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Polska wstępując do Unii Europejskiej stała się beneficjentem znacznych środków 

strukturalnych przeznaczonych na wsparcie wsi i rolnictwa. Korzystanie z funduszy Unii 

Europejskiej wiązało się z koniecznością stworzenia krajowych programów rozwoju wsi 

i rolnictwa. W latach 2004-2006 łączna kwota przeznaczona na realizację dwóch programów 

o charakterze strukturalnym (Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Sektorowego 

Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz 

Rozwój Obszarów Wiejskich”) wyniosła blisko 5,4 mld euro. Jak pisze Wilkin (2005), 

efektywne zagospodarowanie takiego wsparcia było olbrzymim wyzwaniem intelektualno-

koncepcyjnym i instytucjonalnym i wywarło istotny wpływ na stan polskiego rolnictwa 

w przyszłości. W latach 2007-2013 kwota przeznaczona na rozwój wsi i rolnictwa w Polsce 

zaplanowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 

przekraczała 17 mld euro. W obecnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej polskie 

rolnictwo i obszary wiejskie mogą korzystać ze wsparcia unijnego w ramach PROW 2014-

2020. Kwota przeznaczona na realizację wszystkich priorytetów programu wynosi około 

13,5 mld euro. Wydatkowanie środków strukturalnych WPR, podobnie jak wydatkowanie 

każdych środków publicznych, szczególnie o znaczeniu prorozwojowym, stanowi wielkie 

wyzwanie dla decydentów. Kwestia optymalnej alokacji tych środków jest niezwykle ważna  

z punktu widzenia efektywnego ich wykorzystania.  

PROW 2014-2020 jest już czwartym programem przeznaczonym na wsparcie wsi 

i rolnictwa współfinansowanym z UE w Polsce od czasu przystąpienia Polski do UE. Podczas 

wdrażania każdego z programów wystąpiła konieczność przesunięć w wydatkowaniu 

środków poszczególnych programów pomiędzy działaniami w stosunku do alokacji 

zakładanej pierwotnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ze względu na szerokie 

i zróżnicowane grono potencjalnych beneficjentów, jak również brak jednoznacznych 

mierników efektów wprowadzanych działań adekwatny rozdział funduszy jest procesem 

trudnym i złożonym. W Polsce środki finansowe rozdzielane są centralnie przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Badania wykazują jednak, że obszary wiejskie i rolnictwo są 

zróżnicowane regionalnie. Wydaje się więc, że przy podejmowaniu decyzji alokacyjnych 

powinno się brać pod uwagę specyficzne cechy regionów. Kiryluk-Dryjska (2014) wykazała, 

że narzędziem ułatwiającym proces alokacyjny funduszy strukturalnych może być model 



optymalizacji liniowej. 

Celem głównym prowadzonych badań jest budowa modeli optymalizacyjnych, które 

mogą wspierać proces alokacji środków publicznych dla wsi i rolnictwa w ujęciu 

regionalnym, w oparciu o odpowiednio dobrane wskaźniki rozwoju w każdym z regionów.  

Modele zaproponowane w badaniach umożliwiają optymalne rozdysponowanie 

środków publicznych w regionach. Założono, że alokacja będzie dostosowana do 

specyficznych potrzeb rozwoju wsi i rolnictwa w regionach. W tym celu skonstruowano 

syntetyczne wskaźniki rozwoju, które następnie wykorzystano w badaniach modelowych. 

Proponowane do tej pory w literaturze  modele ułatwiające podział wsparcia programów 

strukturalnych dotyczyły najczęściej całego kraju lub były oparte o subiektywne oceny 

ankietowanych grup respondentów (Zawalińska 2005, Kiryluk-Dryjska 2014). Utworzenie 

regionalnych modeli optymalizacyjnych przy wykorzystaniu obiektywnych wskaźników 

rozwoju wsi i rolnictwa jest zatem podejściem nowatorskim. 

Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów, podsumowania i wniosków oraz 

bibliografii. W rozdziale pierwszym zawarto cel i zakres pracy oraz hipotezy badawcze. 

Ponadto omówiono wykorzystane przy realizacji dysertacji materiały źródłowe oraz 

zastosowane metody badawcze. Rozdział drugi poświęcono zagadnieniom teoretycznym 

związanym z problematyką podejmowania decyzji alokacyjnych w teorii ekonomii.  

W rozdziale trzecim podjęto tematykę polityki rozwoju wsi i rolnictwa w Unii Europejskiej. 

W tym celu przeanalizowano rozwój obszarów wiejskich w kontekście rozwoju rolnictwa, 

przedstawiono ewolucję programów strukturalnych o charakterze strukturalnym Wspólnej 

Polityki Rolnej UE od początku jej funkcjonowania oraz dokonano analizy porównawczej 

realizowanych w krajach Unii Europejskiej Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. W rozdziale czwartym w pierwszej kolejności dokonano oceny doboru działań 

programów o charakterze strukturalnym realizowanych w Polsce od roku 2004. Następnie 

analizie poddano wykorzystanie środków finansowych analizowanych programów w sześciu 

regionach Polski. Rozdział piąty poświęcony został analizie regionalnego zróżnicowania 

poziomu rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Przy wykorzystaniu metody analizy czynnikowej 

skonstruowano syntetyczne miary służące do oceny podstawowych elementów w rozwoju 

obszarów wiejskich i rolnictwa, a następnie wartości tych miar porównano pomiędzy 

sześcioma badanymi regionami Polski. W rozdziale szóstym przedstawiono możliwości 

zastosowania w praktyce gospodarczej modelu alokacji środków strukturalnych WPR. Model 

ten został dostosowany do procesu decyzyjnego, jakim jest podział środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Polsce. W rozdziale szóstym 



przeprowadzono modelowanie w oparciu o skonstruowane wskaźniki rozwoju w każdym 

z regionów. W dysertacji przedstawiono trzy procedury alokacyjne. Pierwsza z nich 

wykorzystuje model dokonujący alokacji środków zgodnie z kryterium 

sprawiedliwości/równości społecznej. Druga opiera się o podział środków według kryterium 

efektywności. Trzecia z kolei dokonuje zrównoważonej alokacji środków, jednocześnie 

realizując oba wymienione kryteria. Zamierzeniem badań nie jest jednak rozstrzygnięcie 

dylematu pomiędzy sprawiedliwością a efektywnością podziału środków, lecz 

zaprezentowanie różnych możliwości formalizacji decyzji alokacyjnych w sektorze 

publicznym przy wykorzystaniu modelowania optymalizacyjnego. Rozprawa kończy się 

syntetycznym podsumowaniem wyników z przeprowadzonych badań. 

Przeprowadzone badania pozwoliły pozytywnie zweryfikować postawione  

w dysertacji hipotezy badawcze.  

Przeprowadzona analiza czynnikowa wykazała, że obszary wiejskie i rolnictwo 

w Polsce są regionalnie zróżnicowane. Polska wieś jest zatem niejednorodna, a na jej obraz 

wpływają czynniki determinujące rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich.  

W pracy wykazano, że wśród głównych czynników kształtujących rozwój i wpływających na 

dynamikę zmian na obszarach wiejskich wyróżnić można strukturę gospodarstw, stan 

wyposażenia infrastrukturalnego, rolę rolnictwa ekologicznego, strukturę demograficzną 

ludności, znaczenie produkcji zwierzęcej, przedsiębiorczość na obszarach wiejskich oraz 

jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W zakresie wszystkich wymienionych czynników 

stwierdzono znaczące różnice w poziomie rozwoju elementów obszarów wiejskich przez nie 

zobrazowanych pomiędzy sześcioma badanymi regionami. 

W wyniku zastosowania skonstruowanych w pracy modeli otrzymano symulowane 

optymalne rozdysponowanie środków PROW na lata 2014-2020 pomiędzy 12 działań  

w sześciu regionach Polski. Podział ten uwzględnia zróżnicowanie regionalne wsi i rolnictwa 

w Polsce, a co za tym idzie jest propozycją dostosowania wsparcia finansowego ze środków 

PROW 2014-2020 do specyficznych potrzeb regionów. Przeprowadzona symulacja alokacji 

środków strukturalnych WPR wykazała, że przydzielone regionom kwoty wsparcia oraz 

wewnętrzna struktura finansowania działań programu w poszczególnych regionach powinny 

różnić się pomiędzy sobą. Dzięki temu regiony mogłyby maksymalizować korzyści  

z otrzymanego wsparcia zewnętrznego. 


