
WYKONAĆ „MILOWY KROK” 
W ROZWÓJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

 

Projekt „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego” otrzymał tytuł „Krok w III 

Tysiąclecie”. Niektórzy uważają, że w odniesieniu do strategii rozwoju obszarów 

wiejskich Dolnego Śląska ten tytuł powinien być poprzedzony przymiotnikiem milowy.  

 

Większość regionalnych i lokalnych strategii rozwoju, planów zagospodarowania 

przestrzennego i analiz stanu, jako element mogący mieć decydujący wpływ na ożywienie 

gospodarcze obszarów wiejskich wskazuje rozwój pozarolniczej przedsiębiorczości. To 

właśnie mikroprzedsiębiorstwa i małe i średnie przedsiębiorstwa zapewniają w Unii 

Europejskiej najwięcej miejsc pracy. Powodują wzrost poziomu dochodów ludności i 

pozwalają osiągnąć tzw. postęp cywilizacyjny społeczności lokalnych. Tworzenie 

pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich, stanowi jedno z najważniejszych 

wyzwań dla regionalnej polityki gospodarczej.  

 

Jakie są możliwości ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku? 

Problemy bezrobocia na wsi dotyczą niestety również naszego 

województwa, szczególnie terenów, które zdominowane były 

przez rolnictwo państwowe.  

Brak perspektyw rozwoju na przyszłość oraz poczucie 

bezradności, napewno nie przyczyniają się do pozytywnego 

myślenia. Co więc zrobić, aby szybko można było zmienić 

sytuację mieszkańców terenów wiejskich z „beznadziejnej 

walki o przetrwanie” na „świadome podejmowanie ryzyka działalności gospodarczej” 

handlowej, usługowej lub rzemieślniczej na terenach wsi i małych miasteczek w 

województwie? 

Celem nadrzędnym wszystkich podejmowanych działań powinna być poprawa 

warunków życia i pracy mieszkańców wsi. 

 

Liczą się fakty  
Obserwując swoje bezpośrednie otoczenie sami Państwo możecie zauważyć, że na wsi coraz 

mniejsza ilość właścicieli gospodarstw rolnych utrzymuje się tylko z rolnictwa. Czasami jest 

to kilka a często, tylko pojedyncze osoby na wsi. Rolnictwo tak jak każda branża gospodarki 

produkuje na zaspokojenie potrzeb rynkowych. Nadprodukcja żywności spowodowana 

głównie postępem technicznym i technologicznym spowodowała, że opłacalność produkcji 

żywności spada. Tylko duże, towarowe gospodarstwa rolne, bardzo dobrze uzbrojone 

technicznie są w stanie uzyskiwać przyzwoite dochody z produkcji rolniczej. Alternatywą dla 

gospodarstw mniejszych, rodzinnych jest oczywiście produkcja żywności wg metod 

ekologicznych. Ten rynek się wprawdzie rozwija, ale specjaliści oceniają, że tylko ok. 10% 

gospodarstw prowadzących taką działalność przekracza próg rentowności. Oczywiście wzrost 

zamożności obywateli Unii Europejskiej może spowodować wzrost zapotrzebowania na 

ekologiczne produkty z certyfikatem, wyprodukowane w Polsce. 

Dla właścicieli małych, nierozwojowych gospodarstw rolnych jedynym rozwiązaniem jest 

zagwarantowanie rodzinie dodatkowego, stałego źródła dochodu. 

 

Jakie są możliwości? 
Teoretycznie najprostszym sposobem rozwiązania tego problemu jest podjęcie pracy 

zarobkowej u innego pracodawcy, ale wiemy, że nie jest to takie łatwe. 

Na obszarach wiejskich 
Dolnego Śląska mieszka 
840 tys. osób (tj. 29% 
społeczeństwa), z czego 
tylko 8,6% utrzymuje się z 

rolnictwa. 



Szansa stwarza się, gdy prężnie działającym władzą samorządowym udaje się stworzyć 

atrakcyjne warunki sprzyjające do przyciągnięcia inwestora, który buduje nowe 

przedsiębiorstwo, często bardzo innowacyjne nie koniecznie w jakikolwiek sposób związane 

z lokalną specyfiką. Taką szansę mają głównie tereny korzystnie położone w stosunku do 

głównych szlaków komunikacyjnych. Nowe miejsca pracy z reguły wymagają od 

zatrudnianych osób posiadania wysokich, specjalistycznych kwalifikacji lub nowych 

umiejętności. Niestety może się okazać, że okoliczni mieszkańcy nie posiadają takich 

kwalifikacji i nie będą mogli liczyć na zatrudnienie. W większości przypadków mogą oni 

liczyć na tzw. prace pomocnicze jak: dozór mienia czy prace porządkowe. Na pocieszenie 

zawsze pozostanie im fakt, że pracownicy zatrudnieni w nowym zakładzie mogą się stać ich 

klientami. Być może będą chcieli wynająć kwaterę lub spożywać domowe posiłki. Mogą, 

więc liczyć na pośrednie korzyści, głównie w początkowym okresie rozwoju inwestycji.  

 

Ewidentną korzyścią dla społeczności lokalnej pewnie będzie rozwój trwałej infrastruktury 

technicznej typu: nowa droga dojazdowa, bezawaryjna sieć energetyczna, dostęp do gazu, 

linii telefonicznej lub sieci internetowej. Pewnie zawsze więcej korzyści będzie dla rozwoju 

społecznego niż stanu środowiska wiejskiego, inwestycja często, bowiem wpływa na 

pogorszenie stanu środowiska (emisja spalin, większa ilość odpadów lub ścieków oraz wzrost 

natężenia hałasu), bo urbanizacja jest warunkiem postępu, ale powoduje nieodwracalne 

zmiany w środowisku. 

 

Najczęściej jednak problem poszukiwania dodatkowego źródła dochodu rozwiązać muszą 

sami mieszkańcy. Tych, którzy podejmują ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek nazywamy ludźmi przedsiębiorczymi lub po prostu 

przedsiębiorcami. 

 

Przyszły przedsiębiorca pierwsze kroki skierowuje do Urzędu Gminy, aby zarejestrować 

rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Źle się stanie, gdy nad zakresem 

rozpoczynanej działalności zastanawiać się będzie dopiero wypełniając wniosek o wpis do 

ewidencji. Bowiem o powodzeniu podejmowanej działalności decyduje trafna decyzja 

dotycząca rodzaju działalności, wyboru kierunku i zakresu działalności, który musimy 

określić już w momencie składania wniosku.  

 

Czym się kierować, skąd czerpać te informacje? 

Decydując się na rozpoczęcie prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej 

powinniśmy wziąć pod uwagę wiele czynników i dokładnie przemyśleć nasz pomysł. 

Najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, – do kogo kierować będziemy naszą ofertę 

produktów lub usług, inaczej mówiąc, kto będzie naszym klientem? Ta wiedza jest 

niezbędna do ustalenia oczekiwań klientów dotyczących jakości towaru (np. wygląd, smak) 

oraz uzyskać dodatkowe informacje o szczególnych cechach oferowanego klientom produktu 

(np. rodzaj i wielkość opakowania). Inne równie ważne informacje, to: 

- Pomysł na działalność? 

- Zasięg prowadzonej działalności (lokalny, terytorium kraju, terytorium innych państw) 

- Jak się wyróżnić od konkurencji? 

 

To tylko kilka problemów, na które przedsiębiorca musi znaleźć odpowiedź rejestrując 

działalność. Pewnie nie wszystkim uda się odnieść sukces, ale próbować warto, szczególnie, 

gdy mieszkańcy obszarów wiejskich mogą liczyć na wsparcie finansowe udzielane im w 

ramach dostępnych programów wspierających przedsiębiorczość na wsi. 



Wszelkie czynniki i uwarunkowania, które mają bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje 

powinny być wzięte pod uwagę przy rozpatrywaniu tych kwestii. Na powodzenie 

przedsięwzięcia decydujący wpływ mają trafne wnioski wyciągnięte z analizy informacji 

płynących z rynku (w zrozumieniu rynku produktów oraz usług). Sukces odniesie tylko ten 

przedsiębiorca, który w odpowiednim miejscu i czasie podejmie działalność, na którą będzie 

zapotrzebowanie. Ważną kwestią jest też zapewnienie nabywcom dóbr lub usług zaspokojenia 

ich oczekiwań dotyczących jakości. Trochę inaczej wygląda sytuacja z produktami bardzo 

innowacyjnymi, mało znanymi na rynku. Popyt na tego typu produkty musi być odpowiednio 

wykreowany, czyli przy pomocy odpowiednich narzędzi marketingowych należy przekonać 

potencjalnych nabywców, że posiadanie takiego produktu jest im niezbędne. Tylko nieliczna 

grupa społeczna jest skłonna nabywać nowości. Potocznie nazywa się ich nowatorami. 

Dobrym przykładem jest młodzież stąd większość kampanii promocyjnych dotyczących 

nowości technologicznych skierowana jest do ludzi młodych np. usługa telefonii komórkowej 

SMS. Jak widać produkty takie muszą być odpowiednio wypromowane, a z reguły przekracza 

to możliwości finansowe małych przedsiębiorców. 

Taką nowością na rynku kilka lat temu był internet. Aby stać się jego użytkownikiem 

niezbędne jest odpowiednie wyposażenie techniczne jak: komputer, oprogramowanie i 

odpowiednie łącza. Minęło 10 lat i większość społeczności międzynarodowej już sobie nie 

wyobraża jak można funkcjonować bez możliwości, jakie on stwarza. 

 

Powiedzmy sobie jasno, największym problemem na terenach wiejskich jest 

utrudniony dostęp do informacji.  Możliwości, jakie stwarza sieć internetowa są 

bezdyskusyjnie szansą na rozwiązanie tego problemu i przyspieszenie rozwoju społecznego 

na obszarach wiejskich. Powszechna globalna komputeryzacja połączona w jedną sieć 

spowodowała, że zgromadzone zasoby informacji dostępne są dla wszystkich jej 

użytkowników na takich samych warunkach. Również tych, mieszkających na terenach 

wiejskich, peryferyjnie położonych w stosunku do dużych aglomeracji miejskich i centrów 

biznesu. 

Pewnie młodych nie trzeba o tym przekonywać a osobom trochę starszym postaram się 

zaprezentować możliwości skutecznego rozwiązanie wielu problemów związanych z 

koniecznością załatwiania spraw tzw. „urzędowych”.  

Dobrym przykładem może być powszechna dostępność do informacji, dokumentów i 

procedur związanych z wykorzystaniem dostępnych dla mieszkańców terenów wiejskich 

funduszy strukturalnych.  

Wszystkie informacje o poszczególnych działaniach umieszczane są w sieci na stronach 

internetowych instytucji wdrażającej i zarządzającej. Na stronach tych umieszczone są w 

wersji (do pobrania) wzory obowiązującej dokumentacji i instrukcje do dokumentów. W 

wielu działaniach od beneficjentów pomocy wymagana jest wersja elektroniczne wniosku i 

biznesplanu. Proszę pomyśleć ile czasu Państwo tracicie na zdobycie tych dokumentów, bo 

nawet najlepiej działający doradca nie jest w stanie sporządzić ich bez Waszego 

bezpośredniego udziału. A gdyby tak na wsi był dostępny punkt informacyjny, gdzie 

obsługujące osoba mogłaby dokument wydrukować, zapisać na dyskietce lub przesłać 

informacje pocztą elektroniczną z Waszego konta do doradcy. Odwrotnie doradca mógłby 

przesłać na adres e-mail rolnika wszelkie niezbędne informacje lub wykaz pytań, na które 

powinien otrzymać odpowiednie wyjaśnienia. 

Już nie wspomnę o dostępie do innych informacji urzędowych potrzebnych każdemu 

obywatelowi na poziomie: gminy, powiatu, województwa, ministerstw i wspólnoty 

europejskiej. 



Nowe technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT) są niezbędnym warunkiem 

powstania i rozwoju społeczeństwa informacyjnego i mają decydujący wpływ, przynajmniej 

na początku XXI wieku na rozwój procesów gospodarczych. 

 

Jak wygląda sytuacja? 

Atutem jest fakt, że 56% mieszkańców wsi naszego regionu stanowi ludność w wieku do 40 

lat. Statystycznie zarówno w porównaniu z miastami, jak i innymi krajami europejskimi 

ludność na obszarach wiejskich charakteryzuje się większym odsetkiem dzieci i młodzieży. 

Ograniczeniem jest natomiast poziom komputeryzacji gospodarstw wiejskich. Z wyników 

badań przeprowadzonych w Polsce w 2003 r. wynika, że tylko 21% gospodarstw domowych 

na wsi posiada komputer. Podłączenie do Internetu ma zaledwie 8% gospodarstw na wsi. 

W przypadku obszarów wiejskich lukę informacyjną starają się wypełnić w miarę swoich 

ograniczonych względami ekonomicznymi ośrodki doradztwa rolniczego. Z informacji 

dostępnej drogą elektroniczną ludność wiejska korzysta w minimalnym stopniu.  

 

Szansa na rozwój regionu naszego województwa 

Samorząd województwa dolnośląskiego wpisał w Regionalny Program Operacyjny na lata 

2007-2013 działanie obejmujące pomoc finansową na realizację na terenie całego 

województwa internetowych łączy szerokopasmowych, traktowanych zgodnie z „Dolnośląską 

Strategią Innowacji”, jako niezbędny element infrastruktury technicznej, mający bezpośredni 

wpływ na rozwój regionu. 

 

Wykorzystajmy tę szansę jako sposób na powstanie na wsi Punktów Usług 

internetowych dla ludności.  

Innym źródłem uzyskania dofinansowania może być Działanie 3.2 –„Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej”, realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego działania pomocy udziela się na realizację 

projektów inwestycyjnych m.in. w zakresie upowszechniania szerokopasmowego dostępu do 

Internety. W tym przypadku o pomoc będą mogły występować: jednostki samorządu 

terytorialnego oraz jednostki wykonujące powierzone im zadania i bezpośrednio operatorzy 

sieci internetowych.  

Uważam, że jest to szansa dla młodych ludzi, którzy mogliby uzyskać pomoc finansową w 

ramach unijnych funduszy na tworzenie mikroprzedsiębiorstw (Działanie 3.4 –„Tworzenie i 

rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach PROW na lata 2007-2013). Mam na myśli 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług dla ludności świadczonych na bazie 

możliwości, jakie stwarza Internet. 

Taki punkt wyposażony w drukarkę mógłby usługowo obsługiwać pocztę elektroniczną 

przesyłaną na indywidualne konta założone dla innych mieszkańców okolicznej wioski, 

projektować i odpłatnie umieszczać w zasobach sieci odpowiednio przygotowane informacje 

o ich ofercie rynkowej. Oczywiście szeroko otworzyłyby się możliwości dostępu ludności 

mieszkającej na obszarach wiejskich do urzędów, banków oraz informacji i dokumentacji 

związanej z wykorzystaniem dostępnych funduszy.  

Świadomie nie używam nazw czynności i funkcji zarezerwowanych dla osób z szerszą 

wiedzą informatyczną. Proponuję odwrotne podejście do problemu budowy społeczeństwa 

informacyjnego. „Nie starajmy się, aby wszyscy musieli zrozumieć zasadę pracy 

komputerów, ale określmy, jaki problem chcielibyśmy rozwiązać i zróbmy to”. Czy to jest 

abstrakcja? A może byłoby fajnie móc dotrzeć z określoną informacją jednocześnie 

bezpośrednio do większości mieszkańców naszego regionu. 

Ktoś powie to jest niemożliwe, ludzie tego nie potrzebują, ale czy na pewno? 



Idea sieci internetowej skończyła już 10 lat (w elektronice to kilka wieków) a nasz region, 

poprzez inwestycje Lg Philips LCD właśnie włączył się do światowego wyścigu w zakresie 

stosowania nowych technologii. No i nie zapominajmy o dynamicznym rozwoju telefonii 

komórkowej.  

Pewnie tego typu działalność byłaby konkurencyjna dla niektórych instytucji, których rozwój 

był charakterystyczny dla minionego wieku, ale XXI wiek rzuca nam nowe wyzwania. 

 

Jako Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego deklarujemy podjęcie tematu 

interaktywnego doradztwa on-line dla rolników i innych beneficjentów Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jeżeli uda nam się uzyskać wsparcie 

finansowe na realizację projektu w ramach tzw. pomocy technicznej, to umożliwimy 

osobom zainteresowanym wpisanie się na listę subskrybentów, do których kierowane 

będą informacje tematycznych serwisów informacyjnych.  

 

Opracowanie:  

Ryszard Targosz 


