozmieszczenia obszarów wg województw o najwiêkszej i najmniejszej liczbie prac scaleniowych.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podaje informacje o stanie realizacji dzia³ania Scalenie gruntów w ramach programu SPO-ROL. Na
dzieñ 22 czerwca 2005 r. dla dzia³ania 2.2 zosta³o wykorzystane 39,22%
limitu rodków, czyli jest to kwota ok. 8,34 mln euro. Przyjêto 6 z³o¿onych
wniosków, lecz nie podpisano umowy z odbiorcami pomocy. Wed³ug stanu
realizacji programu na 7 lipca 2005 r. limit wykorzystania rodków dla
omawianego dzia³ania wzrós³ do 62,84% i wynosi ok. 13,36 mln euro. Jest
to spowodowane zwiêkszeniem liczby przyjêtych wniosków o 10 w stosunku do poprzedniego zestawienia z czerwca 2005 roku. Kolejne dane
o stanie realizacji programu pochodz¹ z 13 lipca 2005 r. Wynika z nich,
¿e wykorzystanie limitu wzros³o o 1,46% w stosunku do zestawienia z 7 lipca 2005 r. i wynosi ok. 13,55 mln euro, a liczba z³o¿onych
wniosków wzros³a do 17. W dalszym ci¹gu nie podpisano umów z odbiorcami pomocy. Na podstawie informacji uzyskanych z odpowiednich Urzêdów
Marsza³kowskich wnioski o dofinansowanie projektu w ramach dzia³ania
Scalenia gruntów zosta³y z³o¿one w woj. lubelskim i podkarpackim. W woj.
lubelskim ok. 35% gmin potrzebuje prac scaleniowych na obszarze dochodz¹cym w niektórych gminach nawet do 50%. W woj. podkarpackim przesz³o 50% gmin wymaga poprawy organizacji przestrzennej gospodarstw
rolnych, które zajmuj¹ ponad 57% ogólnej powierzchni województwa, wynosz¹cej ok. 18 tys. ha.
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Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu składa się w Urzędzie
Marszałkowskim albo wojewódzkiej samorządowej jednostce
organizacyjnej, zgodnie z trybem określonym w odrębnych przepisach
Applications for aid shall be submitted to a Marshal Office appropriate
with respect to the project location, according to the procedure described
in the relevant legal provisions

47

Starostwo Powiatowe
beneficjent (projektodawca)
The head of Powiat
Beneficiary (applicant)

Wyznaczona komórka organizacyjna w Urzędzie Marszałkowskim albo
wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej poddaje wniosek
o dofinansowanie realizacji projektu weryfikacji formalnej,
w szczególności w zakresie terminowości, poprawności jego
wypełnienia i kompletności załączników
Appointed organizational units of the Marshal Office conduct formal
verification of the application by checking whether it was submitted
on time, whether the form is completed correctly and whether all
the attachments have been provided

Urząd Marszałkowski
Instytucja wdrażająca
Marshal Offices
– Implementing Institution

Zatwierdzenie projektów do realizacji następuje w formie uchwały
zarządu województwa. Zatwierdzenie jest poprzedzone sporządzeniem
listy projektów wraz z oceną punktową i przekazaniem ich
do akceptacji RKS
Approval of projects for implementation by the Provincial Council,
in the form of a resolution.The approval is preceded by drawing up
a list of projects and project ranking lists to be submitted to the Regional
Steering Committee for approval

Przyjęcie projektu do realizacji następuje z dniem zawarcia umowy
o dofinansowanie projektu. Umowa o dofinansowanie projektu
zawierana jest między samorządem województwa a wnioskodawcą,
a jej podpisanie następuje w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego albo
wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej
A project is formally accepted for implementation at the moment
of signing a contract for project co-financing. The contract is concluded
between the Provincial Council and the Applicant)

Płatności na rzecz beneficjenta, zleconych przez samorząd
województwa, dokonuje ARiMR. O dokonaniu płatności ARiMR
informuje Urząd Marszałkowski albo wojewódzką samorządową
jednostkę organizacyjną
Payment to the beneficiary shall be effected by ARMA based
on authorization by the competent Marshal Office. The Agency shall
inform the competent Marshal Office about the effected payment)

ARiMR beneficjent końcowy
Agency for Restructuring and
Modernization of Agriculture
– final beneficiary

Rys. 3. Zasady wdro¿enia dzia³ania 2.2
Fig. 3. Rules of Task 2.2 implementation
ród³o: Opracowanie na podstawie Uzupe³nienia Sektorowego Programu Operacyjnego
Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 20042006.
Source: study based on the Supplement to the Sectoral Operational Programme Restructuring and Modernization of the Food Sector and Rural Areas Development, 20042006.
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Pomorskie

Lubuskie

Podlaskie

Łódzkie
Lubelskie

Podkarpackie

województwa z największą liczbą przeprowadzonych scaleń gruntów
provinces with the largest amount of land onsolidation works
województwa z najmniejszą liczbą przeprowadzonych scaleń gruntów
provinces with the smallest amount of land consolidation works

Rys. 4. Przestrzenne rozmieszczenie obszarów wg województw o najwiêkszej i najmniejszej
liczbie prac scaleniowych
Fig. 4. Spatial location of land according to provinces with the largest and smallest amount
land consolidation works
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z www.minrol.gov.pl.
Source: Own study based on www.minrol.gov.pl.

Informacje o stanie realizacji SPO-ROL na 10 sierpnia oraz 17 sierpnia
2005 r. pokazuj¹, ¿e liczba z³o¿onych wniosków o dofinansowanie realizacji
projektów w ramach omawianego dzia³ania wynosi 26. W woj. dolnol¹skim,
które liczy 169 gmin, z czego ok. 35% wymaga przeprowadzenia prac scaleniowych, z³o¿ono 6 wniosków. Trzy kolejne wnioski zosta³y z³o¿one
w woj. l¹skim, gdzie ok. 12% gmin z 166 wymaga przeprowadzenia prac
scaleniowych. Wykorzystanie limitu rodków przeznaczonych na to dzia³anie
przekroczy³o 21,25 mln euro (o ok. 10%). Dotychczasowa liczba z³o¿onych
wniosków wynosi 26, lecz do tej pory nie zawarto umowy z odbiorcami
pomocy.
Scalenia gruntów potrzebuje równie¿ woj. ma³opolskie. Jak podaje
Urz¹d Marsza³kowski woj. ma³opolskiego, obszar po³udniowej Polski
jest opóniony w stosunku do krajów Unii Europejskiej w zakresie
scaleñ ok. 3040 lat. Niemniej jednak na terenie tego województwa na
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pomorskie

wielkopolskie

lubuskie

łódzkie
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małopolskie

opolskie

świętokrzyskie
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mln €
4.50
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2.00
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1.00
0.50
0.00

lubelskie

31 sierpnia 2005 r., jak ju¿ wczeniej wspomniano, nie ustalono terminu
naboru wniosków w ramach dzia³ania 2.2. Nie ma te¿ pewnoci, czy takie
dzia³anie bêdzie uruchomione.
Analizuj¹c dane dotycz¹ce indykatywnego podzia³u rodków UE na
województwa  na podstawie wskaników przyjêtych uchwa³ami Komitetu Steruj¹cego SPO  mo¿na stwierdziæ, ¿e woj. lubelskie, podkarpackie
oraz l¹skie na dofinansowanie projektów w ramach dzia³ania 2.2 maj¹
przydzielone najwiêksze  w porównaniu z pozosta³ymi województwami 
nak³ady finansowe pochodz¹ce z EFOiGR. Województwo lubelskie otrzyma³o 4,18 mln euro, woj. podkarpackie 3,56 mln euro, a woj. l¹skie
1,70 mln euro ze rodków publicznych, które wynosz¹ 14,45 mln euro, co
stanowi 85% ogólnej puli rodków publicznych przeznaczonych na scalanie
gruntów.

Rys. 5. Indykatywny podzia³ rodków UE na scalanie gruntów w ramach SPO na dzieñ
25.11.2004
Fig. 5. Indicative division of EU resources for land consolidation within the SOP as of
25.11.2004
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z www.minrol.gov.pl.
Source: Own study based on www.minrol.gov.pl.

Najmniejszy limit rodków na to dzia³anie zosta³ przydzielony województwom: pomorskiemu  112,34 tys. euro, wielkopolskiemu i lubuskiemu
 142,20 tys. euro. Rozdzielenie miêdzy województwa naszego kraju rodków w ramach alokacji podstawowej, tj. 85%, a tak¿e pozosta³ych 15%, które
wynosz¹ 2,55 mln euro, jest oparte na zasadach i kryteriach okrelonych
w oddzielnych uchwa³ach Komitetu Steruj¹cego SPO-ROL.
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Kwotê 14,45 mln euro podzielono na podstawie Uchwa³y Nr 4/2004
Komitetu Steruj¹cego SPO-ROL z 25 listopada 2004 r., wg algorytmu:
Uk =

16

Pk ⋅ Trk

⋅ 100%,

∑ ( Pm ⋅ Trm )

m =1

k

U
Pk,m
Trk,m

 procentowy udzia³ województwa w puli rodków na dzia³anie 2.2, województwa od 1 do 16,
 liczba obiektów, z uwzglêdnieniem powierzchni przeznaczonej do realizacji w dzia³aniu 2.2, zg³oszonych przez poszczególne województwa,
 wskanik zró¿nicowania terenu w poszczególnych województwach.

Wskanik zró¿nicowania terenu przyjêto na podstawie Rozporz¹dzenia
Ministra i Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie
wysokoci stawek dotacji przedmiotowych dla ró¿nych podmiotów wykonuj¹cych zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegó³owych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji.
Przewiduje siê, ¿e spadek wykonywania prac scaleniowych z ok. 300 000 ha
rocznie w latach 70. do rednio 7000 ha po 2000 r. ma szansê na wyhamowanie dziêki rodkom Unii Europejskiej. Szacuje siê, ¿e od 2007 r. tempo
prac scaleniowych wzronie do ok. 40 000 ha rocznie. Jest to bardzo istotne
ze wzglêdu na to, ¿e obecnie w Polsce scaleniem powinno byæ objête ok.
3 400 000 ha gruntów. Przy dotychczasowym tempie prac zmieniaj¹cych
strukturê przestrzenn¹ i bez unijnych rodków pomocowych zajê³oby to kilka stuleci.

Podsumowanie
1. Scalanie gruntów jest obecnie jedn¹ z istotniejszych i najtrudniejszych metod przekszta³cania struktury przestrzennej wsi. Jej przekszta³canie jest jednym z wielu elementów, dzieku którym bêdzie mo¿liwa powolna,
ale stopniowa poprawa sytuacji rolnictwa w naszym kraju.
2. Nale¿y umiejêtnie wykorzystaæ szansê rozwoju obszarów wiejskich,
jak¹ stwarzaj¹ fundusze strukturalne. Scalenia gruntów w du¿ej mierze s¹
uzale¿nione od odpowiednich Urzêdów Marsza³kowskich, które decyduj¹,
jak du¿a pomoc zostanie przeznaczona na to dzia³anie. W rezultacie polskie
rolnictwo bêdzie siê m.in. charakteryzowaæ korzystnym roz³ogiem gospodarstw rolnych, wiêksz¹ efektywnoci¹ gospodarowania, usprawnieniem
mechanizacji upraw polowych.

Analiza krajowego i unijnego wsparcia finansowego realizacji scaleñ gruntów...

51

Pimiennictwo
Rocznik Statystyczny Województw. Red. Dmochowska H. 2004. G³ówny Urz¹d Statystyczny,
Warszawa.

Przepisy prawne
Sektorowy Program Operacyjny pt. Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego
oraz rozwój obszarów wiejskich, 20042006. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2004.
Uzupe³nienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora
¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 20042006. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2004.
Uchwa³a Nr 4/2004 Komitetu Steruj¹cego Sektorowym Programem Operacyjnym z 25 listopada 2004 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2004.
www.arimr.gov.pl (strona internetowa przegl¹dana 07.07.2005).
www.fundacja-wpr.pl (strona internetowa przegl¹dana 16.07.2005).
www.funduszestrukturalne.gov.pl (strona internetowa przegl¹dana 19.07.2005).
www.minrol.gov.pl (strona internetowa przegl¹dana 07.07.2005  31.08.2005).
www.podkarpackie.pl (strona internetowa przegl¹dana 28.07.2005).
www.um.wrotamalopolski.pl (strona internetowa przegl¹dana 28.07.2005).

Przyjêto do druku 2006.05.18

52

Agnieszka Trystu³a

Wykorzystanie emisji obligacji komunalnych w procesie absorpcji...

BIULETYN NAUKOWY

53

Skrót: Biul. Nauk., Nr 27 (2/2006)

WYKORZYSTANIE EMISJI
OBLIGACJI KOMUNALNYCH W PROCESIE
ABSORPCJI RODKÓW FINANSOWYCH
Z FUNDUSZY UNIJNYCH
Eliza Chodkowska
Katedra Makroekonomii i Doktryn Ekonomicznych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
S ³ o w a k l u c z o w e: obligacje komunalne, fundusze unijne.
Abstrakt
Rozwój jednostek samorz¹du terytorialnego jest warunkowany m.in. umiejêtnoci¹ zabezpieczenia przez nie odpowiednich rodków finansowych, niezbêdnych do finansowania planowanych przedsiêwziêæ inwestycyjnych. Podstawê stanowi odpowiednio skonstruowany monta¿ finansowy przedsiêwziêcia, wykorzystuj¹cy, oprócz tradycyjnych róde³ finansowania
inwestycji, jak: kapita³ w³asny, kredyty bankowe czy po¿yczki, emisjê obligacji komunalnych,
stanowi¹c¹ istotny element warunkuj¹cy mo¿liwoæ wykorzystania przez jednostki samorz¹du terytorialnego rodków pochodz¹cych z funduszy unijnych.

USE OF THE COMMUNAL BOND ISSUE IN THE PROCESS
OF ABSORPTION OF FINANCIAL MEANS FROM THE EUROPEAN UNION FUNDS
Eliza Chodkowska
Department of Macroeconomics and Economic Doctrines
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
K e y w o r d s: communal bonds, European union funds.
Abstract
The development of local government units is determined, among others, by their ability
to secure adequate financial means, indispensable for financing investment projects. However, the basis is provided by a well-devised financial engineering plan of the undertaking, in
which traditional sources of finance, such as ownership capital, bank credits or loans, are
accompanied by the communal bond issue. The communal bond issue is an essential element
enabling local government units to use financial means coming from the European Union
funds.
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Wstêp
Realizacja zadañ samorz¹du terytorialnego, dotycz¹cych zarówno dzia³alnoci bie¿¹cej, jak i inwestycyjnej, wymaga zapewnienia odpowiednich
rodków finansowych. Ograniczonoæ rodków pozostaj¹cych w dyspozycji
jednostek samorz¹du terytorialnego, rosn¹ce wymagania spo³ecznoci lokalnych, a tak¿e zmiany podyktowane przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej wymuszaj¹ na jednostkach samorz¹du terytorialnego intensyfikacjê
dzia³añ w zakresie poszukiwania nowych, efektywnych róde³ finansowania
inwestycji.
Akcesja Polski poszerzy³a wachlarz dostêpnych dla jednostek samorz¹du terytorialnego róde³ kapita³u. Oprócz ró¿nego rodzaju po¿yczek, kredytów bankowych czy rodków pochodz¹cych z emisji obligacji komunalnych,
bardzo znacz¹cym potencjalnym ród³em finansowania ich dzia³alnoci inwestycyjnej sta³y siê fundusze przedakcesyjne, a potem strukturalne. O ile stanowi¹ one du¿¹ szansê dla rozwoju gmin, o tyle otrzymanie
pomocy unijnej mo¿e nastrêczaæ pewne trudnoci, zwi¹zane chocia¿by ze
spe³nieniem okrelonych warunków dotycz¹cych wspó³finansowania projektu, realizowanego przy udziale rodków unijnych. Szansê dla jednostek samorz¹dowych w tym zakresie mo¿e stanowiæ emisja obligacji komunalnych.
Celem artyku³u jest okrelenie znaczenia wykorzystania emisji obligacji
komunalnych w procesie pozyskiwania przez jednostki samorz¹du terytorialnego rodków finansowych z funduszy unijnych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem przyk³adu gminy miejsko-wiejskiej Nidzica.

Istota obligacji komunalnych
Podstawê prawn¹ emisji obligacji komunalnych przez jednostki samorz¹du terytorialnego stanowi¹ obecnie przepisy Ustawy z 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (DzU z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) oraz
Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (DzU z 1995 r.
Nr 83, poz. 420, z pón. zm.). Istotne regulacje prawne zawieraj¹ równie¿
ustawy: z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (DzU z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, z pón. zm.), z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(DzU z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) i z 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie województwa (DzU z 1998 r. Nr 91, poz. 576, z pón. zm.),
a tak¿e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie
papierami wartociowymi (DzU z 1997 r. Nr 118, poz. 754, z pón. zm.).
Zgodnie z ustaw¹ o obligacjach, obligacja (³ac. obligato) jest papierem
wartociowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, ¿e jest
d³u¿nikiem w³aciciela obligacji (obligatariusza) i zobowi¹zuje siê wobec niego do spe³nienia okrelonego wiadczenia wykupu obligacji (Ustawa
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z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU z 2001 r. Nr 120, poz. 1300,
z pón. zm, art. 4, ust. 1.).
Emitent zobowi¹zuje siê do zap³acenia odsetek w trybie i terminach
okrelonych w treci obligacji. Mo¿e on ponadto zobowi¹zaæ siê do spe³nienia
dodatkowych wiadczeñ (np. zwolnienie z podatków). wiadczenia wynikaj¹ce z obligacji mog¹ mieæ charakter pieniê¿ny (wykup obligacji przez emitenta i zap³ata przez niego oprocentowania) lub niepieniê¿ny.
Obligacje komunalne stanowi¹ szczególny rodzaj d³u¿nych papierów wartociowych. W literaturze przedmiotu s¹ one definiowane najczêciej jako
papiery wartociowe emitowane przez jednostki samorz¹du terytorialnego
(gminy, powiaty, województwa), zwi¹zki tych jednostek lub miasto sto³eczne
Warszawê w celu pozyskania rodków na finansowanie inwestycji zwi¹zanych
z realizacj¹ celów publicznych, stanowi¹ formê zaci¹gania d³ugu publicznego
przez ich emitentów i podlegaj¹ re¿imowi przepisów prawnych dotycz¹cych
funkcjonowania i finansowania samorz¹du terytorialnego.
Kryteria wyodrêbniania obligacji komunalnych mo¿na odnieæ do:
 osoby emitenta, którym s¹ jednostki samorz¹du terytorialnego, zwi¹zki
tych jednostek oraz miasto sto³eczne Warszawa,
 podstawowego celu emisji obligacji, jakim jest pozyskanie rodków pieniê¿nych na realizacjê inwestycji komunalnych,
 publicznoprawnych uwarunkowañ emisji wynikaj¹cych nie tylko z ustawy
o obligacjach, ale tak¿e z ustawy o finansach publicznych i dotycz¹cych
m.in. ograniczeñ w zaci¹ganiu tego rodzaju zobowi¹zañ,
 roli regionalnych izb obrachunkowych, które badaj¹ w trybie nadzoru
zgodnoæ z prawem uchwa³ organów stanowi¹cych jednostek samorz¹du
terytorialnego w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez zarz¹d oraz opiniuj¹ mo¿liwoæ wykupu potencjalnej emisji (GLUMIÑSKA-PAWLIC, SAWICKA 2002).
Gwarantem powodzenia emisji obligacji komunalnych przez gminê, powiat czy województwo jest w³aciwe okrelenie jej wymogów. Organ stanowi¹cy jednostki, w uchwale o emisji obligacji komunalnych, dokonuje:
 ustalenia celu emisji przez okrelenie przedsiêwziêcia, na które bêd¹
przeznaczone rodki pochodz¹ce z emisji,
 ustalenia wielkoci emisji,
 ustalenia wartoci nominalnej pojedynczej obligacji i ceny emisyjnej lub
sposobu jej ustalenia,
 ustalenia rodzaju obligacji (obligacje imienne lub na okaziciela, zabezpieczone lub niezabezpieczone),
 ustalenia formy i wysokoci zabezpieczenia w przypadku emisji obligacji
zabezpieczonych,
 ustanowienia ewentualnego zakazu lub ograniczenia zbywania obligacji
imiennych,
 ustalenia wysokoci oprocentowania obligacji, ³¹cznie z okreleniem, czy
bêdzie to oprocentowanie sta³e, czy zró¿nicowane dla poszczególnych lat,
a tak¿e ustalenia terminów i sposobów jego p³atnoci,

56

Eliza Chodkowska

 ewentualnego ustalenia innych wiadczeñ o charakterze niepieniê¿nym,
do których spe³nienia zobowi¹zuje siê emitent obligacji,
 ustalenia sposobu wykupu obligacji (wykup jednorazowy lub ratalny),
 okrelenia harmonogramu wykupu obligacji, terminów i ewentualnej wysokoci wyp³at,
 okrelenia trybu emisji, a wiêc ustalenia, czy emisja obligacji nast¹pi na
podstawie publicznej subskrypcji, czy te¿ oferty nabycia skierowanej do
indywidualnego adresata, w liczbie nie wiêkszej ni¿ 300 osób,
 ustalenia przewidywanej daty emisji.
W uchwale tej powinny byæ ponadto wskazane ród³a dochodów, z których
zostan¹ sfinansowane zobowi¹zania wynikaj¹ce z emisji obligacji. Organ
stanowi¹cy powinien rozstrzygn¹æ formy obligacji w przypadku emisji zamkniêtych oraz ustaliæ ewentualne wprowadzenie progu emisji warunkuj¹ce
jej dojcie do skutku (GLUMIÑSKA-PAWLIC, SAWICKA 2002). Zgodnie z ustaw¹
o obligacjach, emitent nie mo¿e przeznaczyæ rodków pochodz¹cych z emisji
na cele inne ni¿ wyznaczone.
Obligacjom komunalnym przypisuje siê ró¿nego rodzaju funkcje. W literaturze najczêciej wymienianych jest piêæ podstawowych ich funkcji: po¿yczkowa, lokacyjna, obiegowa, p³atnicza oraz gwarancyjna.
Emitent obligacji na ustalonych warunkach pozyskuje od nabywcy obligacji okrelon¹ sumê pieniêdzy na pewien okres, w czym przejawia siê
funkcja kredytowa (po¿yczkowa) obligacji. Z punktu widzenia nabywcy jest
to jedna z mo¿liwych form lokowania wolnych rodków finansowych. Funkcja obiegowa polega na mo¿liwoci obrotu wtórnego tymi papierami wartociowymi. Funkcja p³atnicza pozwala na spe³nienie wiadczenia wynikaj¹cego z okrelonego stosunku zobowi¹zaniowego przez d³u¿nika w wyniku
przeniesienia w³asnoci obligacji na wierzyciela, szczególnie zamiast spe³nienia wiadczenia pieniê¿nego. Funkcja gwarancyjna przejawia siê w mo¿liwoci dochodzenia przez w³acicieli obligacji przys³uguj¹cych im roszczeñ.
Ze wzglêdu na stopieñ ryzyka zwi¹zanego z realizacj¹ zobowi¹zañ wynikaj¹cych
z obligacji, obligacje emitowane przez jednostki samorz¹du terytorialnego s¹
uznawane za papiery bezpieczne1.
O ile wymienione funkcje wynikaj¹ bardziej z konstrukcji i uregulowañ
prawnych dotycz¹cych tego rodzaju papierów wartociowych, o tyle obligacje
pe³ni¹ jeszcze wiele funkcji zwi¹zanych z celem i efektami towarzysz¹cymi
emisji. rodki pozyskane z emisji obligacji komunalnych najczêciej s³u¿¹
finansowaniu inwestycji realizowanych przez emitenta, dziêki którym nastêpuje rozwój infrastruktury technicznej (np. drogi, mosty) i spo³ecznej (np.
szko³y, mieszkania) regionu (funkcja rozwojowa). Ponadto wybór takiego
sposobu pozyskania kapita³u jest postrzegany jako dowód aktywnoci i kreatywnoci w³adz lokalnych. S³u¿y to kszta³towaniu pozytywnego wizerunku
1 Szerzej: A. Wac³awczyk: Obligacje komunalne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, s. 3456; D. Hajdys: Rozwój rynku obligacji komunalnych w Polsce w latach 19962000,
Wyd. Uniwersytetu £ódzkiego, £ód 2003, s. 33-35.
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emitenta oraz promocji samego projektu, co mo¿e w przysz³oci zaowocowaæ
przyci¹gniêciem bezporednich inwestycji kapita³owych (funkcja promocyjna). Przez emisjê obligacji gmina mo¿e ponadto ³¹czyæ rodowiska lokalne
i skupiaæ je wokó³ idei inwestycyjnej  funkcja aktywizacyjna i konsolidacyjna (Finanse publiczne...2002).
Emisji obligacji komunalnych towarzyszy mo¿liwoæ generowania wielu
korzyci, zarówno dla emitenta, jak i dla nabywcy tego rodzaju papierów
wartociowych. Z punktu widzenia nabywcy korzyci z tytu³u zaanga¿owania kapita³u wi¹¿¹ siê g³ównie z osi¹ganiem przychodów z wyp³acanych
odsetek oraz spe³nieniem innych wiadczeñ o charakterze niepieniê¿nym, do
których mo¿e siê zobowi¹zaæ emitent. Do inwestowania w tego typu papiery
wartociowe sk³ania go to, ¿e obligacje komunalne s¹ zaliczane do papierów
bezpiecznych i pewnych, gdy¿ jednostki samorz¹du terytorialnego s¹ postrzegane jako bardzo wiarygodne2.
Cech¹ charakterystyczn¹ obligacji i niew¹tpliw¹ korzyci¹ dla emitenta
jest du¿a elastycznoæ tej formy pozyskania kapita³u. Przejawia siê ona
m.in. w mo¿liwoci dopasowania wielkoci emisji przez dany podmiot do
jego potrzeb kapita³owych oraz w du¿ej swobodzie okrelenia terminu wykupu obligacji czy terminu wyp³aty odsetek w okresach korzystnych dla emitenta. Harmonogram sp³aty kapita³u jest zale¿ny od jednostki-emitenta,
a nie od banku, jak to jest przy kredycie bankowym. Umo¿liwia to dopasowanie sp³ywu rodków przez odpowiedni podzia³ emisji na serie i transze do
uchwalonego planu rozwoju lokalnego lub wieloletniego planu inwestycyjnego, a tak¿e do ustalonych terminów otrzymywania pomocy unijnej.
Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego poddaj¹ siê wahaniom cykli gospodarczych, dlatego prze¿ywaj¹ one na przemian lata prosperity
i dekoniunktury. Jedn¹ z zalet emisji obligacji przez jednostki samorz¹dowe
jest mo¿liwoæ tzw. wygrywania na cyklu gospodarczym. Emisja obligacji
komunalnych pozwala bowiem wykorzystaæ d³ugoterminowe prognozy dochodów bud¿etowych do takiego ustalenia warunków emisji, a szczególnie
terminu zapadalnoci, by w latach kryzysu mo¿na by³o przeprowadzaæ inwestycje, a sp³acaæ je w latach osi¹gania zwiêkszonych dochodów. Takie rozwi¹zanie gwarantuje obni¿enie kosztów inwestycji ze wzglêdu na tañsz¹ si³ê
robocz¹ i ni¿sze ceny gruntów, bez nadmiernego obci¹¿ania bud¿etu. Osi¹gniecie takiego efektu jest mo¿liwe tylko przy zastosowaniu tego rodzaju
ród³a kapita³u3.

2 Wiarygodnoæ jednostek samorz¹du terytorialnego jako emitentów papierów wartociowych wynika z takich ich cech, jak: niezale¿noæ ekonomiczna zwi¹zana z szerok¹ baz¹
dochodów tych jednostek, posiadanie du¿ego maj¹tku trwa³ego stanowi¹cego zabezpieczenie
dla wierzycieli, brak zdolnoci upad³ociowej jednostek samorz¹du terytorialnego jako podmiotu prawa publicznego.
3 Szerzej: M. Jendra: Nieznane korzyci z obligacji komunalnych, Gazeta Samorz¹du
i Administracji, 2004, 12 (160).
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Monta¿ finansowy4 projektów realizowanych
ze rodków unijnych
Jednostki samorz¹du terytorialnego, jeszcze przed akcesj¹ Polski do
Unii Europejskiej, sta³y siê beneficjentami pomocy unijnej. Pocz¹tkowo korzysta³y one ze rodków unijnych w ramach trzech programów pomocowych:
Phare, ISPA i SAPARD, które póniej maj¹ zast¹piæ fundusze strukturalne
oraz Fundusz Spójnoci. Dzia³ania w ramach programu Phare i SAPARD,
kontynuowane do 2006 r., bêd¹ funkcjonowaæ równolegle z dzia³aniami finansowymi z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójnoci, który po
akcesji przejmie zobowi¹zania funduszu ISPA.
Polska jako kraj objêty pomoc¹ w ramach Celu 1 polityki strukturalnej
Unii Europejskiej ma mo¿liwoæ skorzystania ze rodków pochodz¹cych z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF  European Regional Development Fund), Europejskiego Funduszu Socjalnego (ESF  European Social Fund), Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
(EAGGF  European Agriculture Guidance and Guarantee Fund), Instrumentu Finansowego Wspierania Rybo³ówstwa (FIFG  Financial Instrument for Fisheries Guidance)5. W Polsce ponadto bêd¹ realizowane dwie
sporód czterech Inicjatywy Wspólnoty: INTERREG III oraz EQUAL, finansowane odpowiednio z ERDF i ESF.
W latach 20042006 Narodowy Plan Rozwoju na realizacjê zadañ rozwojowych zak³ada 7635,3 mln euro z zasobów funduszy strukturalnych (Narodowy Plan...2003). W ramach samego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na rozwój regionalny w latach
2004-2006 zostanie przeznaczone ok. 2,5 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 438 mln euro z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. rodki z bud¿etu jednostek samorz¹du terytorialnego, stanowi¹ce czêæ krajowego wk³adu publicznego w tym okresie, wynios¹ 769 mln
euro (Zintegrowany Program... 2004).
Jednostki samorz¹du terytorialnego maj¹ mo¿liwoæ wykorzystania dofinansowania z funduszy na zadania inwestycyjne prowadzone we wszystkich niemal¿e sferach dzia³alnoci. Sektorowe Programy Operacyjne, w ramach których jednostki samorz¹du terytorialnego s¹ beneficjentami pomocy
unijnej, przedstawiono w tabeli 1.

4 U¿ycie okrelenia monta¿ finansowy, oznaczaj¹cego budowê okrelonej struktury finansowej, jest podyktowane coraz czêstszym pojawianiem siê go w pimiennictwie. W zwi¹zku z tym, ¿e u¿ycie s³owa monta¿, maj¹cego typowo techniczny charakter, mo¿e jednak
budziæ w¹tpliwoci czytelnika, autorka zaznacza je kursyw¹.
5 Cel 1  promowanie rozwoju i dostosowañ strukturalnych w regionach s³abiej rozwiniêtych (tzn. takich, w których poziom PKB na jednego mieszkañca, mierzony parytetem si³y
nabywczej i obliczany na podstawie danych Wspólnoty za ostatnie trzy lata, jest ni¿szy od
75% redniej unijnej) oraz s³abo zaludnionych regionów pó³nocnych, gdzie gêstoæ zaludnienia nie przekracza 8 osób na 1 km2.
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Ta b e l a 1
Ta b l e 1
Sektorowe Programy Operacyjne
Sectoral Operational Programmes
Beneficjent pomocy
Beneficiary

Lp.
No.

Sektorowy Program
Operacyjny (SPO)
Sectoral Operational
Programme (SOP)

Dzia³anie
Measures

1

2

3

1

2

3

4

SPO  Rozwój zasobów
ludzkich
SOP  Development of
human resources

SPO  Restrukturyzacja
i modernizacja sektora
¿ywnociowego i rozwój
obszarów wiejskich
SOP  Restructuring and
modernization of the food
sector and rural areas
development

powiat
wojegmina adminiwództwo
ommune strative
province
district
4

5

6

1.2. Perspektywy dla m³odzie¿y
Prospects for young people

*

*

*

1.3. Przeciwdzia³anie i zwalczanie d³ugotrwa³ego bezrobocia
Counteracting and preventing
long-term unemployment

*

*

*

1.4. Integracja zawodowa i spo³eczna osób niepe³nosprawnych
Professional and social
integration of the disabled

*

*

*

1.5. Promocja aktywnej polityki
spo³ecznej poprzez wsparcie
grup szczególnego ryzyka
Promotion of active social policy
through offering support to
particular risk groups

*

*

*

1.6. Integracja i reintegracja
zawodowa kobiet
Professional integration and
reintegration of women

*

*

*

2.2. Scalanie gruntów
Land consolidation

*

2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego
Rural areas renewal and
preservation of cultural heritage

*

2.7. Pilota¿owy program Leader+
Pilot project Leader+

*

SPO  Rybo³ówstwo
i przetwórstwo ryb
SOP  Fisheries and
fish processing

3.1. Ochrona i rozwój zasobów
wodnych
Protection and development of
water resources

SPO  Transport
SOP  Transport

2.2. Usprawnienie przejazdów
drogami krajowymi przez
miasta na prawach powiatu
Improvement of transit through
cities and towns

*

*
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cd. tab. 1
cont. tab. 1

1

2

5

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju
Regionalnego
Integrated Regional Operational Programme

3

4

5

6

1.1. Modernizacja i rozbudowa
regionalnego uk³adu transportowego
Modernisation and development
of the regional transport system

*

*

*

1.1.1. Infrastruktura drogowa
Road infrastructure

*

*

*

1.1.2. Infrastruktura transportu
publicznego
Public transport infrastructure

*

*

*

1.2. Infrastruktura ochrony
 rodowiska
Environmental protection
infrastructure

*

*

*

1.3. Regionalna infrastruktura
spo³eczna
Regional social infrastructure

*

*

*

1.4. Rozwój turystyki i kultury
Development of tourism and
culture

*

*

*

1.5. Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego
Information society
infrastructure

*

*

*

1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach
Public transport development in
urban areas

*

*

*

2.1. Rozwój umiejêtno ci powi¹zany z potrzebami regionalnego
rynku pracy i mo¿liwo ci kszta³cenia ustawicznego w regionie
Development of competencies
and skills related to the needs of
a regional labour market and
life-long learning opportunities

*

*

*

2.2. Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy
stypendialne
Equalizing educational opportunities through scholarship
programmes
2.3. Reorientacja zawodowa
osób odchodz¹cych z rolnictwa
Vocational reorientation of
persons leaving the agricultural
sector

*

*

*

*
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cd. tab. 1
cont. tab. 1
1

2

4

5

6

2.4. Reorientacja zawodowa
osób zagro¿onych procesami
restrukturyzacyjnymi
Vocational reorientation of the
workforce affected by
restructuring processes

*

*

*

2.5. Promocja przedsiêbiorczo ci
Entrepreneurship promotion

*

*

*

3

3.1. Obszary wiejskie
Rural areas

*

3.2. Obszary podlegaj¹ce
restrukturyzacji
Areas undergoing restructuring

*

3.3. Zdegradowane obszary
miejskie, poprzemys³owe
i powojskowe
Degraded urban, post-industrial
and post-military sites

*

*

3.5. Lokalna infrastruktura
spo³eczna
Local social infrastructure

*

*

*

Zgodnie z zasadami realizacji projektów ze wsparciem funduszy strukturalnych, beneficjenci pomocy s¹ zobowi¹zani zapewniæ rodki umo¿liwiaj¹ce finansowanie wk³adu w³asnego  gwarantuj¹ce pokrycie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, oraz finansowanie pomostowe 
umo¿liwiaj¹ce p³ynne dokonywanie rozliczeñ z wykonawcami i dostawcami
w ciê¿ar dofinansowania, które zostanie przekazane po zakoñczeniu realizacji projektu (lub jego wydzielonej czêci).
Na podstawie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projekty w 75% mog¹ byæ dofinansowane ze rodków pochodz¹cych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niektóre dzia³ania wchodz¹ce w sk³ad programu operacyjnego dopuszczaj¹ monta¿ finansowy
uwzglêdniaj¹cy pomoc pochodz¹c¹ z rezerwy celowej ministra gospodarki,
pracy i polityki spo³ecznej w wysokoci 10% ca³kowitych kosztów kwalifikowanych projektu6. Tak wiêc jednostki realizuj¹ce konkretne projekty musz¹
zapewniæ jedynie 25% lub nawet 15% rodków w³asnych. W ich sk³ad mog¹
wejæ nie tylko wolne rodki bud¿etowe jednostek samorz¹du, ale tak¿e
ró¿nego rodzaju po¿yczki, kredyty bankowe oraz rodki z emisji obligacji
komunalnych. Zgromadzenie odpowiedniej iloci rodków na sfinansowanie
planowanego przedsiêwziêcia wymaga odpowiednio skonstruowanego monta¿u finansowego, którego ogólny schemat przedstawiono w tabeli 2.
6 Dotyczy to np. dzia³añ: 3.2. Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji, 3.3. Zdegradowane
tereny miejskie, poprzemys³owe i powojskowe, 3.5. Lokalna infrastruktura spo³eczna.
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Ta b e l a 2
Ta b l e 2
Monta¿ finansowy projektu
Financial engineering project
Koszty
niekwalifikowane
Unqualified costs

Ca³kowity koszt
projektu
Total costs of the
project

rodki w³asne beneficjenta
Beneficiary's own sources
kredyt bankowy/emisja obligacji
bank credit/bond issue
rodki w³asne beneficjenta
beneficiary's own sources

koszty
kwalifikowane
qualified costs

wk³ad w³asny
beneficjenta
beneficiary's own
contribution

wk³ad rzeczowy
material contribution
dotacje
grants
kredyt bankowy/emisja obligacji
bank credit/bond issue

rodki z funduszu strukturalnego
(finansowanie pomostowe)
financial means from the structural fund

rodki uzyskane z emisji obligacji komunalnych mog¹ s³u¿yæ zarówno
do finansowania wk³adu w³asnego beneficjenta pomocy, jak i pokrycia czêci
kosztów niekwalifikowanych. Podczas konstrukcji monta¿u finansowego projektu realizowanego przy udziale rodków unijnych emisja obligacji komunalnych jest alternatyw¹ dla kredytu bankowego. Coraz czêciej jednostki
samorz¹du terytorialnego wybieraj¹ to pierwsze ród³o kapita³u. O wy¿szoci obligacji nad kredytem bankowym decyduj¹ g³ównie przes³anki ekonomiczne  kredyt bankowy z regu³y poci¹ga za sob¹ wy¿sze koszty ni¿ te
towarzysz¹ce emisji obligacji komunalnych. Zwi¹zane jest to m.in. z wy¿szym oprocentowaniem i czêstoci¹ sp³at naliczanych odsetek. Istotn¹ cech¹
emisji jest to, ¿e nie wymaga ona zabezpieczenia, jakie jest konieczne przy
zaci¹ganiu kredytu. Emisja obligacji pozwala ponadto na uniezale¿nienie siê
od banku jako jedynego ród³a finansowania. Takie rozproszenie podmiotów
finansuj¹cych to niew¹tpliwa korzyæ dla emitenta, gdy¿ gwarantuje roz³o¿enie ryzyka. Emisja obligacji daje ponadto mo¿liwoæ uzyskania rodków
na okres znacznie d³u¿szy ni¿ w przypadku kredytu (nawet kilkanacie lat),
co jest szczególnie istotne z punktu widzenia jednostek realizuj¹cych d³ugotrwa³e projekty inwestycyjne7.
Z kredytem bankowym mog¹ siê wi¹zaæ liczne ograniczenia, jak kontrola
banku nad wykorzystaniem pieniêdzy, mo¿liwoæ siêgania do pieniêdzy w transzach. Istotnym utrudnieniem jest tak¿e mo¿liwoæ postawienia ca³ego kredytu
7 Szerzej: J. Ostrowski, M. Stêpniewski, P. liwiñski: Emisja obligacji komunalnych w
teorii i praktyce, Twigger, Warszawa 2000, s. 4654.
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w stan wymagalnoci. W przypadku obligacji jest inaczej  po zamkniêciu
emisji ca³oæ rodków trafia do emitenta, a warunki korzystania z tych pieniêdzy s¹ znacznie ³agodniejsze ni¿ przy kredycie (GAJDZIÑSKI 1998).
Istotna jest tak¿e du¿a elastycznoæ w kszta³towaniu warunków emisji
obligacji, inaczej ni¿ przy zaci¹ganiu kredytu, gdy to bank okrela warunki
jego sp³aty. W pewnych jednak sytuacjach zaci¹gniêcie kredytu mo¿e stanowiæ korzystniejsze rozwi¹zanie ze wzglêdu na wysok¹ pracoch³onnoæ i kosztownoæ organizacji emisji (odnosz¹ce siê np. do przygotowania memorandum informacyjnego). Emisja obligacji jest bardziej czasoch³onna. Emisja
redniej wielkoci trwa ok. 23 miesi¹ce, licz¹c od czasu podjêcia przez
emitenta (np. radê gminy) wstêpnej decyzji o zaci¹gniêciu takiej po¿yczki.
Ogólnie mo¿na przyj¹æ, ¿e do finansowania w krótkim horyzoncie czasowym, np. rocznym, korzystniejsze jest zaci¹gniêcie kredytu. Kredyty s¹ lepszym sposobem finansowania pomostowego, a obligacje lepszym ród³em
zabezpieczenia wk³adu w³asnego realizowanej inwestycji.
Ze wzglêdu na czasoch³onnoæ realizowanych inwestycji i du¿¹ skalê
ponoszonych kosztów, emisja obligacji mo¿e siê okazaæ skutecznym sposobem na pokrycie potrzeb kapita³owych zwi¹zanych z refinansowaniem projektów. Przy projektach refinansowanych dopiero po zakoñczeniu inwestycji
(np. SAPARD) dobrym rozwi¹zaniem mo¿e byæ przeprowadzenie emisji
z 2 lub 3 letnim terminem wykupu (termin wykupu powinien byæ dostosowany do okresu realizacji inwestycji). W takim przypadku rodki z emisji
umo¿liwiaj¹ sfinansowanie przedsiêwziêcia, a wykup obligacji nastêpuje ze
rodków pomocowych refunduj¹cych wydatki. W uzasadnionych przypadkach op³acalne mo¿e byæ przeprowadzenie jednej du¿ej emisji na pozyskanie
rodków zarówno na refinansowanie, jak i wspó³finansowanie kosztów
projektu.
Warto podkreliæ, ¿e emisja obligacji komunalnych, tak jak zaci¹gniecie
po¿yczki czy kredytu, podlega ograniczeniom wynikaj¹cym z ustawy o finansach publicznych dotycz¹cych zad³u¿enia jednostki samorz¹du terytorialnego. Zgodnie z art. 114 niniejszej ustawy, ³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie mo¿e przekraczaæ 60%
wykonanych w tym roku bud¿etowym dochodów. Dodatkowo w trakcie roku
bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na
koniec kwarta³u nie mo¿e przekraczaæ 60% planowanych w danym roku
bud¿etowym dochodów tej jednostki. Ograniczeñ tych nie stosuje siê jednak
do d³ugu wynikaj¹cego z emisji papierów wartociowych, zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi w umowach dotycz¹cych wykorzystania rodków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójnoci Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych, DzU z 2003 r. Nr 15, poz. 148, art. 114, ust. 1,2,3).
Gdy rodki z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójnoci Unii
Europejskiej nie zostan¹ przekazane lub po ich przekazaniu zostanie orzeczony ich zwrot, zobowi¹zania samorz¹dów powsta³e z wymienionych tytu³ów trac¹ swój preferencyjny charakter i podlegaj¹ wliczeniu do ustawowego
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limitu. W takiej sytuacji jednostka samorz¹du terytorialnego nie mo¿e emitowaæ papierów wartociowych, zaci¹gaæ kredytów, po¿yczek i udzielaæ porêczeñ do czasu zmniejszenia wysokoci ³¹cznego zad³u¿enia do okrelonego
ustaw¹ maksimum.
Ograniczeniu ustawowemu podlega równie¿ ³¹czna kwota kosztów obs³ugi d³ugu, tj. suma przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku bud¿etowym rat
kredytów i po¿yczek oraz potencjalnych sp³at kwot wynikaj¹cych z udzielonych przez jednostki samorz¹du terytorialnego porêczeñ wraz z nale¿nymi
w danym roku odsetkami od tych kredytów i po¿yczek, oraz nale¿nych odsetek i dyskonta, a tak¿e przypadaj¹cych w danym roku bud¿etowym wykupów
papierów wartociowych emitowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego, która nie mo¿e przekroczyæ 15% planowanych na dany rok bud¿etowy
dochodów jednostki samorz¹du terytorialnego (Ustawa z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych, DzU z 2003 r. Nr 15, poz. 148, art. 113,
ust. 1.). Wytyczona granica 15% nie dotyczy kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej z podmiotem
dysponuj¹cym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej, a tak¿e emitowanych w tym celu papierów wartociowych. W okrelonych ustaw¹ sytuacjach poziom ten nie mo¿e przekroczyæ 12% planowanych dochodów bud¿etowych.
Wykorzystanie emisji obligacji komunalnych jako ród³a finansowania
inwestycji mo¿e byæ przejawem kreatywnoci w³adz, ale wymusza tak¿e ich
dalekowzrocznoæ w zakresie kszta³towania poziomu zad³u¿enia. Zbyt wysokie zad³u¿enie jednostki jest bowiem nie tylko obci¹¿eniem dla bud¿etu, ale
mo¿e tak¿e stanowiæ istotn¹ barierê w ubieganiu siê o fundusze strukturalne Unii Europejskiej, z powodu braku rodków w³asnych i ograniczonej
zdolnoci kredytowej. Poziom zad³u¿enia bliski ustawowych granic mo¿e
wp³yn¹æ niekorzystnie na wiarygodnoæ jednostki-emitenta i tym samym na
powodzenie przysz³ych emisji8.

Emisja obligacji komunalnych
przez gminê Nidzica  case study
Gmina Nidzica jest po³o¿ona w po³udniowej czêci woj. warmiñsko-mazurskiego, w powiecie Nidzica, ok. 50 km na po³udnie od Olsztyna  stolicy
województwa. Jest to gmina miejsko-wiejska, licz¹ca ponad 22 tysi¹ce
mieszkañców, z czego ok. 70% zamieszkuje miasto bêd¹ce siedzib¹ w³adz
lokalnych. Gmina zajmuje powierzchniê 378,9 km2 i nale¿y do wiêkszych
gmin w województwie.
8 Patrz: M. Jendra: Nieznane korzyci z obligacji komunalnych, Gazeta Samorz¹du
i Administracji, 2004, 12 (160) oraz W. Gonet: Nieprecyzyjna nowelizacja. Wspólnota. Pismo
Samorz¹du Terytorialnego 13, 2004.
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W 2004 r. zosta³ opracowany Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy
Nidzica, wed³ug którego do najistotniejszych dzia³añ, z punktu widzenia
kszta³towania rozwoju gminy, zaliczono m.in. rozbudowê i modernizacjê sieci kanalizacji, sieci wodoci¹gowej terenu miasta i gminy, budowê ulic w miecie i dróg gminnych, zagospodarowanie odpadów sta³ych, poprawê stanu
infrastruktury spo³ecznej, kreowanie produktu turystycznego, a tak¿e promocjê gminy (Plan Rozwoju... 2004).
Gmina, realizuj¹c postawione sobie cele inwestycyjne, w 2005 r. bêdzie
kontynuowaæ realizacjê zaplanowanego na lata 20042006 zadania inwestycyjnego: Budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na osiedlu Cegielniana w Nidzicy. W ramach tej inwestycji zaplanowano budowê 5491 m
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 1219 m przy³¹czy sanitarnych, 2807 m
kanalizacji deszczowej, 4045 m ulic oraz przebudowê wodoci¹gu o d³ugoci
759 m wraz z 39 przy³¹czami. Do sfinansowania ³¹cznego kosztu, który
przekroczy 11 mln z³, maj¹ pos³u¿yæ rodki unijne oraz emisja obligacji
komunalnych.
Gmina Nidzica jest pierwszym samorz¹dem w Polsce, który z pieniêdzy
uzyskanych z emisji obligacji zdecydowa³ siê pokryæ wydatki zwi¹zane ze
wspó³finansowaniem inwestycji realizowanych ze wsparciem Unii Europejskiej. Budowa ulic i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na jednym z osiedli Nidzicy ma byæ wspó³finansowana ze rodków ZPORR, w ramach Priorytetu 3: Rozwój lokalny. Organizatorem tej emisji, w drodze przetargu
nieograniczonego, zosta³ lider rynku obligacji komunalnych  PKO Bank
Polski, który obs³ugiwa³ rachunek bankowy gminy Nidzica ju¿ od 1955 r.
Doradc¹ w zakresie organizacji emisji obligacji gminy jest Inwest Consulting z Poznania.
W celu pozyskania rodków na finansowanie planowanej na najbli¿szy
okres dzia³alnoci inwestycyjnej gmina postanowi³a wyemitowaæ dwie transze obligacji na okaziciela, w ³¹cznej liczbie 520 sztuk, o wartoci nominalnej 10 000 z³ ka¿da. Emisjê pierwszej transzy (na kwotê 2,5 mln z³) zaplanowano na 2005 r., natomiast drugiej (na kwotê 2,7 mln z³)  na 2006 r.
Podzia³ emisji na transze przedstawiono w tabeli 3.
Obligacje zostan¹ wyemitowane w trybie oferty niepublicznej, tj. przez
propozycjê nabycia skierowan¹ do indywidualnych adresatów w liczbie nie
wiêkszej ni¿ 300 osób. Obligacje nie bêd¹ zabezpieczone. Wysokoæ oprocentowania, wyp³acanego w okresach rocznych, bêdzie zmienna, uzale¿niona od
rentownoci 52-tygodniowych bonów skarbowych oraz mar¿y dla inwestorów. Za³o¿ono, ¿e obligacje wyemitowane przez gminê Nidzica bêd¹ wykupione z jej wp³ywów z tytu³u udzia³ów w podatku dochodowym od osób
fizycznych9.

9 Na podstawie Uchwa³y Nr XIX/246/04 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 3 czerwca 2004 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych.
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Ta b e l a 3
Ta b l e 3
Emisja obligacji gminy Nidzica w latach 20052006
Nidzica Commune bond issue in the years 2005-2006
Rok
Year

2005

2006

Transza
Tranche

I

II

Seria
Series

Termin obligacji
Notice of bonds

Warto æ serii (z³)
Value of series (PLN)

A

3-letnie
3-year

500 000

B

4-letnie
4-year

500 000

C

5-letnie
5-year

700 000

D

6-letnie
6-year

800 000

E

6-letnie
6-year

900 000

F

7-letnie
7-year

900 000

G

8-letnie
8-year

900 000

Razem
Total

5 200 000

ród³o: Uchwa³a Nr XIX/246/04 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie
emisji obligacji komunalnych.
Source: Resolution number XIX/246/04 of the Town Council of Nidzica of June 3, 2004 on the
communal bond issue.

Gmina, w uchwale o emisji obligacji komunalnych, doæ szeroko okreli³a cel swojej emisji jako sfinansowanie wydatków zwi¹zanych z:
 wspó³finansowaniem inwestycji realizowanych ze rodków Unii Europejskiej,
 budow¹ ulic, dróg i chodników,
 budow¹ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 budow¹ wodoci¹gów,
 remontem zasobów komunalnych,
 budow¹ obiektów sportowych,
 sp³at¹ wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.
Pozwoli to na swobodne wykorzystanie rodków pochodz¹cych z emisji,
których, zgodnie z art. 28 ustawy o obligacjach, emitent nie mo¿e przeznaczyæ na inne cele ni¿ wczeniej wskazane.
W celu prefinansowania zadania inwestycyjnego Budowa ulic, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej na osiedlu Cegielniana w Nidzicy, realizowanego
w ramach ZPORR, w³adze gminy podjê³y decyzjê o zaci¹gniêciu po¿yczki
w Banku Gospodarstwa Krajowego, w ³¹cznej kwocie 7 840 120 z³; w 2005 r. 
w kwocie 4 051 504 z³ (w tym krótkoterminow¹  1 106 945 z³), w 2006 r. 
3 788 616 z³. ród³em dochodu, z którego po¿yczka bêdzie sp³acona, bêd¹
rodki z bud¿etu Unii Europejskiej (Uchwa³a Nr XXIX/319/05 ...2005).

Wydatki bie¿¹ce
Current expenses

Wydatki maj¹tkowe
Property expenses

2

Srodki pochodz¹ce z bud¿etu UE
Financial means from the budget of the
European Union

5

1

1 201 445

Dotacje celowe na zadania w³asne
Grants-in-aid for own tasks

4

Wydatki ogó³em
Total expenses

1 018 254

Dotacje celowe na zadania z zakresu
administracji rz¹dowej
Grants-in-aid for tasks within the scope of
government administration

3

B

5 712 455

Subwencje
Subsidies

2

6 835 372

31 950 665

38 786 037

12 222 510

14 447 031

Dochody w³asne
Own income

1

34 601 695

3

2005

Dochody ogó³em
Total income

2

1

A

Rodzaj zad³u¿enia
Type of debt

Lp.
No.

6 347 198

31 468 815

37 816 013

4 219 421

505 149

5 571 618

1 242 7321

14 467 474

37 190 983

4

2006

1 519 441

31 624 000

33 143 441

2 609 004

300 000

5 532 311

12 675 867

14 798 583

35 915 765

5

2007

1 470 218

31 674 000

33 144 218

0

300 000

5 545 426

12 929 385

15 024 715

33 799 526

6

2008

Stan na koniec roku
State at the end of year

Prognoza kwoty d³ugu gminy Nidzica w latach 2005 2010
Forecast of the debt amount of the Nidzica Commune in the years 20052010

1 828 341

31 724 000

33 552 341

0

300 000

555 088

13 187 972

15 146 909

34 185 681

7

2009

d

b 4

2 100 239

31 836 000

33 936 239

0

300 000

5 600 300

13 451 732

15 284 207

34 636 239

8

2010

Ta b e l a 4
Ta b l e 4
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8 260 972
22,2

7 635 942
22,1

5

15,3

5 488 648

0

21 968

266 680

5 200 000

6

14,3

4 833 340

0

0

133 340

4 700 000

7

12,3

4 200 000

0

0

0

4 200 000

8

10,1

3 500 000

0

0

0

3 500 000

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Uchwa³y Nr XXIX/318/05 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27.01.2005 r. w sprawie zmian w
bud¿ecie gminy na 2005 rok.
Source: Own study based on Resolution number XXIX/318/05 of the Town Council of Nidzica of January 27, 2005 on changes in the Commune
Budget for the year 2005.

% ³¹cznej kwoty d³ugu w stosunku do dochodów
(maks. 60%)
% of the total debt amount in relation to total
income (max. 60%)

H

F

£¹czna kwota d³ugu
Total debt amount

2 609 004

2 944 559

Po¿yczki na finansowanie zadañ realizowanych
z udzia³em  rodków pochodz¹cych z bud¿etu
UE Loans for financing tasks realized using
financial means from the budget of the
European Union

G

51 968

295 056

Po¿yczki krajowe
National loans

E

400 000

1 896 327

4

5 200 000

Kredyty krajowe
National credits

3

2 500 000

D

2

Wyemitowane papiery warto ciowe
Emitted securities

1

C

cd. tab. 4
cont. tab. 4
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% sp³at rat i odsetek w stosunku do dochodów (maks. 15%)
% of repayment of installments and interest in relation
to income (max. 15%)

E

7,8

2 707 258

16,5

6 138 245

172 260

2008

8,8

3 157 223

354 557

30 342

2 609 004

163 320

2 802 666

3,0

1 024 725

851 657

17 760

0

155 308

173 068

35 915 765 33 799 526

2007

2,8

957 576

815 730

8 506

0

133 340

141 846

34 185 681

2009

2,8

978 444

978 444

0

0

0

0

34 636 239

2010

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Uchwa³y Nr XXIX/318/05 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27.01.2005 r. w sprawie zmian w bud¿ecie
gminy na 2005 rok.
Source: Own study based on Resolution number XXIX/318/05 of the Town Council of Nidzica of January 27, 2005 on changes in the Commune
Budget for the year 2005

Sp³ata po¿yczek, kredytów i wykup papierów wartociowych
Repayment of loans and credits and redemption of
securities

D

Wykup papierów warto ciowych i dyskonto
Redemption of securities and discount

C

0

192 312

Odsetki
Interest

3

102 399

4 124 171

1 106 945

2

5 965 985

Sp³ata po¿yczek otrzymanych na finansowanie zadañ
realizowanych z udzia³em  rodków z bud¿etu UE
Repayment of loans received for financing tasks
realized using financial means from the budget of the
European Union

Sp³ata rat po¿yczek i kredytów krajowych
Repayment of installments of national loans and credits

1

2 707 258

37 190 983

2006

1 739 415

Sp³ata po¿yczek i kredytów
Repayment of loans and credits

B

34 601 695

2005

1 408 001

Dochody
Income

Wyszczególnienie
Specification

A

Lp.
No.

Prognoza sytuacji finansowej gminy Nidzica w latach 2005 2010
Forecast of the financial situation of the Nidzica Commune in the years 20052010

Ta b e l a 5
Ta b l e 5
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188 402

11 060 426

5 709 527

Nak³ady
w 2005 r.
Expenditures
in the year
2005

4 051 504

rodki UE wymagaj¹ce
prefinansowania
financial means of the
European Union that
require pre-financing

1 100 000

17 822

540 201

obligacje
bonds

rodki w³asne
own sources

bud¿et pañstwa
national budget

bud¿et
gminy
commune
budget

W tym
Including

Warto æ
(w z³)
Value
(PLN)

5 162 497

tures in the
year 2006

Nak³ady

obligacje
Bonds

 rodki
w³asne
oersonal
means

rodki UE wymagaj¹ce
prefinansowania
financial means of the
European Union that
require pre-financing

bud¿et pañstwa
national budget

bud¿et
gminy
commune
budget

W tym
Including

3 788 616

505 149

868 732

0

Wartoæ (w z³)
Value (PLN)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Uchwa³y Nr XXXII/338/05 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 03.03.2005 r. w sprawie zmian w bud¿ecie
gminy na 2005 r.
Source: Own study based on Resolution number XXXII/338/05 of the Town Council of Nidzica of March 3, 2005 on changes in the Commune
Budget for the year 2005

Wydatki
poniesione przed
2005 r.
Expenses
incurred before
the year 2005

£¹czne
nak³ady
finansowe
Total
financing
costs

Nak³ady inwestycyjne projektu
Investment expenditures for the project

Ta b e l a 6
Ta b l e 6
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Emisja obligacji na poziomie 5,2 mln z³ bêdzie bezpieczna z punktu
widzenia ograniczeñ dotycz¹cych wysokoci d³ugu, gdy¿ daleka jest od
ustawowego maksimum. Prognozê sytuacji finansowej gminy Nidzica
przedstawiono w tabelach 4 i 5. Emisja obligacji komunalnych przez Nidzicê ma s³u¿yæ zabezpieczeniu wk³adu w³asnego projektu budowy ulic oraz
kanalizacji sanitarno-deszczowej w jednej z najnowszych dzielnic miasta,
zaplanowanej do realizacji na lata 20042006. Ca³kowity koszt inwestycji
w wiêkszoci pokryj¹ rodki pochodz¹ce z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (planowana pomoc Unii Europejskiej wyniesie 71%). rodki pochodz¹ce z wyemitowanych przez gminê obligacji bêd¹ stanowiæ
ok. 18% planowanych nak³adów, a rodki z bud¿etu pañstwa  10%. Wysokoæ nak³adów inwestycyjnych projektu w poszczególnych latach przedstawiono w tabeli 6.
Gmina Nidzica po³¹czy³a szansê, jak¹ stwarza wykorzystanie funduszy
unijnych, z korzyciami wynikaj¹cymi z emisji obligacji komunalnych. W³aciwa konstrukcja monta¿u finansowego sta³a siê kluczem do uzyskania
pomocy unijnej, a tym samym do wcielenia w ¿ycie planowanego przedsiêwziêcia inwestycyjnego. Oprócz korzyci p³yn¹cych bezporednio z realizacji
tej inwestycji, zwi¹zanych z popraw¹ jakoci wiadczonych us³ug, a tym
samym popraw¹ poziomu ¿ycia mieszkañców oraz korzyci finansowo-ekonomicznych wynikaj¹cych z mo¿liwoci zaanga¿owania tak znacznego kapita³u na korzystnych warunkach, gmina osi¹gnê³a jeszcze jeden bardzo istotny efekt  zyska³a miano pioniera wród jednostek samorz¹du terytorialnego wykorzystuj¹cych emisjê obligacji komunalnych w procesie pozyskania pomocy z funduszy unijnych.

Podsumowanie i wnioski
Potrzeby inwestycyjne jednostek samorz¹du terytorialnego, znacznie
wy¿sze od ich mo¿liwoci finansowych, spowodowa³y, ¿e koniecznoci¹ sta³a
siê intensyfikacja dzia³añ w zakresie wykorzystywania zewnêtrznych róde³
finansowania inwestycji. Z perspektywy wysokiej kapita³och³onnoci i czêsto
d³ugiego okresu realizacji projektów szczególnie istotne sta³y siê nie tylko
wybór samego ród³a kapita³u, ale tak¿e umiejêtna konstrukcja monta¿u
finansowego projektu. Specyficzna forma wierzycielskich papierów wartociowych, jak¹ s¹ obligacje komunalne, staje siê coraz bardziej doceniana
zarówno przez potencjalnych emitentów, jak i inwestorów. Od kilku lat mo¿na by³o zaobserwowaæ rosn¹ce zainteresowanie emisj¹ obligacji komunalnych. Ich udzia³ w ca³ym rynku pozaskarbowych papierów d³u¿nych na
koniec 2004 r. wyniós³ 12,72%. W porównaniu z 2000 r. liczba emitentów
wzros³a ponad trzykrotnie i na koniec 2004 r. wynios³a 281, a wartoæ
dokonanych emisji by³a bliska 2955 mln z³ (Rynek... 2004). Rynek obligacji
jest jeszcze daleki od nasycenia. Liczba gmin w Polsce bliska 2,5 tysi¹ca,
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powiatów  315, i miast na prawach powiatów  65, wskazuje, i¿ instrument ten nie jest w pe³ni wykorzystywany przez jednostki samorz¹du terytorialnego.
W zwi¹zku z mo¿liwoci¹ korzystania przez jednostki samorz¹du terytorialnego z funduszy unijnych, mo¿na zak³adaæ, ¿e podejmowane w najbli¿szym czasie przez samorz¹dy emisje obligacji bêd¹ w du¿ej mierze s³u¿yæ
finansowaniu wk³adu w³asnego w ramach inwestycji wspó³finansowanych
z funduszy strukturalnych (tak jak w przypadku emisji obligacji gminy Nidzica). W najbli¿szych latach obligacje komunalne stan¹ siê w Polsce jednym z narzêdzi pozwalaj¹cych na pe³niejsze wykorzystanie rodków unijnych, umo¿liwi¹ samorz¹dom pozyskanie funduszy potrzebnych do
zabezpieczenia wymaganego wk³adu w³asnego projektu, a tym samym w³aciwy monta¿ finansowy realizowanej inwestycji.
Warto zwróciæ uwagê na to, i¿ po³¹czenie w procesie finansowania inwestycji emisji obligacji ze rodkami z funduszy unijnych potêguje niejako
efekty towarzysz¹ce emisji. W oczywisty sposób przyczyniaj¹ siê one bowiem
do zwiêkszania skali realizowanych projektów, warunkuj¹c rozwój regionu,
a tak¿e wp³ywaj¹ na kszta³towanie siê pozytywnego wizerunku gminy jako
jednostki prowadz¹cej intensywn¹ politykê inwestycyjn¹.
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KREDYT PROEKOLOGICZNY
JAKO RÓD£O FINANSOWANIA INWESTYCJI
Z ZAKRESU OCHRONY RODOWISKA
NA PRZYK£ADZIE BO S.A.
Renata Burchart
Zak³ad Rachunkowoci. Wydzia³ Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
S ³ o w a k l u c z o w e: ekologia, kredyt proekologiczny, inwestycje ekologiczne, redukcja emisji.
Abstrakt
BO S.A. zosta³ powo³any do obs³ugi inwestycji ekologicznych przez udzielanie kredytów
proekologicznych oraz wiadczenie us³ug doradczych dla podmiotów realizuj¹cych takie inwestycje. W pracy zaprezentowano efekty wykorzystania kredytów proekologicznych udzielanych przez BO, dotycz¹cych redukcji emisji substancji szkodliwych oraz zwiêkszania przepustowoci oczyszczalni cieków, pojemnoci sk³adowisk, czy d³ugoci sieci kanalizacyjnych.
Przedstawiono te¿ rodzaje udzielanych kredytów na inwestycje ekologiczne oraz ich wartoæ
w podziale na dziedziny ochrony.
Skala realizacji inwestycji ekologicznych finansowanych przez BO uzasadnia celowoæ
istnienia bankowych form finansowania ochrony rodowiska.

PROECOLOGICAL LOANS AS A SOURCE OF FINANCING INVESTMENTS
IN THE AREA OF ENVIRONMENTAL PROTECTION  THE EXAMPLE
OF BANK OCHRONY RODOWISKA (BO S.A.)
Renata Burchart
Accounting Unit. Faculty of Economic Sciences
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
K e y w o r d s: ecology, proecological loans, ecological investments, reduction of emission.
Abstract
Bank Ochrony rodowiska (BO S.A.) was established to manage ecological investments
by offering proecological loans and providing advice to companies that realize such investments. The paper presents the effects of using ecological loans granted by BO S.A., aimed at
reducing the emission of hazardous substances, as well as at increasing wastewater treatment plant throughput, landfill capacity and sewerage network length. The kinds of bank
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loans for ecological investments and their value (with division into disciplines of environmental protection) are also described.
The scale of realization of ecological investments financed by BO confirms the usefulness of this form of financing environmental protection.

Wstêp
Ekologia jest dziedzin¹ nauki, która w ostatnich latach sta³a siê bardzo
popularna. Zmiana mentalnoci i wiadomoci ekologicznej w³adz oraz ca³ego spo³eczeñstwa, a tak¿e integracj¹ z Uni¹ Europejsk¹ sprawi³y, i¿ powa¿nie zaczêto uwzglêdniaæ ekologiczn¹ zasadê zrównowa¿onego rozwoju w procesie przekszta³ceñ systemu gospodarczego. Ochrona rodowiska sta³a siê
oczywistym obowi¹zkiem ka¿dego podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoæ i wykorzystuj¹cego gospodarczo zasoby naturalne.
Aktywne finansowanie ochrony rodowiska wymaga³o powo³ania instytucji finansuj¹cych lub wspieraj¹cych finansowanie inwestycji z zakresu
ochrony rodowiska, poniewa¿ inwestycje takie w ma³ym stopniu przyczyniaj¹ siê do rozwoju g³ównych obszarów dzia³alnoci firmy. Potraktowanie
dzia³añ proekologicznych na równych zasadach z innymi aspektami dzia³alnoci podmiotów gospodarczych mog³oby spowodowaæ ich marginalizacjê.
Narzêdziem, które wprowadzono w ¿ycie, by³ system preferencji i finansowego wsparcia dzia³añ proekologicznych.
Jednym z istotnych elementów realizacji polityki ekologicznej jest finansowanie przedsiêwziêæ, które uzyskaj¹ wsparcie ze rodków Unii Europejskiej. Udzia³ rodków unijnych w finansowaniu inwestycji (w dotychczasowych i planowanych funduszach, jak ISPA, SAPARD, Fundusz Spójnoci,
fundusze strukturalne) nie pokrywa ca³oci kosztów zadania (w praktyce
oscyluje zazwyczaj wokó³ 50-60% kosztów). Niezbêdne jest zatem w³¹czenie
do finansowania projektu róde³ krajowych (na poziomie ok. 40% kosztu).
W wielu przypadkach s¹ to rodki w³asne inwestorów, a niejednokrotnie
kredyty i po¿yczki. Wród banków deklaruj¹cych gotowoæ finansowania tego typu przedsiêwziêæ znajduje siê Bank Ochrony rodowiska S.A.
(BO S.A).

Cel, zakres i metodyka badañ
Proekologiczne kredyty preferencyjne stanowi¹ podstawowy instrument
finansowania przez BO inwestycji s³u¿¹cych ochronie rodowiska. Ich
szczególn¹ cech¹ jest ni¿sze oprocentowanie ni¿ kredytów komercyjnych (ju¿
od 1%), ale jednorazowa prowizja od wartoci udzielonego kredytu jest doæ
wysoka, gdy¿ wynosi od 1 do 3%. Jest to wynik wspó³pracy banku z instytucjami dysponuj¹cymi rodkami na ekologiê.
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Artyku³ ma charakter poznawczy. Celem badañ by³a ocena róde³ finansowania ochrony rodowiska przez BO w latach 20002004. W opracowaniu zweryfikowano hipotezê badawcz¹, ¿e istnieje potrzeba finansowania
przez formy bankowe inwestycji proekologicznych w gospodarce, gdy¿ kredyty preferencyjne oferowane przez BO S.A. przynosz¹ konkretne efekty
sprzyjaj¹ce ochronie rodowiska w Polsce. ród³em informacji by³y: raporty
ekologiczne, oferta produktów ekologicznych BO, regulaminy, zarz¹dzenia
oraz dane GUS.

Polityka ekologiczna w Polsce
Zagro¿enie rodowiska i jego elementów: powietrza, wody, gleby, krajobrazu, godzi w warunki ¿ycia ludzi, podwa¿a (na dalsz¹ metê) podstawy
dzia³alnoci gospodarczej. Has³a ochrony przyrody nie s¹ nowe. W celach
polityki gospodarczej dopiero niedawno znalaz³y odzwierciedlenie. Ich realizacja wymaga ró¿nego rodzaju ograniczeñ i uwarunkowañ. Dotyczy to lokalizacji, technologii, a tak¿e dzia³añ maj¹cych na celu ochronê zasobów wodnych, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby oraz
rekultywacjê rodowiska na obszarach zrujnowanych. W zwi¹zku z tym
powsta³a i rozwinê³a siê odrêbna dziedzina polityki ekonomicznej  polityka
ochrony rodowiska.
Stan rodowiska naturalnego i jego ochrona budzi coraz wiêksze zainteresowanie w Polsce, któr¹ zalicza siê do krajów Europy maj¹cych najbardziej zanieczyszczone rodowisko naturalne. W Polsce wydzielono
27 obszarów ekologicznego zagro¿enia. Podstawowymi kryteriami by³o przekroczenie dopuszczalnych stanów normatywnych co najmniej dwóch elementów rodowiska lub wielokrotne b¹d szczególnie uci¹¿liwe przekroczenie
dopuszczalnego stanu normatywnego jednego elementu. S¹ to obszary najsilniej uprzemys³owione i zurbanizowane. Mieszka w nich ok. 35% ludnoci
kraju, stanowi¹ one 11% jego powierzchni, a gromadzi siê w nich prawie
90% wszystkich zanieczyszczeñ. W lipcu 1990 r. rz¹d zatwierdzi³ dokument
pt. D³ugookresowa koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju,
w którym stwierdzono, ¿e szczególnych dzia³añ wymagaj¹ obszary ekologicznie zagro¿one oraz obszary potrzebuj¹ce opieki w celu zachowania ich wartoci przyrodniczych. W dokumencie tym wskazano tak¿e priorytetowe
kierunki badañ naukowych dotycz¹ce analizy i prognozowania stanu przestrzennej gospodarki Polski.
W strategii polityki ekologicznej wyodrêbnia siê strategiê reaktywnej
polityki ekologicznej (strategiê motywacyjnej ochrony i restytucji) oraz aktywnej polityki ekologicznej (strategiê innowacyjnego unikania szkód ekologicznych). Strategia reaktywnej polityki ekologicznej polega na oferowaniu
klientom, którzy zwracaj¹ siê do banku z w³asnym programem ochrony
i restytucji rodowiska, indywidualnych pakietów ich sfinansowania. W³¹czaj¹
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siê w to preferencyjne kredyty i po¿yczki, subwencje rz¹dowe i samorz¹dowe oraz rodki zagranicznych i miêdzynarodowych programów pomocowych.
Strategia aktywnej polityki ekologicznej jest strategi¹ prewencyjn¹, polegaj¹ca na wspieraniu przez bank innowacyjnych procesów w przedsiêbiorstwach,
maj¹cych na celu ograniczenie i likwidacjê przyczyn ich negatywnego wp³ywu
na rodowisko (BORYS 2000).

Rola BO S.A. w systemie ochrony
rodowiska w Polsce
Zapocz¹tkowana na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych nowa polityka ekologiczna stworzy³a szerokie ramy prawne, organizacyjne i finansowe dla rozwoju instytucjonalnych form ochrony rodowiska
w Polsce. Ustaw¹ z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiêwziêæ
termomodernizacyjnych utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego
(BGK) Fundusz Termomodernizacji. Celem tego funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizuj¹cych te przedsiêwziêcia. Przedsiêwziêciem termomodernizacyjnym jest ulepszenie, w którego wyniku nastêpuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energiê dostarczan¹ do budynków
mieszkalnych. Pomoc ta, zwana premi¹ termomodernizacyjn¹, stanowi
ród³o sp³aty 25% zaci¹gniêtego kredytu na wskazane przedsiêwziêcie.
W ramach obs³ugi funduszu BGK podejmuje decyzje o przyznaniu takiej
premii, a po zakoñczeniu realizacji przedsiêwziêcia przekazuje przyznan¹
premiê do banku kredytuj¹cego na sp³atê pozosta³ej czêci kredytu zaci¹gniêtego przez inwestora.
Istnieje 19 banków, które podpisa³y umowê o wspó³pracy z BGK w zakresie udzielania kredytów na realizacjê przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych: Bank Handlowy S.A., Bank Przemys³owo-Handlowy S.A., ING Bank
l¹ski S.A., BRE Bank S.A., Millennium S.A., Bank Gospodarki ¯ywnociowej S.A., Bank Ochrony rodowiska S.A. i inne. Dla obs³ugi rozwijaj¹cej siê
dynamicznie sfery przedsiêwziêæ ekologicznych, z inicjatywy rodowisk zainteresowanych efektywnym wykorzystaniem i pomna¿aniem funduszy przeznaczonych na ochronê rodowiska, zosta³ powo³any do ¿ycia Bank Ochrony
rodowiska S.A. Bank ten uzyska³ osobowoæ prawn¹ w dniu 9 stycznia
1991 r., rozpoczynaj¹c dzia³alnoæ operacyjn¹, któr¹ nadal kontynuuje. Du¿y
wp³yw na jego tworzenie mia³ Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zgodnie z intencj¹ za³o¿ycieli, misj¹ banku
jest wiadczenie kompleksowych i doradczych us³ug dla podmiotów realizuj¹cych przedsiêwziêcia na rzecz ochrony rodowiska.
Realizuj¹c tak sformu³owan¹ misjê, BO S.A. koncentruje siê na
inicjowaniu szeroko rozumianych dzia³añ proekologicznych, do których
nale¿¹:
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 kredytowanie inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty
gospodarcze, jednostki samorz¹du terytorialnego i osoby fizyczne,
 kapita³owe formy zaanga¿owania banku w spó³kach dzia³aj¹cych na rzecz
ochrony rodowiska,
 doradztwo z zakresu prawnych, ekonomicznych i technicznych aspektów
ochrony rodowiska,
 wspó³praca miêdzynarodowa i pozyskiwanie rodków zagranicznych na
przedsiêwziêcia proekologiczne,
 obs³uga rodków funduszy i organizacji proekologicznych,
 sponsorowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu podnoszenie wiadomoci
ekologicznej spo³eczeñstwa,
 udzia³ w organizacjach dzia³aj¹cych na rzecz ochrony rodowiska.
W Polsce udzia³ kredytów proekologicznych wyp³aconych przez Bank
Ochrony rodowiska S.A. wyniós³ 5,3% wszystkich nak³adów na ochronê rodowiska i gospodarkê wodn¹ w 2004 roku. Udzia³ kredytów
BO S.A. w ogólnej kwocie kredytów i po¿yczek krajowych na ten cel wyniós³ 50,2%.
Kredyty BO S.A. przeznaczone na dzia³alnoæ ekologiczn¹
rodki na udzielane przez BO S.A. kredyty preferencyjne pochodz¹
g³ównie z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOiGW i WFOiGW) oraz lokat deponowanych w BO
S.A. Swój wk³ad w finansowanie inwestycji z zakresu ochrony rodowiska
maj¹ równie¿: fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund, Fundacja Polska Wie, Fundacja Rolnicza.
Udzielone kredyty proekologiczne przez BO S.A. w latach 20022003,
pochodz¹ce ze wspó³pracy z wspó³finansujacymi jednostkami zewnetrznymi
oraz ze rodków w³asnych, przedstawiono w tabeli 1. Najwiêksze zaanga¿owanie rodków banku wyst¹pi³o w przypadku kredytów na przedsiêwziêcia termomodernizacyjne, kredytów konsorcjalnych, a tak¿e kredytów
z dop³atami NFOiGW. W analizowanych latach najczêciej udzielano kredytów na zakup lub monta¿ wyrobów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych
ochronie rodowiska, jak: systemy grzewcze, docieplanie budynków czy
nowe okna.
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Ta b e l a 1
Ta b l e 1
Rodzaje, liczba i warto æ udzielanych kredytów przez BO S.A. w latach 20022003
Kind, number and value of loans given by BO S.A. during the years 20022003
Lata
Years
Rodzaj kredytu
Kind of bank loan

2002

2003

liczba
number

warto æ
(tys z³)
value
(ths
PLN)

liczba
number

warto æ
(tys z³)
value
(ths PLN)

Ze rodków NFO iGW
From funds of the National Fund for Environmental Protection and Water Management

85

7 868

231

48 302

Linie kredytowe ze rodków NFO iGW
Credit lines from funds of the National Fund for
Environmental Protection and Water Management

16

6 941

261

27 567

Z dop³atami NFO iGW
With subsidies from the National Fund for
Environmental Protection and Water Management

10

49 586

30

79 265

Z dop³atami WFO iGW do odsetek
With subsidies from the Provincial Fund for
Environmental Protection and Water
Management for interest

615

39 896

224

26 220

Ze  rodków WFO iGW
From funds of the Provincial Fund for Environmental Protection and Water Management

405

5 880

368

7 328

Konsorcja z WFO iGW
Consortiums from the Provincial Fund for Environmental Protection and Water Management

2

65 000

3

22 785

Ze  rodków Counterpart Fund
From funds of the "Counterpart Fund"

96

14 164

96

9 382

Na przedsiêwziêcia termomodernizacyjne
For thermal modernization

327

63 476

147

28 656

Na zakup lub monta¿ wyrobów i urz¹dzeñ
s³u¿¹cych ochronie  rodowiska
For purchase or assembly of equipments and
installations used for the purposes of
environmental protection

976

13 885

1649

28 488

Inne kredyty proekologiczne
Other proecological loans

14

20 401

20

25 000

2546

287 097

3029

302 993

Razem
Total

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Raportów Ekologicznych BO S.A.
Source: Own study based on Ecological Reports provided by BO S.A.

124 497

1 394

10 491

10 314

418 188

419

4 240

37 880

35 922

S O2
(Mg/rok)
(Mg/year)

21 913

552

120

1 140

1 769

NO2
(Mg/rok)
(Mg/year)

2 389 907

75 349

221 014

148 026

294 134

311 619

przepustowo ci
oczyszczalni  cieków
increasing wastewater
treatment plant
throughput (m3/d)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Raportu Ekologicznego BO S.A.
Source: Own study based on Ecological Reports provided by BO S.A.

Razem
Total

2004

2003

2002

2001

2000

Lata
Years

py³ (Mg/rok)
dust
(Mg/year)

Redukcja emisji
Reduction of emission

4 231

349

369

624

394

434

d³ugo æ sieci
kanalizacyjnej
increasing sewerage
network length (km)

14 116

240

1 452

880

1 014

2140

pojemno æ sk³adowisk
increasing landfill capacity
(tys. m3)

Efekty ekologiczne przedsiêwziêæ finansowanych przez BO S.A. w Polsce w latach 20002004
Ecological effects of undertakings financed by BO S.A. in Poland during the years 20002004

Ta b e l a 2
Ta b l e 2
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Sposoby wykorzystania kredytów proekologicznych BO S.A.
w latach 20002004
Podstawowe efekty ekologiczne przedsiêwziêæ finansowanych przez BO
S.A. i przekazanych do u¿ytkowania w latach 20002004 ukazano
w tabeli 2.
Redukcja emisji w prezentowanych kategoriach uleg³a obni¿eniu
w latach 20022003. Przyczyn¹ takiej sytuacji by³y prawdopodobnie spodziewane przez inwestorów rodki bezzwrotne z funduszy Unii Europejskiej. Zapowied uzyskania 2,5 miliarda EURO z Funduszu Spójnoci oraz z funduszy
strukturalnych powstrzymywa³a wielu inwestorów przed podjêciem decyzji
o wczeniejszej realizacji zadañ, na które musieliby zaci¹gn¹æ kredyty.

Ta b e l a 3
Ta b l e 3
Warto æ udzielonych kredytów preferencyjnych w BO S.A. w podziale na dziedziny ochrony
w latach 20002004
Value of preferential loans given by BO S.A., with division into disciplines of environmental
protection during the years 20002004

Rodzaje kredytu
Kind of bank loan

Lata
Years
2000

2001

2002

2003

2004

w mln z³
in mln PLN

OW  ochrona wody
WP  water protection

6 606,00

2 421,80

9 589,10

5 759,00

3 646,00

OA  ochrona atmosfery
AP  atmosphere protection

5 360,20

4 080,90

1 073,70

1 795,90

2 167,60

OZ  ochrona ziemi
LP  land protection

1 490,60

1 158,90

2 590,10

3 315,00

2 282,00

501,10

0,00

0,00

241,00

278,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 366,30

OGW  ochrona gospodarki wodnej
WEP  water economy protection
INNE  kredyty ratalne i komercyjne
OTHER  installment and commercial
loans

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Raportów Ekologicznych BO S.A.
Source: Own study based on Ecological Reports provided by BO S.A.

Akcesja Polski do struktur unijnych oraz dostêp do rodków pomocowych nie stanowi¹ zagro¿enia dla proekologicznej dzia³alnoci BO S.A.
Wrêcz przeciwnie  daje szansê jej rozwoju i wydatkowania na ekologiê
wiêkszych kwot ni¿ dotychczas. Wynika to z tego, ¿e:
 realizacja projektów z udzia³em rodków unijnych wymaga prefinansowania ze rodków krajowych, co stwarza okazjê udzia³u rodków BO
w postaci kredytów pomostowych,
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 zasada finansowania ze rodków unijnych czêci kosztów kwalifikowanych, stanowi¹cych czêæ kwoty zadania, daje mo¿liwoæ zaanga¿owania
rodków BO w formie kredytów uzupe³niaj¹cych,
 wzrost wymagañ w zakresie ekologii, wynikaj¹cy z wprowadzenia przepisów unijnych do krajowego prawa ochrony rodowiska, wymusza koniecznoæ inwestycji, co przek³ada siê na zainteresowanie ofert¹ BO.
Wartoæ udzielonych kredytów preferencyjnych przedstawiono w tabeli
3 w podziale na dziedziny ochrony. Jak wynika z przedstawionych danych,
najwiêksze nak³ady poniesiono na ochronê wód. Dotyczy³o to g³ównie wód
powierzchniowych i podziemnych zwi¹zanych z zaopatrzeniem w wodê oraz
z ochron¹ wód przed wyczerpaniem i zanieczyszczaniem. Odpowiednio
mniejsze by³y wydatki na ochronê atmosfery i ochronê ziemi. W latach
20012002 nie zrealizowano ¿adnej inwestycji dotycz¹cej ochrony gospodarki wodnej, jak: remonty i budowle na rzekach i szlakach ¿eglowych, retencje
na obszarach lenych.

Podsumowanie
Bank Ochrony rodowiska S.A. jest liderem banków finansuj¹cych inwestycje s³u¿¹ce ochronie rodowiska. Proponuje on bezporednie finansowanie inwestorów realizuj¹cych przedsiêwziêcia proekologiczne i cis³¹
wspó³pracê z wspó³finansujacymi jednostkami zewnêtrznymi, a w tym z Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, funduszami wojewódzkimi oraz innymi instytucjami finansowymi. £¹czna kwota kredytów w ci¹gu ostatnich lat funkcjonowania Banku Ochrony rodowiska
oraz skala efektów ekologicznych uzyskanych z realizacji kredytowanych
przedsiêwziêæ uzasadniaj¹ celowoæ rozwijania bankowych form finansowania ochrony rodowiska.
Korzystne zmiany, jakie obserwujemy w ci¹gu ostatnich lat w dziedzinie
ekologii, choæ mog¹ byæ przypisywane po czêci ograniczeniu dzia³alnoci
przemys³u w naszym kraju oraz zwiêkszeniu wymagañ prawnych w stosunku
do korzystaj¹cych ze rodowiska, s¹ te¿ niew¹tpliwie wynikiem sprawnego
funkcjonowania systemu finansowania ochrony rodowiska w Polsce.
Pimiennictwo
BORYS G. 2000. Zarz¹dzanie ekologiczne w dzia³alnoci banku. Wyd. Zarz¹dzanie i Finanse,
Warszawa.
D³ugookresowa koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. 1990. CUP, Warszawa.
Oferta produktów proekologicznych BO S.A. 2004. Warszawa.
Raporty ekologiczne BO S.A. 20002004. Warszawa
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych.
DzU Nr 162, z pón. zm.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska. DzU z dnia 20 czerwca 2001 r.
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POZIOM PRZEDSIÊBIORCZOCI
STUDENTÓW SZKÓ£ WY¯SZYCH
NA PRZYK£ADZIE OLSZTYNA
Andrzej Buszko
Katedra Makroekonomii i Doktryn Ekonomicznych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
S ³ o w a k l u c z o w e: przedsiêbiorczoæ, umiejêtnoæ, wiedza, studenci.
Abstrakt
Oceniono przedsiêbiorczoæ wród studentów szkó³ wy¿szych funkcjonuj¹cych w Olsztynie. Z badañ wynika, ¿e poziom przedsiêbiorczoci jest niski. Zdecydowana wiêkszoæ studentów deklaruje pracê w sektorze pañstwowym i nie myli o za³o¿eniu w³asnego przedsiêbiorstwa. Studenci wskazali na liczne bariery wystêpuj¹ce przy prowadzeniu w³asnej firmy.

THE LEVEL OF ENTREPRENEURSHIP AMONG STUDENTS IN OLSZTYN
Andrzej Buszko
Department of Macroeconomics and Economic Doctrines
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
K e y w o r d s: entrepreneurship, skills, knowledge, students.
Abstract
The aim of this paper is to present the level of entrepreneurship among high school
students in the city of Olsztyn. The results of the study show that the level of entrepreneurship in this group of respondents is low. The vast majority of students declared that they
would look for a job in the public sector rather than start their own business. The existing
barriers can be an explanation of such an attitude.

Wspó³czesny wzrost gospodarczy nie zale¿y od pozycji du¿ych (pod wzglêdem zatrudnienia i obrotów) koncernów, ale przede wszystkim od mo¿liwoci
rozwoju ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (MSP  COULSON-THOMAS 1999).
Ju¿ w po³owie lat 90. DRUCKER (1994) zwraca³ uwagê na znaczenie ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw. Podkrela³ ich elastyczne reagowanie na zmiany
otoczenia oraz znaczenie w zakresie wdro¿enia rozwi¹zañ innowacyjnych.
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Zdaniem ANTONLIEGO (2000) ma³e i rednie przedsiêbiorstwa s¹ w stanie
lepiej wykorzystaæ nowoczesne zasoby (przede wszystkim wiedzê) i skuteczniej ni¿ du¿e organizacje zaj¹æ stabilne miejsce w docelowych niszach rynkowych. Potwierdzeniem tych stwierdzeñ jest udzia³ MSP w tworzeniu PKB,
kreowaniu nowych miejsc pracy, zg³oszeniach patentowych i wykorzystaniu
nowoczesnych technologii. Przyk³adowo w Finlandii udzia³ MSP w PKB
w 2004 r. wyniós³ ok. 70%, przedsiêbiorstwa tej kategorii utworzy³y 65% nowych miejsc pracy, zg³osi³y prawie 50% rozwi¹zañ patentowych (KUUISTO
2005). Zbli¿one wskaniki dotycz¹ równie¿ pozosta³ych pañstw wyró¿niaj¹cych siê dobr¹ koniunktur¹ gospodarcz¹ (CADREY, GALLOUJ 2002). Problem
funkcjonowania MSP nabiera tak¿e szczególnego znaczenia w krajach przechodz¹cych transformacjê. Powszechna prywatyzacja, pozbawienie du¿ych
przedsiêbiorstw pozycji monopolistycznej, uwolnienie cen, swobodny dostêp
do rynku zmusza podmioty do wdro¿enia zmian, ale jednostki te otrzymuj¹
szansê na elastyczne reagowanie na wymogi otoczenia i osi¹gniêcie przewagi
konkurencyjnej. W Polsce udzia³ MSP w tworzeniu PKB po 2000 r. wyniós³
prawie 65%. Firmy te zapewni³y ok. 80% nowych miejsc pracy (GUS 2006).
Ponadto w krajach charakteryzuj¹cych siê wysokim bezrobociem strukturalnym wysoki poziom przedsiêbiorczoci jest g³ównym czynnikiem redukuj¹cym wielkoæ bezrobocia (BERCHARD, TOULOUSE 1998). Problem ten dotyczy szczególnie bezrobocia wród ludzi m³odych, absolwentów wy¿szych
uczelni. Absolwenci wy¿szych uczelni, zw³aszcza o profilu ekonomicznym,
przez zak³adanie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw powinni kreowaæ nie
tylko nowe miejsca pracy, ale tak¿e przyczyniaæ siê do stabilnego wzrostu
gospodarczego. Wykorzystaniu MSP sprzyjaj¹ wspó³czesne przekszta³cenia
du¿ych, nie tylko miêdzynarodowych, koncernów. Powszechny outsourcing,
lean-management, czy te¿ re-engineering powoduje przekazywanie wielu
zadañ zewnêtrznym podmiotom gospodarczym zlokalizowanym na ró¿nych
rynkach. W ten sposób MSP zyskuj¹ dodatkowe ród³o zleceñ, które zapewniaj¹ ich funkcjonowanie w tzw. burzliwych czasach (DRUCKER 1994). Z tego
wynika wniosek, ¿e MSP odgrywaj¹ w gospodarce wielu krajów istotn¹ rolê,
mog¹ cile wspó³pracowaæ z du¿ymi przedsiêbiorstwami, a ich kreatorami
powinny pozostawaæ osoby przedsiêbiorcze. Dlatego te¿ wielu naukowców
w krajach wysoko rozwiniêtych gospodarczo prowadzi aktywne badania nad
poziomem przedsiêbiorczoci spo³eczeñstwa. Przegl¹d literatury przedmiotu
jednoznacznie wskazuje na rolê edukacji w kszta³towaniu przedsiêbiorczoci. GALLOWAY i BROWN (2002) dowiedli zwi¹zku miêdzy wykszta³ceniem pracowników a sytuacj¹ finansow¹ przedsiêbiorstw. Zatrudnienie pracowników
legitymuj¹cych siê nie tylko w³aciwym wykszta³ceniem kierunkowym, ale
równie¿ przedsiêbiorczoci¹ sprawia, ¿e poprawiaj¹ szanse i wyniki ekonomiczne, maj¹ korzystniejsze relacje z partnerami niszy rynkowej. Natomiast
GAVRON i in. (1998) w swoich pracach podkrelili koniecznoæ kszta³cenia
w kierunku kreatywnoci oraz przedsiêbiorczoci. Dziêki temu s¹ tworzone
podstawy tzw. przedsiêbiorczego spo³eczeñstwa. Z kolei AUTIO i in. (1997)
wskazali na ró¿nice w poziomie przedsiêbiorczoci miêdzy studentami
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z USA, Skandynawii oraz Singapuru. Na podstawie ich badañ poziom przedsiêbiorczoci w podstawowym stopniu wynika z modelu kszta³cenia oraz
warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych, tj. rozwi¹zañ instytucjonalnych.

Cel badañ, metody i za³o¿enia
Celem artyku³u jest ustalenie poziomu przedsiêbiorczoci wród studentów wy¿szych szkó³ o ekonomicznym profilu kszta³cenia. W pracy przyjêto
hipotezê, ¿e studentów uczelni ekonomicznych wyró¿nia wysoki poziom
przedsiêbiorczoci. Hipotezê tê oparto na za³o¿eniu o ma³ych mo¿liwociach
uzyskania pracy w sektorze pañstwowym, a sektor prywatny w woj. warmiñsko-mazurskim oferuje nieznaczn¹ liczbê ofert pracy. W latach 20042005
dla absolwentów uczelni ekonomicznych w WUP przedstawiono 67 ofert
pracy (WUP 2006). Ponadto studenci pobieraj¹cy naukê z zakresu ekonomii
(a szczególnie zarz¹dzania i marketingu) dokonuj¹ wiadomego wyboru kierunku nauki, orientuj¹ siê w problematyce gospodarczej i w zwi¹zku z tym
wiedz¹, ¿e najbardziej realn¹ mo¿liwoci¹ podjêcia pracy w woj. warmiñskomazurskim jest utworzenie w³asnego przedsiêbiorstwa. Badaniom poddano
93 studentów kszta³c¹cych siê na Wydziale Ekonomicznym UWM w Olsztynie oraz w Olsztyñskiej Wy¿szej Szkole Informatyki i Zarz¹dzania im. Profesora Tadeusza Kotarbiñskiego (OWSIiZ). Badania prowadzono od padziernika 2004 do czerwca 2006 r., a obejmowa³y one studentów ostatniego roku
nauki. Podstawowym narzêdziem zbierania danych by³ wywiad bezporedni.
Poziom przedsiêbiorczoci ustalono na podstawie rozk³adu udzielonych odpowiedzi. Gdy udzia³ odpowiedzi dotycz¹cych przedsiêbiorczoci przekracza³
70%, wówczas przyjêto wysoki poziom, w przedziale 5070%  poziom redni, 3050%  przeciêtny, poni¿ej 30%  poziom niski.

Prezentacja i omówienie
wyników
Pierwszy zestaw odpowiedzi dotyczy³ preferencji zatrudnienia w perspektywie piêciu i dziesiêciu lat. Rozk³ad stanowisk studentów z podzia³em
na Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski (UWM) oraz Olsztyñsk¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Informatyki i Zarz¹dzania im. Profesora Tadeusza Kotarbiñskiego
(OWSIiZ) przedstawiono w tabeli 1.
Zarówno studenci Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, jak i Olsztyñskiej Wy¿szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania wyranie preferuj¹ zatrudnienie w sektorze pañstwowym. Wród studentów UWM w okresie 5 lat
powy¿sz¹ chêæ zatrudnienia zadeklarowa³o 45% badanych, ale w okresie 10 lat udzia³ opinii zmniejszy³ siê do 40%. Wród studentów OWSIiZ
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Ta b e l a 1
Ta b l e 1
Preferencje zatrudnienia studentów uczelni wy¿szych w Olsztynie w latach 20042006 (%)
Job preferences among university student in Olsztyn during the years 2004-2006 (%)
UWM
Rodzaj zatrudnienia
Type of employment

OWSIiZ

okres 5 lat
5 years
time

okres 10 lat
10 years
time

okres 5 lat
5 years
time

okres 10 lat
10 years
time

W³asna firma
Own business

5

15

5

8

Du¿a firma prywatna w kraju
Big private company operating in
Poland

7

7

3

3

Du¿a firma prywatna za granic¹
Big private company operating abroad

5

5





Firma zagraniczna dzia³aj¹ca w Polsce
Foreign company operating in Poland

5

8



6

MSP w Polsce
Medium  and small-sized enterprise
operating in Poland

12

10

12

10

MSP za granic¹
Medium  and small-sized enterprise
operating abroad

7

10

3

3

Praca w sektorze pañstwowym
Job in the public sector

45

40

60

55

Dalsze kszta³cenie w kraju
Further education in Poland

5







Dalsze kszta³cenie za granic¹
Further education abroad

2







Praca za granic¹ zgodna
z wykszta³ceniem
Work abroad based on education gained
in Poland



2





Dowolna praca za granic¹
Any kind of work abroad

5

3

10

14

Brak zatrudnienia / praca w szarej
strefie
No employment / work in the grey area

2



7
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udzia³ preferencji pracy w sektorze pañstwowym by³ znacznie wy¿szy.
W okresie 5 lat wyniós³ on a¿ 60%, a w okresie 10 lat 55%. Za³o¿enie
w³asnej firmy deklarowa³a niewielka grupa studentów: tylko 5% s³uchaczy
UWM oraz OWSIiZ wyrazi³o gotowoæ w okresie 5 lat za³o¿enia w³asnego
przedsiêbiorstwa. W okresie 10 lat udzia³ preferencji siê zwiêkszy³, wród
studentów UWM do 15%, natomiast wród studentów OWSIiZ do 8%. Wyran¹ preferencj¹ zatrudnienia, ró¿ni¹c¹ obie grupy badanych, jest opinia
o zatrudnieniu za granic¹. A¿ 10% studentów OWSIiZ w ci¹gu 5 lat chcia³oby podj¹æ dowoln¹ pracê za granic¹. W ci¹gu 10 lat odsetek ten zwiêkszy³
siê do 14%. Wród studentów UWM udzia³ tego typu odpowiedzi by³ znacznie mniejszy: odpowiednio 5 i 3%. Ten sam poziom opinii dotyczy³ zatrudnienia w krajowych MSP: udzia³ odpowiedzi wyniós³ w ci¹gu 5 lat 12 i 10%.
Studenci powszechnie preferowali zatrudnienie w MSP za granic¹: w okresie 5 lat 7% studentów z UWM i 3% z OWSIiZ. W okresie 10 lat udzia³
opinii kszta³towa³ siê odpowiednio na poziomie 10 i 3%. Charakterystyczn¹
ró¿nic¹ w wyra¿anych opiniach by³a praca w du¿ej firmie za granic¹.
W okresie 5 i 10 lat 5% ankietowanych z UWM deklarowa³o zatrudnienie
w tego typu przedsiêbiorstwie, natomiast ¿aden z badanych z OWSIiZ nie
preferowa³ takiego zatrudnienia. Pewne zbli¿enie stanowisk wyst¹pi³o
w przypadku pracy w du¿ej krajowej firmie: w okresie 5 i 10 lat 7% studentów UWM oraz 3% studentów OWSIiZ opowiedzia³o siê za prac¹ w tego typu
podmiocie. Interesuj¹cym pogl¹dem by³a deklaracja studentów UWM
o dalszym kszta³ceniu. W okresie 5 lat 5% studentów UWM chcia³oby kontynuowaæ naukê w kraju, natomiast 2% za granic¹. Studenci OWSIiZ nie
podzielili tej opinii, ¿aden ze studentów tej grupy nie wyra¿a³ ochoty na
dalsze kszta³cenie. Jednoczenie 2% studentów UWM chcia³oby znaleæ
w okresie 10 lat, zgodne z posiadanym wykszta³ceniem, zatrudnienie za
granic¹. Pewnym niepokoj¹cym sygna³em by³a opinia pozostawania bez pracy i ewentualnego zatrudnienia w szarej strefie. W okresie 5 lat tak¹ mo¿liwoæ przedstawi³o 2% badanych studentów UWM oraz 7% studentów
OWSIiZ. W okresie 10 lat udzia³ tych odpowiedzi wyranie siê obni¿y³.
¯aden ze studentów UWM nie przewidywa³ pozostawania bez pracy, natomiast wród badanych w OWSIiZ udzia³ ten zmniejszy³ siê do 1%.
Opinie studentów o koniecznoci posiadania okrelonych umiejêtnoci
przy prowadzeniu w³asnego przedsiêbiorstwa by³y zbli¿one. Najwiêkszy
udzia³ w wyra¿anych pogl¹dach wród studentów UWM mia³a kreatywnoæ
(94%). Wród s³uchaczy OWSIiZ umiejêtnoæ ta tak¿e by³a bardzo powszechna (84%). Nieznacznie mniejszy udzia³ mia³a umiejêtnoæ nawi¹zywania
kontaktów, odpowiednio 92 oraz 83%. Wród studentów panowa³a zgodnoæ
odnonie dysponowania okrelon¹ kategori¹ wiedzy. Z trzech wyodrêbnionych kategorii powszechna okaza³a siê wiedza z zakresu finansów. Na ten
rodzaj wiedzy wskaza³o 88% studentów UWM i 83% OWSIiZ. Najmniejszy
udzia³ zajê³a wiedza z zakresu zarz¹dzania, odpowiednio 77 oraz 75%.
W obu przypadkach wiêkszy udzia³ w tej kategorii wiedzy zajê³a wiedza
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Ta b e l a 2
Ta b l e 2

Opinie studentów uczelni wy¿szych w Olsztynie o koniecznoci posiadania okrelonych
umiejêtnoci przy prowadzeniu w³asnego przedsiêbiorstwa w latach 20042006 (%)
Opinions of high school students in Olsztyn on the skills and competences considered necessary
o conduct own business during the years 20042006 (%)
Umiejêtno ci
Skills and competences

Studenci UWM Studenci OWSIiZ
UWM students OWSIiZ students

Wiedza z zakresu zarz¹dzania
Management knowledge

77

75

Wiedza z zakresu marketingu
Marketing knowledge

81

77

Wiedza z zakresu finansów
Financial knowledge

88

83

Kreatywno æ
Creativity

94

84

Nawi¹zywanie kontaktów
Ability to establishing contacts

92

83

Praca grupowa
Teamwork

73

73

Rozwi¹zywanie problemów
Problem solving

64

68

Elastyczne reagowanie na zmiany
Flexible response to changes

66

67

Negocjacje
Negotiation skills

79

82

82

84

Komunikatywno æ
Communication skills

z zakresu marketingu  81% studentów UWM, 77% OWSIiZ. Istotn¹ umiejêtnoci¹ okaza³a siê komunikatywnoæ. Tê umiejêtnoæ wskaza³o 84% studentów OWSIiZ i 82% UWM. Identyczny udzia³ w udzielonych opiniach
dotyczy³ pracy grupowej  73%. Za najmniej przydatne studenci uznali elastyczne reagowanie na zmiany oraz rozwi¹zywanie problemów  6468%
udzielonych odpowiedzi. Odmienne od powy¿szych stanowisk by³y opinie
studentów o posiadanych przez nich faktycznych umiejêtnociach (tab. 3).
S³uchacze olsztyñskich szkó³ wy¿szych powszechnie deklarowali dysponowanie wiedz¹ z zakresu zarz¹dzania i marketingu. Wród studentów
UWM tak¹ wiedzê zadeklarowa³o odpowiednio 91 i 94% badanych, wród
s³uchaczy OWSIiZ 92 oraz 89%. W odró¿nieniu od tych kategorii wiedzy, na
bardzo niskim poziomie by³ udzia³ odpowiedzi dotycz¹cy wiedzy z zakresu
finansów. Wiedzê tê wskaza³o tylko 45% studentów UWM oraz 34% studentów OWSIiZ. Relatywnie niski by³ udzia³ odpowiedzi odnosz¹cy siê do kreatywnoci i nawi¹zywania kontaktów. Na powy¿sze umiejêtnoci wskaza³o
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38 i 39% studentów z UWM i 44 oraz 52% z OWSIiZ. Zaledwie 31%
studentów UWM i 29% studentów OWSIiZ posiada umiejêtnoæ rozwi¹zywania problemów. Znacznie wy¿ej oceniono mo¿liwoci negocjacyjne. Wród studentów UWM 49% zadeklarowa³o umiejêtnoci negocjacyjne, a wród studentów OWSIiZ 53%. Najbardziej powszechn¹ umiejêtnoci¹ w obu grupach okaza³a siê komunikatywnoæ: 94% badanych
z OWSIiZ, 93% z UWM.
Ta b e l a 3
Ta b l e 3
Opinie studentów uczelni wy¿szych w Olsztynie o posiadanych umiejêtnociach wymaganych
przy prowadzeniu w³asnego przedsiêbiorstwa w latach 20042006 (%)
Opinions of high school students in Olsztyn on their skills and competences, necessary to conduct
own business during the years 20042006 (%)
Umiejêtno ci
Skills and competences

Studenci UWM Studenci OWSIiZ
UWM students OWSIiZ students

Wiedza z zakresu zarz¹dzania
Management knowledge

91

92

Wiedza z zakresu marketingu
Marketing knowledge

94

89

Wiedza z zakresu finansów
Financial knowledge

45

34

Kreatywno æ
Creativity

38

44

Nawi¹zywanie kontaktów
Ability to establish contacts

39

52

Praca grupowa
Teamwork

89

93

Rozwi¹zywanie problemów
Problem solving

31

29

Elastyczne reagowanie na zmiany
Flexible response to changes

84

87

Negocjacje
Negotiation skills

49

53

Komunikatywno æ
Communication skills

93

94

Opinie studentów o nabytych umiejêtnociach w trakcie kszta³cenia
okaza³y siê bardzo selektywne. Za typowe (tj. wspólne dla dwóch badanych
grup) nale¿y uznaæ zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem oraz prowadzenie badañ
marketingowych. Studenci zwrócili uwagê na podzia³ umiejêtnoci z zarz¹dzania, tj. aspekt teoretyczny i praktyczny. Na pierwszy z nich wskazano
85% studentów z UWM i 92% z OWSIiZ. Z tego rozk³adu odpowiedzi wynika, ¿e studenci s¹ zgodni, i¿ w trakcie nauki zdobyli teoretyczn¹ wiedzê

92

Andrzej Buszko

Ta b e l a 4
Ta b l e 4
Nabyte umiejêtnoci w trakcie kszta³cenia wed³ug opinii studentów uczelni wy¿szych w Olsztynie
w latach 20042006 (%)
Skills and competences acquired during the time of study by high school students in Olsztyn
during the years 20042006 (%)
Umiejêtno ci
Skills and competences

Studenci UWM Studenci OWSIiZ
UWM students OWSIiZ students

Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem (teoria)
Company management (theory)

85

92

Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem (praktyk)
Company management (practice)

22

14

Prowadzenie badañ marketingowych
Marketing research

64

85

Analizy marketingowe
Marketing analysis

12

8

Analizy finansowe
Financial analysis

21

15

Znajomo æ krajowego prawa handlowego
Knowledge of Polish commercial law

13



Znajomo æ miêdzynarodowego prawa handlowego
Knowledge of international commercial law

2



Znajomo æ jêzyków obcych
Foreign languages

4



Analiza otoczenia przedsiêbiorstwa
Analysis of company environment

10

18

Wykorzystanie technologii informatycznych
Application of information technologies

12

41

Praca grupowa
Teamwork

15

38

Kreatywno æ
Creativity

17

32

Rozwi¹zywanie problemów
Problem solving

14

16

Elastyczne reagowanie na zmiany
Flexible response to changes

9

11

Negocjacje
Negotiation skills

6

4

Nawi¹zywanie kontaktów
Ability to establish contacts

56

64
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z zakresu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Relatywnie wysoki udzia³ odpowiedzi dotyczy³ umiejêtnoci prowadzenia badañ marketingowych, odpowiednio 64 i 85%. Nale¿y zwróciæ uwagê na rozró¿nienie przez studentów
umiejêtnoci miêdzy analizami marketingowymi a prowadzeniem badañ. Te
ostatnie mo¿na oceniæ jako poprawne, natomiast umiejêtnoæ analiz marketingowych wród studentów UWM wynios³a 12%, a wród OWSIiZ 8%. Studenci zwrócili uwagê na nisk¹ umiejêtnoæ w zakresie praktycznego zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Udzia³ odpowiedzi w grupie UWM wyniós³ 22%,
a w grupie OWSIiZ 14%. Negatywnie nale¿y oceniæ umiejêtnoci studentów
w zakresie znajomoci jêzyków obcych, prawa handlowego, zarówno krajowego, jak i miêdzynarodowego. W grupie studentów OWSIiZ ¿aden z badanych nie potwierdzi³ nabycia tych umiejêtnoci w trakcie kszta³cenia na
uczelni. Udzia³ odpowiedzi dotycz¹cych znajomoci jêzyka obcego wyniós³
zaledwie 4%, krajowego prawa handlowego 13%. Tylko 2% studentów UWM
potwierdzi³o zdobycie znajomoci miêdzynarodowego prawa handlowego.
Ten rozk³ad opinii jest niepokoj¹cy ze wzglêdu na koniecznoæ funkcjonowania nawet ma³ego lub redniego przedsiêbiorstwa w zjednoczonej Europie.
Przedsiêbiorstwa tej kategorii nie powinny ograniczaæ siê do rynku lokalnego i wspó³pracy jedynie z krajowymi podmiotami, zw³aszcza ¿e du¿e miêdzynarodowe koncerny podejmuj¹ dzia³alnoæ na wszystkich rynkach i wspó³praca z nimi mo¿e zapewniæ nie tylko ci¹g³oæ zleceñ, ale dostêp do nowych
zasobów wiedzy (BODEN, MILES 2000). Dziêki temu SME jest w stanie opanowaæ dowoln¹ niszê rynkow¹ i zapewniæ sprawne funkcjonowanie w trudnym
okresie transformacji. Studenci OWSIiZ pokrelili nabycie w trakcie nauki
umiejêtnoci wykorzystania technologii informatycznych. Tê umiejêtnoæ
podkreli³o 41% badanych, ale tylko 12% s³uchaczy UWM. Studenci wskazali bardzo liczne przeszkody w prowadzeniu ma³ego lub redniego przedsiêbiorstwa (tab. 5).
Studenci UWM za najwa¿niejsz¹ barierê uznali skomplikowane procedury za³o¿enia przedsiêbiorstwa. Czynnik ten wskaza³o 93% badanych.
Jeszcze wy¿szy by³ udzia³ odpowiedzi wród studentów OWSIiZ (96%). Bardzo niski udzia³ mia³ brak wiedzy. Wród s³uchaczy UWM 12% badanych
podkreli³o powy¿sz¹ barierê, a wród s³uchaczy OWSIiZ tylko 7%. Powszechna zgodnoæ wyst¹pi³a w przypadku kosztów prowadzenia SME. Bariery odnosz¹ce siê do kosztów za³o¿enia, zatrudnienia pracowników, wysokich podatków, kosztów likwidacji waha³y siê w przedziale od 81 do 92%
udzielonych odpowiedzi. Istotna ró¿nica w obu grupach dotyczy³a niskiej
elastycznoci zatrudnienia pracowników. Studenci UWM barierê tê uznali
za powszechn¹, gdy¿ uzyska³a ona 92% odpowiedzi (studenci OWSIiZ tylko
w 22%). Zbli¿ony udzia³ opinii dotyczy³ braku wsparcia instytucji rz¹dowych. Studenci powszechnie oczekiwali wsparcia tego typu organizacji przy
prowadzeniu SME. Pewnym wyt³umaczeniem tego stanowiska jest deklaracja powszechnej korupcji oraz ograniczenia przetargu. A¿ 88% studentów
UWM wskaza³o korupcjê jako barierê przy prowadzeniu SME. Oko³o po³owa
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Ta b e l a 5
Ta b l e 5
Bariery w prowadzeniu ma³ego i redniego przedsiêbiorstwa wed³ug opinii studentów
uczelni wy¿szych w Olsztynie w latach 20042006 (%)
Barriers to running a small- and medium-sized enterprise in the opinion of high school
students in Olsztyn during the years 20042006 (%)
Bariery
Barriers

Studenci UWM Studenci OWSIiZ
UWM students OWSIiZ students

Brak dostêpu do rynku
No access to the market

76

71

Zmienno æ przepisów prawnych
Changes in legal regulations

83

86

Korupcja
Corruption

88

49

Niski popyt wewnêtrzny
Low domestic demand

63

84

Wysokie koszty za³o¿enia przedsiêbiorstwa
High costs of starting a business

82

89

Wysokie koszty zatrudnienia pracowników
High costs of employment

83

67

Niska elastyczno æ zwolnienia pracowników
Low flexibility of employee dismissal

92

22

Skomplikowane procedury za³o¿enia firmy
Complicated procedures of establishing a company

93

96

Wysokie koszty likwidacji przedsiêbiorstwa
High costs of closing down a company

90

92

Wysokie podatki
High taxes

81

88

Czêste kontrole Urzêdu Skarbowego
Frequent fiscal inspections

64

75

Dominacja zagranicznych koncernów
Dominant position of foreign companies

44

46

Ograniczenie instytucji przetargu
Minor role of tenders

26

45

Niski poziom zysków
Low level of income

56

63

Brak wsparcia instytucji rz¹dowych
Lack of governmental support

81

82

Brak wiedzy
Lack of knowledge

12

7
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(49%) studentów OWSIiZ dostrzeg³a tê barierê. Istotn¹ przeszkod¹ okaza³
siê niski popyt wewnêtrzny. Tê kategoriê wskaza³o 63% studentów UWM
oraz 84% studentów OWSIiZ. Zastanawiaj¹cy jest pogl¹d o niskim poziomie
zysków. Pogl¹d ten jest doæ popularny, gdy¿ wskaza³o go 56% s³uchaczy
UWM oraz 63% studentów OWSIiZ. Wynika z tego, ¿e studenci maj¹ kontakty i prowadz¹ rozmowy z w³acicielami, pracownikami SME, dziêki czemu s¹ w stanie oceniæ wyniki ekonomiczne tego typu podmiotów. Z tych
samych przes³anek wynika opinia o czêstych kontrolach Urzêdu Skarbowego. Barierê tak¹ podkreli³o 64% studentów UWM oraz 75% z OWSIiZ.

Wnioski
Przeprowadzone bania upowa¿niaj¹ do odrzucenia przyjêtej hipotezy
roboczej. Poziom przedsiêbiorczoci oceniony na podstawie opinii studentów
szkó³ wy¿szych w Olsztynie nale¿y uznaæ za niski. Zdecydowana wiêkszoæ
s³uchaczy deklaruje chêæ pracy w sektorze uspo³ecznionym lub pracy w innym (nie w³asnym) przedsiêbiorstwie. Z tego wzglêdu przy wysokim poziomie bezrobocia, np. w regionie Warmii i Mazur, istnieje prawdopodobieñstwo
emigracji absolwentów do innych regionów kraju lub za granicê. Studenci
podkrelili zdobycie w trakcie kszta³cenia nowych umiejêtnoci, które z ca³¹
pewnoci¹ mog¹ byæ wykorzystane podczas prowadzenia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej. Jednoczenie badani zwrócili uwagê na brak wiedzy z zakresu finansów, prawa handlowego, wykorzystania technik informatycznych, jêzyków obcych. Uwagi te mo¿na uznaæ za uzasadnione, ale wymagaj¹
one ponownej weryfikacji. Zarz¹dzaj¹cy w³asnym lub ma³ym przedsiêbiorstwem powinien mieæ selektywn¹, gruntown¹ wiedzê. Przydatna oka¿e siê
szczególnie wiedza z zakresu zarz¹dzania i marketingu, natomiast pozosta³e
us³ugi, w tym np. us³ugi prawne, ksiêgowe, mog¹ (nawet powinny) byæ
przekazane jednostkom zewnêtrznym. W ten sposób SME nie tylko obni¿a
koszty w³asnej dzia³alnoci, ale tworzy niezbêdn¹ sieæ powi¹zañ w niszy
rynkowej. Za s³uszn¹ mo¿na przyj¹æ uwagê o braku nabyciu umiejêtnoci
pos³ugiwania siê jêzykami obcymi i technikami informatycznymi. Studenci
bardzo trafnie podkrelili liczne bariery prowadzenia w³asnej dzia³alnoci
gospodarczej. Wynika z tego, ¿e maj¹ dobre rozeznanie o warunkach funkcjonowania SME w Polsce. Na tej podstawie mo¿na przyj¹æ, ¿e wyszczególnione bariery w sposób istotny zniechêcaj¹ potencjalnych zainteresowanych
do za³o¿enia i prowadzenia w³asnej firmy. Jednoczenie przeprowadzona
analiza otworzy³a nowy kierunek badañ. Dotyczy on przedstawienia takiej
koncepcji kszta³cenia, aby absolwenci d¹¿yli do zak³adania i prowadzenia
w³asnej dzia³alnoci gospodarczej. Opracowanie tej koncepcji jest trudnym
i z³o¿onym procesem, zw³aszcza i¿ otoczenie makroekonomiczne nie sprzyja
funkcjonowaniu ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
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MIGRACJE ZAROBKOWE Z POLSKI
W LATACH 20042005
Lucyna Szczebiot-Knoblauch
Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
S ³ o w a k l u c z o w e: rynek pracy, migracje, Unia Europejska.
Abstrakt
W pierwszym roku cz³onkostwa w UE z podjêcia pracy na polskim rynku zrezygnowa³o
ok. 500 tys. obywateli naszego kraju. Wiêkszoæ z nich rozpoczê³a legaln¹ pracê, g³ównie
sezonow¹ (80%), w krajach Unii Europejskiej. W grupie tych osób du¿y odsetek nie mia³
zezwolenia na legaln¹ pracê. W tym samym czasie pracê w Polsce podjê³o ponad 3,6 tys.
obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy zajmowali g³ównie wysokie stanowiska kierownicze i mened¿erskie.

ECONOMIC MIGRATION FROM POLAND IN THE YEARS 20042005
Lucyna Szczebiot-Knoblauch
Department of Economic and Regional Policy
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
K e y w o r d s: labour market, migration, European Union.
Abstract
In the first year following our accession to the European Union, almost 500 thousand
Polish citizens rejected the possibility of taking up a job in their own country. The majority of
them started legal work, mainly seasonal (80%), in the EU member states. Simultaneously
over 3 600 citizens from the European Economic Area took up jobs in Poland, primarily
managerial.
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Wstêp
Okresowa emigracja zarobkowa jest zwi¹zana z okrelonymi korzyciami i stratami dla gospodarki kraju macierzystego. Do strat pañstwa,
z którego nastêpuje odp³yw si³y roboczej, zalicza siê m.in. straty zasobów
ludzkich, utratê nak³adów poniesionych na edukacjê czy te¿ tworzenie siê
niedoborów si³y roboczej o okrelonych kwalifikacjach. Do korzyci gospodarczych KRYÑSKA (2001) zalicza zmniejszenie nierównowagi na rynku pracy,
odci¹¿enie finansów publicznych (niewyp³acanie zasi³ków dla bezrobotnych,
socjalnych itp.), transfer rodków finansowych zarobionych za granic¹, przyczyniaj¹cy siê do wzrostu popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego (1 emigrant zarobkowy tworzy bezporednio lub porednio ok. 1,5 miejsca pracy),
u³atwienia w sferze handlu i us³ug, czy przep³yw dowiadczeñ z zakresu
techniki i organizacji pracy. Wystêpuj¹ tak¿e korzyci indywidualne dla osób
podejmuj¹cych pracê w innym kraju. Dotycz¹ one przede wszystkim poprawy sytuacji materialnej (nie tylko swojej w³asnej, ale i rodziny), zdobycie
nowych umiejêtnoci praktycznych, sprawdzenie siê w innych warunkach
pracy i ¿ycia, zapoznanie siê z nowymi technikami i technologiami wytwarzania (umo¿liwiaj¹ce wykorzystanie wiedzy w kraju, a czêsto dziêki temu
zwiêkszenie szans na awans zawodowy), poznanie innego kraju i jego kultury, nauka jêzyka obcego. Nie mo¿na jednak zapominaæ o stratach indywidualnych emigranta zarobkowego, chodzi tu nie tylko o koszty zwi¹zane
z wyjazdem, ale urazy psychiczne  d³uga roz³¹ka z bliskimi, urazy spowodowane z³ym traktowaniem przez pracodawcê, wspó³pracowników, czy
uszczerbek na zdrowiu (zwi¹zany z wykonywaniem prac uci¹¿liwych, czêsto
z du¿¹ liczb¹ nadgodzin).
Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej zapewnia Polakom prawo do
podejmowania legalnej pracy w innych pañstwach cz³onkowskich. Na razie
jednak Polacy mog¹ bez ograniczeñ pracowaæ w nowych pañstwach cz³onkowskich (z wyj¹tkiem Malty) oraz w trzech krajach tzw. starej Unii (Wielkiej Brytanii, Szwecji i Irlandii). W pozosta³ych krajach obowi¹zuj¹ okresy
przejciowe, czyli ograniczenia w dostêpie do rynku pracy. Zostan¹ one zniesione z dniem 1 maja 2009 r., a w wyj¹tkowych przypadkach (np. wyst¹pienia powa¿nych zak³óceñ na rynku pracy danego pañstwa lub groby ich
wyst¹pienia)  1 maja 2011 r. Mimo to, Polacy wyje¿d¿aj¹ do UE w poszukiwaniu pracy. Mobilnoæ zawodowa Polaków przewy¿sza mobilnoæ obywateli
Czech, S³owacji czy Wêgier, ale do najbardziej mobilnych pracowników
z Unii Europejskiej nale¿¹ mieszkañcy Litwy. W wiêkszoci krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego Polacy tworz¹ najliczniejsz¹ grupê pracowników. Sporód obywateli nowych krajów UE w Holandii stanowi¹ oni 82%
zatrudnionych obcokrajowców, Norwegii  64%, Szwecji  59%, Wielkiej
Brytanii  56% (Informacja w sprawie zatrudnienia 2005).
Zjawiskiem determinuj¹cym w znacznym stopniu funkcjonowanie polskiej gospodarki i rynku pracy s¹ migracje zarobkowe zasobów pracy. Podjêcie
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przez Polaków decyzji o tego typu migracji, szczególnie po wst¹pieniu do Unii
Europejskiej, jest uwarunkowane g³ównie wysokim bezrobociem, brakiem
perspektyw ¿yciowych i mo¿liwoci zatrudnienia w swoim zawodzie w kraju.
Czêsto takie decyzje o wyjedzie by³y równie¿ uzale¿nione, jak zauwa¿a SKÓRSKA (2004), od miejsca zamieszkania, tradycji emigracyjnych danego regionu,
sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz posiadania znajomych lub rodziny za
granic¹. Mo¿na te¿ mówiæ o chêci prze¿ycia przygody, poznania wiata czy
sprawdzenia siebie, nie zapominaj¹c jednak o poszerzeniu kompetencji zawodowych i zdobyciu dowiadczenia, co mo¿e stanowiæ wa¿ny element w ubieganiu siê o pracê ju¿ w Polsce (Migracje zarobkowe 2004).
Celem artyku³u jest analiza sytuacji na rynku pracy dotycz¹cej migracji
zarobkowych w Polsce po wst¹pieniu do Unii Europejskiej. Wykorzystane
informacje pochodz¹ z Departamentu Europejskich Spraw Gospodarczych
w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Obywatele polscy na rynku pracy
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Zgodnie z Traktatem o Przyst¹pieniu, dawne 15 krajów UE mia³o prawo
wprowadziæ w pocz¹tkowym okresie po integracji w stosunku do Polski
ograniczenia w stosowaniu wspólnotowej zasady swobodnego przep³ywu
pracowników. Mimo wczeniejszych deklaracji rz¹dów niektórych pañstw
o otwarciu swoich rynków pracy z dniem akcesji, tylko Irlandia, Szwecja
i Wielka Brytania faktycznie je zrealizowa³y. Istotne u³atwienia wprowadzi³y Dania, Finlandia, W³ochy oraz Królestwo Niderlandów, a tak¿e Norwegia.
Pozosta³e pañstwa cz³onkowskie nie wprowadzi³y dla obywateli polskich
zbie¿nych u³atwieñ i zdecydowa³y siê na utrzymanie ograniczeñ w zakresie
dostêpu do rynku pracy. Na mocy Traktatu Akcesyjnego w stosunkach z nowymi pañstwami cz³onkowskimi (z wyj¹tkiem Malty) swobodny przep³yw
pracowników obowi¹zuje od pierwszego dnia cz³onkostwa w Unii. Stopieñ
liberalizacji przep³ywu pracowników miêdzy Polsk¹, a starymi pañstwami
cz³onkowskimi w porównaniu z okresem przedakcesyjnym jest wiêc niewielki, a umowy dwustronne o zatrudnieniu, jakie Polska podpisa³a z Niemcami, Francj¹, Hiszpani¹, Belgi¹ i Luksemburgiem, s¹ nadal realizowane
(Podsumowanie 2005).
Skala migracji zarobkowych Polaków do starych pañstw cz³onkowskich UE i EOG w 2004 r. i pierwszych miesi¹cach 2005 r., zgodnie z przewidywaniami, okaza³a siê umiarkowana. Cz³onkostwo w UE nie zmieni³o tradycyjnych kierunków migracji, nadal koncentruj¹cych siê na pracy
sezonowej w sektorach: rolnictwa, lenictwa, budownictwa i obs³ugi ruchu
turystycznego. Celem tych wyjazdów by³a praca i aktywnoæ ekonomiczna,
nie za, jak obawia³y siê w³adze poszczególnych pañstw, korzystanie z opieki
spo³ecznej.
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Najpopularniejszym kierunkiem migracji zarobkowych by³y Niemcy.
W 2004 r. udzielono Polakom 411,4 tys. pozwoleñ na pracê, a do lipca 2005 r.
dodatkowe 272 tys., g³ównie na pracê sezonow¹ (tab. 1).
Ta b e l a 1
Ta b l e 1
Liczba pozwoleñ na pracê wydanych Polakom od 05.2004 r. do 09. 2005 r.
Number of job permits given to Poles from May 2004 to September 2005
Kraj
Country

Liczba pozwoleñ (tys. osób)
Numer of job permits
(thousand persons)

Niemcy
Germany

683.4

Wielka Brytania
United Kingdom

169.7

Irlandia
Ireland

80.0

W³ochy
Italy

62.0

Holandia
The Netherlands

31.5

Norwegia
Norway

28.0

Austria
Austria

20.9

Hiszpania
Spain

20.0

Francja
France

10.8

Czechy
Czech Republic

10.3

Szwecja
Sweden

4.2

Cypr
Cyprus

3.0

Dania
Denmark

1.3

Finlandia
0.162
Finland
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Pracy 2005 r.
Source: Own study based on data provided by the Ministry of Labour 2005.

Wielu Polaków migruje do Wielkiej Brytanii. Legaln¹ pracê podjê³o tam
a¿ 169,7 tys. naszych rodaków (od maja 2004 r. do wrzenia 2005 r.).
W gospodarce brytyjskiej ci¹gle jeszcze jest 500 tys. wolnych miejsc pracy,
a tamtejsi pracodawcy ceni¹ polskich pracowników, dlatego ca³y czas s¹ oni
poszukiwani (szczególnie kierowcy, architekci, pracownicy magazynów,
ochroniarze). Zgodnie z przewidywaniami, Polacy nie emigruj¹ na Wyspy na
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sta³e, lecz podró¿uj¹ tam i z powrotem, badaj¹c otwieraj¹ce siê przed nimi
mo¿liwoci oraz tworz¹c wiele nowych dowiadczeñ zwi¹zanych z elastycznoci¹ nowoczesnego rynku pracy w Europie.
Du¿a grupa Polaków (ok. 80 tys.) pracuje w Irlandii. Coraz wiêcej Polaków na miejsce swojej pracy wybiera W³ochy. Od stycznia do sierpnia
2004 r. wyjecha³o ok. 37 tys. polskich pracowników, w pierwszym pó³roczu
2005 r. Polacy wykorzystali 55% wszystkich miejsc w dostêpnym kontyngencie (wydano 25 tys. pozwoleñ). W Holandii obywatele naszego kraju uzyskali
31,5 tys. pozwoleñ na pracê, co stanowi³o 87% wszystkich zezwoleñ przyznanych obywatelom nowych pañstw cz³onkowskich UE.
Norwegia nadal cieszy siê wród Polaków du¿¹ popularnoci¹, w okresie
1 maja  31 grudnia 2004 r. wydano Polakom ok. 13 tys. zezwoleñ na pracê.
Natomiast od stycznia do 31 lipca 2005 r. zezwolenia na pobyt i pracê
w Norwegii lub przed³u¿enia wczeniej wydanych zezwoleñ otrzyma³o ok. 15 tys.
obywateli polskich.
Wnioski o dokumenty pobytowe na Cyprze w okresie 1 stycznia 
31 lipca 2005 r. z³o¿y³o 1,3 tys. pracowników z Polski. Szacuje siê, ¿e liczba
obywateli polskich pracuj¹cych na Cyprze wynosi ok. 2,5 tys.  3 tys. osób.
W po³owie 2005 r. w Republice Czeskiej pracowa³o 10,3 tys. Polaków, g³ównie w przemyle przetwórczym, wydobywczym oraz budownictwie. Na duñskim rynku pracy w lipcu 2005 r. pracowa³o 1,9 tys. Polaków, którzy stanowili prawie 47% wszystkich obywateli nowych pañstw cz³onkowskich UE,
podejmuj¹cych tam pracê. W 2004 r. zatrudnienie pracowników polskich we
Francji osi¹gnê³o liczbê 9,2 tys. osób, z czego ponad 7 tys. pracowników
sezonowych (zatrudnionych na podstawie dwustronnej umowy o zatrudnieniu) w okresie pierwszych 5 miesiêcy 2005 r. pracê podjê³o 1,6 tys. Polaków
(w tym 1,08 tys. pracowników sezonowych).
Z danych wynika, ¿e otwarcie dostêpu do rynku pracy przez Szwecjê,
Irlandiê i Wielk¹ Brytaniê nie spowodowa³o lawinowej migracji i negatywnych skutków spo³eczno-gospodarczych, natomiast w znacz¹cym stopniu
przyczyni³o siê do legalizacji statusu Polaków pracuj¹cych w tych krajach
jeszcze przed akcesj¹. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e utrzymywanie ograniczeñ dostêpu do rynku pracy sprzyja zjawisku nielegalnego zatrudnienia (Informacja 2005). Kraje, które znios³y restrykcje, nie zanotowa³y takiego nap³ywu
pracowników z nowej Unii, który zachwia³by ich rynkiem i pozbawi³ pracy
ich w³asnych obywateli. Wrêcz odwrotnie, te pañstwa tylko na otwarciu
skorzysta³y. Nowi pracownicy wyszli z szarej strefy i przyczynili siê do
wzrostu gospodarczego. Wykonuj¹ prace, których nie chc¹ podj¹æ siê miejscowi pracownicy  tak wynika z raportu Komisji Europejskiej. Korzyci
z otwarcia rynków pracy s¹ wiêc obustronne, kraj przyjmuj¹cy zyskuje potrzebnych pracowników, a Polacy maj¹ legalne miejsca pracy.
Do swobód rynku wewnêtrznego Unii Europejskiej zwi¹zanych z przemieszczaniem siê osób aktywnych ekonomicznie nale¿y swoboda wiadczenia us³ug, które mog¹ byæ wykonywane osobicie lub przez delegowanych
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pracowników us³ugodawcy. W traktacie o przyst¹pieniu brak zapisów dotycz¹cych restrykcji wobec obywateli polskich, z wyj¹tkiem ograniczenia mo¿liwoci delegowania pracowników do Niemiec i Austrii w celu wykonywania
us³ug w wybranych sektorach. Do prac, na które w ramach eksportu us³ug
w Niemczech i Austrii wci¹¿ bêd¹ obowi¹zywaæ okresy przejciowe (aby
wykonywaæ te us³ugi, trzeba bêdzie uzyskaæ dla pracowników zezwolenia na
pracê, pobyt lub staraæ siê o zlecenie w ramach tzw. limitów), nale¿¹:
 w Austrii i Niemczech: przygotowanie terenu pod budowê, wznoszenie
kompletnych obiektów budowlanych lub ich czêci, wykonywanie instalacji budowlanych i robót budowlanych wykoñczeniowych, wykopy, roboty
ziemne, prace budowlane w wê¿szym znaczeniu, montowanie i demontowanie elementów prefabrykowanych, wyposa¿anie lub instalowanie, przebudowa, renowacja, naprawy, demontowanie, rozbiórka, konserwacja,
utrzymywanie, ulepszanie, sprz¹tanie i czyszczenie obiektów,
 tylko w Niemczech: dzia³alnoæ dekoratorów wnêtrz,
 tylko w Austrii: dzia³alnoæ us³ugowa zwi¹zana z uprawami rolnymi;
architektura krajobrazu, ciêcie i formowanie kamieni ozdobnych i budowlanych, produkcja konstrukcji metalowych i ich czêci, dzia³alnoæ
detektywistyczna i ochroniarska, dzia³alnoæ zwi¹zana z ochron¹ zdrowia
ludzkiego, opieka spo³eczna wiadczona bez zakwaterowania.
Od maja 2004 r. do lutego 2005 r. liczba pracowników delegowanych
z Polski w celu wiadczenia us³ug w pañstwach EOG wynosi³a ³¹cznie ponad
89 tys. osób (na podstawie liczby wystawionych formularzy E-1011), z czego
ok. 2-3% stanowi³y osoby prowadz¹ce indywidualn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Najwiêcej osób z Polski prowadzi³o swoj¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ na
terenie Niemiec (ok. 72%) i Austrii (25%), a tylko kilka osób podjê³o tego
typu inicjatywê na Cyprze, Malcie i w Islandii (tab. 2).
Prezentowane przep³ywy migracyjne nie uwzglêdniaj¹ wszystkich Polaków pracuj¹cych w danym pañstwie, poniewa¿ nie zawieraj¹ m.in. informacji na temat liczby osób pracuj¹cych nielegalnie (rz¹dy Polski, Czechy, S³owacji i Wêgier przestrzegaj¹, ¿e z³ym skutkiem utrzymywania ograniczeñ
mo¿e staæ siê rozwój szarej strefy, co potwierdza unijny raport), pracuj¹cych
sezonowo i krótkookresowo, a tak¿e osób wykonuj¹cych swoj¹ pracê na
podstawie zezwoleñ udzielonych przed 1 maja 2004 r. lub zgodnie z Traktatem o Przyst¹pieniu (nie zobowi¹zuje siê do uzyskiwania zezwoleñ ze wzglêdu na wczeniejsze dopuszczenie do rynku pracy na okres co najmniej
12 miesiêcy). Obowi¹zuj¹ca w stosunkach z wieloma pañstwami swoboda
przep³ywu pracowników oznacza brak zezwoleñ na pracê, a tym samym
brak cis³ej ewidencji zatrudnienia cudzoziemców.

1 Delegowanym pracownikom polskich przedsiêbiorstw i osobom prowadz¹cym indywidualn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ podlegaj¹cym polskiemu systemowi ubezpieczeñ.
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Ta b e l a 2
Ta b l e 2
Liczba wydanych przez ZUS w Polsce formularzy E-101 (luty 2004  maj 2005)
Number of E-101 forms given by the Social Insurance Institution (ZUS)
in Poland (February 2004  May 2005)
Pañstwo
Country

Liczba wydanych
formularzy E-101
Number of E-101 forms

Pañstwo
Country

Liczba wydanych
formularzy E-101
Number of E-101 forms

Austria
Austria

22375

Luksemburg
Luxembourg

146

Belgia
Belgium

2128

£otwa
Latvia

17

Cypr
Cyprus

6

Malta
Malta

2

Czechy
Czech Republic

2949

Niderlandy
the Netherlands

3411

Dania
Denmark

1037

Niemcy
Germany

63782

Estonia
Estonia

73

Norwegia
Norway

1254

Finlandia
Finland

126

Portugalia
Portugal

106

Francja
France

5537

S³owacja
Slovakia

290

Grecja
Greece

86

S³owenia
Slovenia

67

Hiszpania
Spain

1156

Szwecja
Sweden

1505

Irlandia
Ireland

631

Wêgry
Hungary

252

Islandia
Iceland

5

Wielka Brytania
United Kingdom

933

W³ochy
Italy

717

Litwa
Lithuania

201

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Inform acji w spraw ie zatrudnienia
Source: Own study based on Inform acja w spraw ie zatrudnienia
2005.

2005.

104

Lucyna Szczebiot-Knoblauch

Obywatele pañstw EOG na polskim rynku pracy
Rozszerzenie Unii Europejskiej nie spowodowa³o wzmo¿onego nap³ywu
cudzoziemców na polski rynek pracy. Polska wprowadzi³a ograniczenia
w sferze wykonywania pracy na terytorium RP przez obywateli UE. Dostêp
do polskiego rynku pracy bez ograniczeñ uzyskali z dniem akcesji jedynie
obywatele Irlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz pañstw wspólnie wstêpuj¹cych do Unii Europejskiej. Obywatele pozosta³ych pañstw nadal maj¹ obowi¹zek uzyskiwania zezwoleñ na pracê, z tym ¿e obywatelom Danii, Norwegii, Holandii i W³och zezwolenia s¹ wydawane w sposób automatyczny, bez
badania potrzeb rynku pracy (Podsumowanie 2005).
Ta b e l a 3
Ta b l e 3
Zezwolenia na pracê w Polsce dla obywateli EOG w 2004 r.
Job permits given to EEA citizens in 2004
Pañstwo
Liczba zezwoleñ
Pañstwo
Liczba zezwoleñ
Country
Number of job permits
Country
Number of job permits
Austria
178
Luksemburg
2
Austria
Luxembourg
Belgia
128
£otwa
6*
Belgium
Latvia
Cypr
4*
Malta
0*
Cyprus
Malta
Czechy
114*
Niderlandy
231
Czech Republic
the Netherlands
Dania
164
Niemcy
970
Denmark
Germany
Estonia
4
Norwegia
41
Estonia
Norway
Finlandia
37
Portugalia
55
Finland
Portugal
Francja
655
S³owacja
32*
France
Slovakia
Grecja
13
S³owenia
12*
Greece
Slovenia
Hiszpania
87
Szwecja
110*
Spain
Sweden
Irlandia
46*
Wêgry
27*
Ireland
Hungary
Islandia
0
Wielka Brytania
293*
Iceland
United Kingdom
Litwa
31*
W³ochy
383
Lithuania
Italy
* wymóg uzyskania zezwolenia obowi¹zywa³ tylko do 30.04.2004 r.
* the requirement to obtain a job permit was in force to 30 April 2004.
ró d³ o: Opracowanie w³asne na podstawie Inform acji w spraw ie zatrudnienia
Source: Own study based on Inform acja w spraw ie zatrudnienia
2005.

2005.
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Migracje zarobkowe obywateli pañstw EOG do Polski od d³u¿szego czasu utrzymuj¹ siê na sta³ym poziomie. Najwy¿szy udzia³ wród tych pracowników ma wysoko wykwalifikowany personel w zwi¹zku z transgranicznymi
przedsiêwziêciami gospodarczymi. W 2004 r. przyznano 3633 zezwoleñ na
pracê, z czego najwiêcej obywatelom Niemiec (26,7%), Francji (18%) i W³och
(10,5%)  tabela 3 (Informacja w sprawie zatrudnienia 2005).

Podsumowanie
Miêdzynarodowa Organizacja na rzecz Migracji (IOM) stwierdzi³a, ¿e
wp³yw rozszerzenia UE na migracjê jest prawdopodobnie mniej dramatyczny ni¿ przewidywano, a nowe pañstwa cz³onkowskie stan¹ siê g³ównymi
celami dla imigrantów w zwi¹zku z rosn¹c¹ konwergencj¹ gospodarcz¹,
wzrostem i popraw¹ warunków ¿ycia. Proces migracji wród Polaków bêdzie
siê nasila³. Ma to zwi¹zek z wchodzeniem na rynek pracy m³odzie¿y wy¿u
demograficznego, która jest dobrze wykszta³cona, zna jêzyki obce i jest
otwarta na nowe wyzwania, a wyjazdy zagraniczne traktuje jako rzecz naturaln¹. Dodatkowo do chêci zaspokojenia ambicji i aspiracji zawodowych za
granic¹ bêd¹ przyczynia³y siê trudnoci ze znalezieniem odpowiedniego zatrudnienia w kraju z powodu rosn¹cego ogólnego poziomu wykszta³cenia
m³odzie¿y wchodz¹cej na rynek pracy.
Do 30 kwietnia 2006 r. kraje Unii musz¹ zadecydowaæ o tym, czy chc¹
utrzymaæ wynegocjowane okresy przejciowe dotycz¹ce rynku pracy. Dane
statystyczne wskazuj¹, ¿e po wejciu do UE nie zici³y siê czarne prognozy
i Polacy je¿d¿¹ do Wielkiej Brytanii czy Irlandii nie po wiadczenia socjalne,
ale do pracy.
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PRZESTRZENNE, KRAJOBRAZOWE
I RODOWISKOWE SKUTKI KONWERSJI
U¯YTKÓW ROLNYCH
ORAZ METODY ICH POMIARU
Teresa Maria £aguna
Katedra Ekonomiki Nieruchomoci
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
S ³ o w a k l u c z o w e: przestrzeñ, rodowisko, u¿ytki rolne, konwersja u¿ytków, skutki konwersji.
Abstrakt
Zjawisko przekszta³cania u¿ytków rolnych przez zmianê przeznaczenia w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, a nastêpnie wy³¹czenie z rolniczego u¿ytkowania
na inne rodzaje u¿ytków gruntowych (rekreacyjne, pod zabudowê itp.) nosi nazwê konwersji.
Konwersja u¿ytków rolnych jest zwi¹zana z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich.
Wywo³uje wielorakie skutki ekonomiczne, w tym: finansowe, spo³eczne, rodowiskowe, przestrzenne i krajobrazowe. Skutki ekonomiczne s¹ rozpoznawane, obci¹¿aj¹ bowiem bud¿et
gminy, w³aciciela lub inwestora. Nie s¹ rozpoznawane skutki spo³eczne, (choæ ³atwe do
opisania), rodowiskowe, przestrzenne i krajobrazowe. Celem opracowania by³o zaproponowanie mierników do opisywania skutków rodowiskowych, przestrzennych i krajobrazowych.
SPATIAL, LANDSCAPE-RELATED AND ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES
OF AGRICULTURAL LAND CONVERSION AND METHODS FOR THEIR MEASUREMENT
Teresa Maria £aguna
Department of Real Properties Economics
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
K e y w o r d s: space, environment, agricultural land, conversion of land use, consequences
of conversion
Abstract
Transformation of agricultural land by means of a change in land allocation in the local
physical development plan, followed by its exclusion from agricultural use and allocation for
other purposes (recreation, construction, etc.), is referred to as conversion. Agricultural land
conversion is related to multifunctional development of rural areas. It has numerous effects:
economic, including financial, social, environmental, spatial and landscape-related. The economic consequences, particularly financial ones, are easily identifiable. They burden the
budgets of the municipality, owner and investor. The social environmental, spatial and landscape-related consequences are difficult to identify (although easy to describe). The aim of the
study was to propose measures for describing the environmental, spatial and landscaperelated consequences of conversion.
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1. Wstêp, cel i metodyka
Wy³¹czenie u¿ytków rolnych z u¿ytkowania rolniczego na cele nierolnicze i nielene oznacza konwersjê powoduj¹c¹ zmianê zarówno w obszarach
wiejskich (krajobrazie, rodowisku), jak i w spo³ecznoci wiejskiej. Konwersja to zmiana lub przystosowanie czego do innych celów, zwykle korzystniejszych (S³ownik..., 2003), dla ogó³u. Konwersja gruntów rolnych, polegaj¹ca na ich przystosowaniu do pe³nienia innych funkcji, nie w ka¿dym
przypadku jest zjawiskiem korzystnym (np. dla rodowiska i krajobrazu).
Wywo³uje wiele skutków, których wymiar ilociowy lub jakociowy zale¿y od
kierunku konwersji. Konwersja u¿ytków rolnych jest etapem rozpoczynaj¹cym proces inwestycyjny, którego nastêpstwem s¹ zmiany (skutki) ekonomiczne (w tym finansowe), spo³eczne, przestrzenne, krajobrazowe i rodowiskowe. Najlepiej s¹ zidentyfikowane skutki finansowe  wp³ywy, ale równie¿
wydatki, które ponosz¹ w³aciciel lub gmina (£AGUNA 2002) ze wzglêdu na
ich rangê podlegaj¹ obligatoryjnemu procesowi prognozowania. W prognozowaniu s¹ pomijane: pozafinansowe skutki ekonomiczne i spo³eczne, przestrzenne i krajobrazowe, identyfikowane, ale nie objête prognoz¹, s¹ skutki
rodowiskowe.
Celem opracowania jest zdefiniowanie skutków przestrzennych, krajobrazowych i rodowiskowych oraz opracowanie (zaproponowanie) mierników
umo¿liwiaj¹cych ich opis, a nastêpnie prognozowanie.
W badaniach teoretycznych zastosowano metodê dedukcji. Wybrano
wzorce opracowane i opublikowane przez innych autorów (£ASUT 2006,
£AGUNA 2002) i skonstruowano w³asne, które bêd¹ podlega³y sprawdzeniu
przez porównanie z rzeczywistoci¹ (redukcja). W badaniach nad konwersj¹
zastosowano metodê ankietyzacji. Kwestionariusz zosta³ opracowany przez
IERiG¯1. Badania przeprowadzono w piêciu wybranych gminach woj. warmiñsko-mazurskiego: Barczewo, Dwierzuty, Stawiguda, Szczytno i Wêgorzewo, i jednej gminie woj. podlaskiego  Ma³y P³ock.

2. Konwersja u¿ytków rolnych
2.1. Rozmiary i kierunki konwersji
W wybranych do badañ gminach przedstawiono rozmiary konwersji
u¿ytków rolnych (tab. 1). Uwzglêdniono tylko u¿ytki rolne wy³¹czane na
cele nierolnicze. Oprócz tego, w badanych gminach wy³¹czano z u¿ytkowania lenego grunty lene i zadrzewione, na inne cele przeznaczono nieu¿ytki
i u¿ytki ekologiczne oraz inne rodzaje u¿ytków gruntowych.

1

Konwersja u¿ytków rolnych w procesie rozwoju obszarów wiejskich.

Przestrzenne, krajobrazowe i rodowiskowe skutki konwersji u¿ytków rolnych...

109

Ta b e l a 1
Ta b l e 1
Rozmiary konwersji w badanych gminach w latach 20002004 (ha, %)
Agricultural land conversion in communes under analysis during the years 2000-2004
Rodzaj u¿ytku
Land category
Gminy
Commune of

Rok
Year

Ubytek
Decrease

rednie
roczne
Annual
mean
( %)

przed
zmian¹
before
conversion

po zmianie
after
conversion

2000

2004

ha

%

Barczewo

u¿ytki rolne
agricultural
land

grunty
zabudowane
built-up areas

15 667

15 499

168

1,07

0.27

Stawiguda

u¿ytki rolne
agricultural
land

grunty
zabudowane
i rekreacyjne
built-up areas
and recreation
areas

5 164

4 998

166

3,21

0.80

Szczytno

u¿ytki rolne
agricultural
land

grunty
zabudowane
built-up areas

13 710

13 641

69

0,50

0.13

Dwierzuty

u¿ytki rolne
agricultural
land

grunty
rekreacyjne
recreation
areas

15 078

15 041

37

0,25

0.06

u¿ytki rolne
agricultural
land

grunty
rekreacyjne
recreation
areas

18 528

18 220

308

1,66

042

u¿ytki rolne
agricultural
land

grunty le ne
woodland

10 777

10 434

343

3,18

0.80

1.65

0.41

Wêgorzewo

Ma³y P³ock

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1, rozmiary i kierunki
konwersji w gminach objêtych badaniami by³y bardzo zró¿nicowane. redni
roczny wskanik konwersji wyniós³ 0,41%, a waha³ siê od 0,06 do 0,8%.
Najwy¿szy by³ w gminach Stawiguda i Ma³y P³ock, przy bardzo zró¿nicowanych kierunkach: budownictwo mieszkaniowe lub rekreacja oraz grunty
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lene. Zarówno rozmiary, jak i kierunki konwersji by³y g³ównie zwi¹zane
z warunkami naturalnymi w badanych gminach, ale równie¿ z przychylnoci¹ rad gmin na zmianê u¿ytkowania. redni roczny ubytek, wynosz¹cy
przeciêtnie 0,80%, w dwóch badanych gminach nale¿y okreliæ jako bardzo
wysoki, zw³aszcza ¿e na inne cele przeznaczono równie¿ inne rodzaje
u¿ytków gruntowych. Tak wysoki ubytek wywo³uje wiele skutków, które
powinny byæ rozpatrywane przed podjêciem decyzji o zmianie przeznaczenia
gruntów.
2.2. Skutki konwersji
Do najczêciej wykorzystywanych wskaników opisuj¹cych wielofunkcyjnoæ obszarów nale¿¹: poziom PKB na mieszkañca, stopa bezrobocia, liczba przedsiêbiorstw (podmiotów gospodarczych) prowadz¹cych dzia³alnoæ na
danym obszarze, wskaniki jakoci ¿ycia, wskaniki edukacji, wskaniki
zdrowotnoci, struktura u¿ytków gruntowych terenów uprawnych i lasów.
Mierniki te stanowi¹ bazê do oceny sytuacji gospodarczej i s³u¿¹ do porównywania obszarów. S¹ one tak¿e wykorzystywane przy kszta³towaniu polityki makroekonomicznej, przyznawaniu dotacji, w tym równie¿ pomocy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. S¹ niewystarczaj¹ce do
prognozowania skutków konwersji. Problemem podstawowym jest systematyka skutków konwersji. Proponowan¹ systematykê skutków konwersji
u¿ytków rolnych przedstawiono w tabeli 2.
Przedstawiona w tabeli 2 systematyka skutków jest oparta na wynikach
wieloletnich obserwacji zmian zachodz¹cych w przestrzeni (£AGUNA 2003)
oraz na wytycznych g³ównych aktów prawnych: Prawie ochrony rodowiska
i Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym2.
Wyszczególnione grupy, podgrupy i rodzaje skutków nie uwzglêdniaj¹ wszystkich mo¿liwych przypadków. Postrzeganie ich mo¿e byæ bardzo
subiektywne (np. poprawa krajobrazu) lub bardzo zobiektywizowane,
np. poprawa roz³ogów gospodarstw rolnych, wzrost intensywnoci zabudowy, pojawienie siê zalesieñ w przestrzeni rolniczej (dotychczas) niezadrzewionej.

2

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (DzU Nr 62, poz. 627).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU
Nr 80, poz. 717).

przychody
income

 op³aty adiacenckie
adjacent fees
 inwestycje publiczne
public investments
 inwestycje niepubliczne
non-public investments
 sporz¹dzenie planu
drawing up a plan

koszty
costs

Ekonomiczne
Economic

 wzrost warto ci rynkowej
rise in market value

4

 podatki od nieruchomo ci
property taxes
 podatki dochodowe
income taxes
 op³aty planistyczne
planning fees
 op³aty adiacenckie
adjacent fees

3

przychody
income

2

finansowe
financial

1

Skutek
Consequences

Podgrupa
Subgroup

Grupa
Group

Sposób
oddzia³ywania
Impact area

Systematyka skutków konwersji u¿ytków rolnych
Groups of consequences of agricultural land conversion

w³a ciciel
owner

gmina
commune
gmina
commune
inwestor
investor
w³a ciciel
owner

gmina
commune
gmina
commune
gmina
commune
gmina
commune

5

Podmiot, którego dotycz¹
Subject affected

Ta b e l a 2
Ta b l e 2
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1

Spo³eczne
Social

Ekonomiczne
Economic

pozafinansowe
non-financial

pozafinansowe
non-financial

2

3

negatywne
negative

pozytywne
positive

koszty
costs

4

 wzrost zagro¿eñ spo³ecznych
increase in social threats
 zmiana wzorców
change in standards
 odej cie od tradycji
breaking with tradition
 migracja
migrations

 spadek bezrobocia
unemployment decline
 rozwój przedsiêbiorczo ci
enterprise development
 inwestycje
investment
 rozwój obszaru
area development
 aktywizacja gospodarcza wsi
economic activation of rural areas
 wykorzystanie potencja³u
use of potential

 op³ata planistyczna
planning fees
 wzrost podatków
rise in taxes
 partycypacje w inwestycjach
participation in investments
 op³aty adiacenckie
adjacent fees
 nale¿no ci i op³aty
dues and fees
 wy³¹czenie z produkcji
exemption from production

5

spo³eczno æ lokalna
local community
spo³eczno æ lokalna
local community

spo³eczno æ lokalna
local community

d t b 2

spo³eczno æ lokalna, samorz¹d lokalny
local community, local government
spo³eczno æ lokalna, samorz¹d lokalny
local community, local government
spo³eczno æ lokalna, samorz¹d lokalny
local community, local government
spo³eczno æ lokalna, samorz¹d lokalny
local community, local government
spo³eczno æ lokalna, samorz¹d lokalny
local community, local government
spo³eczno æ lokalna, samorz¹d lokalny
local community, local government

w³a ciciel
owner
w³a ciciel
owner
w³a ciciel
owner
w³a ciciel
owner
w³a ciciel
owner
w³a ciciel
owner

cd. tab. 2
cont. tab. 2

112
Teresa Maria £aguna

1

 rodowiskowe
Environmental

Przestrzenno-krajobrazowe
Spatial and
landscape-related

Spo³eczne
Social

wymierne
measurable

non-measurable

wymierne
measurable

2

 utrudnianie dostêpu do rzek i jezior
limited access to rivers and lakes
 katastrofy budowlane
building disasters

negatywne
negative

 poprawa stanu i jako ci wód
water quality improvement
 wska nik jako ci wód
water quality indicator
 udzia³ wód pozaklasowych
percentage of unclassified water bodies

 poprawa jako ci krajobrazu
landscape quality improvement
 pogorszenie ³adu przestrzennego
spatial order deterioration

pozytywne
positive

pozytywne
positive

 nowy podzia³ geodezyjny
new land division
 przerost intensywno ci zabudowy
increased land management intensity
 antropopresja
human pressure

negatywne
negative

 nowy podzia³ geodezyjny
new land division
 wzrost intensywno ci zabudowy
increased land management intensity

pozytywne
positive

4

 rozwój osobowo ci
personality development
 wzrost poziomu kultury
establishing higher cultural standards

3

pozytywne
positive

5

spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit
spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit
spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit

spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit
spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit

spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit
spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit

spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit
spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit
spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit

local and regional community

spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna

spo³eczno æ lokalna
local community
spo³eczno æ lokalna
local community

cd. tab. 2
cont. tab. 2
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nonmeasurable

2

wymierne
measurable

1

rodowiskowe
Environmental

 wzrost zanieczyszczeñ:
increase in pollution of:
 wód
water
 gleby
soil
 powietrza
air
 katastrofy ekologiczne
ecological catastrophes
 powodzie
floods
 lawiny
avalanches
 po¿ary
fires
 tornada
tornados

negatywne
negative

negatywne
negative

4

 udzia³ wód o wysokiej jako ci
percentage of high-quality water bodies
 biologiczna jako æ wody
biological water quality
 zalesienie gruntów s³abych
marginal land afforestation
 poprawa stosunków wodnych
improvement in water relations
 powstrzymywanie erozji
erosion prevention
 wzrost dochodów
rise in income

3

pozytywne
positive

5

spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit
spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit
spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit
spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit
spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit

spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit
spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit
spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit
spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit

spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit
spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit
spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit
spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit
spo³eczno æ lokalna i ponadlokalna
local and regional communit
w³a ciciel
owner

cd. tab. 2
cont. tab. 2
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3. Pomiar skutków konwersji
3.1. Zmiany w przestrzeni
Nastêpstwem konwersji u¿ytków rolnych s¹ inwestycje i zwi¹zane z nimi regulacje. Krokiem podstawowym procesu inwestycyjnego jest uchwalenie planu miejscowego, który powinien byæ gwarantem zachowania ³adu
przestrzennego.
Uchwaleniu planu miejscowego towarzysz¹ nowy podzia³ lub nowe regulacje w dotychczasowym podziale dzia³ek, czêsto z ingerencj¹ w strukturê
w³asnociow¹. Kszta³t dzia³ki czêsto jest uwzglêdniany przez rzeczoznawców
maj¹tkowych jako jeden z atrybutów wp³ywaj¹cych na wartoæ nieruchomoci. Niekorzystny kszta³t uniemo¿liwia bowiem wariantowe rozmieszczenie
zabudowañ na dzia³ce i optymalne wykorzystanie posiadanej przestrzeni.
Plan miejscowy wskazuje zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoci, okrelaj¹c parametry nowych dzia³ek. W szczególnoci s¹ to minimalne
lub maksymalne d³ugoci frontów dzia³ek, ich powierzchnie, k¹t po³o¿enia
granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego. Regulacje takie znacznie
wp³ywaj¹ na otaczaj¹c¹ przestrzeñ i krajobraz. Do badania skutków zmian
w przestrzeni proponuje siê wskaniki, które powinny byæ wyznaczane dla
miejscowoci, gminy, powiatu, regionu lub nawet kraju (tab. 3).

Ta b e l a 3
Ta b l e 3
Wska niki do badania zmian w przestrzeni
Indices of spatial transformations
Nazwa wska nika
Index

Jednostka miary
Unit of measure

1

2

Udzia³ terenów objêtych planami miejscowymi w powierzchni ogó³em
Percentage of land under local plans in total area
Udzia³ terenów o ró¿nych funkcjach w powierzchni ogó³em
Percentage of land allocated for various purposes in total area
Udzia³ terenów komunikacyjnych w powierzchni ogó³em
Percentage of communications routes in total area
Udzia³ terenów przemys³owych w powierzchni ogó³em
Percentage of industrialized regions in total area
Udzia³ powierzchni zabudowanej w powierzchni ogó³em
Percentage of built-up areas in total area
Wskanik intensywno ci zabudowy
Index of land development intensity
Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni zurbanizowanej
Percentage of biologically active area in urbanized area

%
%
%
%
%
%
%

116

Teresa Maria £aguna
cd. tab. 3
cont. tab. 3
1

Wska niki ukszta³towania roz³ogu
Cropland expanse indices
 rednia odleg³o æ od o rodka gospodarczego
mean distance from economic center
 liczba dzia³ek gospodarczych
number of land parcels
 rednia wielko æ dzia³ek gospodarczych
mean area of a land parcel
 kszta³t dzia³ek gospodarczych
shape of a land parcel
 wspó³czynnik tzw. holenderski,
dutch coefficient
 liczba enklaw
number of enclaves
 wspó³czynnik ukszta³towania roz³ogu
cropland expanse coefficient
Wska nik liczby przejazdów (interakcji) uzasadnionych technologicznie3
Number of technologically justified transfers (interactions)

2

%
m , km
liczba
number
ha

wsp.
coefficient
liczba
number
wsp.
coefficient
liczba
number

ród³o: Opracowanie na podstawie wyników badañ w³asnych (£AGUNA 1993).
Source: Own study based on own results.

3.2. Zmiany krajobrazu i jego jakoci
Zmiany w krajobrazie wiejskim, nasilone zw³aszcza w latach 80., s¹
skutkiem dynamicznego zmniejszania siê powierzchni gruntów wykorzystywanych w rolnictwie. Wy³¹czenie gruntów z produkcji rolnej rozpoczyna
nowy sposób ich u¿ytkowania. W wiêkszoci powrót do pierwotnego (rolniczego) krajobrazu jest ju¿ niemo¿liwy.
Krajobraz mo¿e jednak ulegaæ poprawie, np. przez zalesianie. Operowanie zieleni¹ to znany architektom krajobrazu sposób na poprawienie (ukrycie) wielu niekorzystnych elementów krajobrazu, ale niestety niezbyt czêsto
wykorzystywany w procesie tzw. rewitalizacji. Wystêpowanie zieleni, zw³aszcza na podmiejskich terenach zabudowy wielo- lub jednorodzinnej, jest walorem podnosz¹cym atrakcyjnoæ i wartoæ gruntów. Opracowanie dobrego
projektu opartego na zasadach zrównowa¿onego rozwoju, a wiêc zachowuj¹cego równowagê przyrodnicz¹, powinno stanowiæ o jego atrakcyjnoci i kierunkach dalszego rozwoju obszaru.

3 Wskanik szczególnie przydatny do oceny ukszta³towania roz³ogów i sposobów u¿ytkowania rolniczej przestrzeni du¿ych obszarowo gospodarstw.
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Ta b e l a 4
Ta b l e 4
Wska niki do badania zmian w krajobrazie
Indices of landscape transformations
Nazwa wskanika
Index

Jednostka miary
Unit of measure

1

2

Udzia³ powierzchni u¿ytków rolnych w powierzchni ogó³em
Percentage of agricultural land in total area
Udzia³ powierzchni gruntów ornych w powierzchni ogó³em
Percentage of arable land in total area
Powierzchnia u¿ytków rolnych na mieszkañca
Percentage of agricultural land per inhabitant
Udzia³ powierzchni lasów  wskanik lesisto ci
Percentage of woodland area  woodiness index
Udzia³ powierzchni zalesianej  wskanik zalesieñ
Percentage of afforested area  afforestation index
Udzia³ powierzchni wód w powierzchni ogó³em,
Percentage of water area in total area
Udzia³ powierzchni naturalnych zbiorników i cieków wodnych
Percentage of area of natural water bodies and streams
Liczba i powierzchnia jezior i stawów
Number and area of lakes and ponds
Liczba i d³ugo æ rzek
Number and length of rivers
Udzia³ powierzchni zadrzewieñ na terenach rolniczych
Percentage of afforested area on agricultural area
Udzia³ powierzchni pozosta³ych gruntów w powierzchni ogó³em
Prcentage of other land in total area
Udzia³ powierzchni nieu¿ytków w powierzchni ogó³em
Percentage of barren land area in total area
Presja ruchu turystycznego na obszarach chronionych
Tourist traffic pressure in protected areas
Udzia³ powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych
Percentage of areas of special landscape
Udzia³ powierzchni parków narodowych w ogólnej powierzchni
Percentage of national parks in total area
Udzia³ powierzchni parków krajobrazowych w ogólnej powierzchni
Percentage of landscape parks in total area
Powierzchnia terenów spacerowo-wypoczynkowych na mieszkañca
Recreation area per inhabitant
Powierzchnia zieleni publicznej i osiedlowej na mieszkañca
Public green area per inhabitant
Wydatki na zieleñ na mieszkañca
Expenses for green areas per inhabitant

%
%
ha
%
%
%
%
ha/km2
km / km 2
%
%
%
osoby/ha
persons/ha
%
%
%
m/osobê
m/person
m/osobê
m/person
z³
PLN
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cd. tab. 4
cont. tab. 4
1

Zieleñ ogólnodostêpna i lasy
Percentage of public green areas and forests
Jako æ projektu (symulacja komputerowa)
Project quality (computer simulation)
Koszt sporz¹dzenia, wykonania projektu i pielêgnacji urz¹dzonego
obszaru zieleni
Costs of drawing up and implementation of a project and green area
maintenance
Katastrofy budowlane
Building disasters

2

pkt
points
z³
PLN

straty w z³
loss in PLN

Do badania skutków zmian w krajobrazie mog¹ pos³u¿yæ wskaniki wyznaczane dla gminy, powiatu, regionu lub kraju (tab. 4). Wymienione wskaniki nale¿y interpretowaæ inaczej przy funkcji rolniczej lub lenej, a inaczej
przy funkcji mieszkaniowej i rekreacyjnej. Poza tym dla ka¿dej funkcji nale¿y
opracowaæ odpowiednie standardy. Czêæ z wymienionych wskaników mo¿e
s³u¿yæ równie¿ do oceny i analizy zmian ³adu rodowiskowego lub ³adu przestrzennego z uwzglêdnieniem kategorii obszaru chronionego.
3.3. Skutki rodowiskowe
Polityka ekologiczna jest podstawowym elementem strategii rozwoju
zrównowa¿onego i nale¿y do czynników kszta³tuj¹cych ³ad przestrzenny.
Zgodnie z przepisami Prawa ochrony rodowiska, rozwój spo³eczno-gospodarczy powinien siê opieraæ na zasadzie zrównowa¿onego rozwoju, a wiêc na
takim zespoleniu dzia³añ, by zachowaæ równowagê przyrodnicz¹. Wszystkie
polityki, strategie, plany lub programy, dotycz¹ce szczególnie gospodarki
przestrzennej, powinny uwzglêdniaæ zasady ochrony rodowiska i zrównowa¿onego rozwoju. Prawo nakazuje tak¿e przeprowadzenie postêpowania
w sprawie oceny oddzia³ywania na rodowisko i wydania decyzji odnonie
planowanego przedsiêwziêcia mog¹cego znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko.
Integraln¹ i obligatoryjn¹ czêci¹ dokumentacji planistycznej jest sporz¹dzana przez specjalistów prognoza oddzia³ywania na rodowisko, uregulowana
przepisami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
Rozporz¹dzeniem Ministra rodowiska w sprawie szczegó³owych warunków,
jakim powinna odpowiadaæ prognoza oddzia³ywania na rodowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego4.
4 Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji
dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
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Zadaniem gospodarki przestrzennej w aspekcie ekologicznym jest organizacja przestrzeni uwzglêdniaj¹ca wiadome dzia³ania zmierzaj¹ce do ³¹czenia wymagañ ochrony przyrody ze wspólnym i indywidualnym interesem
spo³ecznoci. St¹d te¿ ka¿de dzia³anie kszta³tuj¹ce warunki ¿ycia cz³owieka
jest oceniane przez pryzmat wp³ywu tego dzia³ania na zmiany w rodowisku. Zmiany te mog¹ dotyczyæ stanu i jakoci wód, zwiêkszonej lub ograniczonej emisji zanieczyszczeñ rodowiska, rodowiskowych skutków zalesieñ.
Uchwalenie planu miejscowego obliguje w³adze samorz¹du do realizacji
zadañ w³asnych gminy maj¹cych na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty. S¹ to m.in. zadania z zakresu infrastruktury technicznej, obejmuj¹ce sprawy dróg i ulic gminnych, organizacji ruchu drogowego, wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków
komunalnych, utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Uzbrojenie terenu w
sieæ kanalizacyjn¹, umo¿liwiaj¹ce odprowadzanie cieków do lokalnej lub
gminnej oczyszczalni cieków, prowadzi do poprawy stanu wód gruntowych
w d³u¿szym czasie. Istotne znacznie maj¹ równie¿ dodatkowe ustalenia
okrelone w planie miejscowym, np. ograniczenia i zakazy budowy przydomowych oczyszczalni cieków lub szamb. Mierniki do wyra¿ania skutków
rodowiskowych przedstawiono w tabeli 5.

Ta b e l a 5
Ta b l e 5
Wskaniki do pomiaru skutków  rodowiskowych
Indices of environmental effects
Nazwa wska nika
Index
Jako æ wód powierzchniowych i podziemnych
Quality of surface and underground waters
Udzia³ wód o ró¿nych klasach (lub pozaklasowych) w ogólnej ilo ci
zbiorników wodnych na badanym obszarze
Percentage of water bodies of different classes (or unclassified) in the
total number of water bodies in the research area
Biologiczne wskaniki jako ci wód okre laj¹ce wp³yw oddzia³ywañ
antropogenicznych
Biological indices of water quality determining human impact
Zak³ady uci¹¿liwe dla  rodowiska w regionie
Arduous industrial plants in the region
Produkcja odpadów komunalnych przypadaj¹ca na mieszkañca
Production of municipal wastes per inhabitant
Poziom zanieczyszczeñ chemicznych emitowanych do wód, gleby
lub powietrza
Levels of chemical impurities in water, soil and air

Jednostka miary
Unit of measure
wska nik
index
%

wska nik
index
liczba
number
t/osobê
t/person
wska nik
index
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Klasy jakoci wody powierzchniowej okrela siê, porównuj¹c wyznaczone wartoci stê¿eñ poszczególnych wskaników jakoci wody z wartociami granicznymi, przyjmuj¹c klasê obejmuj¹c¹ 90% wartoci. Ustalaj¹c
klasê jakoci wody podziemnej, dopuszcza siê przekroczenie wartoci granicznych tylko trzech wskaników jakoci wody w granicach przyjêtych
dla bezporednio ni¿szej klasy jakoci wody. Rozpoznanie jakoci wód
i dostarczanie informacji na potrzeby gospodarowania wodami to zadania
G³ównego Inspektora Ochrony rodowiska, realizowane przez okresowe
monitorowanie diagnostyczne i operacyjne wód powierzchniowych i podziemnych.
Wymuszany przez postêp cywilizacyjny i techniczny rozwój terenów
przemys³owych oraz towarzysz¹cy im wzrost emitowanych zanieczyszczeñ
wp³ywa na pogorszenie stanu rodowiska naturalnego. Zanieczyszczenia
i odpady pochodz¹ce z terenów przemys³owych i us³ugowych mog¹ obni¿aæ
walory s¹siaduj¹cych terenów mieszkalnych, rekreacyjnych lub rolnych.
Niekorzystnie mog¹ równie¿ wp³ywaæ zbyt wysokie natê¿enie ha³asu spowodowane umiejscowieniem drogi o du¿ym natê¿eniu ruchu oraz emitowanie
szkodliwych substancji ciek³ych i gazowych z terenów przemys³owych. Do
oceny skutków realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego mog¹ byæ stosowane klasyczne mierniki pomiaru zanieczyszczeñ rodowiska. Oczywicie wymienione uci¹¿liwoci nie musz¹ wyst¹piæ, ale potrzebne s¹ kompatybilna ocena ich oddzia³ywania na rodowisko, a tak¿e
rygorystyczne przestrzeganie wszystkich norm podczas realizacji planu inwestycyjnego.

4. Prognozowanie skutków konwersji
Odpowiednio zebrane i skwantyfikowane dane ilociowe powinny stanowiæ bazê danych statystycznych wykorzystywan¹ do prognozowania, przy
wykorzystaniu metod w³aciwych z punktu widzenia za³o¿onego celu.
W prognozowaniu skutków ekonomicznych, zw³aszcza finansowych, mog¹
byæ wykorzystane modele matematyczne zaproponowane w ujêciu teoretycznym i praktycznym przez £AGUNÊ (2002). Ich istot¹ s¹ kapitalizacja wydatków ponoszonych przez gminê i dyskontowanie wp³ywów oczekiwanych
w przysz³oci. £ASUT (2005) zaproponowa³a statystyczn¹ metodê maj¹c¹ na
celu pokazanie wzajemnych relacji i powi¹zañ miêdzy zmiennymi. Za pomoc¹ analizy korelacji i regresji autorka proponuje badaæ zale¿noci miêdzy
zmiennymi losowymi oraz ich wzajemny wp³yw przedstawiony w postaci
równania lub wykresu opisuj¹cego zale¿noci. Wp³yw inwestycji przekszta³caj¹cych doliny rzeczne na gospodarkê ukaza³a £ASUT (2005). Zmiennymi
objanianymi by³y tu wskaniki opisuj¹ce sytuacjê makroekonomiczn¹ na
obszarze dorzecza, zmiennymi objaniaj¹cymi rodzaje przekszta³ceñ dolin
rzecznych, które wp³ywa³y na poszczególne zmienne ekonomiczne.
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Przy zastosowaniu metod prognozowania matematycznego mo¿na
przedstawiaæ kszta³towanie siê wartoci zmiennych w przysz³oci na podstawie historycznego przebiegu ich wartoci. Prognoz¹ statystyczn¹ jest ka¿dy
s¹d, którego prawdziwoæ jest zdarzeniem losowym, przy za³o¿eniu, ¿e
prawdopodobieñstwo takiego zdarzenia jest znane i wystarczaj¹co du¿e dla
celów praktycznych (HELLWIG 1973). Prognoza mo¿e siê odnosiæ do okrelonego obiektu (uk³adu lub systemu), np. kraju, regionu, gminy lub przedsiêbiorstwa, w którym mog¹ zachodziæ ró¿norodne zjawiska (zdarzenia) gospodarcze, socjologiczne czy przyrodnicze, daj¹ce siê opisaæ za pomoc¹
zmiennych ilociowych lub jakociowych, gdy zmienne przyjmuj¹ okrelony
stan wyra¿ony liczbowo. Jeli zjawisko jest proste, prognoza okrela stan
jednej zmiennej, jeli zjawisko jest z³o¿one  wielu. Przed przyst¹pieniem do
sformu³owania prognozy konieczna jest analiza czynników wp³ywaj¹cych
na postaæ i przebieg funkcji trendu, tzn. czynników przyrodniczych (przestrzennych, krajobrazowych oraz spo³eczno-kulturowych). Przy przekszta³ceniach (skutkach) krajobrazowych lub przestrzennych prognoz¹ mo¿e byæ
symulacja komputerowa. Obraz mo¿e byæ tak samo przekonuj¹cy jak wskaniki ilociowe lub jakociowe.

5. Wnioski
Przeprowadzone badania pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpuj¹cych
wniosków:
1. Postêpuj¹cy wzrost wielofunkcyjnoci obszarów wiejskich oraz towarzysz¹ca temu urbanizacja to nieodwracalne przekszta³cenia. Procesy te
maj¹ szczególne znaczenie w sytuacji ci¹gle malej¹cego znaczenia rolnictwa
w Polsce. Nasilaj¹cy siê proces konwersji u¿ytków rolnych nabra³ szybkiego
tempa w okresie wdra¿ania gospodarki rynkowej, a szczególnie po w³¹czeniu Polski w struktury UE. W niektórych gminach objêtych badaniami redni roczny odsetek gruntów rolnych wy³¹czanych z rolniczego u¿ytkowania
by³ bardzo wysoki.
2. Do g³ównych czynników stymuluj¹cych konwersjê nale¿y zaliczyæ:
 nasilaj¹c¹ siê migracjê ludnoci z zat³oczonych miast na tereny
wiejskie (g³ównie podmiejskie, w okolice jezior i lasów), z du¿¹
iloci¹ zieleni,
 wzmo¿ony popyt wp³ywaj¹cy na wzrost poziomu cen sk³aniaj¹cy
w³acicieli do sprzeda¿y ma³o dochodowych gruntów rolnych,
 du¿y udzia³ gruntów rolnych po³o¿onych atrakcyjnie pod k¹tem
zagospodarowania innego ni¿ rolnicze.
3. Konwersja u¿ytków rolnych, z wyj¹tkiem procesów rewitalizacyjnych
i rekultywacyjnych, jest nieodwracalna. Mo¿liwa jest, oczywicie, zmiana
formy zagospodarowania, nigdy jednak tereny zurbanizowane nie powróc¹
do pierwotnego rolniczego charakteru. Trwa³ym zmianom ulega krajobraz,
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co poci¹ga za sob¹ liczne zagro¿enia: nasila siê dynamika zabudowywania
nabrze¿y jezior i innych atrakcyjnych terenów.
4. Konieczne jest d³ugookresowe podejcie do realizacji zadañ polityki
przestrzennej. Okrelenie tych zasad powinno nast¹piæ w strategii zawieraj¹cej jasno sprecyzowan¹ wizjê rozwoju gminy. Takie podejcie umo¿liwia
niekadencyjn¹ realizacjê przyjêtego programu rozwoju terenów inwestycyjnych. Jednoczenie w d³ugookresowych cyklach rozwoju, a za taki w przypadku przestrzeni gminy nale¿y przyj¹æ okres 15-letni (lub d³u¿szy), jest
mo¿liwe uzyskanie znacznie wiêkszych korzyci wynikaj¹cych z wy¿szego
standardu przestrzeni.
5. Wszystkie dzia³ania planistyczne podejmowane w kierunku konwersji u¿ytków powinny uwzglêdniaæ racjonalne wykorzystanie potencja³u przyrodniczego, szczególnie optymalne wykorzystanie gruntów o wysokiej jakoci, zalesianie gruntów o niskiej przydatnoci rolniczej, tworzenie warunków
do rozwoju agroturystyki i przedsiêbiorczoci, przy jednoczesnych dzia³aniach ukierunkowanych na zachowanie unikatowego krajobrazu.
6. Zaproponowane wskaniki do prognozowania skutków przestrzennych, krajobrazowych i rodowiskowych s¹ mo¿liwe do uzyskania w instytucjach i organizacjach zajmuj¹cych siê gromadzeniem i opracowaniem danych (GUS, NF, O i GW). Wymagaj¹ jedynie standaryzacji, zastosowania
w prognozach i odpowiedniej interpretacji.
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POROSTY I MSZAKI
W MURAWACH NAPIASKOWYCH
NA POJEZIERZU MAZURSKIM
Barbara Jukiewicz-Swaczyna, Zbigniew Endler
Katedra Ekologii Stosowanej
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
S ³ o w a k l u c z o w e: porosty, mszaki, murawy napiaskowe, Pojezierze Mazurskie.
Abstrakt
Przedstawiono zró¿nicowanie gatunkowe oraz znaczenie porostów i mszaków w murawach
napiaskowych Pojezierza Mazurskiego. Biota porostów obejmuje 26 gatunków, natomiast brioflorê stanowi 12 taksonów. Zró¿nicowanie gatunkowe w warstwie porostowo-mszystej jest
znacznie mniejsze ni¿ w innych regionach kraju. Porosty i mszaki wystêpuj¹ we wszystkich
fazach sukcesji wtórnej rekreatywnej, szczególn¹ rolê odgrywaj¹ w stadiach inicjalnych.

LICHENES AND BRYOPHYTES IN PSAMMOPHILOUS
GRASSLANDS IN THE MASURIAN LAKELAND
Barbara Jukiewicz-Swaczyna, Zbigniew Endler
Department of Applied Ecology
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
K e y w o r d s: lichenes, bryophytes, psammophilous grasslands, Masurian Lakeland.
Abstract
The paper presents the species diversity and role of lichenes and bryophytes in psammophilous grasslands in the Masurian Lakeland. Lichen biota comprises 26 species, while bryophyte flora include 12 taxa. The species diversity of the lichen-bryophyte layer in the Masurian Lakeland is much lower compared with other regions of Poland. Lichens and bryophytes
are present in all phases of re-creative secondary succession, playing a special role at its
initial stages.
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Wstêp, przedmiot i cele badañ
Pionierskie murawy napiaskowe zasiedlaj¹ce ródl¹dowe, oligotroficzne,
acydofilne, bezwapienne piaski s¹ notowane na ca³ym terenie Polski, z wy³¹czeniem obszarów górskich i podgórskich (KORNA 1977). W przesz³oci, na
podstawie badañ regionalnych, wyró¿niano liczne zespo³y psammofilne. Weryfikacjê wszystkich materia³ów dotycz¹cych muraw napiaskowych w Polsce
przeprowadzi³a CZY¯EWSKA (1992), stwierdzaj¹c wystêpowanie na terenie
Polski jednego zespo³u Spergulo morisonii-Corynephoretum canescentis, ró¿nicuj¹cego siê na podzespo³y i warianty lokalno-siedliskowe.
Na Pojezierzu Mazurskim fitocenozy ze Spergula morisonii i Corynephorus canescens by³y opisywane w przesz³oci przez PREUSSA (1909, 1912),
STEFFENA (1924, 1931, 1937), POLAKOWSKIEGO (1963), KRAUSCHA (1968), ENDLERA i POLAKOWSKIEGO (1978). Najnowsze opracowanie muraw na tym terenie
przedstawi³a JUKIEWICZ (1999).
Zbiorowiska napiaskowe odgrywaj¹ ogromn¹ rolê w utrwalaniu lunych
piasków, zapocz¹tkowuj¹ proces odnawiania siê warstwy próchnicznej. Czêsto s¹ jednak traktowane jako nieu¿ytki i podlegaj¹ silnej antropopresji,
prowadz¹cej do ich degeneracji lub zmniejszenia zajmowanej przez nie powierzchni (JUKIEWICZ 1997). Proces ten uleg³ w ostatnim dziesiêcioleciu
gwa³townemu nasileniu, co doprowadzi³o do zaniku na Pojezierzu Mazurskim wielu znanych, opisanych w literaturze, muraw psammofilnych.
Ze wzglêdu na piln¹ potrzebê podjêcia ochrony tych rzadkich elementów
krajobrazu pojeziernego w latach 1994-2004 prowadzono badania terenowe,
których celem by³a inwentaryzacja istniej¹cych p³atów Spergulo-Corynephoretum, ich analiza florystyczna, fitosocjologiczna oraz siedliskowa.
Niniejsza praca przedstawia udzia³ porostów i mszaków w fitocenozach
Spergulo-Corynephoretum na Pojezierzu Mazurskim, gdy¿ s¹ to grupy tworz¹ce warianty ekologiczne o szczególnym charakterze fizjonomicznym
wród fitocenoz psammofilnych, a jako pierwsze ulegaj¹ dekompozycji
i zniszczeniu przez przeorywanie i wygniatanie (JUKIEWICZ, ENDLER 1999,
JUKIEWICZ 1999). Na podstawie badañ przeprowadzonych na Pojezierzu Mazurskim w obrêbie zespo³u Spergulo-Corynephoretum wyró¿niono cztery
podzespo³y lokalno-siedliskowe: S.-C. typicum, S.-C. cladinetosum mitis,
S.-C. thymetosum serpylli i S.-C. festucetosum ovinae. Wyró¿niono te¿ postaæ
subkserotermiczn¹ zespo³u oraz zbiorowisko z Cytisus scoparius (JUKIEWICZ
1999).
Materia³ zestawiony w pracy pochodzi z badañ prowadzonych na obszarze Pojezierza Mazurskiego i s¹siaduj¹cego z nim od zachodu Pojezierza
I³awskiego (rys. 1). Opracowanie wykonano na podstawie 596 zdjêæ fitosocjologicznych. Rozmieszczenie fitocenoz reprezentuj¹cych poszczególne podzespo³y przedstawiono w tabeli 1. Nomenklaturê porostów podano wg FA£TYNOWICZA (2003), mchów  wg O CHYRY i in. (2003), natomiast w¹trobowca
wg FREY i in. (1995).
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Rys. 1. Rozmieszczenie fitocenoz Spergulo-Corynephoretum na Pojezierzu Mazurskim. Granice: 1  pañstwa, 2  prowincji, 3  podprowincji,
4  makroregionu
Fig. 1. Location of of Spergulo-Corynephoretum phytocenoses in the Masurian Lakeland. Boundaries: 1  state, 2  region, 3  subregion,
4  macroregion
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Wyniki badañ i dyskusja
Wykaz gatunków porostów
1. Cetraria aculeata (Schreb.) Ach.  znacz¹cy udzia³ w S.-C. thymetosum
w wariancie chrobotkowym, brak w pierwszych stadiach sukcesji
 S.-C. typicum; gatunek zanikaj¹cy wskutek zniszczenia wielu p³atów
muraw psammofilnych.
2. C. islandica (L.) Ach.  doæ rzadko w murawach napiaskowych, czêciej
w zbiorowiskach zarolowych z Cytisus scoparius.
3. C. muricata (Ach.) Eckfeldt  sporadycznie, w fitocenozach podzespo³u
typowego.
4. Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. em. Ruoss subsp. mitis (Sandst.)
Ruoss  sta³y element muraw napiaskowych, najwiêkszy udzia³ w fitocenozach S.-C. cladinetosum oraz S.-C. thymetosum.
5. C.cervicornis (Ach.) Flot. subsp. verticillata (Hoffm.) Ahti  doæ rzadko
w ró¿nych postaciach muraw, czêciej tylko w S.-C. cladinetosum.
6. C. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng.  sporadycznie, g³ównie
na siedliskach porolnych.
7. C. cornuta (L.) Hoffm.  doæ rzadko, wiêkszy udzia³ tylko w podzespole
chrobotkowym.
8. C. deformis (L.) Hoffm.  rzadko, pojedynczo.
9. C. fimbriata (L.) Fr.  sta³y sk³adnik muraw psammofilnych, ale o niewielkim znaczeniu fitocenotwórczym.
10. C. furcata (Huds.) Schrad.  sporadycznie, gatunek notowany tylko
w podzespole S.-C. typicum.
11. C. furcata (Huds.) Schrad. var. palamaea (Ach.) Nyl.  we wszystkich
typach muraw, ale z niewielk¹ ilociowoci¹, czêciej w podzespole S.-C.
cladinetosum.
12. C. glauca Flörke  bardzo rzadko, notowana tylko w zbiorowiskach
podzespo³u S.-C. cladinetosum.
13. C. gracilis (L.) Willd.  doæ czêsto w fitocenozach podzespo³u typowego
i chrobotkowego.
14. C. macilenta Hoffm. subsp. macilenta  sporadycznie w fitocenozach
podzespo³u S.-C. cladinetosum, pojedyncze podecja.
15. C. macilenta Hoffm. subsp. floerkeana (Fr.)  sporadycznie, pojedynczo.
16. C. phyllophora Hoffm.  doæ rzadko, niewielki udzia³ w tworzeniu warstwy porostowo-mszystej.
17. C. pyxidata (L.) Hoffm.  sporadycznie.
18. C. rangiferina (L.) Weber in F.H. Wigg.  znacz¹cy udzia³ jedynie
w zbiorowiskach zarolowych z Cytisus scoparius, sporadycznie w stadiach zarastania przez Pinus sylvestris.
19. C. scabriuscula (Delise) Nyl.  niewielki udzia³ w fitocenozach podzespo³u S.-C. typicum.
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20. C. subulata (L.) Weber in F.H. Wigg.  czêsty w ró¿nych postaciach
muraw, znacz¹cy udzia³ w zbiorowiskach S.-C. typicum w wariancie
z Artemisia campestris subsp. campestris.
21. C. uncialis (L.) F.H. Wigg.  bardzo rzadko, tylko w fitocenozach wariantu typowego podzespo³u S.-C. cladinetosum.
22. Peltigera rufescens (Weiss) Humb.  rzadko, wiêksze skupienia tylko
w zbiorowiskach subkserotermicznych na terenie Mazurskiego Parku
Krajobrazowego.
23. Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James  sporadycznie w podzespole chrobotkowym.
24. P. oligotropha (Vain.) Coppins & P. James  sporadycznie w podzespole
typowym, w stadiach inicjalnych.
25. P. uliginosa (Schrad.) Coppins & P. James  sporadycznie w stadiach
inicjalnych.
26. Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch  sporadycznie w podzespole
chrobotkowym.
Wykaz gatunków mszaków
1. Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch.  sporadycznie w zbiorowiskach
z Cytisus scoparius.
2. Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.  rzadko w murawach, wiêksza rola tylko w podzespole macierzankowym.
3. Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn.  sporadycznie, tylko w fitocenozach podzespo³u macierzankowego.
4. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.  najwiêkszy udzia³ w fitocenozach
podzespo³u typowego.
5. Dicranum scoparium Hedw.  znacz¹cy udzia³ w zbiorowiskach zarolowych z Cytisus scoparius.
6. D. polysetum Sw. ex anon.  sporadycznie w wy¿ej wymienionych zbiorowiskach.
7. Niphotrichum ericoides (Brid.) Bednarek-Ochyra & Ochyra  czêsty
sk³adnik ró¿nych postaci muraw, najwiêksza rola w fitocenozach
S.-C. festucetosum i S.-C. thymetosum.
8. Plagiomnium affine (Blandow ex Funck.) T.J.Kop.  sporadycznie
w S.-C. festucetosum oraz w zarolach z Cytisus scoparius.
9. Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.  odgrywa rolê fitocenotwórcz¹ w zbiorowiskach z Cytisus scoparius, w innych p³atach wystêpuje
sporadycznie.
10. Polytrichum juniperinum Hedw.  sporadycznie w zarolach z Cytisus
scoparius.
11. P. piliiferum Hedw.  bardzo czêsto we wszystkich fitocenozach, najwiêkszy udzia³ w podzespole chrobotkowym.
12. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.  sporadycznie w zbiorowiskach z Cytisus scoparius.
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Ta b e l a 1
Ta b l e 1
Wystêpowanie fitocenoz Spergulo-Corynephoretum na Pojezierzu Mazurskim
Location of Spergulo-Corynephoretum phytocoenoses in the Masurian Lakeland
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Charakterystyka bioty porostów i flory mszaków
muraw napiaskowych
Roliny zarodnikowe s¹ sta³ymi uczestnikami procesu sukcesji wtórnej
rekreatywnej na nieu¿ytkach porolnych. Mszaki uczestnicz¹ we wszystkich
seriach sukcesyjnych na tych siedliskach, porosty za bior¹ udzia³ tylko
w tworz¹cych siê fitocenozach na siedliskach ubo¿szych, tj. borów suchych
i wie¿ych (CIELIÑSKI, CZY¯EWSKA 1993). W murawach szczotlichowych
na Pojezierzu Mazurskim stwierdzono obecnoæ 38 taksonów porostów
i mszaków.
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Grupa porostów jest stosunkowo nieliczna (26 gatunków). Najczêciej
notowanym taksonem jest Cladonia arbuscula subsp. mitis. W optymalnych
stadiach sukcesji (S.-C. cladinetosum i S.-C. thymetosum) gatunek ten wystêpuje masowo, nadaj¹c fitocenozom specyficzn¹ fizjonomiê (JUKIEWICZ
1999).
Z grupy gatunków uznawanych za pionierskie (CIELIÑSKI 1993) w badanych zbiorowiskach stwierdzono obecnoæ Cladonia fimbriata, C. subulata,
C. chlorophaea, C. glauca i C. phyllophora, przy czym trzy pierwsze taksony
wystêpowa³y bardzo czêsto, natomiast udzia³ pozosta³ych by³ niewielki.
W zbiorowiskach zarolowych z Cytisus scoparius, uznanych za terminaln¹ fazê sukcesji muraw szczotlichowych na Pojezierzu Mazurskim (JUKIEWICZ 1999), obserwowano wystêpowanie pionierskich gatunków lenych
(Cladonia cornuta, C. gracilis) oraz C. rangiferina  porostu typowego dla
suchych borów sosnowych. Obecnoæ tych taksonów wskazuje na przysz³y
charakter zbiorowiska, jakie wykszta³ci siê w toku dalszej sukcesji (CIELIÑSKI 1993, 2003).
W jednym zdjêciu fitosocjologicznym notowano rednio 7 gatunków porostów. To zró¿nicowanie gatunkowe jest znacznie mniejsze ni¿ w innych
regionach Polski, gdzie liczba taksonów waha siê od 7 do 13 w zdjêciu
(CZY¯EWSKA 1992). Mniejszy udzia³ porostów w murawach napiaskowych na
Pojezierzu Mazurskim przypuszczalnie mo¿e byæ efektem ubo¿enia sk³adu
gatunkowego w zwi¹zku z osi¹ganiem tutaj przez fitocenozy Spergulo-Corynephoretum granicy swego zasiêgu (JUKIEWICZ 1999).
Niektóre z porostów wystêpuj¹cych w badanych fitocenozach nale¿¹ do
gatunków chronionych i rzadkich. Na licie gatunków podlegaj¹cych ochronie czêciowej znajduj¹ siê Cladonia arbuscula subsp. mitis, C. rangiferina,
Cetraria islandica, C. aculeata i C. muricata.
W sukcesji wtórnej na gruntach porolnych na siedliskach borów sosnowych mszaki pojawiaj¹ siê obok terofitów psammofilnych, jako pierwsze
roliny, rozpoczynaj¹c tym samym rozwój rolinnoci murawowej (CZY¯EWSKA
1993).
W badanych fitocenozach mszaki s¹ reprezentowane przez 11 gatunków
mchów i 1 gatunek w¹trobowca, przy czym znaczenie fitocenotwórcze maj¹
jedynie Ceratodon purpureus i Brachythecium albicans (gatunki inicjalne,
silnie inwazyjne) oraz Polytrichum piliferum i Niphotrichum ericoides (pionierskie gatunki murawowe).
W zbiorowiskach zarolowych znacz¹cy udzia³ w warstwie porostowomszystej maj¹ mchy borowe  Pleurozium schreberi i Dicranum scoparium.
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Podsumowanie
1. W murawach napiaskowych na Pojezierzu Mazurskim stwierdzono
wystêpowanie 26 gatunków porostów i 12 mszaków.
2. Zró¿nicowanie gatunkowe w warstwie porostowo-mszystej jest znacznie mniejsze ni¿ w innych regionach kraju. Byæ mo¿e jest to wynikiem
ubo¿enia sk³adu gatunkowego na granicy wystêpowania zespo³u Spergulo-Corynephoretum.
3. Porosty i mszaki wystêpuj¹ we wszystkich fazach sukcesji wtórnej
rekreatywnej, szczególn¹ rolê odgrywaj¹ w stadiach inicjalnych.
4. W fitocenozach psammofilnych na Pojezierzu Mazurskim stwierdzono
wystêpowanie 5 gatunków chronionych: Cladonia arbuscula subsp. mitis,
C. rangiferina, Cetraria islandica, C. aculeata i C. muricata.
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