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Mikroprzedsiębiorca objęty obowiązkiem 

JPK_VAT to firma składająca deklaracje VAT

-7 lub VAT-7K, zatrudniająca do 10 osób 

i osiągająca obrót roczny do 2 milionów euro 

w tym jednoosobowe działalności gospodar-

cze. 

Obowiązek JPK_VAT polega na comiesięcz-

nym przekazywaniu w postaci elektronicznej 

ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT). Je-

żeli podatnik prześle ewidencję zakupu i sprze-

daży VAT i nie otrzyma in-

formacji zwrotnej (SMS lub 

e-mail) z prośbą o uzupełnie-

nie lub wyjaśnienie, wtedy 

może uważać, że fiskus nie 

ma zastrzeżeń do przedłożo-

nych dokumentów. W prze-

ciwnym wypadku zostanie 

poinformowany o niejasno-

ściach i zobowiązany do samokontroli i wyja-

śnienia wątpliwości. Na tym etapie przedsię-

biorca nie ponosi żadnych kosztów (np. kara, 

odsetki). Jeżeli nie skorzysta z tej możliwości, 

może spodziewać się działań ze strony urzędu 

skarbowego w zakresie stwierdzonych wątpli-

wości. Wszelkie dane przesyłane w ramach 

JPK są szyfrowane i gwarantują bezpieczeń-

stwo. Aplikacje: Ministerstwo Finansów na 

stronie www.jpk.mf.gov.pl udostępniło Apli-

kację Klient JPK, która ułatwia podatnikom 

bezkosztowe generowanie i wysyłanie plików 

JPK 

Do wysyłania plików JPK potrzebny jest jed-

nak certyfikowany podpis elektroniczny 

(płatny) lub profil zaufany e-PUAP 

(bezpłatny). 

Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane 

bezpośrednio z systemów finansowo - księgo-

wych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wy-

łącznie w wersji elektronicznej, 

w określonym układzie i formacie 

(schemat XML).  

Od 1 stycznia 2018 r. już wszyscy 

przedsiębiorcy VAT-owcy będą mieć 

obowiązek składania informacji o pro-

wadzonej ewidencji w formie pliku 

JPK_VAT bez wezwania do 

25. dnia po zakończeniu da-

nego miesiąca. Jeśli przedsiębiorca  

rozliczał się do tej pory metodą kwartal-

ną, także będzie przesyłał JPK_VAT co mie-

siąc. Przykładowo do 25 lutego wyśle informa-

cję za styczeń, a do 25 marca wyśle informację 

za luty itd.  

Dzięki JPK_VAT przedsiębiorca uporządkuje 

dane na temat swoich transakcji, co pozwoli na 

lepszą kontrolę wewnętrzną w firmie jak i we-

ryfikację ze strony urzędu. Zgromadzone dane 

na temat transakcji pozwolą z kolei zmniejszyć 

liczbę kontroli wyrywkowych, a urząd będzie 

mógł skupić się na nieuczciwych podatnikach. 

Rozliczenie przez JPK oznacza ponadto spraw-

niejszy zwrot VAT-u, skrócony z 60 do 25 dni 

 

Jednolity Plik Kontrolny w 2018 roku również dla 

mikroprzedsiębiorców i rolników VAT-owców 

 

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy dołączą do grona podatników VAT, którzy 
przesyłają JPK_VAT. W Polsce Jednolity Plik Kontrolny JPK wprowadzany jest stop-
niowo. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie 
od 1 stycznia 2017 r. 
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(w branży budowlanej do 15 dni).  

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb 

VAT nie składa się, gdy przedsiębiorca jest 

podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czyn-

ności zwolnione od podatku od towarów 

i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi o: 

• sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie 

usług zwolnionych z VAT (zwolnienie 

przedmiotowe – art. 43 ust. 1), 

• zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatni-

ków, u których wartość sprzedaży nie prze-

kroczyła łącznie w poprzednim roku podat-

kowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9). 

Z myślą o najmniejszych przedsiębiorcach Mi-

nisterstwo Finansów w początkach 2018 r. 

udostępni specjalną bezpłatną aplikację do wy-

stawiania i ewidencjonowania faktur VAT oraz 

generowania i wysyłania JPK_VAT. W przy-

szłości aplikacja będzie rozwijana, aby ułatwić 

podatnikom wysyłanie pozostałych rodzajów 

plików JPK (więcej o innych strukturach JPK 

w części Konsekwencje niezłożenia 

JPK_VAT). 

Jednolity plik kontrolny ma charakter informa-

cji podatkowej, dlatego niezłożenie go w ter-

minie może spowodować sankcje karno-

skarbowe. W zależności od okoliczności może 

to być wykroczenie lub przestępstwo. Co wy-

znacza granicę między nimi? Po pierwsze war-

tość uszczuplenia należności podatkowej – je-

żeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestęp-

stwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się pobud-

ki działania sprawcy, stopień szkodliwości 

społecznej oraz sposób dokonania czynu.  

Warto wiedzieć, że można zwrócić się o odro-

czenie terminu złożenia JPK_VAT. W tym ce-

lu należy wystąpić z umotywowanym wnio-

skiem przed upływem terminu złożenia 

JPK_VAT do właściwego dla przedsiębiorcy. 

naczelnika urzędu skarbowego. 

Mateusz Grojec 

CDR O/Kraków 
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Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na poziom życia mieszkańców . 
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1.Przedmiot 

 W spisie należy wykazać takie elementy ma-

jątku jak: towary handlowe, materiały 

(surowce) podstawowe i pomocnicze, wyroby 

gotowe, produkcja w toku, półwyroby oraz 

braki własnej produkcji i odpady, jak również 

te towary, które są własnością przedsiębiorcy, 

ale których w dniu dokonywania spisu fizycz-

nie nie ma w zakładzie oraz towary obce, które 

w zakładzie się znajdują. Po zliczeniu wyżej 

wymienionych składników musimy je również 

wycenić, nie później w ciągu 14 dni liczonych 

od daty zakończenia spisu. Należy pamiętać, 

że towary obce nie podlegają wycenie. 

2.Wycena  

Wycena opiera się na czterech podstawowych 

wartościach tj. na cenie zakupu, cenie nabycia, 

cenie rynkowej oraz koszcie wytworzenia, 

a poszczególne elementy majątku podlegają 

różnym wartościom wyceny. Cena zakupu to 

np. wartość, jaką nabywca płaci za zakupiony 

towar, pomniejszona o VAT. Za cenę nabycia 

uważa się sumę kwoty należnej sprzedawcy 

i kosztów zakupu wynikających z przystoso-

wania zakupionego elementu do stanu zdatne-

go do użytkowania (np. koszt transportu, wyła-

dunku, ubezpieczenia na czas podróży). Z ko-

lei kosztem wytworzenia jest równowartość 

kosztów poniesionych na wyprodukowanie 

danego elementu. Warto pamiętać, że w przy-

padku spisanych towarów obcych, wycena nie 

obowiązuje. Wystarczy jedynie zamieścić  

w spisie informację o ich ilości i wskazać wła-

ściciela. Tak zliczone i wycenione elementy 

wpisujemy w odpowiedni formularz, na któ-

rym trzeba się oczywiście podpisać. Szczegó-

łową formę spisu określa ustawodawca w Roz-

porządzeniu Ministra Finansów w sprawie pro-

wadzenia podatkowej księgi przychodów i roz-

chodów w § 28 pkt 2, m.in. dla księgarń i anty-

kwariatów, dla kantorów.  

3.Nadwyżki i niedobory 

Ale co zrobić, jeśli podczas remanentu okaże 

się, że składników majątku jest więcej, niż być 

powinno? W takiej sytuacji, należy taką nad-

wyżkę wykazać jako przychód z otrzymanych 

nieodpłatnie rzeczy, przez co kwota przychodu 

do opodatkowania ulegnie zwiększeniu. Nale-

ży mieć też na uwadze, iż przychód powstanie 

po raz drugi w momencie sprzedania tego nad-

wyżkowego elementu. Jeśli z kolei remanent 

wykaże też niedobory, to tutaj należy zacho-

wać sporą ostrożność. W pierwszej kolejności 

należy ustalić, z jakiego powodu doszło do po-

wstania niedoborów. Jeśli niedobory magazy-

nowe mają charakter niezawiniony (np. na sku-

tek zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży po-

mimo zachowania należytej staranności) moż-

na je zaliczyć do kosztów uzyskania przycho-

dów. Jeśli jednak mają charakter zawiniony, to 

wydatki na zakup tych towarów z reguły nie 

będą mogły stanowić podatkowych kosztów 

w rozliczeniu podatnika. 

 

MAG 

 

W jaki sposób dokonać inwentaryzacji? 
 

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim, na przedsiębiorców czeka dodatkowa 

praca związana z inwentaryzacją składników majątkowych. Celem inwentaryzacji jest wery-

fikacja zapisów księgowych, co w rezultacie ma umożliwić wprowadzenie niezbędnych ko-

rekt, które zapewnią rzetelność prowadzonej ewidencji i zgodność ze stanem faktycznym. 
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Do chwili obecnej polskie rolnictwo nie jest 

opodatkowane podatkiem dochodowym, jedy-

nie gospodarstwa rolne prowadzące produk-

cję w tzw. działach specjalnych produkcji 

rolnej zobligowane są do odprowadzania 

podatku dochodowego. Pozostałe gospo-

darstwa rolnicze uiszczają podatek rolny 

od gruntów. Podstawę opodatkowania 

stanowi liczba hektarów przeliczenio-

wych. Wartość podatku rolnego ustala 

jest dla każdego roku i wynosi rów-

nowartość ceny 2,5q żyta z 1 ha 

przeliczeniowego posiadanych 

użytków rolnych. Od  

1 stycznia 2014 r. podstawą do 

ustalenia podatku rolnego jest 

średnia cena skupu żyta za okres  

11 kwartałów poprzedzających kwartał 

poprzedzający rok podatkowy. 

Wprowadzenie podatku dochodowego  

w rolnictwie umotywowane jest koniecznością 

zmian opodatkowania polskich gospodarstw 

rolnych, które powinny być traktowane równo-

prawnie z przedsiębiorstwami. Działania te 

mają na celu pozyskanie dodatkowych środ-

ków finansowych, które w całości byłyby od-

prowadzane do budżetu urzędu gminy, właści-

wego ze względu na lokalizację danego gospo-

darstwa. W sytuacji opodatkowania polskich 

gospodarstw rolnych podatkiem dochodowym, 

gospodarstwa te nie płaciłyby, jak dotychczas, 

podatku rolnego, który stanowi jeden ze skład-

ników dochodów gmin. W początkowym okre-

sie wprowadzenia podatku dochodo-

wego w rolnictwie, gospodarstwa 

których roczne przychody ze sprzeda-

ży nie przekroczyły równowartości 

200 000 zł, a docelowo 100 000 zł, 

byłyby zwolnione z konieczności 

odprowadzania opisywanego podat-

ku. Płaciłyby natomiast podatek od 

nieruchomości rolnych w równowarto-

ści 185 zł od ha przeliczeniowego. Rol-

nicy, których przychody przekraczałyby 

100 000 zł, płaciliby podatek dochodo-

wy w wysokości 19%. 

Materiały i metodyka 

 Celem opracowania jest przedstawie-

nie koncepcji oraz konsekwencji finan-

sowych zastąpienia podatku rolnego 

podatkiem dochodowym w indywi-

dualnych gospodarstwach rolnych. Badaniu 

poddano gospodarstwa rolnicze uczestniczące 

w Europejskim Systemie Zbierania i Wykorzy-

stywania Danych Rachunkowych z Gospo-

darstw Rolnych (FADN) w 2015 r. w podziale 

na wybrane klasy wielkości ekonomicznej tj. 

średnio małe   25 <€ < 50 

średnio duże   50 < € < 100 

duże    100 < € < 500 

 

Konsekwencje zastąpienia podatku rolnego podatkiem 

dochodowym dla gospodarstw rolniczych. 

 

Polski system podatkowy tworzony jest od 1989 roku. Powstawał w warunkach 

transformacji ustrojowej, kryzysu gospodarczo – ekonomicznego państwa oraz w du-

żym pośpiechu [Goraj 2004, s. 191-192].Podstawą wymiaru podatków dochodowych 

jest rzeczywisty, czysty dochód podatników, osiągany z cząstkowych lub ze wszyst-

kich źródłem łącznie. Wysokość dochodów stanowi różnica pomiędzy przychodami, 

a kosztami uzyskania przychodów. 
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bardzo duże   € > 500 

Obszar badań dotyczy regionu FADN Mało-

polska i Pogórze, obejmującego swym zasię-

giem województwa: śląskie, małopolskie, pod-

karpackie oraz świętokrzyskie. Region ten zo-

stał wybrany do badań ze względu na specy-

ficzne uwarunkowania gospodarcze oraz duże 

rozdrobnienie agrarne. Badane gospodarstwa 

rolnicze stanowią jedynie 8,3% ogółu repre-

zentowanych gospodarstw rolniczych (ogólna 

liczba reprezentowanych gospodarstw 146 

018). W badaniach wykluczono gospodarstwa: 

bardzo małe 2 < € < 8 oraz małe 8 < € < 25, 

których osiągnięta wartość produkcji ogółem 

nie przekraczała kwoty 100 tys. zł. 

Do obliczeń obciążenia gospodarstw rolni-

czych podatkiem dochodowym posłużono się 

wariantem mającym charakter modelowy 

(tabela 1.). Należy jednak pamiętać, że możli-

wości rozwiązań podatkowych w tym zakresie 

jest wiele.  

Przedstawiona propozycja wykorzystuje pod-

stawowe założenia systemu podatkowego. 

W badanym modelu uwzględniono rozwiąza-

nia w ramach podatku od osób fizycznych. 

 

 

Konsekwencje zastąpienia podatku rolnego podatkiem dochodowym dla gospodarstw rolniczych  
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Tabela 1. Założenia modeli symulacji obliczeń podatku dochodowego 

Przyjęte założenia 

Model I Model II 

1. Stopa podatku 19% 
2. podstawę opodatkowania stanowi: 
Dochód do opodatkowania = przychody ze 
sprzedaży - koszty uzyskania przychodu 
3. Przychody wyłączone z opodatkowania: 
- zużycie wewnętrzne, 
- różnica stanu zapasów. 
4. Ulgi i zwolnienia od dochodu do podatko-
wania: 
- składki na KRUSa), 
- minimalny dochód na poziomie kwoty wolnej 
od podatku PIT w 2015 r. - 6 601,49 zł. 
5. Zniesienie podatku rolnegob) 

1. Stopa podatku 19% 
2. podstawę opodatkowania stanowi: 
Dochód do opodatkowania = przychody ze 
sprzedaży - koszty uzyskania przychodu 
3. Przychody wyłączone z opodatkowania: 
- zużycie wewnętrzne, 
- różnica stanu zapasów, 
- saldo dopłat i podatków dot. dział. operacyj-
nej, 
- saldo dopłat i podatków dot. dział. inwesty-
cyjnej, 
4. Ulgi i zwolnienia od dochodu do podatko-
wania: 
- składki na KRUS 
- minimalny dochód na poziomie kwoty wolnej 
od podatku PIT w 2015 r. - 6 601,49 zł 
5. Zniesienie podatku rolnegob 

a) Kwota składek na KRUS:  
- do 50 ha UR 1 512 zł, 
- od 50 do 100 ha UR 2 724 zł x Nakłady Pracy Własnej (FWU) w gospodarstwach .rolniczych w skali roku we-
dług informacji o stawkach publikowanych przez KRUS 
b) Z chwilą wprowadzenia podatku dochodowego rolnicy będą zwolnieni z obowiązku opłaty podatku rolnego. 
Źródło: Opracowanie własne. 



 

 

Wyniki badań 

Powierzchnia badanych gospodarstw rolni-

czych w podziale na wybrane klasy wielkości 

ekonomicznej mieściła się w przedziale 34 - 

98,7 ha użytków rolnych własnych oraz do-

dzierżawionych. Największy udział w upra-

wach zajmowały zboża. W gospodarstwach o 

wielkości ekonomicznej powyżej 100 tys. € 

był on o ok. 10 p.p. wyższy aniżeli w 

pozostałych omawianych podmio-

tach. Uprawy pastewne 

w gospodarstwach o wielkości 

ekonomicznej 25 - 100 tys. 

€ zajmowały drugą po-

zycję w strukturze 

zasiewów ogółem. 

Powierzchnia 

pozostałych 

upraw po-

lowych dla 

badanych 

podmiotów wynosiła od 8,9-

11,7%. Produkcja zwierzęca w gospodar-

stwach o wielkości ekonomicznej 25-50 tys. € 

sięgała 16,2 LU, z czego hodowla krów mlecz-

nych oraz trzody chlewnej zajmowała 70,7%. 

Tożsamą sytuację zaobserwowano dla gospo-

darstw o wielkości ekonomicznej 50-100 tys. 

€, gdzie powyższa struktura wyniosła 70,3% z 

27,6 LU. Gospodarstwa największe odznacza-

ły się ponad 6 krotnie wyższą produkcją zwie-

rzęcą w stosunku do gospodarstw o wielkości 

ekonomicznej 25 - 50 tys. €. Produkcja zwie-

rzęca w powyższych podmiotach ukierunko-

wana jest głównie na hodowlę drobiu 63,1% 

oraz trzody chlewnej 28,7% przy ogólnej pro-

dukcji 99,2 LU (tab. 1.).  

Zgodnie z tabelą 1. plonowanie zbóż w przeli-

czeniu na dt/ha ulega zwiększeniu w miarę po-

większania areału, a co za tym idzie wielkości 

ekonomicznej gospodarstwa. Najmniejszą wy-

dajność plonowania osiągnęły podmioty 

o wielkości ekonomicznej od 25-100 tys. €, na 

drugim biegunie znalazły się gospodarstwa 

największe ekonomicznie z wydajnością plo-

nowania zbóż na poziomie 64 dt/ha. Różnica 

w plonowaniu rzędu 11 dt/ha tj. niespełna 

21%, wynika z odmiennych czynników endo 

i egzogenicznych gospodarowa-

nia. Do czynników 

endogenicz-

nych zali-

czyć można: 

zastosowanie 

kwalifikowanego 

materiału siewne-

go, nowoczesne tech-

nologie produkcji, op-

tymalne zastosowanie 

środków ochrony roślin 

oraz nawozów mineralnych 

itp. Z kolei czynniki egzoge-

niczne warunkujące poziom uzy-

skiwanych plonów to m. in. jakość gleb, wa-

runki klimatyczne, wodne oraz agroklimat 

[Kusz, 2012].  

Gospodarstwa o wielkości ekonomicznej 

50-100 tys. € odznaczają się najwyższą wydaj-

nością mleczną krów na poziomie 6 482 kg/

krowę. Uzyskana wydajność jest o 40,8% wyż-

sza w porównaniu z gospodarstwami bezpo-

średnio mniejszymi oraz o 5,8% z podmiotami 

o wielkości ekonomicznej 100-500 tys. €. 

Osiągnięcie wydajności mlecznej krów rzędu 6 

482 kg/krowę wynikać może ze skali produkcji 

tj. 6,4 LU (gospodarstwa o wielkości ekono-

micznej 25-50 tys. € = 4,4 LU, 100-500 tys. € 

= 4,1 LU), odpowiedniego doboru pasz treści-

wych oraz objętościowych, a także rasy zwie-

rzęcia [Ziętara, 2007] (tab. 1.). 
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Największe dysproporcje w osiąganych przy-

chodach ze sprzedaży w podziale na produkcję 

roślinną oraz zwierzęcą zaobserwowano 

w podmiotach o wielkości ekonomicznej 25-50 

oraz 50-100 tys. €. Udział wartości produkcji 

roślinnej w ogólnej wartości sprzedaży wy-

niósł odpowiednio 64,5 oraz 63,8%, przy pro-

dukcji zwierzęcej 35,5 oraz 36,2%. Jedynie 

gospodarstwa największe o wielkości ekono-

micznej 100-500 tys. €, zachowały równowagę 

w osiąganej wartości produkcji zwierzęcej oraz 

roślinnej (tab.1). 

W tabeli 2 przedstawiono model zastąpienia 

podatku rolnego podatkiem dochodowym 

w podziale na wielkość ekonomiczną gospo-

darstw rolniczych w regionie FADN Małopol-

ska i Pogórze w 2015 r. Z poniższej tabeli wy-

nika, że gospodarstwa o wielkości ekonomicz-

nej 25-50 tys. € byłyby zwolnione z płacenia 
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Wyszczególnienie Gospodarstwa według wielkości ekonomicznej 

25 < € < 50 50 < € < 100 100 < € < 500 

Powierzchnia ogółem użytków rolnych 
[ha] 

34 53 98,7 

W tym:   

Zboża [%] 36,6 36,9 47,7 

Uprawy pastewne [%] 17,4 12,8 5,6 

Pozostałe uprawy polowe [%] 8,9 9,7 11,7 

  

Zwierzęta ogółem [LU]a)
 16,2 27,6 99,2 

W tym:   

Krowy mleczne [%] 27,2 23,2 4,2 

Trzoda chlewna [%] 43,5 47,3 28,7 

Drób [%] 4,3 12,9 63,1 

  

Plon pszenicy [dt/ha] 53,0 58,4 64,0 

Plon kukurydzy [dt/ha] 69,2 84,7 76,0 

Wydajność mleczna krów [kg/krowę] 4 605 6 482 6 127 

  

Produkcja roślinna [zł] 108 591 256 761 595 566 

Produkcja zwierzęca [zł] 61 710 141 439 574 676 

Tabela 2. Wybrane informacje o produkcji według wybranych klas wielkości ekonomicznej w 
2015 r. 

Źródło: http://fadn.pl/wp-content/uploads/2017/06/Region_800_czesc1_2015.pdf. 



 

 

podatku dochodowego w początkowym okre-

sie jego funkcjonowania ze względu na niewy-

starczającą wartość sprzedaży, która została 

określona na poziomie 200 tys. zł. Gospodar-

stwa o wielkości ekonomicznej 50-100 tys. € 

osiągnęły dwukrotną wartość produkcji kwali-

fikującą je do nowego systemu opłaty podatku 

dochodowego tj. 401 817 zł. Z kolei wartość 

produkcji w najsilniejszych ekonomicznie pod-

miotach wyniosła 1 177 201 zł. Największy 

dochód z prowadzenia rodzinnego gospodar-

stwa rolnego osiągnęły podmioty o wielkości 

ekonomicznej 100-500 tys. €, wyniósł on 317 

802 zł. W gospodarstwach o wielkości ekono-

micznej 25-50 tys. € dochód ten był 

o 5,3 razy mniejszy w stosunku do najsilniej-

szych ekonomicznie gospodarstw, natomiast w 

podmiotach o wielkości ekonomicznej 

50-100 tys. € jedynie 2,6 razy mniejszy. Osią-

gnięty dochód był identycznych w dwóch ba-

danych modelach, ze względu na ten sam po-

czątkowy schemat liczenia. 

W modelu I zużycie wewnętrzne (VI) stanowi 

najistotniejszą składową wpływającą na 

zmniejszenie wartości dochodu podlegającego 

opodatkowaniem, wynosi ona odpowiednio 

16,8% uzyskiwanego dochodu z rodzinnego 

gospodarstwa rolnego w podmiotach o wielko-

ści ekonomicznej 25-50 tys. €, 15,7% dla go-

spodarstw 50-100 tys. € oraz 15,4% dla najsil-

niejszych ekonomicznie gospodarstw. W mo-

delu II do powyższej składowej zaliczyć nale-

ży kategorię: Saldo dopłat i podatków dot. 

dział. operacyjnej (VIII), której osiągana war-

tość w najmniejszych badanych podmiotach 

stanowi 48,9 % dochodu. W miarę wzrostu 

wielkości ekonomicznej gospodarstwa, udział 

ten maleje do 19% w gospodarstwach o wiel-

kości ekonomicznej 100-500 tys. €. 

 Osiągnięta wartość dochodu do opodatkowa-

nia w modelu II dla gospodarstw o wielkości 

ekonomicznej 25-50 tys. €, wynosi jedynie 

8 609 zł, spowodowane jest to dużym udzia-

łem dopłat bezpośrednich w wartości osiągane-

go dochodu z prowadzenia rodzinnego gospo-

darstwa rolniczego. Jest to niekorzystna sytua-

cja dla polskich gospodarstw rolniczych. Silne 

uzależnienie się od dopłat bezpośrednich może 

spowodować w przyszłości upadek części naj-

słabszych ekonomicznie gospodarstw w sytua-

cji np. obniżenie wartości dopłat bezpośred-

nich lub ich całkowitego zniesienia 

[Chmielewska, 2007]. 

Kwota podatku dochodowego, jaki zapłaciliby 

rolnicy prowadzący gospodarstwa 

o wielkości ekonomicznej 25-50 tys. €, po 

okresie przejściowym (opodatkowanie podat-

kiem dochodowym gospodarstw rolniczych 

o wielkości sprzedaży powyżej 100 tys. zł 

rocznie), wynosiłaby jedynie 318 zł dla mode-

lu II, zakładającego brak opodatkowania po-

datkiem dochodowym dopłat i podatków doty-

czących działalności operacyjnej i inwestycyj-

nej. W gospodarstwach o wielkości ekono-

micznej 50-100 tys. € byłaby to kwota 8 255 

zł, natomiast w podmiotach największych 35 

687 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że gospodar-

stwa rolnicze z chwilą wprowadzenia podatku 

dochodowego byłby zwolnione z konieczności 

opłaty podatku rolnego, badane podmioty 

o najmniejszej wielkości ekonomicznej, zy-

skałby na powyższej zmianie ok. 2, 2 tys. zł. 

Dla gospodarstw o wielkości ekonomicznej 50

-100 tys. € wiązałoby się to z dodatkowymi 

kosztami rzędu ok. 4,1 tys. zł. W podmiotach 

największych byłaby to kwota ok. 26,6 tys. zł 

Dla modelu I, gdzie wartość dopłat i podatków 

dotyczących działalności operacyjnej oraz in-

westycyjnej podlegałaby opodatkowaniu po-

datkiem dochodowym, sytuacja przedstawia 
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się odmiennie w stosunku do modelu II. Kwota 

podatku dochodowego wyniosłaby odpowied-

nio 6 318, 16 973 oraz 48 601 zł zaczynając od 

gospodarstw o wielkości ekonomicznej 25-50 
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Wyszczególnienie 

Gospodarstwa według wielkości ekonomicznej 

25 < € < 50 50 < € < 100 100 < € < 500 

Model 
I 

Model 
II 

Model I Model 
II 

Model I Model 
II 

I. Produkcja ogółem 172 410 401 817 1 177 201 

II. Wartość dodana brutto 101 594 200 726 520 165 

III. Wartość dodana netto 69 290 145 843 404 591 

IV. Dochód z rodzinnego gospo-
darstwa rolnego 

59 650 119 661 317 802 

Pomniejszenia dochodu podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym 

VI. Zużycie wewnętrzne 10 021 18 832 49 092 

VII. Różnica stanu zapasów 6 746 1 869 863 

VIII. Saldo dopłat i podatków 
dot. dział. operacyjnej 

- 29 191 - 39 846 - 60 435 

IX. Saldo dopłat i podatków dot. 
dział. inwestycyjnej 

- 2 056 - 6 039 - 7 532 

X. Składki na KRUSa) 3 024 3 024 5 448 

XI. Podatek rolnyb) - 2 591 - 4 181 - 9 101 

XII. Suma pomniejszeńc) 19 794 51 041 23 725 69 610 55 403 123 370 

XIII. Dochód do opodatkowa-
niad) 

39 856 8 609 95 936 50 051 253 298 194 432 

XIV. Kwota podatku dochodo-
wegoe) 

6 318 318 16 973 8 255 48 601 35 687 

Tabela 2. Modele zastąpienia podatku rolnego podatkiem dochodowym w podziale na wielkość 
ekonomiczną gospodarstw rolniczych w regionie FADN Małopolska i Pogórze w 2015 r. (zł) 

Wartość obliczona dla Nakładów Pracy Własnej (FWU) na poziomie 2 osób (2 x 1 512 zł = 3 024 zł oraz 2 x 2 724 = 
5 448 zł). 
b) Z chwilą wprowadzenia podatku dochodowego rolnicy będą zwolnieni z obowiązku opłaty podatku rolnego. 
c) (poz. VI + poz. VII + poz. VIII + poz. IX + poz. X + poz. XI). 
d) (poz. IV - poz. XII).  
e) kwota podatku dochodowego = wartość dochodu do opodatkowania - kwota wolna od podatku x 19%. 
Źródło: Badania własne. 



 

 

tys. €.  

W przedstawionych modelach nie zastosowano 

wszystkich ulg oraz zwolnień od dochodu do 

opodatkowania ze względu na znikome praw-

dopodobieństwo ich zastosowania przez rolni-

ków. Jednym z powyższych zwolnień, którego 

nie ujęto, jest zwolnienie w wysokości limitu 

wpłat na IKE (Indywidualne Konta Emerytal-

ne). Do kolejnych zwolnień zaliczyć należy: 

składki na dobrowolne ubezpieczenie na życie, 

składki na dobrowolne ubezpieczenie gospo-

darcze oraz ulgę inwestycyjną o charakterze 

budowlanym, 

Podsumowanie 

Próby wprowadzenia podatku dochodowego w 

rolnictwie motywowane są głównie kwestią 

ekonomiczną. Kwestia opodatkowania rolnic-

twa, jest niezwykle problemowa oraz stawia 

wiele pytań, odnośnie szczegółowych zasad 

wprowadzenia podatku dochodowego. Wpro-

wadzenie powyższych uregulowań w najbliż-

szym czasie wydaje się być nierealne. Zmiany 

opodatkowania polskiego rolnictwa musiałyby 

być wprowadzane stopniowo, poprzez organi-

zowanie cyklu szkoleń w celu wdrożenia rolni-

ków z zakresu nowych zasad rozliczania go-

spodarstw rolnych z podatku dochodowego. 

Dostępny zarys opodatkowania rolnictwa po-

datkiem dochodowym mówi o zniesieniu po-

datku rolnego dla gospodarstw rozliczających 

się z podatku dochodowego. Odprowadzany 

podatek rolny przez rolników w całości trafił-

by do budżetu gminy, w której dane gospodar-

stwo rolne funkcjonuje. Pozbawienie gmin 

„typowo rolniczych” źródła dochodów, jakim 

jest podatek rolny, na rzecz podatku dochodo-

wego odprowadzanego od dochodów rolników 

wydaje się być posunięciem niezwykle ryzy-

kownym z punktu widzenia budżetu gminy.  

Wnioski: 

Wprowadzenie podatku dochodowego w rol-

nictwie zgodnie z przyjętym modelem prowa-

dzi do wzrostu obciążeń podatkowych najsil-

niejszych ekonomicznie gospodarstw rolnych. 

Jedynie gospodarstwa, w których roczne przy-

chody ze sprzedaży przekroczą wartość 

100 000 zł będą zobligowane do rozliczania się 

z podatku dochodowego.  

Istnieje obawa niewykazywania części sprze-

daży w ewidencji księgowej gospodarstw rol-

nych w celu ukrycia dochodów, podlegających 

opodatkowaniu. Efektem tego może być 

wzrost szarej stresy. 

Opodatkowanie dopłat i podatków dotyczą-

cych działalności operacyjnej oraz inwestycyj-

nej znacząco podniosłoby wartość odprowa-

dzanego podatku dochodowego 

Wprowadzenie podatku dochodowego w rol-

nictwie wywoła zapewne mieszane odczucia 

wśród właścicieli gospodarstw rolnych. Począ-

tek funkcjonowania podatku dochodowego w 

rolnictwie może być związany z szeregiem 

nadużyć ze strony rolników, w celu obniżenia 

wykazywanej wartości dochodów. Jednakże, w 

okresie długoterminowym wprowadzenie po-

datku dochodowego doprowadzić może do 

wzrostu poziomu wiedzy z zakresu rachunko-

wości właścicieli gospodarstw rolnych, która 

pozwoli na efektywniejszą produkcję, poprzez 

np. obniżanie kosztów produkcji oraz przepro-

wadzanie racjonalnych inwestycji. 

Waldemar Gorajczyk 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Oddział w Krakowie  

Piotr Rachwał  

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie 
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Klient podchodzi, ogląda, zastanawia się, 

w końcu pyta o cenę, jakość i oczekuje, że uda 

mu się kupić dobry towar po korzystnej cenie. 

Negocjacje najczęściej kojarzone są z długimi 

dyskusjami i przekonywaniem się stron. Jed-

nak w praktyce mogą one trwać znacznie kró-

cej. Jeżeli klient zapozna się z wystawioną 

przez nas ofer-

tą i cena bę-

dzie dla niego 

satysfakcjonu-

jąca to może 

(bez pytania 

nas o cokol-

wiek) dokonać 

zakupu. Proces 

negocjacji zo-

stał zakończo-

ny. Do nego-

cjacji dochodzi 

w sytuacji różnicy zdań pomiędzy stronami. 

Negocjacje to proces, w którym co najmniej 

dwie strony przez komunikację, starają się 

uzyskać dla siebie korzyści, przy odmiennych 

stanowiskach i interesach. Negocjacje powinny 

prowadzić do znalezienia wspólnego stanowi-

ska, leżącego w przestrzeni akceptowalnych 

rozwiązań każdej ze stron. Do podstawowych 

cech negocjacji zaliczamy: 

• częściowy konflikt interesów. Sprzedawca 

chce jak najwyższej ceny a kupujący jak 

najwyższej – to jest podstawowy konflikt, 

• istnienie części wspólnej przestrzeni akcep-

towalnych rozwiązań dla każdej ze stron, 

• obustronna wymiana korzyści, a nie to, że 

jedna strona dąży do uzyskania wyłącznej 

korzyści.  

• uczciwość i solidność negocjatorów rozu-

miana jako 

przejawianie 

przez nich 

zachowań 

zgodnych 

z uznawanymi 

normami spo-

łecznymi, pra-

wami i oby-

czajami. Są 

podstawą zdo-

bycia wiary-

godności, 

a ona otwiera możliwości zawierania kolej-

nych korzystnych transakcji. 

• względna stałość rezultatów, by nie zacho-

dziła konieczność renegocjowania warun-

ków. Może to obniżyć wiarygodność nego-

cjatora, a ponowne podejmowanie rozmów 

to kolejne koszty czasowe, finansowe itp. 

• przydatność społeczna negocjacji, czyli 

umowa zawarta w wyniku negocjowania 

winna być przydatna szerszej społeczności.  

• skuteczność rozmów rozumiana nie tylko 

jako ilość korzyści uzyskanych w wyniku 

 

Negocjacje handlowe 

 

Cechą większości form sprzedaży bezpośredniej jest osobisty kontakt z klientem. Proces wy-

miany, sprzedaż towarów jest procesem opartym na negocjacjach. Wstawianie swojego to-

waru na stoisku targowym to nic innego jak prezentacja swojej oferty w celu przekonania 

klienta do jego zakupu.  
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prowadzenia rozmów, ale także sposób pro-

wadzenia negocjacji. 

• utrwalanie pozytywnych relacji między 

partnerami negocjacji, pamiętając, że wy-

znaczają one obraz przedsiębiorstwa. 

Negocjacje należy podejmować, gdy:  

• Obie strony są gotowe do zawarcia umowy 

(wyrażają gotowość),  

• Istnieje zarówno 

zgodność jak i konflikt 

między stronami,  

• Dysponuje się wystar-

czającymi kompeten-

cjami decyzyjnymi,  

• Jest się przygotowa-

nym do prowadzenia 

negocjacji.  

 

Nie podejmuje się ne-

gocjacji, gdy:  

• szanse są niewielkie, 

nie ma się do zaoferowania nic szczególnego, 

co mogłoby  

zainteresować drugą stronę,  

• nie ma się wiele do zyskania,  

• nadmierne pobudzenie emocjonalne może 

być przyczyną błędnych decyzji,  

• istnieją inne, mniej pracochłonne czy kosz-

towne sposoby realizacji potrzeb.  

W negocjacjach, jak w życiu, czas jest elemen-

tem, którego nie można odtworzyć oraz  

występuje w ograniczonej ilości.  

„Prawidłowością negocjacji jest to, że 80% 

ustępstw ma miejsce w ciągu ostatnich  

20% czasu trwania negocjacji”. Pośpiech jest 

w tym zakresie niewskazany.  

Klasyczny proces negocjacji składa się 

z trzech faz:  

1. Wstępnej  

2. Negocjacji właściwych  

3. Podpisania umowy.  

 

Bardziej rozbudowany 

proces negocjacji skła-

da się z 9 faz: 

Faza kontaktu 

• Faza przygotowań 

i planowania 

• Faza zapoznawcza 

• Faza wstępna 

• Faza argumentacji 

• Faza kompromisu 

• Faza zawarcia poro-

zumienia 

• Faza realizacji 

 

Faza kontaktu 

Pierwsza faza - faza kontaktu – to stwierdze-

nie, czy też potwierdzenie faktu, że negocjacje 

będą miały miejsce. Może to być telefon od 

klienta, który chce zapoznać się z naszą ofertą 

handlową albo rozmowa z partnerem bizneso-

wym, który kwestionuje naszą interpretację 

jednego z paragrafów umowy. 

Początek negocjacji następuje wtedy, kiedy 

jedna ze stron w taki czy inny sposób kontak-

tuje się z drugą stroną. Jeśli tylko potrafimy 

przewidzieć, że negocjacje będą miały miejsce, 
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Próbują nawet trochę się nawzajem zastraszyć 

poprzez wypowiedziane bądź niewypowiedzia-

ne groźby. W negocjacjach handlowych często 

pojawia się groźba zmiany dostawcy. W fazie 

argumentacji nie chodzi jednak tak naprawdę 

o to, by przekonać przeciwnika do swojego 

punktu widzenia, ale o to, by pokazać swoją 

siłę. Kluczem do sukcesu w fazie argumentacji 

jest konsekwencja. Należy zawczasu przemy-

śleć sytuację, aby argumenty, których użyjesz, 

nie działały później na twoją niekorzyść, lecz 

by przez cały czas popie-

rały twoje stanowisko. 

Umiejętność słuchania  

i przyjmowania argu-

mentów przeciwnika 

jest prawie tak 

samo ważna, 

jak umiejęt-

ność argumen-

towania. Zaw-

sze uważnie 

należy słuchać 

argumentów 

przeciwnika i nie odpowiadaj na nie kontrargu-

mentami, zanim nie dowiesz się, czego on na-

prawdę chce. 

Aby odpowiednio przygotować się do dysku-

sji, należy poznać pełny obraz oczekiwań prze-

ciwnika. Dlatego tez należy spróbować go na-

kłonić, aby przedstawił wszystkie swoje żąda-

nia, zanim ty odpowiesz na nie kontrargumen-

tami. Jeśli uważnie przyjrzymy się argumen-

tom przeciwnika, zobaczymy, że kryją się za 

nimi zupełnie inne potrzeby, niż początkowo 

sądziliśmy. Spróbujmy dowiedzieć się, jakie 

ukryte motywy kryją się za argumentami prze-

ciwnika. 

Kiedy nadchodzi twoja kolej, aby przedstawić 

argumenty, zróbmy to w przystępny sposób. 

Dobrze, jeśli możesz podkreślić swoje stano-

wisko za pomocą jakichś pomocy wizualnych, 

na przykład wykresów lub zestawień. Kilka-

krotnie powtarzajmy swoje argumenty, aby 

przeciwnik dobrze je zapamiętał. 

• Tłumaczmy, dlaczego twoja oferta jest 

atrakcyjna dla drugiej strony. 

Wielu negocjatorów mówi niemal wyłącznie 

o swoich potrzebach. „Jeśli sprzeda mi pan 

mieszkanie za 80 tys. zł, to będzie mnie jesz-

cze stać na przeprowadzenie remontu”. Z ta-

kich wypowiedz absolutnie nie 

wynika, że oferta jest korzyst-

na także dla drugiej strony. Pa-

miętajmy, że przekonujemy 

swojego rozmówcę, a nie 

siebie samego. 

• Przyciągnijmy 

uwagę drugiej stro-

ny. 

• Zacznijmy od 

tego, co ciekawe, 

oryginalne, co 

wyróżnia twoją ofertę. O tym, co ważne, ale 

oczywiste, mów na końcu. 

• Nie podawajmy istotnych argumentów 

w środku długiego wystąpienia. 

• Ludzie szybko się dekoncentrują. Najlepiej 

zapamiętują to, co zostało powiedziane na 

początku lub na końcu. 

• Przywołujmy konkretne argumenty, z który-

mi druga strona może się zgodzić. 

„Zgodzi się pan, że firma, którą reprezentuję, 

ma bardzo dobrą reputację”. Zgodność w poje-

dynczych kwestiach ułatwia zaakceptowanie 

całej argumentacji. 

• Nawiązujmy do tego, co mówił klient. 
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znaczy to, że jesteśmy w stanie ten fakt uprze-

dzić.  

Nie dajmy się zaskoczyć. Najlepiej wiedzą 

o tym sprzedawcy na telefon. Wiedzą, że jeśli 

uda im się namówić klienta do zawarcia umo-

wy podczas pierwszej rozmowy telefonicznej, 

mogą uznać transakcję za dokonaną. Jeżeli jed-

nak pozostawiają klientom więcej czasu do 

namysłu, odsetek zawartych umów znacznie 

spada. Jeśli zdarzy nam się wziąć udział w ne-

gocjacjach będąc nieprzygotowa-

nym, zachowajmy spokój i za-

pewnijmy sobie odpowiednią 

ilość czasu, żebyśmy mogli 

przemyśleć sytuację. Nie 

spieszmy się. Powiedzmy, że 

chcielibyśmy przedsta-

wić swoje stanowi-

sko trochę póź-

niej. 

 

 

 

 

Faza przygotowań i planowania 

Powodem odłożenia rozmów na później jest 

prosty fakt, że musimy mieć czas na drugą fazę 

negocjacji, czyli przygotowania i planowanie. 

Musimy się starannie przygotować, jeśli 

chcesz osiągnąć dobry wynik w negocjacjach. 

Faza zapoznawcza 

Kiedy już zakończymy przygotowania, nad-

chodzi czas, aby przejść do trzeciej fazy proce-

su – fazy zapoznawczej. Jeśli strony chcą ne-

gocjować w atmosferze współpracy i w warun-

kach relaksujących, to początek negocjacji za-

czyna niekiedy swobodna rozmowa na neutral-

ne tematy, która pozwala negocjatorom oswoić 

się z sytuacją i wstępnie poznać oponentów. 

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem właści-

wych rozmów, porozmawiać chwilę o błahost-

kach.  

Faza wstępna 

Kiedy strony już się ze sobą poznały, można 

uznać, że są gotowe, aby przejść do czwartej 

fazy, jaką jest rozpoczęcie rozmów związa-

nych z właściwym przedmiotem negocjacji. 

Faza ta nazywana 

jest zwykle fazą 

wstępną. 

Odpowiednim 

wstępem do nego-

cjacji może być 

krótkie przypo-

mnienie. Zdarza 

się i to nie rzadko, 

że strony przystępują 

do negocjacji w przeko-

naniu, że przeciwnik bierze 

udział w rozmowach z innego powodu, niż 

rzeczywiście ma to miejsce. Stosujmy zasadę, 

aby na wstępie każdych rozmów pokrótce 

przedstawić powody, dla których się zebrali-

ście, oraz przypomnieć, co będzie przedmio-

tem negocjacji. Celem fazy wstępnej jest przy-

gotowanie gruntu pod przyszłą współpracę obu 

stron. Wielu negocjatorów robi jednak odwrot-

nie. Pierwsze minuty procesu wykorzystują na 

wzbudzenie respektu przeciwnika. Bądź 

ostrożny, kiedy trafisz na ten typ negocjatora. 

Faza argumentacji 

Etap w którym, obie strony przedstawiają swo-

je stanowiska i przemawiające za nimi argu-

menty. Charakterystyczne dla tej fazy jest to, 

że obie strony próbują pokazać swoja siłę, wy-

kładając na stół swoje najmocniejsze karty. 
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Przypomnij ich argumenty. Jeśli oni zyskają 

poczucie, że nie mówisz tylko o własnych po-

trzebach, ale odnosisz się do ich wypowiedzi 

i rozumiesz ich punkt widzenia, będą znacznie 

uważniej słuchać twoich argumentów. 

Odwołujmy się do zasad ogólnie obowiązują-

cych. 

Jak sprawiedliwość, kupiecka rzetelność, prak-

tyka branży. „Tak powinno być”. „Ocenie sa-

mochodu powinien decydo-

wać rok produkcji”. 

Nie bądźmy jednostronny. 

Druga strona i tak odkryje 

mankamenty twojej oferty. 

Podawaj argumenty „za” 

i „przeciw”, ale zawsze 

kończ tymi „za”. 

Nie bądźmy natarczywi. 

Nie zarzucajmy drugiej 

strony masą słów. Nie nad-

używaj określeń „świetny”, 

„doskonały”, „genialny”, 

ponieważ tworzą one wra-

żenie sztuczności i fałszywości. 

Podawajmy wnioski płynące z twojej argu-

mentacji. 

Teoretycznie lepiej, gdy druga strona sama 

wyciągnie wnioski, ale może tego nie zrobić 

lub dojść do konkluzji. Bezpieczniej jest, więc 

jej pomóc. 

Nie szczędźmy argumentów. 

Łatwiej jest przekonać drugą stronę, podając 

wiele różnych argumentów, nawet płynących 

z jednego faktu czy zdarzenia. 

 

 

Faza kompromisu 

Złota zasada w tej fazie brzmi następująco: 

”nigdy nie ustępować nie otrzymując nic 

w zamian”. Jeśli tylko druga strona będzie na 

ciebie w jakiejś kwestii naciskać tak bardzo, że 

poczujemy się zmuszeni ustąpić, powinniśmy 

zawsze poprosić o coś w zamian. Jeśli na przy-

kład twój przeciwnik chce, abyś obniżył cenę, 

to możemy powiedzieć mu: „...no dobrze, ale 

zakładam, że jeśli zgodzę 

się obniżyć cenę, to wy 

zagwarantujecie nam jakiś 

minimalny poziom przy-

szłych zamówień”. 

Prawdziwe negocjacje 

rozpoczynają się dopiero 

wtedy, kiedy obie strony 

mają już pełny obraz sytu-

acji i są w stanie ocenić 

znaczenie poszczególnych 

propozycji strony przeciw-

nej. Nim strony się poro-

zumieją, często przedsta-

wiają sobie wiele różnych 

ofert, gdzie każdy szcze-

gół jest przedmiotem długich i wnikliwych 

dyskusji. W tym kontekście warto zauważyć, 

że podczas skomplikowanych negocjacji na 

wysokim szczeblu, strony dopiero wtedy uzna-

ją rozmowy za zadowalające, kiedy zaczynają 

dyskutować na temat rozwiązań komplekso-

wych. Strony chętnie negocjują poszczególne 

kwestie, ale nie godzą się na żadne z nich, za-

nim nie poznają pełnego obrazu sytuacji. Tym 

samym nigdy nie ryzykują, ze impulsywnie 

zgodzą się na małe ustępstwa, których później 

będą żałować. 
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Faza zawarcia porozumienia 

Kiedy już udało się osiągnąć kompleksowe 

rozwiązanie, które obie strony akceptują, moż-

na przejść do fazy zawarcia porozumienia. 

W fazie tej chodzi o to, aby zawrzeć porozu-

mienie. Pytanie tylko, kiedy jest ku temu naj-

lepszy moment. W większości sytuacji należy 

to zrobić wtedy, kiedy wydaje się, że obie stro-

ny są już na to gotowe. W takim momencie 

należy działać w zdecydowany sposób, aby 

porozumienie stało się faktem. 

W takiej sytuacji przydatne może się okazać 

sporządzenie protokołu z negocjacji. Można 

też niezwłocznie po zakończeniu rozmów po-

twierdzić porozumienie listownie lub faksem. 

Pamiętaj jednak, że umowa, która ma być spo-

rządzona na piśmie, nie ma mocy prawnej do-

póty, dopóki nie zostanie podpisana przez obie 

strony. Najlepiej jest podpisać umowę na miej-

scu zaraz po osiągnięciu porozumienia. Wtedy 

nie ma ryzyka, że pojawią się jakieś nieporo-

zumienia.  

Faza realizacji 

Dobry negocjator wie, że negocjacje nie koń-

czą się w momencie zakończenia rozmów, 

czyli fazy końcowej. Realizacja umowy jest 

również częścią procesu negocjacyjnego. 

Większość negocjacji to tylko wstęp do reali-

zacji, która może trwać nawet przez wiele lat. 

Dlatego ważne jest, abyś w skrupulatny i efek-

tywny sposób realizował to, do czego się zobo-

wiązałeś. Pamiętaj, że nikt nie chce współpra-

cować z firma, która interesuje się klientem 

tylko w dniu podpisania lub odnowienia umo-

wy. Większość relacji biznesowych to związki 

na dłuższą metę, które wymagają podtrzyma-

nia kontaktów zarówno od strony handlowej, 

jak i towarzyskiej. Aspekt towarzyski ma 

szczególnie duże znaczenie. Niektórzy ludzie 

przywiązują większą wagę do kontaktów oso-

bistych, niż do kwestii biznesowych zawartych 

w umowie. 

Wynik negocjacji powinien zostać poddany 

ocenie w kontekście konsekwencji, jakie niesie 

dla szerszego otoczenia. Konieczne jest także 

przeanalizowanie osiągniętego porozumienia 

z punktu widzenia poniesionych na nie nakła-

dów. Nie powinny być one wyższe niż korzy-

ści osiągnięte w efekcie zawartej umowy. Dłu-

gotrwałe rozmowy odbywane w innym mieście 

lub kraju, których kontynuowanie wiąże się 

z oderwaniem od codziennych zajęć i obo-

wiązków, muszą doprowadzić do wyniku roz-

mów rekompensującego poniesione nakłady. 

Mateusz Grojec 

CDR O/Kraków 
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Celem zadania publicznego realizowanego od 

maja 2016 r. do końca listopada 2017 r. było 

zwiększenie zaangażowania w sprawy publicz-

ne mieszkańców i organizacji z województw 

małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego 

poprzez włączanie ich w aktywne działania na 

rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Zada-

nie stanowiło od-

powiedź na pro-

blemy jakimi są: 

niski stopień ak-

tywności obywa-

telskiej, brak po-

czucia wpływu 

Polaków na spra-

wy publiczne oraz 

społeczna potrzeba 

niwelowania barier rozwoju rynku prosumenc-

kiego (rynek prosumencki to rynek produkcji 

energii elektrycznej przy wykorzystaniu odna-

wialnych źródeł energii i odsprzedaży nadwyż-

ki wyprodukowanej energii do zakładu energe-

tycznego bez konieczności zakładania działal-

ności gospodarczej). 

Działania w ramach zadania publicznego skie-

rowane były do: 

• Prosumentów energii elektrycznej- czyli 

osób prywatnych wytwarzających energię 

elektryczną na własne potrzeby przy wyko-

rzystaniu instalacji odnawialnych źródeł 

energii (OZE) oraz sprzedających nadwyżki 

do sieci energetycznych, nieprowadzących 

w tym celu ukierunkowanej działalności 

gospodarczej, 

• Osób zainteresowanych założeniem instala-

cji OZE, 

• Właścicieli i pracowników firm zajmują-

cych się montażem instalacji OZE, 

• Lokalnych stowa-

rzyszeń działających 

w branży ekologicz-

nej. 

W ramach realizacji 

zadania publicznego 

zorganizowany zo-

stał kongres wpro-

wadzający w czerw-

cu 2015 r., 24 spotkania lokalne oraz kongres 

podsumowujący w listopadzie 2017 r. Spotka-

nia lokalne odbywały się w wybranych losowo 

gminach i dotyczyły problematyki OZE oraz 

propagowania aktywności obywatelskiej. 

W trakcie spotkań odbywały się m.in. dyskusje 

dotyczące aktualnej problematyki prawnej 

OZE, prowadzonych prac legislacyjnych, ba-

rier. 

W trakcie realizacji projektu działała strona 

internetowa pod adresem 

www.energiczny.poskapv.pl, mająca stanowić 

kompendium wiedzy z zakresu odnawialnych 

źródeł energii ze szczególnym uwzględnie-

niem aspektów prawnych, będąca miejscem 

merytorycznej dyskusji na temat aktywności 

 

Energiczny obywatel – działania na rzecz rozwoju energe-

tyki obywatelskiej, programy wsparcia w zakresie OZE 

Energiczny obywatel to projekt finansowany w ramach programu Fundusz Inicjatyw Oby-

watelskich wdrożonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez 

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV.  
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obywatelskich oraz działań obywatelskich. 

28 listopada 2017 roku w Ośrodku Szkolenio-

wo-Dydaktycznym Akademii Górniczo-

Hutniczej w Miękini (Miękinia 381, 32-065 

Krzeszowice, województwo małopolskie) od-

był się Kongres Zamykający „Energiczny 

Obywatel” będący ostatnim spotkaniem w ra-

mach Projektu. Uczestnicy spotkania mieli 

okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu m.in. 

systemów wspar-

cia, inicjatyw oby-

watelskich oraz in-

stalacji OZE za-

równo ze strony 

teoretycznej, jak 

i praktycznej dzięki 

wizycie laborato-

ryjnej w laborato-

rium OZE należą-

cym do AGH 

w Krakowie. 

Podczas Kongresu swoje prezentacje wygłosili 

członkowie Stowarzyszenia: prezes Stowarzy-

szenia Bogdan Szymański mówił o Prosumen-

cie w polskim systemie prawnym, v-ce prezes 

Grzegorz Burek przestawił przegląd mikroźró-

deł OZE w budowie społeczeństwa prosu-

menckiego oraz o rozwój rynku OZE w licz-

bach, a Kinga Partyka podsumowała projekt 

Energiczny Obywatel, mówiła o podjętych 

działaniach oraz osiągniętych rezultatach. 

Jarosław Kotyza z Katedry Surowców Energe-

tycznych AGH, a zarazem Prezes Ośrodka 

Szkoleniowo-Dydaktycznego AGH w Miękini 

wygłosił prezentację pod tytułem „Badania 

i rozwój technologii OZE w praktyce”, zaś 

Bartłomiej Świderek z Globenergii – 

„Energetyka prosumencka w politykach samo-

rządowych”. 

Swoje wystąpienia mieli także przedstawiciele 

firm, takich jak: SolarEdge, Viessmann i Dim-

plex. Pierwsza z nich była reprezentowana 

przez Michała Maronę, który przedstawił pre-

zentację pod tytułem „Innowacyjne technolo-

gie PV zwiększające wydajność instalacji – 

optymalizacja mocy”, druga przez Artura 

Karczmarczyka który podjął się omówienia 

tematu „Ekonomika mikroinstalacji OZE – 

pompy ciepła 

i fotowoltaika – 

razem czy osob-

no”. Ostatnią fir-

mę reprezentował 

Jakub Kapuśniak 

przedstawiają-

cy studium przy-

padków integracji 

rozwiązań grzew-

czo-chłodniczych 

opartych o OZE. 

Ostatnim prele-

gentem była Łucja Kućmin-Węglarczyk z Ka-

tedry Surowców Energetycznym mówiąca 

o Klastrach energii jako odpowiedzi na polity-

kę prosumencką. Po prezentacji Pani Łucji, 

nastąpiła dyskusja z chętnymi Uczestnikami 

Kongresu dotycząca klastrów energii. 

Uczestnicy mieli także okazję wziąć udział 

w zwiedzaniu laboratorium OZE Akademii 

Górniczo-Hutniczej, gdzie zapoznali się z mi-

kroinstalacjami w zakresie Odnawialnych Źró-

deł Energii, w tym pomp ciepła, fotowoltaiki, 

biomasy, energetyki wiatrowej rekuperacji. 

Przerwa kawowa, która miała miejsce podczas 

spotkania była świetną okazją do rozmowy 

z ekspertami, zadawania im pytań, które nurto-

wały Uczestników, nawiązania nowych kon-

taktów i znajomości. 
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Programy wsparcia 

Wszyscy zainteresowani inwestycjami w od-

nawialne źródła energii kalkulują cenę i zyski 

z inwestycji. Cena jest niestety najczęstszą ba-

rierą, której pokonanie staje się łatwiejsze 

dzięki programów wsparcia. 

Przyszli inwestorzy na dzień dzisiejszy mogą 

szukać wsparcia finansowego z różnych źró-

deł, jak i mogą liczyć na korzyści płynące 

z samego użytkowania instalacji opartych na 

OZE. 

Wsparcie finansowe 

Wsparcie finansowe dla inwestorów oferowa-

ne jest zarówno ze środków krajowych jak 

i środków zagranicznych – Unii Europejskiej 

czy np. z funduszy szwajcarskich. 

Środki krajowe pochodzą z Narodowego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej i mają postać dotacji lub pożyczek na 

preferencyjnych warunkach. W ramach róż-

nych programów, dedykowanych określonym 

rodzajom beneficjentów: osoby fizyczne, 

przedsiębiorstwa, jednostki samorządu teryto-

rialnego, ogłaszane są nabory wniosków. Na-

rodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej współpracuje w tym temacie 

z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej, które zajmują się 

przyjmowaniem wniosków i rozstrzyganiem 

naborów, oraz z bankami, które odpowiedzial-

ne są za kwestie finansowe. 

Środki z Unii Europejskiej są obecnie głów-

nym źródłem wsparcia finansowego dla inwe-

storów. Na terenie kraju, na szczeblu woje-

wództw ogłaszane są nabory wniosków w ra-

mach Regionalnych Programów Operacyj-

nych. Są to szczegółowe dokumenty o charak-

terze operacyjnym. Ich podstawę prawną sta-

nowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o za-

sadach prowadzenia polityki rozwoju. Podob-

nie jak programy NFOŚiGW, tutaj również 

ogłaszane są nabory wniosków, a ich rozstrzy-

ganie ma charakter konkursowy. Tym sposo-

bem inwestor prywatny może wziąć udział 

w projektach organizowanych za pośrednic-

twem np. gminy czy powiatu, a nie indywidu-

alnie, jak ma to miejsce w przypadku środków 

z NFOŚiGW. Ten sposób pozyskiwania 

wsparcia finansowego jest jednak na dzień dzi-

siejszy szybszy i bardziej elastyczny. 

Wsparcie wynikające z ustawy o odnawial-

nych źródłach energii 

NET-METERING 

Net-metering to system wsparcia mikroinstala-

cji polegający na rozliczaniu się na podstawie 

rzeczywistej różnicy między energią wyprodu-

kowaną przez instalację i wprowadzoną do 

sieci a energią z sieci pobraną. Rozliczanie się 

w bilansie rocznym umożliwia wprowadzenie 

do sieci energii w momencie nadprodukcji 

w stosunku do zapotrzebowania energetyczne-

go obiektu oraz pobranie energii z sieci 

w okresach kiedy zapotrzebowanie na energię 

jest wyższe niż bieżąca produkcja. Taki system 

nakłania inwestorów – prosumentów, do tego 

by jak najwięcej energii zużywać bezpośrednio 

w czasie jej produkcji. Tylko nadwyżki energii 

– ta część, która nie zostanie wykorzystana – 

trafiają do sieci elektroenergetycznej w której 

jest magazynowana. 

Zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o OZE 

z dnia 22 czerwca 2016 r. wytwórca za każdą 

1 kWh wprowadzoną do sieci będzie mógł 

z niej pobrać 0,8 kWh (instalacje o mocy do 

10kW), a 0.7 kWh (instalacje 10-40 kW). Taki 

system obowiązuje jedynie prosumentów. Pro-

sument nie może energii elektrycznej sprzeda-

Przedsiębiorczość wiejska nr 4/2017 (24) 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie  22 

Energiczny obywatel – działania na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej... 



 

 

wać. Może jedynie oszczędzać na rachunkach 

wykorzystując darmowy prąd z instalacji PV. 

SYSTEM AUKCYJNY 

System aukcyjny to mechanizm wsparcia za-

stępujący obecnie obowiązujący system zielo-

nych certyfikatów. Będzie on mechanizmem 

rozliczania się ze sprzedaży energii wyprodu-

kowanej przez instalacje odnawialnych źródeł 

energii do sieci elektroenergetycznej zgłaszany 

w drodze aukcji. 

Co roku ogłaszany będzie budżet jaki może 

zostać wydany na produkcję energii elektrycz-

nej z „zielonych” źródeł. Podawana będzie 

ilość energii i cena referencyjna – maksymal-

na. Potencjalni przedsiębiorcy, którzy chcą 

inwestować w energię odnawialną, będą pro-

ponować, za ile daną megawatogodzinę mogą 

wyprodukować. Wygrywają oczywiście naj-

tańsi. Aukcję wygrywa pula najlepszych ofert 

o łącznej wartości określonej w ogłoszeniu 

o aukcji. 

Po wygranej aukcji inwestor może przystąpić 

do budowy instalacji, ponieważ ma zagwaran-

towane, że przez 15 kolejnych lat będzie 

sprzedawał wyprodukowaną energię za cenę, 

którą zgłosił na aukcji. 

Aukcje będą realizowane oddzielnie dla pięciu 

koszyków technologicznych, odrębnie dla in-

stalacji o łącznej mocy zainstalowanej nie 

większej niż 1MW oraz większej niż 1MW: 

1) o stopniu wykorzystania mocy zainstalowa-

nej elektrycznej, łącznej bez względu na źró-

dło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/

MW/rok; 

2) wykorzystujących do wytworzenia energii 

elektrycznej ulegającą biodegradacji część od-

padów przemysłowych i komunalnych, pocho-

dzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym od-

padów z instalacji do przetwarzania odpadów 

oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszcza-

nia ścieków, w szczególności osadów ścieko-

wych, zgodnie z przepisami o odpadach w za-

kresie kwalifikowania części energii odzyska-

nej z termicznego przekształcania odpadów; 

3) w których emisja CO2 jest nie większa niż 

100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy 

zainstalowanej elektrycznej większym niż 

3504 MWh/MW/rok; 

4) przez członków klastra energii; 

5) przez członków spółdzielni energetycznej; 

6) wykorzystujących wyłącznie biogaz rolni-

czy do wytwarzania energii elektrycznej; 

7) innej niż wymieniona w pkt 1–6.”, 

W przypadku, gdy ilość energii określonej na 

aukcji nie zostanie pokryta z zarejestrowanych 

zgłoszeń, Prezes URE może ogłosić kolejną 

aukcję. Oferty, które nie zostały zakwalifiko-

wane w drodze aukcji mogą wziąć udział 

w kolejnej ogłoszonej aukcji za rok. 

System aukcyjny zastąpił funkcjonujący do tej 

pory systemem świadectw pochodzenia. 

Świadectwo pochodzenia – dokument potwier-

dzający ilość energii wyprodukowanej z odna-

wialnych źródeł energii. Wydaje je Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki za pośrednic-

twem operatora systemu elektroenergetyczne-

go, na którego obszarze działania znajduje się 

odnawialne źródło energii. Rejestracją oraz 

obrotem certyfikatami wynikającymi z zareje-

strowanych świadectw zajmuje się Towarowa 

Giełda Energii SA. Prowadzi ona również ry-

nek praw majątkowych, na którym sprzedawa-

ne i kupowane są prawa majątkowe do świa-

dectw pochodzenia dla energii produkowanej 

ze źródeł odnawialnych lub kogenera-

cji. Najpopularniejsze są „zielone certyfikaty” 

czyli świadectwa pochodzenia energii z odna-
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wialnych źródeł energii. Oprócz systemu zie-

lonych certyfikatów istnieją również: 

• czerwone – świadectwa pochodzenia ener-

gii elektrycznej z tzw. wysokosprawnej ko-

generacji, łączna produkcja prądu i ciepła; 

• żółte (wcześniej niebieskie) – świadectwa 

pochodzenia z małych źródeł kogeneracyj-

nych opalanych gazem lub o mocy elek-

trycznej poniżej 1 MW, 

• fioletowe – świadectwa pochodzenia ze źró-

deł wykorzystujących gaz z odmetanowania 

kopalń lub biogaz; 

• pomarańczowe – ze źródeł zaopatrzonych 

w instalacje wychwytywania i zatłaczania 

dwutlenku węgla (CCS – Carbon Capture 

and Storage); 

• błękitne – z nowych, wysokosprawnych 

źródeł; 

• białe – mające na celu promowanie popra-

wy efektywności energetycznej i obniżanie 

zużycia energii końcowej 

Zielone certyfikaty funkcjonują w Polsce od 

2005 r. Rejestracja w systemie zielonych cer-

tyfikatów została zakończona z dniem 30 

czerwca 2016 roku. Instalacje przyłączone do 

sieci po tej dacie nie mogą starać się o wyda-

nie świadectw pochodzenia, ponieważ obowią-

zującym systemem wsparcia jest system au-

kcyjny. Zielone certyfikaty będą jednak wyda-

wane jeszcze przez min 15 lat – tyle wynosi 

ich okres obowiązywania. 

Waldemar Gorajczyk 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Oddział w Krakowie  

Piotr Rachwał  

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 

Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa 
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Celem projektu było zapoznanie uczestników 

wyjazdu z dobrymi praktykami z zakresu two-

rzenia obiektów sportowych dofinansowanych 

ze środków z UE oraz ich funkcjonowania 

w danych krajach. W wyjeździe uczestniczyło 

12 osób, w skład których wchodzili przedsta-

wiciele lidera projektu – Małopolskie Zrzesze-

nie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, partnerów: 

Centrum Doradztwa Rolniczego  w Brwinowie 

Oddział w Krakowie, Konferencje Naukowe 

Piotr Rachwał, Stowarzyszenia Centrum Edu-

kacji Tradycja i Współczesność oraz pozosta-

łych instytucji: klubów sportowych, lokalnych 

grup działania i jednostek samorządu teryto-

rialnego.  

W ramach realizowanego projektu uczestnicy 

odwiedzili 11 obiektów sportowych. Najwięk-

sze wrażenie zrobił kompleks basenów termal-

nych w Hajduszoboszlo, z którego rocznie ko-

rzysta milion osób. Ponadto uczestnicy mieli 

okazję odwiedzić stadiony piłkarskie w Linzu 

czy w Popradzie, hale sportowe m.in. w Ege-

rze czy Erdzie, stadion hokejowy w Ostrawie, 

czy kompleks basenów termalnych w Dunaj-

skiej Stredzie.  

Wszystkie odwiedzane w ramach projektu 

obiekty sportowe dofinansowane są ze środ-

ków Unii Europejskiej (eksploatacja, moderni-

zacja, remonty bieżące), W ramach operacji 

zostało wydane również 500 broszur informa-

cyjnych opisujących prezentowane miejsca na 

trasie wyjazdu z zakresu tworzenia nowych 

obiektów sportowych oraz ich wykorzystania.  

Wszystkich zainteresowanych współpracą 

z KSOW informujemy o możliwości rejestracji 

w bazie partnerów KSOW na stronie 

www.ksow.pl 

Łukasz Jawny  

CDR O/Kraków 

 

Tworzenie i funkcjonowanie obiektów sportowych na 

przykładzie krajów UE. 

 

Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fi-

zycznej wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział  

w Krakowie w dniach 26 września – 1 października 2017 roku realizował projekt 

pt.: „Tworzenie i funkcjonowanie obiektów sportowych na przykładzie krajów UE”. Obej-

mował on swym zakresem zorganizowanie sześciodniowego wyjazdu studyjnego do Słowacji, 

Czech, Węgier i Austrii.  
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Obecnie rozwój obszarów wiejskich jest bar-

dziej niż kiedykolwiek wcześniej związany 

z przedsiębiorczością i podejmowaniem wła-

snych inicjatyw przez lokalnych liderów, ma to 

na celu zachęcić lokalną społeczność do dzia-

łań dla dobra ogółu. Instytu-

cje i osoby wspierające roz-

wój przedsiębiorczości wiej-

skiej postrzegane są jako stra-

tegiczny partner interwencji 

rozwojowych, który mógłby 

przyspieszyć proces przemian 

obejmujących swoim zasię-

giem obszary wiejskie. Urzę-

dy samorządowe również do-

strzegają pilną potrzebę 

wspierania przedsiębiorstw 

wiejskich. Jednym z narzędzi, 

jakie mają do dyspozycji, jest 

Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, który posiada 

ogromny potencjał do stwo-

rzenia bodźców koniecznych przy rozpoczyna-

niu nowych działalności. Rolnicy postrzegają 

go jako instrument poprawy dywersyfikacji 

zarobków w gospodarstwie, kobiety natomiast, 

jako możliwość tworzenia miejsc zatrudnienia 

w pobliżu domów. Dla wszystkich tych grup 

przedsiębiorczość jawi się jako droga do po-

prawy jakości życia rodzin i lokalnej społecz-

ności, oraz do utrzymania zdrowej gospodarki 

i środowiska. Myśl przedsiębiorcza ukierunko-

wana na rozwój obszarów wiejskich, określa ją 

jako centralną siłę wzrostu i rozwoju gospo-

darczego, bez niego inne czynniki rozwoju zo-

staną zmarnowane lub roztrwonione. Jednakże 

przyjęcie przedsiębiorczości jako wiodącej siły 

rozwoju, samo w sobie nie doprowadzi do roz-

woju obszarów wiejskich i roz-

woju przedsiębiorstw wiej-

skich. Co jest potrzebne do pra-

widłowego działania strategii 

rozwoju przedsiębiorczości? Na 

pewno środowisko umożliwiają

- ce działania pro przedsiębior-

cze na wsi. Istnienie takiego 

środowiska w dużym stopniu 

zależy od polityki promowania 

przedsiębiorczości wiejskiej. 

Skuteczność takiej polityki 

z kolei zależy od ram koncep-

cyjnych, w których konieczne 

jest uwzględnienie wszystkich 

grup społecznych z naciskiem 

na te najbardziej narażone na 

bezrobocie. Przedsiębiorczość wiejska związa-

na jest także bezpośrednio z niską siłą nabyw-

czą ludności, która w dużym stopniu utrzymuje 

się ze źródeł o niskich dochodach. Obszary 

wiejskie w latach 2004–2011 wypracowały 

około 28 proc. PKB Polski. PKB na osobę na 

tych obszarach w 2011 roku stanowił 49 proc. 

tego wskaźnika dla obszarów miejskich. War-

tość dodana brutto na pracującego na wsi sta-

nowiła 65 proc. wartości w miastach. W latach 

2006–2012 średni miesięczny dochód rozpo-
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rządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domo-

wych na wsi, z niewielkimi zmianami, kształ-

tował się na poziomie 71 proc. dochodów uzy-

skiwanych w miastach. Na obszarach wiej-

skich, przedsiębiorczość kobiet może przyczy-

nić się do dywersyfikacji ekonomicznej gospo-

darstw domowych, a także zachowania ich 

struktury społecznej. Należy podkreślić, że 

przedsiębiorczość kobiet występuje na przecię-

ciu dwóch celów: promowania równości płci 

i zwalczania bezrobocia wśród kobiet. W ciągu 

ostatnich dwóch dekad nastąpiło szczególne 

międzynarodowe zainteresowanie, zarówno 

w badaniach jak i w polityce społecznej do 

uzyskania rzetelnej wiedzy na ten temat 

i wdrożenia właściwych strategii. Na obsza-

rach wiejskich, zainteresowanie przedsiębior-

czością kobiet zostało wzmocnione przez na-

cisk na wielosektorowy oraz endogeniczny 

(wewnętrzny, oddolny) charakter rozwoju. 

Wielofunkcyjność zaczęła być uważana za ka-

mień węgielny modelu rolnictwa w Unii Euro-

pejskiej od początku lat 90. W kontekście roz-

woju obszarów wiejskich, tworzenia możliwo-

ści zatrudnienia w nowopowstających inicjaty-

wach biznesowych, pojawiały się w zakresie 

możliwości kobiet obszary działalności nierol-

niczej lub okołorolniczej, do zagospodarowa-

nia których zaczęły one wykorzystywać zaso-

by gospodarstwa, lokalnej społeczności i swoje 

indywidualne doświadczenie w tworzeniu lo-

kalnych produktów i usług regionalnych. Róż-

norodność małych firm może przyczynić się 

do stabilności i odporności na czynniki ze-

wnętrzne gospodarek lokalnych, oraz podkre-

ślić tożsamość kobiet, które w ten sposób stają 

się twórcami w procesie rozwoju obszarów 

wiejskich. Należy także pamiętać, że kobiety 

od zawsze były filarem podtrzymującym spo-

łeczeństwo, pełniąc wiele zróżnicowanych ról, 

zwłaszcza na terenach wiejskich. W Polsce 

przedsiębiorczość kobiet dodatkowo zyskała 

zainteresowanie z kilku powodów. Masowe 

zwolnienia w byłych PGR na początku lat 90. 

doprowadziły do tego, że duży odsetek ludno-

ści zatrudnionej w rolnictwie pozostał bez pra-

cy. Osoby te w większości posiadające wy-

kształcenie podstawowe lub zawodowe, miały 

niewielką szansę na znalezienie pracy. Wspo-

mnieć przy tym należy, że na obszarach wiej-

skich bezrobotnych kobiet jest więcej niż męż-

czyzn. To właśnie na terenach wiejskich przy-

czyny niższej aktywności zawodowej kobiet 

mają uwarunkowania natury kulturowej. To na 

paniach, spoczywa obowiązek łączenia życia 

zawodowego z rodzinnym. 
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Współczynnik aktywności zawodowej to pro-

centowy udział aktywnych zawodowo (czyli 

osób pracujących lub niepracujących a zainte-

resowanych podjęciem pracy - bezrobotnych) 

w ogólnej liczbie ludności danej kategorii. Na 

powyższym wykresie zauważyć można utrzy-

mującą się od kilku lat różnicę około 20% po-

między aktywnością kobiet i mężczyzn. Z ba-

dań przeprowadzonych przez GUS wynika, że 

główną przyczyną bierności zawodowej wśród 

kobiet są obowiązki rodzinne na jakie się decy-

dują (opieka nad dziećmi, utrzymanie domu). 

Sprawą oczywistą jest fakt, iż to właśnie osoby 

bierne zawodowo, znajdują się w trudnej sytu-

acji materialnej i mają duże trudności z osią-

gnięciem samodzielności finansowej. Jednym 

z najczęstszych problemów wśród osób bier-

nych zawodowo, jest brak ubezpieczenia zdro-

wotnego, a także brak możliwości korzystania 

ze świadczeń rentowych bądź emerytalnych. 

Kolejnym powodem zainteresowania rozwo-

jem aktywności kobiet był kryzys finansowy 

w 2008 roku i gwałtowny wzrost bezrobocia, 

szczególnie wśród kobiet i ludzi młodych. Ge-

neralnie, w krajach Unii Europejskiej aktyw-

ność zawodowa kobiet jest wyższa na obsza-

rach zurbanizowanych niż na obszarach wiej-

skich. Największa różnica pomiędzy aktywno-

ścią kobiet z miasta i ze wsi występują w Buł-

garii, Słowacji i na Litwie. Najwyższy wskaź-

nik aktywności kobiet z obszarów wiejskich 

występuje w Szwecji (68,7%), zaś najniższy 

charakteryzuje Włochy (45,4%). Polska pod 

tym względem, ze wskaźnikiem 51,5%, zajmu-

je 12. miejsce – za Bułgarią i przed Słowacją. 

Warto dodać, że Polska charakteryzuje się sto-

sunkowo wysokim wskaźnikiem samozatrud-

nienia kobiet. Pod tym względem, Polki zaj-

mują piąte miejsce w Europie po Greczynkach, 

Włoszkach, Chorwatkach i Portugalkach. Ko-

biety odgrywają także kluczową rolę w strate-

gii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, zrów-

noważonego i sprzyjającego włączeniu spo-

łecznemu wzrostowi, przyczyniając się do 

osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego 

i wyżywienia, generowania dochodów i popra-

wy wiejskich warunków życia. Zainteresowa-

nie kobietami wiejskimi jest związane z nową 

koncepcją rozwoju obszarów niezurbanizowa-

nych przyjętą w Unii Europejskiej, a określoną 

jako zrównoważony i wielofunkcyjny model 

rozwoju wsi. Według tej koncepcji, wieś – ob-

ok tradycyjnej funkcji rolniczej – ma pełnić 

inne ważne funkcje: ekologiczną, rezydencjal-

ną, rekreacyjną i społeczno-kulturową. Ozna-

cza to potrzebę rozwoju sektora usług i ko-

nieczność społeczno-zawodowej aktywizacji 

wiejskich kobiet, których kapitał intelektualny 

i niewykorzystane dotąd w pełni zasoby nabie-

rają nowej wartości. 

Należy podkreślić, że kobiety wiejskie mogą 

napotkać wiele ograniczeń, gdy próbują brać 

udział w procesie zmian. Obszary wiejskie są 

bardziej tradycyjne w odniesieniu do kwestii 

płci. Bariery prowadzenia działalności gospo-

darczej można zdefiniować jako takie uwarun-

kowania wewnętrzne i zewnętrzne środowiska 

biznesu, które osłabiają dynamikę powstawa-

nia nowych przedsiębiorstw, zmniejszają moż-

liwości rozwoju firm istniejących lub przyspie-

szają upadanie drobnej przedsiębiorczości. Na 

obszarach wiejskich, kwestia płci jest zwykle 

znacznie silniejszym czynnikiem utrudniają-

cym działalność potencjalnych kobiet-

przedsiębiorców niż w mieście, ich poczucie 

własnej wartości i umiejętności menedżerskich 

jest niższe w porównaniu do kobiet pochodzą- 

cych z dużych miast. Dostęp do zewnętrznych 

środków finansowych jest znacznie trudniejszy 

niż na obszarach miejskich. Dlatego też spe-

cjalne programy pomocy (techniczne i finanso-

we), pomagają przezwyciężyć te ograniczenia. 
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Należy zwrócić uwagę by były one opracowa-

ne i zaprojektowane tak, aby sprostać potrze-

bom kobiet wiejskich, aby mogły brać czynny 

udział w zmianach zachodzących w strefie 

przedsiębiorczości, aby mogły na własną rękę 

tworzyć własne inicjatywy, lub mogły rozwi-

jać już istniejącą działalność, ponieważ ich 

liczba jest dziś wciąż poniżej potencjału jaki 

wykazują. Niestety, rozwój organizacji w wie-

lu przypadkach jest niemożliwy, głównie 

ze względu na ograniczone wsparcie finanso-

we lub brak wiedzy, gdzie takie wsparcie 

otrzymać i jakie są aktualne wymogi. Kolejną 

barierą jest brak pomysłów, inspiracji oraz in-

nowacyjnych sposobów realizacji celów. 

Z drugiej strony na obszarach wiejskich funk-

cjonują prężnie działające organizacje kobiece, 

które wykorzystują zasoby kultury materialnej 

i niematerialnej wsi do realizacji celów statuto-

wych i z sukcesem pozyskują środki zewnętrz-

ne (w tym środki z PROW). Mają również wy-

pracowane metody współpracy z doradcami 

lub innymi animatorami. Pakiet działań ukie-

runkowany na potrzeby kobiet, mający umożli-

wić pełniejsze wykorzystanie ich potencjału 

w rozwoju obszarów wiejskich powinien za-

wierać następujące elementy:  

• działania nakierowane na budowę poczucia 

własnej wartości kobiet z obszarów wiej-

skich;  

• szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodo-

we 

i umożliwiające przekwalifikowanie;  

• szkolenie nakierowane na kształcenie lide-

rów lokalnych i animatorów społecznych 

oraz animatorów przedsiębiorczości;  

• doradztwo i pomoc techniczna dla kobiet, 

które chcą założyć swoją własną działal-

ność gospodarczą; 

•  programy pomagające godzić rolę matki 

z funkcją pracownika. 

Często uważa się, że każdy problem związany 

z podniesieniem jakości i konkurencyjności 

można rozwiązać za pomocą szkoleń. Może to 

prowadzić do mnożenia się ofert szkolenio-

wych, bez uwzględnienia ich jakości i celowo-

ści, a często nie są one adekwatne ani do kon-

kretnych potrzeb gospodarki i zainteresowa-

nych podmiotów społecznych, ani do strategii 

rozwoju zrównoważonego opartego na uczest-

nictwie. Rozwój działalności rolnej na obsza-

rach wiejskich wymaga dobrze przygotowa-

nych pracownic i przedsiębiorczyń, lecz samo 

szkolenie nie prowadzi do natychmiastowej 

zmiany pracy, działalności i życia, jeżeli bra-

kuje struktur i usług i nie tworzy się wysokiej 

jakości trwałych miejsc pracy. Podstawą 

wszelkich szkoleń, świadczenia usług i racjo-

nalizacji powinna być analiza konkretnych wa-

runków i możliwości kobiet mieszkających 

i pracujących na obszarach rolniczych i wiej-

skich. Wymaga to wnikliwego przeanalizowa-

nia obszaru lokalnego, a także potencjału 

i oczekiwań poszczególnych osób, w czym 

muszą czynnie uczestniczyć zainteresowane 

kobiety. Uczestnictwo to proces, za który biorą 

odpowiedzialność władze krajowe, regionalne 

i lokalne, a także organizacje społeczno-

zawodowe. Całkowity potencjał danego obsza-

ru może wzrosnąć, jeżeli wykorzystane zosta-

ną możliwości zamieszkujących go kobiet. 

Ukierunkowane i skuteczne programy w zakre-

sie rozwoju innowacji, przedsiębiorczości 

i pracy kobiet to czynniki pomagające w two-

rzeniu miejsc pracy (zwłaszcza dla ludzi mło-

dych), powstrzymujące, a czasami również od-

wracające tendencję obszarów wiejskich do 

wyludniania się. 

Michał Wnęk 

CDR O/Kraków 
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