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ARKADIUSZ SADOWSKI, JAKUB WOJTASIAK1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

POTENCJAŁ PRODUKCYJNY ROLNICTWA W KRAJACH
UNII EUROPEJSKIEJ
Nadesłany: 08.02.2019

Zaakceptowany do druku: 28.02.2019

1. Wstęp
Rolnictwo zawsze było traktowane specjalnie w gospodarczych i społecznych
strukturach Unii Europejskiej. Zdawano sobie bowiem sprawę z szeregu problemów do rozwiązania. Dochody rolników były relatywnie niskie, z czego wynikała
konieczność ich wspierania. Stan ten wynika głównie z rozbieżności pomiędzy
strategiczną rolą sektora rolnego, zapewniającego biologiczną egzystencję społeczeństw i jego ekonomiczną słabością [Sadowski 2012]. Poza tym, niezbędna okazała się aktywna polityka rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie na terenach
mało atrakcyjnych gospodarczo, czy turystycznie [Pugrał 2011, Zawalińska 2009].
Wspólna Polityka Rolna powstawała w warunkach, gdy wydatki na żywność pochłaniały znaczną część zarobków mieszkańców państw członkowskich, z czego
wynikała potrzeba zapewnienia stabilnych i relatywnie niskich cen żywności, do
czego niezbędny był wzrost produktywności rolnictwa. Przez ponad 40 lat, udział
żywności w kosztach utrzymania stopniowo malał, podobnie jak ekonomiczne
znaczenie rolnictwa w całej gospodarce. Jednakże zyskały na znaczeniu czynniki
społeczne, a także kwestie związane z ochroną środowiska [Krzyżanowski 2015].
Jednym z głównych aspektów zdolności konkurowania w rolnictwie jest konkurencyjność zasobowa [Woś 2001]. Znajomość potencjalnych możliwości pozwala na wytyczenie kierunków rozwoju sektora rolnego w poszczególnych państwach [Słodowa-Hełpa 1998]. Dlatego analiza potencjału produkcyjnego stano1 Wkład pracy: Arkadiusz Sadowski – 50%, Jakub Wojtasiak – 50%.
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wi ważny kierunek w badaniach ekonomicznych, również w odniesieniu do sektora rolnego. Coraz częściej w badaniach wykorzystuje się zaawansowane metody
statystyczne, które pozwalają na wyodrębnienie stosunkowo jednorodnych grup
regionów o podobnych analizowanych cechach [Chaplin 2000, Borkowski 2002,
Kisielińska 2009, Kisielińska 2016].
Celem opracowania było wskazanie zróżnicowania potencjału produkcyjnego
w poszczególnych krajach europejskich oraz zmian zachodzących w latach 2008
– 2016.

2. Materiał i metody

Jedną z metod służących do analizy zjawisk złożonych jest klasyczna metoda
TOPSIS. Jest to metoda wzorcowa, która polega na obliczeniu odległości euklidesowych każdego z ocenianych obiektów zarówno od wzorca, jak i od antywzorca,
co odróżnia ją od metody Hellwiga, która uwzględnia odległości euklidesowe jedynie od wzorca rozwoju.
W tworzeniu syntetycznego miernika rozwoju opartego na metodzie TOPSIS
należy wyróżnić następujące etapy postępowania [Wysocki 2008]:
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Badania przeprowadzono z wykorzystaniem danych pochodzących z bazy
FADN, który jest systemem rachunkowości rolniczej, obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej [www.fadn.pl]. Pole obserwacji obejmuje wyłącznie towarowe gospodarstwa rolne, wytwarzające łącznie 90% standardowej produkcji (Standard Output – SO) danego kraju. Podmioty spełniające to kryterium
dzielone są dodatkowo według wielkości ekonomicznej (także na podstawie standardowej produkcji) oraz typów rolniczych, określających dominujący kierunek
produkcji. Na podstawie tych parametrów wybierane są gospodarstwa, gdzie prowadzona jest rachunkowość, z tym, że publikowane wyniki są reprezentatywne
dla populacji generalnej. Z powodu specyfiki systemu FADN, gdzie poza polem
obserwacji pozostają gospodarstwa samozaopatrzeniowe i najmniejsze ekonomicznie gospodarstwa towarowe (łącznie wytwarzające do 10% SO), uzyskane
wyniki różnią się od tych, jakie publikowane są w statystyce masowej, dobrze jednak oddają sytuację rolnictwa, gdyż na krajową konkurencyjność sektora wpływa
przede wszystkim kondycja i potencjał produkcyjny podmiotów większych i silniejszych ekonomicznie.
Badania przeprowadzono z wykorzystaniem danych FADN dla ogółu gospodarstw rolnych poszczególnych krajów członkowskich UE dla lat 2008 i 2016.

3. Wyniki
Na podstawie przesłanek merytorycznych dokonano wyboru cech opisujących potencjał wytwórczy w rolnictwie krajów UE. W celu wyeliminowania cech nadmiernie ze sobą skorelowanych zastosowano analizę statystyczną. Ostatecznie za cechy
proste będące cząstkowymi miernikami oceny rozwoju rolnictwa na podstawie potencjału produkcyjnego uznano następujące zmienne (tabela 1 oraz tabela 2):
X1 – powierzchnia użytków rolnych (ha / gospodarstwo),
X2 – liczba osób pełnozatrudnionych w przeliczeniu na 1 ha UR (AWU/ha),
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X3– wartość kapitału własnego, pomniejszonego o wartość użytków rolnych,
upraw trwałych, ulepszeń gruntów, kwot i innych praw (w tym kosztów
nabycia) i gruntów leśnych w przeliczeniu na 1 ha UR (tys. euro/ha),
X4 – zasoby środków obrotowych liczone według metodologii FADN jako
suma wartości zwierząt hodowlanych i pozostałego kapitału obrotowego
(tys. euro/ha),
X5 – techniczne uzbrojenie ziemi, liczone jako wartość aktywów trwałych
w przeliczeniu na 1 ha UR (tys. euro/ha),
X6 – techniczne uzbrojenie pracy liczone jako wartość środków trwałych przypadających na całkowite nakłady pracy ludzkiej w ramach działalności
operacyjnej gospodarstwa rolnego (tys. euro/AWU).
Wszystkie zmienne poza liczbą pełnozatrudnionych (jest destymulantą) uznano za stymulanty. Na podstawie wskaźnika syntetycznego dokonano podziału
wybranych krajów z UE-15 i UE-12 na grupy typologiczne, które skupiają w sobie
kraje o podobnym potencjale rolniczym. Badania przeprowadzono niezależnie
dla lat 2008 i 2016.
Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono w tabeli 3 oraz graficznie na
rysunku 1 i 2.
W roku 2016 w pierwszej klasie typologicznej wartość miernika syntetycznego oscylowała w granicach 0,591-0,498 (zmiana w stosunku do roku 2008,
gdzie wskaźnik ten wynosił 0,481-0,637). Znalazły się w niej Belgia, Holandia
i Słowacja (tabela 3 oraz rysunek 1 i 2). Kraje te podobnie jak w poprzednim badanym okresie cechowały się relatywnie dużą średnią powierzchnią gospodarstw
rolnych oraz wysokim wskaźnikiem aktywów ogółem w gospodarstwie (tabela 1 i 2). Dania i Holandia w relacji z innymi badanymi krajami miały wysoki
wskaźnik technicznego uzbrojenia pracy, jak również wysokie zasoby środków
trwałych i obrotowych. Rolnictwo w krajach z tej grupy typologicznej, podobnie
jak w roku 2008, cechowało się niskimi wartościami jednostek pełnozatrudnionych na hektar.
Drugą klasę typologiczną w roku 2016 tworzą Wielka Brytania, Luksemburg,
Szwecja, Irlandia, Włochy, Belgia, Czechy, Niemcy, Francja, Finlandia i Estonia.
W porównaniu do roku 2008, w tej grupie znalazły się takie kraje jak Estonia
i Włochy, natomiast Austria i Hiszpania znalazły się w grupie trzeciej (tabela 3
i rysunek 1, 2). Rolnictwo w tych krajach również cechuje się wysoką średnią
powierzchnią gospodarstw rolnych oraz relatywnie niskim wskaźnikiem osób
pełnozatrudnionych.
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Tabela 1
Cechy proste wykorzystane w typologii krajów UE w roku 2008
Kraje

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Belgia

44,1

0,05

307,5

1,7

11,2

243,2

Bułgaria

22,9

0,11

33,8

0,7

1,2

10,8

Czechy

224,9

0,03

700,7

0,9

2,5

79,5

Dania

91,9

0,02

970,8

3,6

25,2

1309,4

Niemcy

77,7

0,03

303,9

1,4

8,1

290,2

Grecja

7,5

0,17

29,2

0,6

11,1

64,8

Hiszpania

37,3

0,04

163,2

3,3

5,8

147,3

Estonia

112,8

0,02

156,4

0,3

1,4

69,3

Francja

84,5

0,02

332,3

1,9

2,8

120,8

Węgry

56

0,03

127,7

1,1

1,8

51,8

Irlandia

45,9

0,02

151,7

0,9

19,6

794,8

Włochy

14,8

0,09

105,0

2,3

18,1

205,0

Litwa

43,5

0,04

80,3

0,8

1,5

34,5

Luksemburg

76,3

0,02

565,4

2,3

10,7

488,7

Łotwa

67,7

0,03

93,2

0,6

1,1

31,8

Holandia

34,7

0,07

647,5

6,7

43,0

595,5

Austria

31,4

0,05

311,4

3,0

10,1

211,2

Polska

19,6

0,09

83,6

0,9

4,4

48,0

Portugalia

25,5

0,06

43,2

0,5

3,2

49,4

Rumunia

8,5

0,2

29,3

0,9

3,8

19,0

Finlandia

52,2

0,03

226,1

1,2

5,9

224,7

Szwecja

90,3

0,02

363,1

1,7

5,1

315,9

Słowacja

585,3

0,03

799,2

0,7

0,8

24,9

Słowenia

10,8

0,16

133,9

1,1

20,2

124,9

Wielka Brytania

150,9

0,01

297,4

0,9

7,0

515,4

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z FADN (http://ec.europa.eu/
agriculture/rica/database/database_en.cfm).
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Tabela 2
Cechy proste wykorzystane w typologii krajów UE w roku 2016
Kraje

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Belgia

49,9

0,04

472,3

3,4

14,6

361,8

Bułgaria

38,9

0,06

65,2

0,8

1,4

24,3

Czechy

204,6

0,03

552,4

1,1

2,3

83,4

Dania

101,9

0,02

914,6

3,6

21,3

1196,1

Niemcy

87,6

0,03

376,8

1,3

9,3

367,1

Grecja

10,3

0,1

40,2

0,6

11,2

112,2

48

0,04

171,8

2,4

5,0

135,2

Estonia

127,3

0,01

228,6

0,6

1,7

117,6

Francja

86,8

0,02

370,6

2,1

3,0

127,5

Węgry

47,9

0,03

150,5

1,6

2,6

80,2

Irlandia

48,5

0,02

228,5

2,5

18,5

774,1

Włochy

20,5

0,06

232,7

8,8

14,6

235,8

Litwa

47,9

0,03

92,3

0,9

1,7

49,3

Luksemburg

81,6

0,02

644,8

1,7

12,3

577,6

Łotwa

63,4

0,03

106,8

0,6

1,8

57,2

36

0,08

772,4

8,6

57,2

740,5

Austria

28,2

0,05

348,2

3,7

12,2

224,0

Polska

18,7

0,09

79,8

0,9

7,9

91,5

Portugalia

23,9

0,07

51,1

0,7

3,7

55,5

Rumunia

9,3

0,11

27,8

0,7

3,2

28,7

Finlandia

60,1

0,02

255,8

1,3

6,7

316,1

Szwecja

109,4

0,01

533,1

1,6

7,9

552,2

Słowacja

525,3

0,02

1052,1

0,8

1,5

62,7

Słowenia

9,7

0,12

100,8

1,9

19,3

154,8

161,6

0,01

417,4

1,1

11,1

819,8

Hiszpania

Holandia

Wielka Brytania

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z FADN (http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm).
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Tabela 3
Typologia wybranych krajów UE na podstawie miernika syntetycznego
2008
Kraj

2016

Wartość miernika
syntetycznego

Klasa typologiczna

Wartość miernika
syntetycznego

Klasa typologiczna

Dania

0,637

I

0,584

I

Holandia

0,596

I

0,591

I

Słowacja

0,481

I

0,497

I

Luksemburg

0,443

II

0,435

II

Irlandia

0,416

II

0,420

II

Czechy

0,408

II

0,371

II

Wielka Brytania

0,399

II

0,451

II

Szwecja

0,384

II

0,424

II

Austria

0,363

II

0,317

III

Niemcy

0,362

II

0,363

II

Francja

0,357

II

0,345

II

Hiszpania

0,349

II

0,298

III

Belgia

0,346

II

0,380

II

Finlandia

0,340

II

0,345

II

Estonia

0,324

III

0,339

II

Węgry

0,305

III

0,290

III

Włochy

0,301

III

0,408

II

Łotwa

0,296

III

0,284

III

Litwa

0,284

III

0,275

III

Portugalia

0,252

III

0,190

III

Polska

0,219

III

0,144

IV

Słowenia

0,206

III

0,148

IV

Bułgaria

0,179

IV

0,215

III

Grecja

0,116

IV

0,114

IV

Rumunia

0,047

IV

0,044

IV

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 1 oraz tabeli 2.
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Tabela 4
Średnie wartości wskaźników techniczno-ekonomicznych w wyznaczonych
klasach typologicznych
Klasa
typologiczna

Powierzchnia
Osoby
użytków
pełnozatrudrolnych
nione
(ha / gospo(AWU / ha)
darstwo)

Wartość
kapitału
własnego
(tys. euro / ha)

Zasoby
środków
obrotowych
(tys. euro / ha)

Techniczne
uzbrojenie
ziemi (tys.
euro / ha)

Techniczne
uzbrojenie
pracy (tys.
euro /
AWU)

2008
I

237

0,04

805,8

3,6

23,0

643,3

II

83

0,03

338,4

1,7

8,1

312,0

III

44

0,07

102,9

1,0

6,5

76,8

IV

13

0,16

30,8

0,7

5,4

31,6

2016
I

221

0,04

913,0

4,3

26,7

666,4

II

94

0,03

392,1

2,3

9,3

393,9

III

43

0,04

140,9

1,5

4,1

89,4

IV

12

0,11

62,2

1,0

10,4

96,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 1 oraz tabeli 2.

W przypadku Włoch zmiana klasy typologicznej z trzeciej na drugą nastąpiła dzięki przyrostowi poziomu wszystkich badanych wskaźników techniczno-ekonomicznych, za wyjątkiem średnich nakładów środków trwałych. Ważnym
czynnikiem zmiany klasy był prawie czterokrotny wzrost zasobów środków
obrotowych oraz spadek liczby osób pełnozatrudnionych na hektar. W Estonii
badane wskaźniki techniczno-ekonomiczne wzrosły w porównaniu z poprzednim
badanym okresem oraz tak samo jak w przypadku Włoch, spadła liczba osób
pełnozatrudnionych na hektar.
W drugiej klasie typologicznej średnie zasoby środków trwałych były ponad
dwukrotnie niższe, niż w klasie pierwszej. Przeciętna powierzchnia gospodarstw
i aktywów ogółem stanowiły ponad 40% w stosunku do pierwszej klasy, natomiast
techniczne uzbrojenie pracy wynosiło odpowiednio 60%, a nakłady środków obrotowych ok. 50%.
W skład trzeciej klasy typologicznej w 2016 roku weszły: Węgry, Litwa, Łotwa,
Portugalia i Hiszpania oraz Austria, które zanotowały spadek z klasy drugiej oraz
Bułgaria, która awansowała z klasy czwartej. W Bułgarii zanotowano wzrost średniej powierzchni gospodarstwa o 70%. W przypadku Hiszpanii na spadek miało

14

Arkadiusz Sadowski, Jakub Wojtasiak

wpływ zmniejszenie nakładów środków obrotowych o 26%. W Austrii odnotowano spadek średnich aktywów ogółem w gospodarstwie i średniej powierzchni
gospodarstw.
Rysunek 1
Zróżnicowanie przestrzenne potencjału produkcyjnego rolnictwa
w krajach UE w roku 2008
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV

Źródło: Opracowanie własne na postawie Tabeli 3.

W trzeciej klasie typologicznej w porównaniu do klasy drugiej zasoby środków
obrotowych były niższe o ponad 30%, nakłady środków trwałych i średnia powierzchnia gospodarstw o ponad połowę, techniczne uzbrojenie pracy o 70%, zaś
aktywa ogółem w gospodarstwie o 60%.
W 2016 roku czwartą grupę typologiczną ponownie tworzyły Grecja i Rumunia oraz Słowenia i Polska, które w 2008 r. znajdowały się w trzeciej grupie
typologicznej. W przypadku Polski i Słowenii spadek w hierarchii typologicznej
był spowodowany mniejszą średnią powierzchnią gospodarstw (w Polsce o 5%,
a w Słowenii o ok. 9,5%) oraz aktywów ogółem w gospodarstwie (o 5% w Polsce
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oraz o 25% w Słowenii) w odniesieniu do poprzedniego badanego okresu. W Słowenii dodatkowo zanotowano spadek nakładów środków trwałych o 5%.
Rysunek 2
Zróżnicowanie przestrzenne potencjału produkcyjnego rolnictwa
w krajach UE w 2016 roku
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV

Źródło: Opracowanie własne na postawie Tabeli 3.

W czwartej grupie typologicznej w porównaniu do klasy trzeciej niższa ponad
trzykrotnie była przeciętna powierzchnia gospodarstw, natomiast wartość kapitału
własnego była wyższa o 60%. Wartość środków trwałych wyrażonych w euro/ha
była o ponad 2,5 raza większa, niż w klasie trzeciej. Stan ten wynika między innymi ze średniej powierzchni gospodarstwa, która w klasie IV była o 70% mniejsza
niż w klasie III. Wartość technicznego uzbrojenia pracy była w obu klasach na
podobnym poziomie. Nakłady pracy w przeliczeniu na 1 ha były o ponad dwa razy
wyższe w klasie IV, co także wiąże się z niewielką średnią powierzchnią.
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4. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że potencjał produkcyjny w poszczególnych krajach Unii Europejskiej jest mocno zróżnicowany. Analiza dokonana za pomocą wskaźnika syntetycznego pozwoliła na grupowanie krajów w klasy typologiczne, na podstawie których można stwierdzić, iż zasadniczo
kraje UE-15 wykazują większy potencjał produkcyjny, niż kraje UE-12. Do podobnych wniosków dochodzą także inni autorzy, prowadzący badania w oparciu
o odmienną metodologię i w odniesieniu do innych aspektów funkcjonowania
rolnictwa [Ryś Jurek 2016, Jaroszewska i Rembisz 2018]. Baer-Nawrocka i Markiewicz [2012] wykazały natomiast pozytywne zjawisko konwergencji wydajności
pomiędzy państwami i regionami UE, wskazując jednakże na stale występujące
duże zróżnicowanie.
Generalnie niższy potencjał rolnictwa krajów UE-12 wynika między innymi
z tego, iż większość z nich po II Wojnie Światowej miała gospodarkę centralnie
planowaną, a dostęp do czynników produkcyjnych był limitowany. W czasie, gdy
Europa Zachodnia odbudowywała się po zniszczeniach wojennych i rozwijała
ekonomicznie, gospodarki krajów Europy Środkowowschodniej były w okresie
stagnacji. Wyjątkiem w zakresie rolnictwa są takie kraje jak Słowacja i Czechy,
ze względu na korzystniejszą strukturę agrarną. Kraje te po II wojnie światowej
poddane zostały procesowi kolektywizacji, co doprowadziło do powstania gospodarstw wielkoobszarowych, które do dziś zmieniły formę własności, zachowując
jedocześnie swój potencjał [Poczta i inni 2008].
W krajach Europy Zachodniej nastąpiła koncentracja struktury agrarnej.
Proces ten w przeciwieństwie do kolektywizacji nie był poddany decyzjom politycznym, lecz został wymuszony przez sytuację rynkową. Spadek jednostkowej
opłacalności produkcji prowadził z jednej strony do wypadania z rynku gospodarstw niespełniających wymogów konkurencyjności, a z drugiej do powstawania
większych i silniejszych ekonomicznie jednostek [Poczta i inni 2008].W krajach
Europy Południowej takich jak Grecja, Hiszpania, pomimo relatywnie długiego
członkostwa w Unii Europejskiej ich niska pozycja w przeprowadzonej typologii
spowodowana jest rozdrobnioną strukturą agrarną, co jest skutkiem specyficznego klimatu i ukształtowania terenu.
Pozytywnym aspektem przeprowadzonych badań jest fakt poprawy większości badanych parametrów w krajach UE, co jest szczególnie ważne w państwach
UE-12 (w tym w Polsce), które w przededniu przystąpienia do Wspólnoty cechowały się zasadniczo niewielkim potencjałem produkcyjnym [Baer-Nawrocka
i Poczta 2018]. Przemiany szły jednak w tym samym lub podobnym kierunku
we wszystkich krajach, dlatego pozycja nowych państw członkowskich nie ule-
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gła zasadniczej poprawie, pomimo korzystania przez nie ze środków pomocowych, w tym przeznaczonych na inwestycje. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest
wciąż niekorzystna struktura agrarna, charakterystyczna także dla Polski, gdzie
pomimo dokonanych przemian, nadal znaczący jest udział ludności zatrudnionej
w rolnictwie, z czym bezpośrednio związane są takie zjawiska jak niewielka przeciętna powierzchnia gospodarstwa, czy niska wydajność pracy [Baer-Nawrocka
i Poczta 2016].
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Celem artykułu jest wskazanie zróżnicowania potencjału produkcyjnego w poszczególnych krajach europejskich oraz zmian zachodzących w latach 2008-2016. W badaniach
wykorzystano dane FADN określające potencjał produkcyjny rolnictwa, natomiast analizę przeprowadzono za pomocą miernika syntetycznego, który skonstruowano przy pomocy metody TOPSIS. Analiza obejmuje lata 2008 oraz 2016. Na podstawie otrzymanych
wyników wyodrębnione zostały cztery klasy typologiczne, wskazujące na zróżnicowanie
poziomu rozwoju rolnictwa w krajach UE. Na podstawie wyników przeprowadzonych
badań stwierdzono, że największy potencjał wytwórczy występuje w państwach UE-15,
a z krajów UE-12 w Czechach oraz na Słowacji. Z kolei najniższy poziom wskaźnika syntetycznego w roku 2008 zaobserwowano w Bułgarii, Grecji i Rumunii, natomiast w roku
2016 w Grecji, Rumunii, Słowenii i Polsce. Państwa te cechują się rozdrobnioną strukturą
agrarna oraz względnie wysokimi nakładami pracy.
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SUM M A RY

The aim of the paper is to indicate the diversification of the production potential in
European countries and the changes taking place in 2008 - 2016. The studies used FADN
data to determine the production level of agriculture in selected countries, while analysis
was carried out with a synthetic meter, which was constructed using the TOPSIS method.
On the basis of the results obtained, four typological groups were extracted, on the basis
of which the level of agriculture in the selected countries was determined. On the basis of
the findings of the studies, it was found that the greatest production potential exists in the
EU-15 countries, and the Czech and Slovak high position is also worth noting. In turn,
the lowest level of the synthetic index was observed in the year 2008 in Bulgaria, Greece
and Romania, while in the year 2016 in Greece, Romania, Slovenia and Poland. These
countries are characterised by poorly concentrated structures and a high level of work on
more developed countries.
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1. Wstęp
Jednym z celów krajowej polityki rolnej jest poprawa konkurencyjności polskich
gospodarstw rolnych. Ma to szczególne znaczenie wobec nasilających się procesów globalizacyjnych. O zdolności konkurencyjnej gospodarstw rolnych świadczy między innymi działalność inwestycyjna, która prowadzona w dostatecznie
dużej skali wskazuje na umiejętność i chęć przystosowania się do zmieniającego otoczenia, a to jest istotnym warunkiem zachowania zdolności konkurencyjnej w dłuższej perspektywie czasowej [Czubak i Sadowski 2014; Gospodarowicz
i Karwat-Woźniak 2009; Sobczyński 2011]. Realizacja inwestycji uzależniona jest
od sytuacji dochodowej gospodarstwa, na którą decydujący wpływ ma skala produkcji [Skarzyńska 2011; Wysokiński i Klepacki 2013]. W rolnictwie wzrost skali
produkcji bez powiększenia gospodarstwa jest bardzo trudny, a przy kierunkach
produkcji silnie związanych z ziemią wręcz niemożliwy. Ta zależność tłumaczy
bardzo duże zainteresowanie rolników chęcią kupna ziemi w celu powiększenia
gospodarstwa.
Drugim bardzo ważnym czynnikiem produkcji mającym znaczący wpływ na
sytuacje produkcyjno-ekonomiczną gospodarstw jest majątek (aktywa). Stanowi
on źródło postępu i innowacyjności, głównie technologicznej, w produkcji
rolniczej, co z reguły wiąże się z poprawą dochodowości działalności rolniczej [Czubak i Sadowski 2014; Kisiel i Babuchowska 2013; Woś 2004]. Ze względu na niskie
dochody, większość gospodarstw w Polsce nie stać na odtworzenie majątku trwa-
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łego nawet na poziomie reprodukcji prostej. Ponad 80% gospodarstw nie odtwarzała w pełni zużywającego się majątku produkcyjnego, a tylko 18% spośród nich
rokowało nadzieję na poprawę uzyskiwanych efektów ekonomicznych [Józwiak
2010].
Znaczna poprawa potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych możliwa była
dzięki wsparciu z funduszy Unii Europejskiej. Jednakże ze środków tych korzystały
największe gospodarstwa towarowe. Potwierdzeniem tego jest charakterystyka beneficjentów działania 121 – „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 20072013. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa beneficjentów wynosiła 55,7 ha
[MRiRW 2012].
Celem pracy jest określenie wpływu wielkości nakładów inwestycyjnych przed
i po akcesji Polski do Unii Europejskiej na zmiany potencjału produkcyjnego
i efektywność gospodarstw rolnych. Postawiono hipotezę, że subsydiowanie gospodarstw rolnych w ramach krajowych programów wsparcia oraz mechanizmów
WPR przyczyniło się do zwiększonej polaryzacji majątkowej i ekonomicznej gospodarstw.

2. Materiał i metoda
Badaniami objęto gospodarstwa z byłego województwa bydgoskiego, które przed
akcesją Polski do Unii Europejskiej (1996-2003) korzystały z kredytów preferencyjnych1. Jednocześnie prowadziły w latach 2004-2015 nieprzerwanie rachunkowość
w systemie Polski FADN. Kryteria te spełniały 134 gospodarstwa. Analizowane
gospodarstwa podzielone zostały na pięć grup różniących się wielkością nakładów
inwestycyjnych w latach 1996-2003: do 100 tys. zł, 100-200, 200-300, 300-400, 400
i więcej. Podział ten umożliwia analizowanie wielkości i tempa zmian majątku gospodarstw w zależności od poniesionych nakładów inwestycyjnych2.
Zasoby czynników produkcji, które są wypadkową ich ilości i jakości tworzą
określony potencjał produkcyjny [Czubak 2013]. Podstawą najlepszego wykorzy1 Kredyty preferencyjne udzielane były od roku 1994, ponieważ za lata 1994 i 1995 nie zostały

zachowane informacje o gospodarstwach korzystających z tych kredytów nie możliwe jest objęcie
badaniami wcześniejszych lat.
2 Inwestycje w niniejszej pracy są definiowane inaczej, niż w wynikach standardowych FADN.
Podstawą do ustalenia nakładów inwestycyjnych były wypłaty na działalność inwestycyjną wynikające z rachunku przepływów pieniężnych, podawane w raporcie indywidualnym gospodarstwa
rolnego. Jest to zatem wielkość wydatkowanych środków finansowych w danym roku obrachunkowym na zakup i wytworzenie środków trwałych. Takie podejście wynika z tego, że za lata 1996-2003
nie było możliwe ustalenie nakładów inwestycyjnych w analogiczny sposób jak w systemie FADN
(wyniki standardowe). Dla zachowania w jak największym stopniu porównywalności nakładów inwestycyjnych przed akcesją i po wstąpieniu Polski do UE, zdecydowano się na określanie wielkości
nakładów inwestycyjnych na podstawie strumieni wypłat, zawartych w rachunku przepływów pieniężnych.
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stania potencjału produkcyjnego jest odpowiednie alokowanie czynników wytwórczych w taki sposób, aby ich ilość i proporcje dawały układ optymalny. Jednym z mierników sprawności procesu poprodukcyjnego jest efektywność, przedstawiana jako stosunek uzyskanych efektów do poniesionych nakładów [Ziętara
i Zieliński 2012].
W pierwszym etapie analizowano produktywność czynników wytwórczych,
wykorzystując cząstkowe wskaźniki produktywności ziemi, pracy i majątku trwałego. Wadą cząstkowych wskaźników produktywności jest przypisanie całego
efektu jednemu czynnikowi [Rajtar 1984]. W celu ustalenia łącznego wpływu
czynników wytwórczych na produkcję, posłużono się nieparametryczną metodą DEA – Data Envelopment Analysis [Kagan 2014; Rusielik 2011; Ziółkowska
2009]. Metoda DEA określana jest mianem analizy brzegowej lub metody obwiedni, pozwala bowiem ustalić, z jaką efektywnością (skutecznością) wielowymiarowe nakłady przekształcane są w wielowymiarowe rezultaty. Wybór tej metody podyktowany był ważną przesłanką. Realizując badania regionalne na podstawie danych FADN w długim okresie, z wykorzystaniem danych panelowych,
napotyka się na problem małych liczebności prób badawczych. Przezwyciężenie
tego problemu umożliwia zastosowanie metody DEA, przy zastosowaniu której
możliwa jest ocena efektywności pojedynczych podmiotów na tle ogółu próby
[Kagan 2014].Taka sytuacja występuje w niniejszych badaniach, gdzie jest stosunkowo niewielka liczba gospodarstw w poszczególnych grupach, różniących się
wielkością nakładów inwestycyjnych.
Całkowitą efektywność czynników wytwórczych określono wykorzystując
metodę DEA w wersji VRS o zmiennych efektach skali. Po stronie nakładów
uwzględniono:
– powierzchnię użytków rolnych własnych i dzierżawionych w hektarach,
– wartości aktywów trwałych bez ziemi,
– zatrudnienie w AWU/gospodarstwo.
Natomiast po stronie efektów, wartość produkcji ogółem3.
Wskaźniki efektywności technicznej, oszacowane za pomocną metody DEA
mieszczą się w przedziale od 0 do 1 [Kagan 2004]. W przypadku modelu ukierunkowanego na nakłady, różnica pomiędzy wartością wskaźnika dla danego obiektu,
a 1 oznacza stopień redukcji nakładów, wymagany do osiągnięcia pełnej efektywności.
Efektywności technicznej czynników wytwórczych nie ograniczono tylko do
analiz o charakterze statycznym. Badano również zmiany dynamiki efektywności,
3 Wartość produkcji i majątku trwałego wyrażono w cenach stałych z 2015 roku. Dla obliczenia
wartości produkcji wykorzystano wskaźniki zmian cen GUS dla produkcji roślinnej i zwierzęcej
oraz ogólny wskaźnik wzrostu cen dla produkcji pozostałej. Majątek trwały wyrażono w cenach
z 2015 roku, wykorzystując wskaźnik GUS wzrostu cen towarów i usług kupowanych na cele inwestycyjne.
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wykorzystując do tego celu indeks produktywności Malmquista [Kagan 2014; Kucharski, 2014; Ziólkowska 2009]. Indeks ten poddano dekompozycji na zmiany
efektywności technicznej (technical efficiency change – TE) i postępu technologicznego (technoloogical change – T). Iloczyn tych dwóch zmian jest równy
indeksowi produktywności całkowitej Malmquista (Total Factor Productivity –
TFP), określającego zmiany w okresie t w stosunku do okresu t+1. Indeks TFP
można zapisać jako:

TFP t, t +1 = T E t, t + 1 * T t, t + 1

Jeżeli wartość indeksu jest równa jedności to dane gospodarstwo nie wykazuje
zmian w produktywności. Gdy indeks jest większy od jedności, gospodarstwo
wykazuje postęp w produktywności, a zmniejsza produktywność, jeśli indeks jest
mniejszy od jedności.

3. Wyniki badań
Analizowane gospodarstwa różniły się wielkością nakładów inwestycyjnych4. Gospodarstwa o największych nakładach inwestycyjnych wydały około pięciokrotnie
więcej, niż gospodarstwa o najmniejszych inwestycjach. Wielkość nakładów inwestycyjnych w gospodarstwach o największej skali inwestycji wynosiła w latach
1996-2015 od 2,7 do 3,0 mln zł (tabela 1). Po akcesji do UE aktywność inwestycyjna rolników zdecydowanie wzrosła, szczególnie duża była w latach 2012-2015,
40-50% inwestycji zrealizowana była w tym okresie. Największa dynamika wydatków była w grupie gospodarstw, które przed akcesją wydały około 350 tys. zł
(gospodarstwa zaliczone do grupy 300-400 tys. zł). Również dość dużą dynamiką
wydatków inwestycyjnych po akcesji charakteryzowały się gospodarstwa, które
wydały na inwestycje przed akcesją około 500 tys. zł.

4 Wszystkie analizowane gospodarstwa przed akcesją do Unii Europejskiej korzystały z kredytów preferencyjnych. Kierunki inwestowania były następujące: zakup gruntów – 20% gospodarstw,
maszyny i ciągniki – 44% gospodarstw, inwestycje budowalne – 20% gospodarstw i inwestycje
wielokierunkowe – 16% gospodarstw. Po akcesji do UE gospodarstwa te korzystały z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 2004-2006 i środków PROW 2007-2013. Na podstawie danych FADN nie
można ustalić jaka była struktura tych środków oraz jakie były kierunki inwestowania. Ze sprawo
zdań ARiMR wynika, że 95% funduszy unijnych wydatkowane było na zakup maszyn, wyposażenia
i ciągników. Gospodarstwa badane kupowały także ziemię, finansując zakup ze środków własnych
i kredytów preferencyjnych.
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Tabela 1
Wielkość nakładów inwestycyjnych w latach 1996-2015 w tys. zł
na gospodarstwo
Lata

Nakłady inwestycyjne w latach 1996-2003 w tys. zł
do 100

100-200

200-300

300-400

400 i więcej

1996-2003

56,2

146,5

241,7

342,7

523,6

2004-2007

188,6

232,3

326,6

559,7

538,4

2008-2011

175.3

383,8

288,2

854,9

699,5

2012-2015

240,9

471,2

616,8

1218,8

1001,3

Ogółem

661.2

1233,9

1473,4

2976,2

2762,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN.

Pomimo, że aktywność inwestycyjna rolników wzrosła po akcesji Polski do Unii
Europejskiej, co wynikało głównie z korzystniejszych warunków przyznawania tych
środków, niż w ramach krajowych programów wsparcia, to jednak zróżnicowanie
skali inwestowania w latach 1996-2003 było większe niż po roku 2004. Różnica
w wielkości nakładów inwestycyjnych pomiędzy gospodarstwami o najmniejszych
i największych inwestycjach była ponad dziewięciokrotna (9,3). Należy jednak
zwrócić uwagę na fakt, że nie tylko wielkość nakładów inwestycyjnych przed akcesją przesądziła o skali inwestowania po roku 2004, ale również duże znaczenie miał
czynnik ludzki, postawa rolników. Potwierdzeniem tego są gospodarstwa, w których wydano na inwestycje około 350 tys. zł. Nakłady inwestycyjne w tych gospodarstwach przed akcesją były o 35% mniejsze, niż w gospodarstwach, które inwestowały najwięcej, a w latach 2012-2015 rolnicy ci zainwestowali o 33% więcej. Należy
dodać, że były to gospodarstwa o zbliżonej wielkości obszarowej, około 100 ha.
Podstawowym czynnikiem produkcji w rolnictwie jest ziemia, chociaż w warunkach intensywnego rolnictwa jej znaczenie maleje. Następuje bowiem substytucja ziemi nakładami kapitałowymi. Wzrost intensywności produkcji powoduje zwiększenie produkcji z hektara, tą samą wielkość produkcji można osiągnąć
przy mniejszym zaangażowaniu ziemi. Pomimo technicznych i organizacyjnych
możliwości wzrostu produktywności ziemi, zainteresowanie ze strony rolników
powiększeniem gospodarstwa wcale nie maleje, a wręcz przeciwnie – wzrasta.
Szczególnie powiększeniem gospodarstwa zainteresowani są rolnicy posiadający
większe gospodarstwa. Wzrost zainteresowania wynika z tego, że powierzchnia
gospodarstwa jest podstawowym wyznacznikiem skali produkcji. W warunkach
pogarszającej się jednostkowej opłacalności produkcji, wzrost skali produkcji zapewnia stabilizację dochodu z gospodarstwa.
W badanych gospodarstwach zaszły duże zmiany w powierzchni użytkowanej
ziemi. Zmiany te były tym większe im więcej inwestowali rolnicy. Gospodarstwa,
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które inwestowały najmniej (do 100 tys. zł w okresie przed akcesją) powiększyły
obszar użytkowanej ziemi o około 10 hektarów (o 39%). Natomiast gospodarstwa
inwestujące przed akcesją najwięcej powiększyły w latach 1996-2015 powierzchnie użytkowanych gruntów trzykrotnie. Dynamika powiększania gospodarstw
była większa przed akcesją, wynika to z większej podaży ziemi w tym okresie.
W roku 2015 były to gospodarstwa ponad 100 hektarowe (tabela 2). W wyniku
realizowanych inwestycji ukształtowały się trzy grupy gospodarstw o zbliżonej
powierzchni gruntów (rysunek 1). Pierwszą grupę stanowią gospodarstwa, które inwestowały najmniej, ich średnia powierzchnia w roku 2015 wynosiła 34,5
hektara. Drugą grupę stanowią gospodarstwa, które przed akcesją wydały na inwestycje 100-300 tys. zł, w roku 2015 były to gospodarstwa około 60 hektarowe.
Natomiast gospodarstwa, które w latach 1996-2003 wydały na inwestycje ponad
300 tys. zł były największe i miały ponad 100 ha użytków rolnych. Szczególnie
na uwagę zasługują gospodarstwa, które na inwestycje w okresie przed akcesyjnym wydały ponad 500 tys. zł. Powiększyły one obszar użytkowanej ziemi prawie
trzykrotnie. Tak duży wzrost powierzchni gospodarstw niesie za sobą nie tylko
zmiany o charakterze zasobowym ale także jakościowym.
Tabela 2
Powierzchnia użytkowanej ziemi w ha użytków rolnych według
wielkości nakładów inwestycyjnych przed akcesją
Lata

Nakłady inwestycyjne w latach 1996-2003 w tys. zł
do 100

100-200

200-300

300-400

400 i więcej

Powierzchnia użytkowanej ziemi ha użytków rolnych (UR)
1996-2003

24,5

32,1

31,2

45,2

34,2

2004-2007

31,1

44,3

42,2

63,1

82,0

2008-2011

32,5

50,6

48,2

74,5

92,3

2012-2015

34,0

55,1

53,2

96,6

99,3

Powierzchnia UR gospodarstw o najniższych inwestycjach =1(krotność)
1996-2003

1

1,3

1,3

1,8

1,4

2004-2007

1

1,4

1,4

2,0

2,6

2008-2011

1

1,6

1,5

2,3

2,8

2012-2015

1

1,6

1,6

2,8

2,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN.
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Rysunek 1
Powierzchnia użytkowanej ziemi w ha użytków rolnych według
wielkości nakładów inwestycyjnych przed akcesją

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN.

Zmiany w wyposażeniu w majątek trwały były jeszcze większe niż powierzchni
gospodarstw. Ze względu na niemożliwość ustalenia według tych samych zasad
wartości ziemi, która do roku 2010 wyceniana była według cen urzędowych, a po
roku 2010 według cen wolnorynkowych wyłączono z majątku trwałego wartość
ziemi i porównywano zmiany wyposażenia gospodarstw w majątek trwały bez
ziemi. W okresie przedakcesyjnym gospodarstwa, które inwestowały najwięcej,
dysponowały w stosunku do gospodarstw o najmniejszych inwestycjach majątkiem trwałym około dwukrotnie większym (od 1,7 do 2,1). W latach 2012-2015
zróżnicowanie gospodarstw po względem wyposażenia w majątek trwały zwiększyło się. Gospodarstwa, które inwestowały najwięcej dysponowały majątkiem
trwałym od 3,2 do 3,8-krotnie większym (tabela 3). Jeszcze większe zróżnicowanie gospodarstw było pod względem wyposażenia w maszyny, urządzenia i środki transportu. Wartość maszyn w tych gospodarstwach była około czterokrotnie
większa w stosunku do gospodarstw o najmniejszych inwestycjach5.

5 Uwzględniając silną korelacje pomiędzy powierzchnią gospodarstwa, a wielkością ekono-

miczną i wyposażeniem w majątek ogółem (współczynniki korelacji powyżej 0,8) ograniczono
analizę gospodarstw ze względu na potencjał produkcyjny do powierzchni użytkowanych gruntów
i wyposażenia w majątek trwały bez ziemi.
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Tabela 3
Majątek trwały bez wartości ziemi według wielkości nakładów
inwestycyjnych przed akcesją
Lata

Nakłady inwestycyjne w latach 1996-2003 w tys. zł
do 100

100-200

200-300

300-400

400 i więcej

Majątek trwały bez wartości ziemi tys. zł na gospodarstwo
1996-2003

282,3

355,2

338,8

594,7

489,4

2004-2007

373,7

470,9

476,5

967,0

917,1

2008-2011

378,0

544,1

485,9

1248,1

1113,7

2012-2015

372,4

598,0

568,8

1428,9

1176,5

Majątek trwały gospodarstw o najniższych inwestycjach =1(krotność)
1996-2003

1

1,3

1,2

2,1

1,7

2004-2007

1

1,3

1,3

2,6

2,5

2008-2011

1

1,4

1,3

3,3

2,9

2012-2015

1

1,6

1,5

3,8

3,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN.

Produktywność czynników produkcji przedstawiono w formie cząstkowych
wskaźników produktywności ziemi, pracy i majątku trwałego. Produktywność ziemi w większości gospodarstw była na zbliżonym poziomie i wynosiła od 6,2 do
6,9 tys. zł/ha UR. W latach 2004-2015 nie wystąpiła poprawa wykorzystania podstawowego czynnika produkcji jakim jest ziemia. Jedynie w gospodarstwach o wielkości nakładów inwestycyjnych przed akcesją 300-400 tys. zł była największa – ponad
9 tys. zł/ha UR i w stosunku do okresu 2004-2007 wzrosła o 13% (tabela 4). W tej
grupie dominowały gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka. Produktywność ziemi wynika z relacji jaka występuje pomiędzy tempem wzrostu produkcji
z gospodarstwa, a tempem wzrostu powierzchni gospodarstw. W latach 2004-2015
średnia wartość produkcji na gospodarstwo w cenach stałych z 2015 roku wzrosła
o 41%. W tym czasie średnia powierzchnia gospodarstwa wzrosła o 33,7%, a średnia
produkcja z hektara w badanych gospodarstwach o 5,5%. Tempo wzrostu produkcji i wzrostu powierzchni gospodarstw było zróżnicowane ze względu na wielkość
nakładów inwestycyjnych. W gospodarstwach, które wydały na inwestycje przed
akcesją 200-300 tys. zł, powierzchnia gospodarstw wzrastała szybciej niż produkcja
z gospodarstwa, co skutkowało spadkiem produkcji z hektara. Jedynie w gospodarstwach o wielkości nakładów inwestycyjnych 300-400 tys. zł tempo wzrostu produkcji z gospodarstwa było znacznie większe, niż wzrostu powierzchni gospodarstwa, w gospodarstwach tych produkcja na hektar wzrosła o 13%.
Wydajność pracy w latach 2004-2015 we wszystkich gospodarstwach wzrosła, chociaż wzrost ten był bardzo zróżnicowany od 2 do 42%. Wydajność pracy
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zależała nie tylko od wielkości realizowanych inwestycji, ale także od powierzchni
gospodarstwa. W gospodarstwach o najmniejszych inwestycjach i średniej powierzchni około 35 hektarów wydajność pracy była najmniejsza, około 100 tys.
zł/AWU. W gospodarstwach o wielkości inwestycji 100-300 tys. zł i średniej powierzchni 55 hektarów produkcja na osobę pełnozatrudnioną wynosiła około
170 tys. zł/AWU. Największą wydajność pracy osiągnęły gospodarstwa największe – 100 hektarowe, wartość produkcji na osobę pełnozatrudnioną wynosiła
240-270 tys. zł/AWU. Gospodarstwa największe osiągnęły od 2,2 do 2,5-krotnie
większą wydajność pracy w stosunku do gospodarstw najmniejszych.
Produktywność majątku trwałego bez ziemi wzrosła w niewielkim stopniu.
Były gospodarstwa, w których produktywność majątku trwałego wzrosła od 3 do
17%, a także gospodarstwa, w których nastąpił niewielki spadek produktywności
3-5% (tabela 4). Produktywność majątku trwałego była wypadkową tempa wzrostu produkcji i wzrostu majątku. W latach 2004-2015 tempo wzrostu produkcji we
wszystkich gospodarstwach było większe o 7,8 p.p., niż tempo wzrostu majątku
trwałego. Porównując relacje produktywności majątku trwałego w stosunku do
gospodarstw o najmniejszych inwestycjach to w większości gospodarstw nastąpiło pogorszenie produktywności, nieznaczna poprawa była w gospodarstwach
o wielkości inwestycji 300-400 tys. zł.
Z dotychczasowych analiz wynika, że w latach 2004-2015 nie było znaczącej
poprawy efektywności wykorzystania czynników produkcji. Na tym tle ważna
jest analiza syntetycznego wskaźnika efektywności technicznej DEA-VRS. Efektywność całkowita czynników wytwórczych w gospodarstwach ze względu na
wielkość realizowanych inwestycji wzrastała. W latach 2012-2015 w stosunku do
lat 2004-2007, w największym stopniu wzrosła efektywność w gospodarstwach
o wielkości inwestycji 300-400 tys. zł. Wzrost efektywności o 13%, natomiast
w gospodarstwach o wielkości inwestycji 200-300 tys. zł oraz 400 i więcej, był to
wzrost około 2%. Ponadto efektywność gospodarstw o zbliżonych inwestycjach
była bardzo wyrównana. Porównując zmiany efektywności w latach 2004-2015,
stwierdzono, że nastąpiło zmniejszenie zróżnicowania efektywności całkowitej,
która ukształtowała się na poziomie 0,760, niezależnie od wielkości realizowanych inwestycji (tabela 5). W celu osiągnięcia pełnej efektywności, nakłady czynników produkcji należałoby zmniejszyć o około 25%. Ze względu na silną korelację wielkości inwestycji z powierzchnią gospodarstw należy uznać, że obszar
użytkowanej ziemi miał niewielki wpływ na efektywność gospodarstw. Relacja
efektywności gospodarstw o największych inwestycjach, obszarowo największych
w stosunku do gospodarstw o najmniejszych inwestycjach i o małej powierzchni
użytków rolnych, w latach 2004-2015 nie zmieniła się, pozostała na poziomie 1:1.
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Tabela 4
Produktywność czynników produkcji według wielkości nakładów
inwestycyjnych przed akcesją
Lata

Nakłady inwestycyjne w latach 1996-2003 w tys. zł
do 100

100-200

200-300

300-400

400 i więcej

Produktywność ziemi – produkcja ogółem w zł na ha użytków rolnych
2004-2007

6276

6534

6593

8132

6953

2008-2011

6125

6199

6218

8987

6661

2012-2015

6269

6891

6046

9190

6975

Dynamika 2004-2007 = 100
2008-2011

97,6

94,9

94,3

110,5

95,8

2012-2015

99,9

105,5

91,7

113,0

100,3

Wydajność pracy – produkcja ogółem w tys. zł na pełnozatrudnionego (AWU)
2004-2007

94,0

140,1

148,9

188,8

236,4

2008-2011

102,7

153,4

152,7

229,6

233,2

2012-2015

108,9

179,5

169,2

268,7

240,3

Dynamika 2004-2007 = 100
2008-2011

109,4

109,5

102,6

121,6

98,6

2012-2015

115,9

128,2

113,7

142,3

101,6

Produktywność majątku trwałego – produkcja na 100 zł majątku trwałego bez ziemi
2004-2007

52,3

61,6

58,4

53,1

62,2

2008-2011

52,7

57,8

61,8

54,7

55,2

2012-2015

57,2

63,5

56,7

62,3

58,9

Dynamika 2004-2007 = 100
2008-2011

100,8

93,9

105,8

103,0

88,7

2012-2015

109,5

103,1

97,1

117,2

94,7

Źródło: Obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych FADN.

Większe zróżnicowanie gospodarstw było pod względem efektywności skali
produkcji DEA-SE, chociaż efektywność skali w badanych latach wzrastała nieco
wolniej, niż efektywność całkowita. W gospodarstwach o inwestycjach 400 tys. zł
i więcej pozostała na tym samym poziomie, w pozostałych gospodarstwach, z wyjątkiem gospodarstw o wielkości inwestycji 100-200 tys., wzrosła o 6-7%. Większą
efektywnością skali produkcji charakteryzowały się gospodarstwa o większych inwestycjach i obszarowo większe. Gospodarstwa, które wydały na inwestycje w latach 2004-2015 około 3 mln i o powierzchni ponad 100 ha osiągnęły około 30%
wyższą efektywność skali w stosunku do gospodarstw najmniejszych.
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Tabela 5
Efektywność techniczna czynników wytwórczych i efektywność
skali produkcji według wielkości nakładów inwestycyjnych przed akcesją
Lata

Nakłady inwestycyjne w latach 1996-2003 w tys. zł
do 100

100-200

200-300

300-400

400 i więcej

Wskaźniki efektywności technicznej DEA-VRS
2004-2007

0,732

0,708

0,751

0,680

0,746

2008-2011

0,750

0,723

0,757

0,714

0,740

2012-2015

0,762

0,756

0,762

0,769

0,760

2008-2011

102,47

102,11

100,75

105,00

99,24

104,13

106,77

101,42

113,09

101,92

Dynamika 2004-2007 = 100
2012-2015

Efektywność gospodarstw o najniższych inwestycjach =1 (krotność)
2004-2007

1

0,97

1,03

0,93

1,02

2008-2011

1

0,96

1,01

0,95

0,99

2012-2015

1

0,99

1,00

1,01

1,00

2004-2007

0,654

0,740

0,718

0,842

0,852

2008-2011

0,662

0,751

0,759

0,858

0,836

2012-2015

0,699

0,768

0,763

0,895

0,852

2008-2011

101,2

101,5

105,7

101,9

98,1

2012-2015

106,9

103,8

106,3

106,3

100,0

Efektywność skali produkcji DEA-SE

Dynamika 2004-2007 = 100

Gospodarstwa o najniższych inwestycjach =1 (krotność)
2004-2007

1

1,13

1,10

1,29

1,30

2008-2011

1

1,13

1,15

1,30

1,26

2012-2015

1

1,16

1,09

1,28

1,22

Źródło: Obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych FADN.

Dotychczasowa analiza efektywności technicznej oparta była na danych przekrojowych – ujęcie statyczne. Analizowano również zmiany efektywności w ujęciu dynamicznym, wykorzystując do tego celu indeks produktywności Malmquista. Analizowane gospodarstwa charakteryzowały się zbliżoną produktywnością całkowitą.
Największą produktywność całkowitą (TFP-1,069) osiągnęły gospodarstwa, które
w badanym okresie najwięcej inwestowały, były to także gospodarstwa największe,
około 100 hektarowe. Z kolei najniższą, gospodarstwa, które inwestowały na zbliżonym poziomie, również o tej samej powierzchni (TFP-1,036). Zróżnicowanie produktywności całkowitej pomiędzy tymi gospodarstwami było niewielkie i wynosiło 3,2%.
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We wszystkich grupach w gospodarstwach indeksy produktywności całkowitej (TFP) były powyżej 1. Oznacza to, że w latach 2004-2015 wystąpił postęp
w produktywności (tabela 6). Największe znaczenie dla poprawy produktywności
całkowitej miał postęp technologiczny (T). Inwestycje, które realizowali rolnicy w latach 2004-2015 dotyczyły głównie zakupu najnowszej generacji maszyn
i urządzeń, były nośnikiem postępu technicznego (TE). Sprzęt ten umożliwił
wdrożenie nowych technologii, uprawy gleby, nawożenia i ochrony roślin, które
wykazały się większą efektywnością, niż postęp techniczny (TE).
Tabela 6
Wskaźniki całkowitej produktywności Malmquista (TFP)
Nakłady inwestycyjne
w tys. zł

Zmiana efektywności
technicznej (TE)

Postęp
technologiczny (T)

Produktywność
całkowita (TFP)

do 100

1,005

1,037

1,043

100-200

1,013

1,038

1,051

200-300

0,998

1,040

1,037

300-400

1,020

1,048

1,069

400 i więcej

0,994

1,043

1,036

Ogółem

1,005

1,040

1,045

Źródło: Opracowanie własne na podstawie obliczeń z wykorzystaniem programu
DEAP 2.1.6

Podstawowym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest uzyskanie
jak najkorzystniejszego efektu ekonomicznego. W przypadku indywidualnych
gospodarstw rolnych będzie to dążenie do uzyskania jak największego dochodu
(Zegar, 2003). W latach 2004-2015 dochody analizowanych gospodarstw wzrosły
o 48,1%. Dynamika wzrostu dochodu była zróżnicowana w zależności od wielkości realizowanych inwestycji. W gospodarstwach o najniższych i najwyższych
inwestycjach dochód wzrósł o 38%, a w gospodarstwach o inwestycjach 300400 tys. zł o 111% (tabela 7).
Najniższe dochody osiągnęły gospodarstwa najmniej inwestujące (około
35 hektarowe), w latach 2012-2015 średni dochód w tych gospodarstwach wynosił 82 tys. zł i był czterokrotnie niższy w stosunku do dochodu gospodarstw, które
inwestowały najwięcej, były to gospodarstwa ponad 100 hektarowe. Średni dochód w tych gospodarstwach wynosił około 330 tys. zł. Zróżnicowanie dochodów
nie wynika tylko z większej powierzchni tych gospodarstw. Gospodarstwa o wielkości inwestycji 300-400 tys. zł były 2,8-krotnie większe w stosunku do gospo6 Coelli T. J. (1996): Centre for Efficiency and Productivity Analisis (CEPA) Working Papers.
CEPA Working Papers Department of Econometrics University of New England Armidale, NSW
2351, Australia, No. 8, s. 43-47.
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darstw o najmniejszych inwestycjach, a pod względem dochodu, zróżnicowanie
było znacznie większe – bo czterokrotne. Z relacji tych wynika, że nie tylko powierzchnia gospodarstwa ma decydujący wpływ na wielkość dochodu. Jest szereg
innych czynników wpływających na dochody, jak: zarządzanie gospodarstwem,
kierunek produkcji, koszty produkcji, a szczególnie koszty stałe, które łatwiej ograniczyć w gospodarstwach większych. Dobrym przykładem, że obszar gospodarstwa
nie jest jedyną determinantą dochodu jest porównanie dwóch grup gospodarstw
o średniej powierzchni w roku 2015 – 102 hektary, które w latach 1996-2015 wydały
na inwestycje około 3 mln zł. Do roku 2011 dochody tych gospodarstw były na zbliżonym poziomie, natomiast średni dochód w latach 2012-2015 gospodarstw, które
wydały na inwestycje 300-400 tys. zł, był o 44% wyższy niż gospodarstw inwestujących przed akcesją najwięcej. Po roku 2012 nastąpił w tych gospodarstwach gwałtowny spadek dochodu. Spadek dochodu był także w gospodarstwach o wielkości
inwestycji przed akcesją 300-400 tys. zł, ale nie tak duży (rysunek 2).
Tabela 7
Dochody gospodarstw według wielkości nakładów inwestycyjnych
Lata

Nakłady inwestycyjne w latach 1996-2003 w tys. zł
do 100

100-200

200-300

300-400

400 i więcej

Dochód gospodarstwa rolniczego w tys. zł na gospodarstwo
2004-2007

59,3

84,9

77,7

156,3

165,8

2008-2011

79,9

121,9

117,6

232,4

233,3

2012-2015

82,3

141,7

117,3

330,0

228,6

2008-2011

134,8

143,6

151,3

148,7

140,7

2012-2015

138,8

166,9

151,0

211,1

137,9

Dynamika 2004-2007 = 100

Gospodarstwa o najniższych inwestycjach =1(krotność)
2004-2007

1

1,4

1,3

2,6

2,8

2008-2011

1

1,5

1,5

2,9

2,9

2012-2015

1

1,7

1,4

4,0

2,8

Źródło: Obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych FADN.

Lata 2012-2015 charakteryzują się pogorszeniem koniunktury w rolnictwie,
o czym świadczy wskaźnik relacji cen produktów rolnych sprzedawanych do towarów i usług zakupywanych („nożyce cen”), który w roku 2012 wynosił – 98,3
(rok poprzedni = 100), 2013 – 99,1; 2014 – 94,8; 2015 – 98,8 (GUS,2017).Wahania
dochodów po roku 2012 pokazują jak duży wpływ na dochody mają relacje rynkowe, a także zarządzanie gospodarstwem, jedni rolnicy w sytuacjach kryzysowych radzą sobie lepiej, a inni gorzej.
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Rysunek 2
Dochody gospodarstw według wielkości nakładów inwestycyjnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN.

4. Wnioski
1. Inwestycje realizowane w ramach krajowych programów wsparcia i środków unijnych przyczyniły się do zwiększonej polaryzacji majątkowej. Zróżnicowanie gospodarstw o najmniejszych i największych inwestycjach ze
względu na obszar użytkowanej ziemi wzrosło z 1:1,5 przed akcesją do 1:3
po akcesji. Natomiast wyposażenie w majątek trwały z 1:2 do 1:4. Większa
polaryzacja wystąpiła ze względu na wyposażenie w majątek trwały, niż ze
względu na powierzchnię użytkownej ziemi. Jest to skutkiem dominującego
kierunku inwestowania po roku 2004 oraz ograniczenia podaży ziemi po
akcesji Polski do Unii Europejskiej.
2. W latach 2004-2015 nieznacznie wzrosła produktywność czynników produkcji. Największy wzrost dotyczył wydajności pracy, od 2 do 42%. Podobna
sytuacja wystąpiła w odniesieniu do efektywności całkowitej czynników wytwórczych, wzrost od 2 do 13%. Większe zróżnicowanie gospodarstw było
pod względem efektywności skali produkcji. Gospodarstwa, które wydały
na inwestycje około 3 mln zł, o powierzchni ponad 100 ha, osiągnęły o 30%
wyższą efektywność skali, w stosunku do gospodarstw najmniejszych.
3. Niezależnie od wielkości realizowanych inwestycji w latach 2004-2015 wystąpił postęp w produktywności, indeksy produktywności całkowitej (TFP)
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były powyżej 1. Największe znaczenie dla poprawy produktywności całkowitej miał postęp technologiczny. Inwestycje, które realizowali rolnicy dotyczyły głównie zakupu najnowszej generacji maszyn, były nośnikiem postępu technicznego. Sprzęt ten umożliwił wdrożenie nowych technologii, które
wykazały się większą efektywnością, niż postęp techniczny. Analiza w ujęciu
dynamicznym, upoważnia do stwierdzenia, że w procesie modernizacji
badanych gospodarstw wystąpił efekt synergii, nowa technika umożliwiła
wprowadzenie bardziej efektywnych technologii.
4. Dochody gospodarstw w większym stopniu zależały od powierzchni użytkowanej ziemi, niż efektywności czynników wytwórczych. Największe dochody, 3-4 krotnie wyższe w stosunku do gospodarstw mniejszych – 35 hektarowych, osiągnęły gospodarstwa ponad 100 hektarowe. Ponadto na dochody miały duży wpływ relacje rynkowe „nożyce cen”, im większa skala
produkcji, tym większy wpływ rynku na poziom dochodów. Wzrasta zatem
ryzyko ekonomiczne wraz ze wzrostem skali produkcji, ma to szczególne
znaczenie w procesie inwestowania, a także przy spłacie zobowiązań.
5. Wyniki badań w pełni potwierdziły postawioną hipotezę: subsydiowanie
gospodarstw rolnych w ramach krajowych programów wsparcia oraz mechanizmów WPR przyczyniło się do zwiększonej polaryzacji majątkowej
i ekonomicznej gospodarstw.
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WPŁYW WIELKOŚCI NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA POTENCJAŁ
PRODUKCYJNY I EFEKTYWNOŚĆ GOSPODARSTW ROLNYCH W PODREGIONIE
BYDGOSKIM

Słowa kluczowe: inwestycje, potencjał produkcyjny gospodarstw, efektywność
czynników produkcji, dochody gospodarstw
STRESZSZCZENIE

Celem artykułu jest określenie wpływu wielkości nakładów inwestycyjnych przed i po
akcesji Polski do Unii Europejskiej na zmiany potencjału produkcyjnego i efektywność
gospodarstw. Badaniami objęto gospodarstwa z podregionu bydgoskiego (byłe województwo bydgoskie), które przed akcesją do Unii Europejskiej korzystały z kredytów prefe-
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rencyjnych. Jednocześnie prowadziły w latach 2004-2015 nieprzerwanie rachunkowość
w systemie Polski FADN. Efektywność czynników wytwórczych określono wykorzystując
cząstkowe wskaźniki produktywności: ziemi, pracy i majątku trwałego oraz efektywność
całkowitą metodę DEA (Analiza Obwiedni Danych) w wersji VRS o zmiennych efektach
skali. Analizowano również zmiany efektywności w ujęciu dynamicznym, wykorzystując
do tego celu indeks produktywności Malmquista (TFP). Inwestycje realizowane w ramach
krajowych programów wsparcia i środków unijnych przyczyniły się do zwiększonej polaryzacji majątkowej. Dochody gospodarstw w większym stopniu zależały od powierzchni
użytkownej ziemi, niż efektywności czynników wytwórczych. Ponadto na dochody miały
duży wpływ relacje rynkowe – „nożyce cen”.

ROMAN SASS
IMPACT OF THE INVESTMENT EXPENDITURES’ AMOUNTS ON THE PRODUCTION
POTENTIAL AND EFFICIENCY OF FARMS IN THE SUB-REGION OF BYDGOSZCZ

Keywords: investments, production potential of farms, efficiency of the production factors,
incomes of farms
SUM M A RY

Determination of the impact of the investment expenditures, prior to and after accession of Poland to the European Union, on the changes in the production potential,
and efficiency of farms is the purpose of the article. Farms from the sub-region of Bydgoszcz (former Province of Bydgoszcz) which prior to accession to the European Union
took advantage of preferential credits, and which at the same time in the years 2004-2015
conducted uninterruptedly accountancy in the Polish FADN system, were covered by the
studies. Efficiency of the production factors has been established with the use of the partial
productivity factors: land, labour and fixed property, as well as the total efficiency with the
DEA (Data Envelopment Analysis) method in the VRS (Variable Returns to Scale) version, of variable scale’s effects. Also, the efficiency changes from dynamic perspective have
been analysed using for that purpose the Malmquist productivity index (TFP). Investments realized within the frames of the domestic support programmes and the EU funds,
have contributed to the increased property’s polarization. Incomes of farms depended to
a bigger degree on the land used than on efficiency of production factors. Moreover, the
market relations – „price scissors” – have had a big impact on incomes.
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1. Wstęp
W Polsce od szeregu lat rozwija się dynamicznie produkcja drobiarska, zarówno
jaj, jak i żywca drobiowego. Sprzyjała temu dobra koniunktura na rynku polskich
producentów drobiu. Konkurencyjność cenowa polskiego mięsa drobiowego wobec innych gatunków mięs pobudzała popyt w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Dzięki przewadze cenowej następowało systematyczne zwiększanie eksportu. W roku 2017 udział eksportu w produkcji żywca drobiowego w kraju wyniósł
39%1, wobec 32% w roku 20142. Produkcja żywca drobiowego wynosiła w roku
2017 około 2 830 tys. ton, podczas gdy w roku 2014 ok. 2 210 tys. ton3. Wzrost
wielkości produkcji i utrzymywanie się jej rentowności sprzyjał rozwojowi działalności inwestycyjnej w zakresie ferm drobiarskich. W roku 2018 przewiduje
się dalszy wzrost zarówno produkcji, jak i eksportu drobiu rzeźnego, choć o niższej dynamice oraz utrzymanie rentowności produkcji drobiu rzeźnego pomimo
spadku jej opłacalności [T. Chrościcki i inni 2017].
1 Rynek drobiu i jaj stan i perspektywy. Nr 52, seria „Analizy Rynkowe”, współaut.: T. Chro-

ścicki, G. Dybowski, M. Mieczkowski, D. Pasińska, K. Świetlik. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2017, s. 3.
2 Rynek drobiu stan i perspektywy. Nr 47,seria „Analizy Rynkowe”, współaut.: T. Chrościcki, G.
Dybowski, D. Pasińska, K. Świetlik. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2015, s.3.
3 Źródła jak wyżej.
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Nieco mniej optymistyczna jest sytuacja w produkcji jaj. Jej rozwój w dużym
stopniu jest również uzależniony od możliwości eksportowych. Producenci jaj konsumpcyjnych zostali objęci w roku 2012 obowiązkową wymianą klatek w chowie
bateryjnym kur niosek, co miało konsekwencje w spadku produkcji jaj w kolejnych
latach. Produkcja kształtowała się w latach 2013-2017 na poziomie 504-510 tys.
ton i wciąż jest niższa, niż przed wymianą klatek, choć miała tendencję wzrastową
[T. Chrościcki, G. Dybowski i inni 2017]. Produkcja jaj uzależniona jest w znacznej
mierze od nabywców zagranicznych. W roku 2017 zakupili oni około 41% jaj konsumpcyjnych, jednocześnie nastąpił wzrost cen jaj w kraju po latach utrzymywania
się tendencji spadkowych cen [T. Chrościcki, G. Dybowski i inni 2017]. Przyczyniło
się do tego zapewne ograniczenie produkcji w kilku krajach Wspólnoty (Holandia,
Belgia, Niemcy), na skutek wykrycia pestycydu w jajach (fipronil) i wzrost zapotrzebowania na te produkty, importowane z innych krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie niektórzy polscy producenci borykali się z klęską ptasiej grypy, salmonellozą,
co było dla innych impulsem do podniesienia cen. Wpłynęło to niewątpliwie na
poprawę opłacalności produkcji jaj, która po roku 2012 kształtowała się zmiennie,
nie tylko na skutek wahań popytu, wymogów administracyjnych (klatki), ale też
wspomnianych chorób oraz wahań cen mieszanek paszowych, które są podstawowym kosztem bezpośrednim w produkcji drobiarskiej. W związku z tak dynamicznymi zmianami uwarunkowań w produkcji drobiarskiej w artykule przedstawiono
sytuację ekonomiczną polskich ferm drobiarskich w latach 2014-2016.

2. Cel, materiał i metoda
Celem opracowania jest zaprezentowanie poziomu dochodowości i opłacalności
produkcji drobiarskiej w gospodarstwach indywidualnych, w odniesieniu do posiadanego potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji i kosztów. Materiał
empiryczny stanowiły dane rachunkowości rolnej tych samych gospodarstw indywidualnych, znajdujących się w próbie Polskiego FADN w okresie trzech lat
(2014-2016). Należały one do typu rolniczego „Drób” (oznaczonego symbolem
72)4. Ten typ obejmuje gospodarstwa specjalizujące się w chowie drobiu nieśnego,
rzeźnego i łączące obie te specjalizacje. W kolejnych latach tj. 2014, 2015 i 2016,
typ rolniczy (72) obejmował łącznie odpowiednio 97, 85 i 81 gospodarstw. Spośród nich wyselekcjonowano dwie grupy gospodarstw: kur niosek (40 obiektów)
i drobiu rzeźnego (22 obiekty). Ze względu na niezbyt liczną reprezentację gospodarstw drobiarskich w Polskim FADN do badań włączono wszystkie, które spełni4 Wyniki Standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne osób fizycznych uczestniczących w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe. Bocian M., Malanowska B. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2018, s. 45.
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ły kryterium powtarzalności w okresie trzech kolejnych lat (2014-2016). Wyniki
przedstawiono w postaci średnich arytmetycznych.

3. Omówienie wyników
Obie grupy gospodarstw drobiarskich obejmują w przeważającej liczbie jednostki silne ekonomicznie. Według klasyfikacji dokonywanej na podstawie wielkości ekonomicznej mierzonej w euro Standardowej Produkcji SO 20075 zostały
zaliczone do klasy duże6, ale przeciętne różnice w potencjale ekonomicznym tych
dwóch typów gospodarstw były blisko 2-krotne.
Tabela 1
Potencjał produkcyjny gospodarstw drobiarskich
Kierunek
produkcji

Kury nioski

Brojlery

Lata

Wielkość
Obszar UR
ekonomiczna
ha
euro SO

Aktywa
ogółem
zł

Udział
Udział nakładów
zobowiązań Nakłady pracy
pracy własnej
w aktywach
AWU
(FWU) w nakładach
%
pracy ogółem w %

2014

301 297

14,5

2 177 767

4,9

4,5

43,4

2015

316 823

14,5

2 057 968

6,1

4,0

44,2

2016

292 328

14,2

2 046 121

3,9

4,7

38,2

2014

169 031

26,5

1 893 510

17,5

3,2

51,4

2015

172 196

26,5

2 286 658

18,2

2,5

63,4

2016

155 907

23,8

2 061 999

22,2

3,4

50,1

Aktywa/
1 LU
zł

Nakłady
pracy/LU
godz.

Nakłady pracy
na 1 ha UR
AWU

Aktywa/1 ha UR
zł

7 969

36,4

0,31

150 710

c.d. tabeli 1
Kierunek
produkcji

Kury nioski

Brojlery

Lata

Pogłowie
drobiu
LU

2014

273,3

Obsada
drobiu na
1 ha
LU
18,9

2015

287,8

19,9

7 152

34,7

0,28

142 420

2016

269,5

19,0

7 594

39,1

0,33

144 495

2014

157,7

5,9

12 010

45,0

0,12

71 429

2015

165,3

6,2

13 835

44,4

0,10

86 260

2016

149,8

6,3

13 768

51,0

0,14

86 613

Źródło: Obliczenia na podstawie danych Polskiego FADN.
5 Standardowa Produkcja jest to średnia z 5 lat wartość produkcji określonej działalności roślinnej lub zwierzęcej uzyskiwana z 1 ha lub od 1 zwierzęcia w ciągu 1 roku, w przeciętnych dla
danego regionu warunkach produkcyjnych.
6 Według Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych gospodarstwa w FADN są klasyfikowane m.in. według wielkości ekonomicznej. Podstawowe grupowanie wykorzystywane w analizach FADN to klasyfikacja ES6, gdzie występuje sześć klas wielkości ekonomicznej – wśród nich
klasa „duże”. Obejmuje ona gospodarstwa z przedziału od 100 tys. do < 500 tys. euro SO [Goraj L.,
Bocian M., Cholewa I, Nachtman G., Tarasiuk R, 2012].
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W badanych gospodarstwach wielkość ekonomiczna kształtowała się zmiennie w latach, przede wszystkim z powodu zmiany w liczebności stada drobiu.
W latach 2014-2016 średnia wielkość ekonomiczna dla kur niosek wahała się
w granicach 292-316 tys. euro SO, a dla brojlerów 156-172 tys. euro SO – tabela 1.
W tym czasie pogłowie drobiu w gospodarstwach produkujących brojlery wynosiło średnio około 150-165 jednostek LU7, a w gospodarstwach z kurami nioskami
około 270-288 LU – tabela 1. Przeliczając to na sztuki fizyczne chowano od 21 do
24 tys. sztuk brojlerów oraz 20-21 tys. sztuk kur niosek.
Drób stanowił około 100% pogłowia zwierząt i w związku z tym w tabeli 1 nie
prezentowano ogólnej liczby zwierząt. Obsada kur niosek na 1 ha wynosiła około
19 LU, a brojlerów około 6 LU, co spowodowane było głównie różnicą w zasobach
ziemi. W gospodarstwach specjalizujących się w produkcji jaj średnia powierzchnia użytków rolnych wynosiła około 14 ha, zaś w przypadku brojlerów 24-26 ha.
Wartość posiadanych aktywów wahała się średnio w granicach 2 mln zł na gospodarstwo, ale z uwagi na mniejszy areał ziemi aktywa producentów jaj były większe
w przeliczeniu na 1 ha UR (tabela 1). Z kolei w relacji do jednostki LU, wartość
aktywów była wyższa u producentów drobiu rzeźnego. W finansowaniu aktywów
w gospodarstwach z drobiem rzeźnym posiłkowano się w większym stopniu kapitałem zewnętrznym8. Stanowił on od 17,5 do 22,2% wartości aktywów ogółem,
a w gospodarstwach z produkcją jaj było to od około 4 do 6% – tabela 1. W zobowiązaniach ogółem przeważały zobowiązania długoterminowe. Stanowiły od
56 do 74% w gospodarstwach z produkcją jaj i 75 do 79% u producentów drobiu
rzeźnego. Można sądzić, że producenci żywca drobiowego rozwijali ten kierunek
produkcji, inwestując w nowe obiekty. Wskazują na to dane o poziomie inwestycji
netto, zawarte w tabeli 6.
Nakłady pracy w gospodarstwach z kurami nioskami wynosiły średnio od
4 do 4,7 AWU9, a w gospodarstwach produkujących brojlery od 2,5 do 3,4 AWU.
Udział pracy własnej (FWU) stanowił około 38-44% AWU przy produkcji jaj i 5063% przy produkcji drobiu rzeźnego. W celu szczegółowszego zilustrowania pro7 LU - według metodyki FADN liczbę zwierząt w gospodarstwie określa się całkowitą liczbą
sztuk przeliczeniowych, wyrażoną w jednostkach przeliczeniowych zwierząt. W przypadku drobiu
jedna kura nioska jest równoważna 0,014 LU, 1 brojler to 0,007 LU, a 1 sztuka pozostałego drobiu
to 0,03 LU.
8 Cechą polskich gospodarstw drobiarskich na tle innych typów rolniczych jest dość wysoki
poziom finansowania aktywów kapitałem zewnętrznym. Na przykładzie choćby wyników gospodarstw w roku 2016 wiadomo, że zdecydowanie wyższy od przeciętnego poziom zadłużenia występował w gospodarstwach specjalizujących się w chowie drobiu (19%). W kapitale obcym wszystkich
typów gospodarstw dominowało zadłużenie długoterminowe (62% – 82% zadłużenia ogółem) [Bocian M, Malanowska B. 2018].
9 AWU –jednostka przeliczeniowa pracy określająca roczne zasoby pracy ogółem. 1 AWU to
równowartość 2120 godzin pracy. Własne zasoby pracy określane są skrótem FWU.
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blemu zatrudnienia i intensywności pracy przedstawiono całkowitą liczbę godzin
pracy. Porównanie czasu pracy w tych dwóch typach gospodarstw drobiarskich
wskazuje, że produkcja żywca rzeźnego była bardziej pracochłonna – czas pracy
wydatkowany na 1 LU wynosił 45-51 godzin, a przy produkcji jaj było to o około
10 godzin mniej – tabela 1.
Z punktu widzenia organizacyjno-ekonomicznego omawiane gospodarstwa należały do obiektów ściśle specjalistycznych, nastawionych na produkcję
drobiarską [Manteuffel R. 1984]. W badanych latach ten kierunek produkcji stanowił 95-98% wartości produkcji ogółem (tabela 4).
O wyniku produkcji drobiarskiej decydowały przede wszystkim poniesione
koszty bezpośrednie, w tym głównie koszty pasz. W chowie kur niosek koszty
bezpośrednie stanowiły około 65 do 72% wartości kosztów ogółem, a w chowie
brojlerów około 77-78% (rysunek 1). Tylko o kilka punktów procentowych niższy
od łącznych kosztów bezpośrednich był udział pasz w kosztach ogółem. Wynika
to z faktu, że pasze stanowiły około 91-93% wartości kosztów bezpośrednich – tabela 2. To wskazuje jak wrażliwa jest produkcja drobiarska na zmiany koniunkturalne na rynku tych środków do produkcji.
Rysunek 1
Udział kosztów bezpośrednich i kosztów pasz w kosztach ogółem
w procentach

Źródło: Obliczenia na podstawie danych Polskiego FADN.
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W odniesieniu do 1 ha UR koszty bezpośrednie były wyższe w przypadku kur
niosek, ale ze względu na duże różnice w powierzchni użytkowanych gruntów
bardziej zasadna wydaje się ocena tych kosztów w przeliczeniu na jednostkę LU,
niż na hektar. Koszty bezpośrednie wydatkowane w gospodarstwach z chowem
żywca rzeźnego były ponad 2-krotnie wyższe na jednostkę LU i wzrosły w roku
2016 w porównaniu do roku 2014 o około 7% – tabela 2. Te same koszty dla kur
niosek wzrosły o 2,4%. Koszty pasz na LU wzrosły w tym okresie o 10,2% dla drobiu rzeźnego, ale dla kur niosek potaniały o blisko 10%. Dane tabeli 2 pokazują
jednak, że koszty pasz dla kur niosek nie taniały z roku na rok, ale przeciwnie,
w roku 2016 wzrosły w porównaniu do roku 2015. W ciągu trzech badanych lat
utrzymywała się tendencja wzrostowa odnośnie kosztów bezpośrednich, w tym
kosztu pasz, choć wyjątkiem był rok 2015 w przypadku produkcji jaj.
Tabela 2
Koszty produkcji i dynamika zmian
Kierunek
produkcji

Kury
nioski

Brojlery

Lata

Koszty
ogółem
zł

Koszty na 1 ha UR
w zł

razem
zł

w tym
pasze
%

ogółem

bezpośrednie

Koszty
bezpośrednie
produkcji
zwierzęcej
zł/LU

Koszty bezpośrednie

Koszty
pasz
zł/LU

2014

1 074 988

834 928

92,9

74 394

57 780

2 985

2 840

2015

1 078 281

770 443

91,4

74 621

53 318

2 834

2 446

2016

991 128

743 697

93,0

69 993

52 519

3 058

2 566

2014

1 420 827

1 196 135

92,0

53 598

45 122

8 266

6 982

2015

1 520 291

1 291 498

91,9

57 350

48 719

8 127

7 180

2016

1 500 430

1 263 039

91,2

63 025

53 053

8 809

7 694

Dynamika – 2016/2014
Kury nioski

92,2

89,1

–

94,1

90,9

102,4

90,4

Brojlery

105,6

105,6

–

117,6

117,6

106,6

110,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Jak już podano powyżej, w badanych latach następowały wahania kosztów
ogółem jak i ich poszczególnych składników (tabela 3). Koszty ogółem produkcji
jaj na gospodarstwo zmalały w roku 2016 w porównaniu do 2014 prawie o 8%,
w przeciwieństwie do kosztów produkcji brojlerów, które wzrosły o około 6% –
tabela 2.
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Tabela 3
Struktura wartościowa kosztów w zł i dynamika zmian
w procentach
Kierunek
produkcji

Kury nioski

Brojlery

Lata

Koszty
bezpośrednie

Koszty ogólnogospodarcze

Amortyzacja

Koszty czynników
zewnętrznych

2014

834 928

95 444

75 599

69 018

2015

770 443

120 775

109 421

77 641

2016

743 697

96 212

79 009

72 210

2014

1 196 135

114 907

62 576

47 209

2015

1 291 498

109 942

66 265

52 586

2016

1 263 039

109 921

84 852

44 876

Dynamika – 2016/2014
Kury nioski

89,1

100,8

104,5

104,6

Brojlery

105,6

95,7

135,6

95,1

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

W następstwie poniesionych kosztów w każdym z trzech lat badań uzyskiwana
produkcja przekraczała znacznie koszty. Poziom produkcji jaj na gospodarstwo
uległ wprawdzie spadkowi w ujęciu dynamicznym (o 3,3% – tabela 4), ale jak
wskazano powyżej większy był spadek poziomu kosztów ogółem niż produkcji, co
skutkowało poprawą wyników. W przypadku brojlerów natomiast nastąpił wzrost
obydwu tych kategorii – poziom produkcji wzrósł o 4,1%, a poziom kosztów ogółem o 5,6%. Przeciętna wartość produkcji ogółem gospodarstw posiadających
brojlery wzrosła od 1 720 448 zł w 2014 roku do 1 790 590 zł w roku 2016 (tabela 4). Natomiast z chowu kur niosek uzyskano największą produkcję w roku 2015
– 1 461 636 zł; w roku 2016 nastąpił jej spadek do kwoty 1 290 483 zł. Wartość
produkcji w obydwu typach gospodarstw wzrosła w przeliczeniu na jednostkę LU.
W ciągu trzech lat produkcja jaj wzrosła o około 10%, a w przypadku żywca drobiowego o ponad 31% – tabela 4.
Efekty produkcyjne (tj. bez dopłat) w obydwu typach gospodarstw w relacji do
poniesionych kosztów sprawiły, że produkcja była opłacalna. Wyższą opłacalność
produkcji uzyskały gospodarstwa z kurami nioskami. Najwyższy wskaźnik opłacalności był w roku 2015, kiedy to uzyskano o 35,6% wyższą wartość produkcji od
poniesionych kosztów – rysunek 2.
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Rysunek 2
Opłacalność produkcji drobiarskiej w latach 2014-2016 w procentach

Źródło: Obliczenia na podstawie danych Polskiego FADN.

W produkcji żywca drobiowego najwyższa opłacalność była z kolei w roku 2014
(121,1%), a po spadku w roku 2015 wzrosła do poziomu 119,3% w roku 2016.
Produktywność czynników produkcji w latach 2014-2016 była zróżnicowana.
Wyróżniały się pod tym względem gospodarstwa z drobiem rzeźnym. Chów brojlerów przyniósł prawie 2 razy wyższą wartość produkcji na AWU, przy czym najwyższa produktywność pracy w obydwu grupach gospodarstw była w roku 2015
– tabela 4.
W produkcji brojlerów uzyskano też wyższą produktywność aktywów; największa przewaga, około 50-procentowa, w stosunku do gospodarstw z produkcją jaj, była w roku 2014. Jedynie produktywność ziemi była niższa na fermach
z brojlerami, głównie za sprawą większego o około 70% obszaru użytków rolnych.
W ujęciu dynamicznym w produktywności czynników produkcji ujawniły się
pewne negatywne tendencje. Produktywność pracy spadła w obydwu grupach
gospodarstw drobiarskich. Prawie o 8% w produkcji jaj i 3,6% w produkcji żywca
– tabela 4. Co istotne, w przypadku żywca drobiowego spadła też produktywność
aktywów do poziomu 95,6% wartości z roku 2014. Spadkowy trend dotyczył także
dochodowości aktywów w gospodarstwach z brojlerami (93,5% wartości z roku
2014) – tabela 5. Natomiast dochodowość aktywów w produkcji jaj była aż o 27%
wyższa w porównaniu do roku 2014.
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Tabela 4
Wartość produkcji w analizowanych gospodarstwach drobiarskich

Kierunek
produkcji

Kury nioski

Brojlery

Lata

Produkcja
ogółem
zł

Udział
produkcji Produkcja
drobiarskiej drobiu na
w produkcji
1 LU
ogółem
zł
%

Produkcja ogółem w zł
na 100
godzin
pracy

na 1 AWU

na 100 zł
aktywów na 1 ha UR
ogółem

2014

1 334 626

97,5

5 065

13 432

297 004

61

92 362

2015

1 461 636

96,8

5 509

14 642

362 811

71

101 151

2016

1 290 483

97,5

5 565

12 253

272 254

63

91 133

2014

1 720 448

95,4

11 528

24 227

542 087

91

64 901

2015

1 765 309

96,4

11 083

24 032

695 425

77

66 593

2016

1 790 590

95,9

15 159

23 431

528 198

87

75 213

Dynamika – 2016/2014 (%)
Kury nioski

96,7

100,0

109,9

91,2

91,7

102,9

98,7

Brojlery

104,1

100,6

131,5

96,7

97,4

95,6

115,9

Źródło: Obliczenia na podstawie danych Polskiego FADN.

Pozytywna zmiana dotyczyła uzyskanej nadwyżki ekonomicznej w postaci
dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego (DzRGR) na osobę nieopłaconą
w rodzinie rolnika (FWU). Na fermach kur niosek średnio wzrósł on o 17,7%
w roku 2016 w relacji do roku 2014, z tym, że najwyższy wynik był w roku 2015
(218 565 zł). Jeszcze silniejszy wzrost dochodu na FWU, bo wynoszący 19,7%, był
na fermach brojlerów, przy czym wzrastał on z roku na rok z poziomu 191 046 zł
(2014 rok) do 228 614 zł (2016 rok) – tabela 5. Również dochód na gospodarstwo
był rosnący, zwłaszcza w przypadku kur niosek - wzrost o 19,3%. Natomiast w gospodarstwach prowadzących chów brojlerów średni DzRGR wzrósł o niespełna
2%, do poziomu 330 728 zł w roku 2016.
Uzyskana nadwyżka ekonomiczna (DzRGR) zawiera dopłaty do działalności
operacyjnej, ale ze względu na rodzaj produkcji i efekty ekonomiczne ich rola nie
jest duża (tabela 5). Dopłaty są udzielane do powierzchni użytków rolnych, a nie
do produkcji drobiarskiej.
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Tabela 5
Dochodowość produkcji drobiarskiej i udział dopłat
Lata

Dochód na
gospodarstwo
zł

Dochód/
FWU

Dochód/ha UR
własnych
zł

Dochód/
LU
zł

Dochód/
100 zł
aktywów
zł

Udział
dopłat
w DzRGR
%

2014

271 694

150 952

21 529

994

12,5

6,1

2015

392 348

218 565

31 429

1 363

19,1

4,3

2016

324 147

177 604

26 582

1 203

15,8

7,3

2014

324 770

191 046

17 966

2 060

17,2

13,3

2015

267 549

196 269

12 859

1 619

11,7

13,6

2016

330 728

228 614

18 325

2 208

16,0

7,4

Kury nioski

119,3

117,7

123,5

121,0

127,0

–

Brojlery

101,8

119,7

102,0

107,2

93,5

–

Kierunek
produkcji

Kury nioski

Brojlery

Dynamika - 2016/2014

Źródło: Obliczenia na podstawie danych Polskiego FADN.

Zarówno opłacalność produkcji, jak i sytuacja dochodowa w badanych gospodarstwach była korzystna w przeciągu badanych lat. Miało to również odzwierciedlenie w ich dochodzie pieniężnym. Corocznie wpłaty z działalności operacyjnej
znacząco przewyższały wypłaty (przepływ I), umożliwiając samofinansowanie
prowadzonej działalności rolniczej (tabela 6). Saldo przepływów pieniężnych
łącznie z trzech źródeł działalności gospodarstwa, tj. operacyjnej, inwestycyjnej
i finansowej (przepływ II) też było dodatnie. Jego wartość umożliwiała zwrot około 20-25% środków zainwestowanych w aktywa gospodarstwa, za wyjątkiem roku
2014 w gospodarstwach z kurami nioskami, kiedy to zwrot z inwestycji wyniósł
13%. Sytuacja ekonomiczna sprzyjała rozwojowi gospodarstw. Jednak w przypadku producentów jaj widoczne jest wyhamowanie inwestycji i z kolei systematyczne intensyfikowanie tych działań na fermach brojlerów. Dla drobiu rzeźnego rysują się wciąż korzystne perspektywy, bo choć w opinii ekspertów jego opłacalność
spada i dynamika produkcji staje się wolniejsza, to rozwija się popyt, szczególnie
na rynkach zagranicznych10.
Natomiast w przypadku produkcji jaj pojawia się coraz więcej zagrożeń
w postaci: konkurencji ze strony Ukrainy, odbudowy potencjału produkcyjnego
10 Rynek drobiu i jaj stan i perspektywy. Nr 53, seria „Analizy Rynkowe”, współaut.: T. Chrościcki, G. Dybowski (red.), M. Mieczkowski, D. Pasińska, K. Świetlik. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2017.
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w krajach Wspólnoty, ryzyko wystąpienia kolejnych ognisk ptasiej grypy czy salmonellozy. Innym zagrożeniem dla stabilności produkcji jaj mogą być zapowiedzi
uczestników rynku (głównie sklepy wielkopowierzchniowe) o rezygnacji w nadchodzących latach z zakupu jaj z chowu klatkowego. Skutkować to będzie prawdopodobnie koniecznością modernizacji budynków fermowych czy realizacją nowych
inwestycji, związanymi ze zmianą warunków chowu kur niosek.
Tabela 6
Poziom inwestowania i przepływy finansowe
Kierunek
produkcji

Kury nioski

Brojlery

Lata

Inwestycje
brutto

Inwestycje
netto

Przepływy I

Przepływy II

Relacja przepływów
ogółem do aktywów
ogółem

2014

13 535

-62 064

326 226

292 821

0,13

2015

17 095

-92 326

511 292

478 525

0,25

2016

23 339

-55 670

452 659

426 333

0,21

2014

93 065

30 489

402 531

358 005

0,21

2015

142 794

76 530

346 662

276 055

0,18

2016

196 348

129 357

400 337

256 778

0,22

Źródło: Obliczenia na podstawie danych Polskiego FADN.

4. Podsumowanie
W Polsce od szeregu lat ma miejsce rozwój produkcji drobiarskiej, zarówno jaj
jak i drobiu rzeźnego. W tym czasie występowało wiele negatywnych zjawisk
w postaci rozprzestrzeniania się ognisk ptasiej grypy, salmonellozy, konieczności
dostosowania warunków produkcji do przepisów Unii Europejskiej, wahań cen
na rynku pasz i innych. Pomimo tych trudności produkcja była opłacalna, a jej
rentowność sprzyjała inwestowaniu w jej rozwój.
W artykule zaprezentowano oddzielnie wyniki produkcyjno-ekonomiczne dla
gospodarstw drobiarskich produkujących jaja oraz drób rzeźny. W okresie badawczym 2014-2016 z punktu widzenia organizacyjno-ekonomicznego przedstawiane gospodarstwa były ściśle specjalistyczne, nastawione na produkcję drobiarską.
W poszczególnych latach chowano średnio około 21-24 tys. sztuk brojlerów oraz
około 20-21 tys. sztuk kur niosek. W każdym roku produkcja była opłacalna biorąc pod uwagę poziom produkcji do kosztów. W kolejnych latach od 2014 do 2016
roku w przypadku kur niosek wynosiła ona średnio 124,2%, 135,6% i 130,2%.
W chowie brojlerów była niższa i wynosiła 121,1%, 116,1% i 119,3%. Dochód
z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobę nieopłaconą w rodzinie rolnika
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(na FWU) w ujęciu dynamicznym wzrósł o 17,7% w gospodarstwach z kurami
nioskami i o 19,7% w gospodarstwach z drobiem rzeźnym. Analiza przepływów
pieniężnych wskazuje na wysoką rentowność i stabilną sytuację finansową prowadzonej działalności operacyjnej w okresie badawczym. W kwestii rozwoju produkcji zauważa się ostrożność postępowania rolników w przypadku gospodarstw
produkujących jaja; w ciągu trzech lat nie były realizowane nowe inwestycje. Natomiast producenci żywca drobiowego inwestowali w nowe obiekty, co odzwierciedla rosnący z roku na rok poziom inwestycji netto.
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DOCHODOWOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI DROBIARSKIEJ
W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH W LATACH 2014-2016

Słowa kluczowe: opłacalność produkcji drobiu, dochodowość produkcji brojlerów,
dochodowość kur niosek
STRESZCZENIE

Tematem artykułu są wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw drobiarskich
specjalizujących się w chowie drobiu rzeźnego i kur niosek. Przedmiotem oceny są te
same indywidualne gospodarstwa prowadzące rachunkowość w systemie Polski FADN
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w latach 2014-2016. Wielkość stada drobiu rzeźnego wynosiła średnio około 21-24 tys.
sztuk, a kur niosek około 20-21 tys. sztuk. W badanych latach produkcja jaj i brojlerów
była opłacalna i dochodowa. Opłacalność produkcji w stosunku do poniesionych kosztów wynosiła około 124-136% w przypadku jaj i około 116-121% w przypadku brojlerów.
W ciągu trzech lat badań koszty produkcji jak i wartość produkcji na jednostkę zwierzęcia
rosły, ale wyższa była dynamika wzrostu produkcji. Średnie dochody w obydwu typach
gospodarstw wzrosły w tym czasie o około 18-20% na osobę nieopłaconą (FWU). Sytuacja
finansowa umożliwiała samofinansowanie działalności operacyjnej. Sprzyjało to również
podejmowaniu działań inwestycyjnych przez producentów drobiu rzeźnego. Natomiast
w gospodarstwach z kurami nioskami zauważono wyhamowanie inwestycji, co wynika
zapewne z rosnących zagrożeń spadku popytu na polskie jaja.
GRAŻYNA NACHTMAN
PROFITABILITY AND REMUNERATIVENESS OF POULTRY PRODUCTION
N INDIVIDUAL FARMS IN 2014-2016

Keywords: profitability of poultry production, profitability of production of laying hens,
broilers
SUM M A RY

The paper presents the production and economic results of poultry farms specializing
in the production of broilers and laying hens. The subject of the study are the same individual farms keeping accountancy within Polish FADN in the years 2014-2016. The size
of a broilers’ flock averaged out at 21-24 thousand heads and laying hens around 20-21
thousand heads. The production of eggs and broilers was cost-effective and profitable in
the analysed years. The production profitability in the relation to the costs incurred was
about 124-136% in case of eggs and about 116-121% in case of broilers. Within three research years, production costs as well as production value per livestock unit increased, but
the production growth rate was higher. Average income in both types of farms increased
by about 18-20% per Family Work Unit at that time. The financial situation enabled self-financing of operational activities. It was also conducive to undertaking the investment
activities by the producers of broilers. On the other hand, in farms with laying hens, the
investment slowed down, which is probably the result of growing threats to the decline in
demand for Polish eggs.
e-mail: Grazyna.Nachtman@ierigz.waw.pl
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1. Wstęp
Cykliczne sprawdzanie odczynu i zasobności gleb użytkowanych rolniczo w takie
składniki jak fosfor, potas i magnez jest jednym z podstawowych działań pozwalających na prowadzenie ich racjonalnego użytkowania, zarówno w mikro- jak
i makro skali. Wyniki takiej kontroli umożliwiają bowiem dokonanie oceny stanu
agrochemicznego gleb i określenie potrzeb służących jego optymalizacji w aspekcie kształtowania zrównoważonej (ekonomicznie i środowiskowo) produkcji roślinnej.
W Polsce realizowane są systemowe badania stanu zakwaszenia gleb uprawnych i ich zasobności w przyswajalne dla roślin składniki pokarmowe. Prowadzi
je Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (KSChR) i podległe jej stacje okręgowe
(w ramach zadań własnych) we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym (IUNG-PIB) w odniesieniu
do gruntów ornych i Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym (ITP) w Falentach w odniesieniu do użytków zielonych. Na podstawie wyników badań z 2008 r.
po raz pierwszy kompleksowo dokonano oceny pH gleb zajmowanych przez
trwałe użytki zielone (TUZ) w Polsce oraz zawartości w nich przyswajalnych form
makroelementów: P, K i Mg [Pietrzak 2012, 3]. Badania wykazały w szczególności, że gleby te charakteryzują się: a) w znacznej części niekorzystnym odczynem;
b) dużymi niedoborami przyswajalnych form fosforu oraz bardzo dużymi nie1 Wkład pracy: Stefan Pietrzak – 55%, Dominika Juszkowska – 25%, Piotr Nawalany – 20%.
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doborami przyswajalnych form potasu (szczególnie dotyczy to gleb torfowych);
c) dość dobrą zasobnością w magnez, z wyłączeniem gleb organicznych. W 2016 r.
stacje chemiczno-rolnicze ponownie przeprowadziły ogólnokrajowe badania
w wymienionym wyżej zakresie. Stworzyło to możliwość rozpoznania zmian zachodzących w glebach użytków zielonych w odniesieniu do ich kwasowości i zawartości podstawowych makrolementów, w ciągu ośmiu lat od 2008 r.
Celem niniejszej pracy jest dokonanie oceny zmian odczynu i zasobności gleb
użytków zielonych w przyswajalne formy fosforu, potasu i magnezu w Polsce, które nastąpiły pomiędzy 2016 a 2008 rokiem, na podstawie danych z systemu monitoringu agrochemicznego gleb, prowadzonego przez stacje chemiczno-rolnicze.

2. Materiał i metody badań
Monitoring gleby w zakresie dotyczącym odczynu i zasobności gleb użytkowanych rolniczo w fosfor, potas i magnez, na terenach zajmowanych przez użytki
zielone w Polsce, prowadzono w oparciu o specjalnie w tym celu ustanowioną sieć
obserwacyjno-badawczą [Pietrzak 2012, 3]. Do potrzeb badań porównawczych
wybrano te punkty monitoringowe występujące w sieci, które zarówno w 2008,
jak i w 2016 r. objęte były analizą próbek gleby. Ogólna liczba tych punktów wynosiła 888, w tym 722 z nich zlokalizowana była na glebach mineralnych, a 166 na
organicznych – tabela 1.
Tabela 1
Liczba punktów monitoringu gleb użytków zielonych w 2008 i 2016 r.

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

44

21

50

23

43

60

110

18

49

72

24

25

36 58/57* 52

37

Organiczne

166

0

12

12

4

9/8*

0

14

0

0

38

18

0

0

31

15

13

Razem

888/
44
886*

33

62

27

52

60

124

18

49

110

42

25

36

89

67

50

zachodnio-pomorskie

kujawsko-pomorskie

722

wielkopolskie

dolnośląskie

Mineralne

Rodzaj gleb

warmińskomazurskie

Polska

Województwo

* liczba punktów monitoringowych w odniesieniu do fosforu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników KSCH-R.

Próbki gleby do badań pobierano zgodnie z wymaganiami normy PN-R04031:1997. Oznaczano w nich:
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– skład granulometryczny metodą dyfrakcji laserowej (w glebach mineralnych);
– pH potencjometrycznie w 1 mol KCl wg PN-ISO 10390: 1997;
– zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu.
W glebach mineralnych zawartość przyswajalnych form fosforu i potasu oznaczono metodą Egnera-Riehma, odpowiednio wg norm PN-R-04023:1996 i PNR-04022:1996, zaś zawartość przyswajalnego magnezu metodą Schachtschabela
zgodnie z normą PN-R-04020:1994. W glebach organicznych zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu oznaczono w wyciągu 0,5 mol HCl·dm-3
wg normy PN-R-04024:1997.
Pobór próbek gleb łąkowych i ich badania laboratoryjne (we własnych akredytowanych laboratoriach) przeprowadziły okręgowe stacje chemiczno-rolnicze.
Wyniki oznaczeń zostały zgromadzone w bazie danych prowadzonej przez KSChR.
Ocenę stanu agronomicznego gleb łąkowych wykonano w ITP w Falentach na
podstawie danych przekazanych przez KSChR. W tym zakresie przeprowadzono:
– ocenę stanu zakwaszenia gleb zgodnie z przyjętymi standardami, nadając
im klasy odczynu: bardzo kwaśny, kwaśny, lekko kwaśny, obojętny i zasadowy w warunkach, gdy ich zmierzone pH zawierało się w przedziałach,
odpowiednio: ≤4,5; (4,5-5,5>; (5,5-6,5>; (6,5-7,2> i >7,2;
– ocenę zasobności gleb w przyswajalne makroelementy: P2O5, K2O i Mg na
podstawie liczb granicznych podanych w normach: PN-PN-R-04023, PNR-04022, PN-R-04020, PN-R-04024, dla następujących klas zasobności: bardzo niska, niska, średnia, wysoka i bardzo wysoka.
Podstawą oceny był procentowy udział badanych próbek glebowych w poszczególnych klasach odczynu i zasobności.
Statystyczne opracowanie wyników badań wykonano za pomocą korelacji
rang Spearmana z wykorzystaniem pakietu Statistica 6. Do oceny normalności
rozkład wyników wykorzystano test Kołmogorowa-Smirnowa.

3. Wyniki badań i dyskusja
W 2016 r. ok. 41% ogólnej liczby przebadanych próbek gleb użytków zielonych
charakteryzowało się odczynem bardzo kwaśnym lub kwaśnym, ok. 31% z nich
miało odczyn lekko kwaśny, 19% obojętny i ok. 9% zasadowy (uogólniając, można
przyjąć, że podane proporcje odpowiadają udziałowi gleb użytków zielonych w poszczególnych klasach odczynu), przy czym zauważalne były różnice w tym zakresie
miedzy glebami mineralnymi a organicznymi – rysunek 1. Te ostatnie odznaczały
się w szczególności znacznie mniejszym, w porównaniu z glebami mineralnymi,
udziałem gleb bardzo kwaśnych i zasadowych, a większym – lekko kwaśnych.
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Rysunek 1

Rozkład odczynu gleb użytków zielonych w Polsce

Źródło: Opracowanie własne.

W stosunku do 2008 r., w 2016 r. przybyło o 9% gleb o odczynie bardzo kwaśnym, ok. 8% gleb o odczynie obojętnym i ponad 15% gleb o odczynie zasadowym. Ubyło natomiast gleb o odczynie kwaśnym i lekko kwaśnym odpowiednio
o ok. 3 i ponad 8% – rysunek 2. Największe zmiany odnotowano w odniesieniu do
zasadowych gleb organicznych, których przybyło 80% w stosunku do roku 2008.
Biorąc pod uwagę przeciętną dla całej Polski wartość pH mineralnych i organicznych gleb użytków zielonych, to w 2016 r. zwiększyło się ono zaledwie o 0,01
w stosunku do 2008 r. i wyniosło 5,80. W przypadku gleb mineralnych pH nie
uległo zmianie – w obydwu latach jego wartość kształtowała się na poziomie 5,76,
natomiast w przypadku gleb organicznych nastąpił po 2008 r. nieznaczny wzrost
pH z 5,92 na 5,93. Optymalnym odczynem w 2016 r. odznaczało się 30,5% gleb
mineralnych i 29,5% gleb organicznych na TUZ. W 2008 r. proporcje te wynosiły odpowiednio 34,1 oraz 27,7%. Łącznie o optymalnym odczynie było 30,3%
gleb, podczas gdy w 2008 r. – 32,9%. Przyjęto w tym zakresie, że optymalne pH
dla gleb mineralnych wynosi od 5,0 do 6,0, a dla gleb organicznych od 4,5 do 5,5
w przypadku występowania na nich runi trawiastej z bobowatymi [Barszczewski,
Jankowska-Huflejt Mendra 2015, za Moraczewski 1996].
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Rysunek 2
Różnica procentowa udziału gleb w poszczególnych klasach odczynu
między 2016 a 2008 rokiem

Źródło: Opracowanie własne.

Na poziomie województw odczyn gleb odznaczał się w 2016 r. znacznym
zróżnicowaniem pomiędzy nimi – tabela 2. Największa niejednorodność wyników oceny pH występowała w zakresie odczynu bardzo kwaśnego i zasadowego.
W porównaniu z rokiem 2008, w odniesieniu do gleb bardzo kwaśnych, kwaśnych i lekko kwaśnych rozszerzyły się granice zmienności ich odczynu występujące miedzy województwami, w przypadku zaś gleb obojętnych i zasadowych
– zmniejszyły się.
W 2016 r. najwięcej gleb użytków zielonych o (najbardziej niekorzystnym)
odczynie bardzo kwaśnym lub kwaśnym występowało w województwach:
małopolskim (81,7%), dolnośląskim (56,8%) i pomorskim (50,0%), najmniej –
w województwie kujawsko-pomorskim (9,1%).W stosunku do 2008 r. odnotowano znaczny ubytek tego rodzaju gleb w województwach kujawsko-pomorskim,
łódzkim, śląskim i opolskim – odpowiednio o 62,5; 42,3; 41,7 i 37,5%, zaś ich duży
przyrost w województwach mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim –
stosownie o: 34,5; 31,3 i 30,4% – rysunek 3.
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Tabela 2
Kształtowanie się odczynu gleb użytków zielonych
w różnych województwach
Odczyn
bardzo kwaśny
Województwo

kwaśny

lekko kwaśny

obojętny

zasadowy

Udział próbek glebowych w klasie odczynu, %
2008

2016

2008

2016

2008

2016

2008

2016

2008

2016

dolnośląskie

20,5

27,3

38,6

29,5

34,1

27,3

2,3

13,6

4,5

2,3

kujawsko-pomorskie

3,0

0,0

21,2

9,1

21,2

30,3

27,3

24,2

27,3

36,4

lubelskie

14,5

9,7

32,3

29,0

24,2

27,4

19,4

16,1

9,7

17,7

lubuskie

7,4

14,8

22,2

18,5

48,1

37,0

11,1

22,2

11,1

7,4

łódzkie

17,3

7,7

32,7

21,2

26,9

50,0

17,3

17,3

5,8

3,8

małopolskie

40,0

45,0

31,7

36,7

16,7

10,0

10,0

3,3

1,7

5,0

mazowieckie

11,3

16,9

25,8

31,5

34,7

25,8

21,0

17,7

7,3

8,1

opolskie

5,6

5,6

38,9

22,2

38,9

50,0

11,1

22,2

5,6

0,0

podkarpackie

20,4

8,2

28,6

36,7

24,5

28,6

24,5

18,4

2,0

8,2

podlaskie

4,5

9,1

21,8

26,4

45,5

38,2

25,5

24,5

2,7

1,8

pomorskie

14,3

14,3

47,6

35,7

21,4

31,0

16,7

14,3

0,0

4,8

śląskie

12,0

16,0

36,0

12,0

36,0

48,0

16,0

20,0

0,0

4,0

świętokrzyskie

5,6

5,6

33,3

25,0

22,2

22,2

13,9

30,6

25,0

16,7

warmińsko-mazurskie

6,7

14,6

29,2

32,6

48,3

33,7

15,7

13,5

0,0

5,6

wielkopolskie

6,0

1,5

13,4

20,9

40,3

31,3

25,4

34,3

14,9

11,9

zachodniopomorskie

12,0

12,0

28,0

28,0

34,0

24,0

8,0

22,0

18,0

14,0

Źródło: Opracowanie własne.

Pod względem zasobności w fosfor w 2016 r., podobnie zresztą jak i w 2008 r.,
w skali całej Polski najliczniejszą grupę stanowiły gleby o zasobności bardzo niskiej i niskiej – rysunek 4. Do tych klas zaliczono 58,6% gleb UZ ogółem, w tym
49,7% gleb organicznych i 60,6% gleb mineralnych. Do klas o najwyższej zasobności („wysokiej” i „bardzo wysokiej”) należało łącznie 30,4% gleb UZ, w tym
40% organicznych i 28,2% mineralnych. Resztę stanowią gleby o średniej zasobności w fosfor.
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Rysunek 3
Różnica procentowa udziału gleb użytków zielonych o odczynie
bardzo kwaśnym i kwaśnym w 2016 r. w stosunku do roku 2008
w poszczególnych województwach

Objaśnienie: kody dla województw w Polsce [na podstawie: ISO 3166-2:PL, 2]: DS – dolnośląskie, KP – kujawsko-pomorskie, LU – lubelskie, LB – lubuskie, LD – łódzkie, MA – małopolskie,
MZ – mazowieckie, OP – opolskie, PK – podkarpackie, PD – podlaskie, PM – pomorskie, SL – śląskie,
SK – świętokrzyskie, WN - warmińsko-mazurskie, WP – wielkopolskie, ZP – zachodniopomorskie

Źródło: Opracowanie własne.

W porównaniu z 2008 r. nastąpiło zwiększenie udziału wszystkich gleb UZ
o bardzo niskiej i wysokiej zasobności w P, ubyło zaś gleb o niskiej i średniej zasobności – rysunek 5. Udział gleb o najwyższej zasobności w P pozostał praktycznie na tym samym poziomie, jak w roku odniesienia. Największe zmiany zaszły w ramach kategorii gleb o wysokiej i średniej zasobności w P. W pierwszej
z wymienionych kategorii, między 2016 a 2008 rokiem, udział całości gleb UZ
zwiększył się o 34,4%, a w drugiej zmniejszył o 24,6%, przy czym w przypadku gleb mineralnych zmiany te zgodnie z ich kierunkiem wyniosły odpowiednio
47,6 i 28,3%. Przyrost i ubytek udziału w całości gleb w klasach zasobności „bardzo niska” i „niska” był podobny i wynosił się w pierwszym przypadku +12,4%,
a w drugim -12,7%. Tego rodzaju zrównoważenie w znacznie większym stopniu
dotyczyło gleb mineralnych, niż organicznych.

Zmiany odczynu i zasobności gleb użytków zielonych w Polsce ...

57

Rysunek 4
Rozkład zasobności gleb użytków zielonych w fosfor w skali Polski

Źródło: Opracowanie własne.

W poszczególnych województwach zasobność gleb użytków zielonych w fosfor w 2016 r. kształtowała się w bardzo odmienny sposób – tabela 3. W tym zakresie największe nagromadzenie fosforu (zasobność wysoka i bardzo wysoka) występowało w glebach województw: lubuskiego (51,8%) i kujawsko-pomorskiego
(42,4%), a największe niedobory tego składnika (zasobność bardzo niska i niska)
w glebach z województw: małopolskiego (91,7%), dolnośląskiego (81,9%) i podkarpackiego (77,6%). W porównaniu z glebami mineralnymi, w glebach organicznych zawartość fosforu była znacznie większa. Ponad 40% z nich zaliczono
do klas zasobności „wysoka” i „bardzo wysoka”, podczas gdy gleb mineralnych
– tylko niecałe 26%. W porównaniu z rokiem 2008 pogłębiło się istniejące wśród
województw zróżnicowanie związane z udziałem gleb UZ w poszczególnych kategoriach zasobności. Ponadto między 2008 a 2016 r. w obrębie tych kategorii
nastąpiły znaczne zmiany, co do ilości zakwalifikowanych do nich gleb. W tym
przypadku odnotowano m.in., że w województwach opolskim, łódzkim i świętokrzyskim znacznie ubyło gleb użytków zielonych o bardzo niskiej i niskiej zasobności w fosfor – odpowiednio o 40,0; 27,3 i 25,0%, a w województwach podlaskim
i dolnośląskim dość dużo ich przybyło – w kolejności o 24,5 i 24,1% – rysunek 6.
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Rysunek 5
Różnica procentowa udziału gleb w poszczególnych klasach zasobności
w fosfor między 2016 a 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki oznaczeń potasu wykazały, że jego zawartość w glebach użytków zielonych w 2016 r. była, podobnie jak w 2008 r., na dość niskim poziomie. Prawie
78% z nich, w tym ponad 73% gleb mineralnych i 97% gleb organicznych (porównywalne wartości jak 2008 r.) było „nisko” lub „bardzo nisko” zasobne w ten
składnik – rysunek 7. Gleb w klasach zasobności „wysokiej” i „bardzo wysokiej”
było w 2016 r. 13,2%, tj. o jeden punkt procentowy mniej, niż w 2008 r.
Biorąc pod uwagę gleby użytków zielonych razem (mineralne i organiczne)
odnotowano kilku-kilkunastoprocentowe przyrosty gleb o najniższej i średniej
zasobności w K oraz tego rzędu ubytki gleb o wysokiej, bardzo wysokiej i niskiej
zasobności w K – rysunek 7. Największe zmiany odnotowano w odniesieniu do
gleb organicznych o wysokiej zasobności w potas, których ilość zwiększyła się
w 2016 r. o 100% w porównaniu z rokiem 2008 – rysunek 8.
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Tabela 3
Ocena zasobności gleb użytków zielonych w fosfor w różnych województwach
Zasobność w fosfor
Województwo

bardzo niska

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

udział gleb w klasie zasobności w fosfor, %
2008

2016

2008

2016

2008

2016

2008

2016

2008

2016

dolnośląskie

36,4

61,4

29,5

20,5

13,6

2,3

6,8

2,3

13,6

13,6

kujawsko-pomorskie

9,1

15,2

30,3

24,2

30,3

18,2

6,1

9,1

24,2

33,3

lubelskie

27,4

25,8

17,7

25,8

14,5

16,1

8,1

8,1

32,3

24,2

lubuskie

22,2

14,8

25,9

29,6

22,2

3,7

11,1

18,5

18,5

33,3

łódzkie

35,3

21,6

29,4

25,5

13,7

3,9

5,9

15,7

15,7

33,3

małopolskie

80,0

86,7

8,3

5,0

5,0

1,7

0,0

1,7

6,7

5,0

mazowieckie

23,4

32,3

27,4

24,2

12,1

9,7

10,5

14,5

26,6

19,4

opolskie

33,3

0,0

22,2

33,3

22,2

33,3

0,0

0,0

22,2

33,3

podkarpackie

44,9

59,2

20,4

18,4

12,2

6,1

10,2

6,1

12,2

10,2

podlaskie

22,7

32,7

25,5

27,3

19,1

11,8

9,1

9,1

23,6

19,1

pomorskie

19,0

31,0

33,3

23,8

19,0

16,7

4,8

9,5

23,8

19,0

śląskie

40,0

28,0

12,0

16,0

16,0

16,0

4,0

8,0

28,0

32,0

świętokrzyskie

52,8

41,7

13,9

8,3

2,8

16,7

8,3

2,8

22,2

30,6

warmińsko-mazurskie

27,3

38,6

35,2

19,3

15,9

11,4

4,5

12,5

17,0

18,2

wielkopolskie

29,9

29,9

25,4

20,9

16,4

14,9

9,0

10,4

19,4

23,9

zachodniopomorskie

40,0

36,0

26,0

24,0

10,0

12,0

8,0

14,0

16,0

14,0

Źródło: Opracowanie własne.

Na szczeblu województw wystąpiły znaczne dysproporcje w odniesieniu do
udziału gleb użytków zielonych w poszczególnych klasach zasobności w potas.
W tym zakresie stwierdzono m.in., że najmniej potasu występowało w glebach
użytków zielonych w województwach podlaskim, małopolskim, lubelskim, łódzkim i zachodniopomorskim, w których stwierdzono, że odsetek gleb o bardzo
niskiej i niskiej zasobności w K wynosi odpowiednio 90,9; 86,7, 83,9 i 83,3% – tabela 4. Stosunkowo dość dużą zawartością potasu odznaczały się natomiast gleby
w województwach lubuskim i opolskim, w których udział w klasach zasobności
„wysoka” i „bardzo wysoka” wyniósł w kolejności: 38,9 i 33,3%
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Rysunek 6
Różnica procentowa udziału gleb użytków zielonych o bardzo niskiej i niskiej
zasobności w fosfor w 2016 r. w stosunku do roku 2008, w poszczególnych
województwach

Objaśnienie jak pod rysunkiem 3.

Źródło: Opracowanie własne.

W przypadku gleb o najgorszej zasobności w potas (niskiej i bardzo niskiej),
w stosunku do 2008 r. w trzech województwach: mazowieckim, podkarpackim
i małopolskim doszło do co najmniej 10-procentowego zwiększenia ich udziału,
natomiast w czterech: zachodniopomorskim, lubuskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim – do zmniejszenia na analogicznym poziomie – rysunek 9.
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Rysunek 7
Rozkład zasobności gleb użytków zielonych w potas w skali Polski

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki oceny zasobności gleb użytków zielonych w magnez wskazują, że są
one dość dobrze zaopatrzone w ten składnik. W 2016 r. podobnie jak w 2008,
ponad 59% wszystkich z nich mieściło się w klasach zasobności „wysoka” i bardzo wysoka” – rysunek 10. Należy podkreślić, że w 2016 r., w przypadku gleb
mineralnych, do tych klas należało aż 67,5% spośród nich. Znacznie gorszy wynik
w tym zakresie dotyczył gleb organicznych, z których tylko 24,1% odpowiadało
kryterium zaszeregowania do wymienionych klas. W klasach najgorszych z kolei
(o niskiej i bardzo niskiej zasobności Mg) udział gleb organicznych był ponad
3-krotnie większy niż w mineralnych.
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Rysunek 8
Różnica procentowa udziału gleb w poszczególnych klasach zasobności
w potas między 2016 a 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne.

W ogólnym ujęciu można mówić o pogorszeniu stanu zasobności gleb użytków zielonych w magnez w 2016 r. w porównaniu z 2008. Nastąpiło bowiem stosunkowo duże zwiększenie ich udziału w klasach o najgorszej zasobności w Mg,
stosunkowo duże zmniejszenie w klasach określających przeciętną i wysoką zasobność, a tylko w niewielkim stopniu zwiększył się ich w klasie o największej
zasobności w Mg – rysunek 11.
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Tabela 4
Stan zasobności gleb użytków zielonych w potas
w różnych województwach
Zasobność w potas
Województwo

bardzo niska

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

udział gleb w klasie zasobności w potas, %
2008

2016

2008

2016

2008

2016

2008

2016

2008

2016

dolnośląskie

40,9

47,7

27,3

15,9

13,6

15,9

2,3

9,1

15,9

11,4

kujawsko-pomorskie

36,4

45,5

51,5

33,3

9,1

9,1

0,0

3,0

3,0

9,1

lubelskie

53,2

62,9

24,2

21,0

3,2

6,5

11,3

4,8

8,1

4,8

lubuskie

44,4

37,0

33,3

25,9

3,7

3,7

7,4

7,4

11,1

25,9

łódzkie

59,6

42,3

26,9

28,8

1,9

7,7

1,9

5,8

9,6

15,4

małopolskie

65,0

70,0

13,3

16,7

8,3

5,0

3,3

1,7

10,0

6,7

mazowieckie

41,9

51,6

29,8

29,8

5,6

8,9

7,3

4,0

15,3

5,6

opolskie

27,8

33,3

16,7

11,1

16,7

16,7

11,1

5,6

27,8

33,3

podkarpackie

38,8

46,9

28,6

28,6

22,4

8,2

2,0

0,0

8,2

16,3

podlaskie

68,2

79,1

21,8

11,8

3,6

4,5

0,0

0,0

6,4

4,5

pomorskie

54,8

52,4

23,8

31,0

7,1

9,5

4,8

7,1

9,5

0,0

śląskie

36,0

60,0

44,0

16,0

8,0

8,0

8,0

0,0

4,0

16,0

świętokrzyskie

41,7

36,1

33,3

33,3

5,6

5,6

8,3

8,3

11,1

16,7

warmińsko-mazurskie

52,8

49,4

21,3

30,3

14,6

10,1

4,5

7,9

6,7

2,2

wielkopolskie

68,7

53,7

13,4

22,4

6,0

16,4

3,0

4,5

9,0

3,0

zachodniopomorskie

42,0

44,0

44,0

20,0

4,0

14,0

4,0

4,0

6,0

18,0

Źródło: Opracowanie własne.

Podobnie jak przypadku innych analizowanych składników, również w zakresie dotyczącym zasobności w magnez gleby użytków zielonych charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem regionalnym. Skrajne przykłady w tym
względzie w 2016 r. stanowiły województwa śląskie oraz pomorskie. W pierwszym z nich, w najwyższych klasach zasobności (wysoka i bardzo wysoka), udział
gleb UZ wynosił 80,0%, a klasach najgorszych (zasobność niska i bardzo niska)
– 0%, w drugim udziały te wynosiły odpowiednio 31,0 i 59,5% – tabela 5.
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Rysunek 9
Różnica procentowa udziału gleb użytków zielonych o bardzo niskiej
i niskiej zasobności w potas w 2016 r. w stosunku do roku 2008
w poszczególnych województwach

Objaśnienie jak pod rys. 3.

Źródło: Opracowanie własne.

W wielu województwach w analizowanym okresie w bardzo dużym zakresie
uległ zmianie odsetek gleb UZ przynależnych do kategorii zasobności w magnez
„bardzo niskiej” i „niskiej”. Na przykład w opolskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim zwiększył się on odpowiednio o 400; 200 i ok. 119%, a w śląskim i małopolskim zmniejszył się w kolejności o 100 i 75% – rysunek 12. Oddzielnym
zagadnieniem jest kwestia wyjaśnienia tych zmian, podobnie zresztą jak zmian
związanych z odczynem i zasobnością gleb UZ w fosfor i potas, które zaszły pomiędzy 2016 a 2008 r.
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Rysunek 10

Rozkład zasobności gleb użytków zielonych w magnez
w skali Polski

Źródło: Opracowanie własne.

W uzupełnieniu do przedstawionych wyników, podkreślić należy, że w odniesieniu do całości gleb użytków zielonych w poszczególnych latach, stan ilościowy
każdego z rozpatrywanych wskaźników, ich jakości, był istotnie dodatnio skorelowany ze stanem ilościowym każdego z pozostałych wskaźników – tabela 6. W podziale na gleby mineralne i organiczne odnotowano tego samego rodzaju zależności, za wyjątkiem braku występowania korelacji między P2O5 a MgO w 2016 r. dla
gleb mineralnych. Ponieważ rozkład analizowanych wyników odbiegał od normalnego, badanie współzależności między nimi przeprowadzono na podstawie
współczynników korelacji rang Spearmana.

66

Stefan Pietrzak, Dominika Juszkowska, Piotr Nawalany

Rysunek 11
Różnica procentowa udziału gleb w poszczególnych klasach zasobności
w magnez między 2016 a 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 5
Stan zasobności gleb użytków zielonych w magnez
w różnych województwach
Zasobność w magnez
Województwo

bardzo niska

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

udział gleb w klasie zasobności w magnez, %
2008

2016

2008

2016

2008

2016

2008

2016

2008

2016

dolnośląskie

11,4

4,5

15,9

9,1

20,5

22,7

13,6

22,7

38,6

40,9

kujawsko-pomorskie

3,0

12,1

3,0

6,1

18,2

15,2

21,2

15,2

54,5

51,5

lubelskie

16,1

16,1

11,3

17,7

21,0

21,0

14,5

14,5

37,1

30,6

lubuskie

7,4

11,1

18,5

3,7

25,9

22,2

14,8

14,8

33,3

48,1

łódzkie

17,3

21,2

9,6

11,5

21,2

17,3

25,0

11,5

26,9

38,5

małopolskie

6,7

0,0

6,7

3,3

18,3

18,3

20,0

26,7

48,3

51,7

mazowieckie

3,2

9,7

9,7

18,5

21,0

21,0

17,7

15,3

48,4

35,5
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Zasobność w magnez
Województwo

opolskie

bardzo niska

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

udział gleb w klasie zasobności w magnez, %
2008

2016

2008

2016

2008

2016

2008

2016

2008

2016

0,0

5,6

5,6

22,2

33,3

16,7

16,7

27,8

44,4

27,8

podkarpackie

4,1

6,1

8,2

4,1

26,5

14,3

12,2

12,2

49,0

63,3

podlaskie

2,7

4,5

5,5

5,5

24,5

22,7

21,8

19,1

45,5

48,2

pomorskie

23,8

21,4

26,2

38,1

23,8

9,5

11,9

4,8

14,3

26,2

śląskie

4,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

32,0

32,0

44,0

48,0

świętokrzyskie

5,6

0,0

16,7

11,1

22,2

13,9

16,7

13,9

38,9

61,1

warmińsko-mazurskie

5,6

7,9

16,9

12,4

20,2

29,2

20,2

15,7

37,1

34,8

wielkopolskie

7,5

9,0

6,0

10,4

19,4

14,9

17,9

7,5

49,3

58,2

zachodniopomorskie

12,0

6,0

16,0

22,0

30,0

20,0

16,0

12,0

26,0

40,0

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 12
Różnica procentowa udziału gleb użytków zielonych o bardzo niskiej i niskiej
zasobności w magnez w 2016 r. w stosunku do roku 2008 w poszczególnych
województwach

Objaśnienie jak pod rysunkiem 3.

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 6
Korelacje rang Spearmana dla wskaźników stanu agrochemicznego
gleb użytków zielonych rozpatrywanych łącznie
Rok

2008

2016

Wskaźnik

Wartości współczynników korelacji istotne dla p=0,05
pH

P 2O 5

K2O

MgO

pH

1

0,2883

0,1135

0,3081

P 2O 5

0,2883

1

0,5248

0,4500

K 2O

0,1135

0,5248

1

0,4762

MgO

0,3081

0,4500

0,4762

1

pH

1

0,3580

0,1666

0,2587

P 2O 5

0,3580

1

0,4810

0,3816

K 2O

0,1666

0,4810

1

0,5079

MgO

0,2587

0,3816

0,5079

1

Źródło: Opracowanie własne.

4. Podsumowanie
Zrealizowane w 2016 r. badania właściwości agrochemicznych gleb użytków zielonych pozwoliły na dokonanie aktualnej oceny ich odczynu i zasobności w fosfor, potas i magnez oraz zmian jakie w tym zakresie zaszły w porównaniu do
2008 r. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że w 2016 r., podobnie zresztą
jak w 2008 r., gleby użytków zielonych w Polsce charakteryzowały się:
– w dużym stopniu niekorzystnym odczynem (ok. 41% ogólnej liczby przebadanych próbek gleb użytków zielonych charakteryzowało się odczynem
bardzo kwaśnym lub kwaśnym; optymalny odczyn posiadało 30,3% gleb);
– dużymi niedoborami przyswajalnych form fosforu (ponad 59% testowanych
próbek zaszeregowano do klas o bardzo niskiej i niskiej zasobności w fosfor;
do klas o najwyższej zasobności, tj. „wysokiej” i „bardzo wysokiej” zaliczono
nieco ponad 30% gleb);
– bardzo dużymi niedoborami przyswajalnych form potasu (około 78% gleb
UZ sklasyfikowano, jako „nisko” lub „bardzo nisko” zasobne w K, w tym
97% gleb organicznych UZ; gleb w klasach zasobności „wysokiej” i „bardzo
wysokiej” było jedynie 13,2%);
– stosunkowo dobrym nagromadzeniem magnezu (ponad 59% wszystkich
gleb była „wysoko” i „bardzo wysoko” zasobnych w Mg; gleb o niskiej i bardzo niskiej zasobności było 21%).
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W porównaniu z rokiem 2008 w skali całego kraju:
–		zwiększył się udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych o 0,8% i nastąpił ubytek gleb o optymalnym odczynie o 7,9%;
– przybyło o 1,6% gleb o niskiej i bardzo niskiej zasobności w fosfor oraz
o 9,8% o wysokiej i bardzo wysokiej zasobności w ten pierwiastek;
– zmniejszył się nieznacznie odsetek gleb o najgorszej zasobności w potas
o 0,3% oraz w nieco większym wymiarze – o 7,1% gleb o wysokiej i bardzo
wysokiej zasobności w potas.
– nastąpił przyrost gleb o niskiej i bardzo niskiej zasobności w magnez o 12,7%
oraz o wysokiej i bardzo wysokiej zasobności w magnez o 0,4%.
W wymiarze regionalnym kwasowość gleb użytków zielonych i zawartość
w nich fosforu, potasu i magnezu odznaczała się w 2016 r., tak jak 2008, bardzo
dużym zróżnicowaniem. Odnotowano w tym zakresie m.in., że udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w poszczególnych województwach mieścił się w granicach od 9,1 do 81,7%, a udział w gleb o niskiej i bardzo niskiej zasobności
w P, K i Mg zawierał się w przedziałach odpowiednio: 33,3-91,7; 44,4-90,9 i 0,059,5%. W ciągu 8 lat po 2008 r. nastąpiły niekiedy bardzo duże zmiany właściwości agrochemicznych gleb użytków zielonych w układzie wojewódzkim. Miały one
zróżnicowany charakter. Przykładowo w województwach mazowieckim i podlaskim zwiększył się udział gleb o najbardziej niekorzystnym odczynie (kwaśnych
i bardzo kwaśnych), oraz o najsłabszej zasobności w P, K i Mg (niskiej i bardzo
niskiej), natomiast w województwach śląskim i świętokrzyskim udział tego rodzaju gleb się zmniejszył, przy czym poziom tych zmian osiągnął wartości bardzo
odległe od siebie. Ogólnie w zależności od województwa, zmiany analizowanych
wskaźników miały urozmaicony charakter, zarówno co do kierunki przebiegu, jak
i ich natężenia.
W konkluzji można stwierdzić, iż urodzajność gleb użytków zielonych
(tj. zdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślinności łąkowej i wydawania plonu) w Polsce jest poważnie ograniczona, ze względu na ich znaczne zakwaszenie
i w dużej mierze – niedostateczną zasobność w składniki pokarmowe, w szczególności w fosfor i potas. Pod tym względem stan użytków zielonych uległ nieznacznemu pogorszeniu pomiędzy 2008 a 2016 r.
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STEFAN PIETRZAK, DOMINIKA JUSZKOWSKA, PIOTR NAWALANY
ZMIANY ODCZYNU I ZASOBNOŚCI GLEB UŻYTKÓW ZIELONYCH
W POLSCE MIĘDZY 2008 A 2016 ROKIEM

Słowa kluczowe: użytki zielone, odczyn i zasobność gleb, fosfor, magnez, potas
STRESZCZENIE

W pracy przeprowadzono analizę zmian odczynu i zasobności gleb użytków zielonych
w przyswajalne formy fosforu, potasu i magnezu w Polsce w okresie między 2008 a 2016
rokiem. Analizę wykonano na podstawie wyników monitoringu agrochemicznego gleb
użytków zielonych, realizowanego przez stacje chemiczno-rolnicze z udziałem ITP Falenty. Stwierdzono m.in., że w okresie od 2008 do 2016 r. w skali całego kraju: a) wzrósł
udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych o 0,8% i zmniejszył się udział gleb o optymalnym
odczynie o 7,9%; b) zwiększył się o 1,6% areał gleb o niskiej i bardzo niskiej zasobności w fosfor; c) minimalnie – o 0,3%, zmniejszył się odsetek gleb o najniższej zasobności
w potas; d) nastąpił przyrost gleb o niskiej i bardzo niskiej zasobności w magnez o 12,7%.
Na poziomie województw odnotowano w rozpatrywanym okresie duże zmiany właściwości agrochemicznych gleb użytków zielonych. Były one niejednorodne pod względem kierunków przebiegu oraz ich zasięgu.
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STEFAN PIETRZAK, DOMINIKA JUSZKOWSKA, PIOTR NAWALANY
CHANGES OF FERTILITY AND PH OF MEADOW SOILS IN POLAND
BETWEEN 2008 AND 2016

Keywords: meadow soils, pH and fertility of soils, phosphorus, magnesium, potassium
SUM M A RY

The paper presents an analysis of pH changes and the content of phosphorus, potassium and magnesium plant available forms in meadow soils of Poland between 2016 and
2008. The survey was based on results of soil quality monitoring in areas occupied by
grasslands which is realized by chemical-agricultural stations with participation of the
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty. It was found that in period from 2008
to 2016 on a national scale: a) the share of acidic and strongly acidic meadow soils increased by 0.8%, while the share of soils with optimal pH decreased by 7.9%; b) the area of
meadow soils which are characterized by low and very low content of phosphorus available forms increased by 1.6%, c) minimal – by 0.3%, the percentage of grasslands soils with
potassium deficiency (very low content) decreased, d) there was an increase of meadow
soils which are marked with low and very low magnesium content by 12.7%.
At the voivodeship level, large changes of meadow soils properties were recorded during the analysis period. They were heterogeneous in terms of their directions and land
coverage.
e-mail: s.pietrzak@itp.edu.pl
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1. Wstęp
Ochrona zasobów genetycznych zwierząt stanowi istotną część biologicznych
podstaw bezpieczeństwa żywnościowego. Rosnące zapotrzebowanie na produkty pochodzenia zwierzęcego, a w konsekwencji coraz gwałtowniejsza ekspansja
przemysłowych metod produkcji zwierzęcej stwarza bezpośrednie zagrożenie dla
ras lokalnych. Postępująca utrata coraz większej liczby ras zwierząt hodowlanych
oraz występująca erozja genetyczna spowodowała podjęcie przez gremia krajowe
i międzynarodowe zorganizowanych działań w kierunku zminimalizowania występujących zagrożeń. Stąd aby zapewnić zrównoważony rozwój przestrzeni rolniczej konieczna jest ochrona rodzimych ras zwierząt gospodarskich.
Polska jest jednym z krajów zwracających uwagę na ochronę zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Już od lat 80-tych XX wieku utrzymywanie
cennych zasobów genetycznych zwierząt wspierane było z budżetu Ministerstwa
Rolnictwa poprzez dotację do stad zachowawczych (zagrożone populacje ras ro1 Wkład pracy: Paweł Radomski – 50%, Jędrzej Krupiński – 20%, Wojciech Krawczyk – 20%,

Piotr Moskała – 10%.
2 Publikacja opracowana w ramach Projektu „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów
genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju” finansowany przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac
rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG nr umowy: BIOSTRATEG2/297267/14/NCBR/2016.
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dzimych) oraz stad tzw. rezerwy genetycznej (cenny materiał genetyczny z importu). Po przystąpieniu do Unii Europejskiej dopłaty do hodowli ras rodzimych
objętych programami ochrony ujęto w Krajowych Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Człowiek w pogoni za coraz większą wydajnością, większą ilością produktów
pochodzenia zwierzęcego, zaczął eliminować rasy zwierząt, które nie wytrzymywały tej konkurencji. Wielka rola i nadzieja pokładana jest w ośrodkach naukowych, które mogą pomóc przetrwać gatunkom zwierząt, zachowując ich pulę genów dla następnych pokoleń.

2. Charakterystyka ras rodzimych w Polsce
Program Ochrony Zasobów Genetycznych w Polsce w ostatnich latach rozwija się
bardzo dynamicznie (tabela 1). Dzięki niemu rasy rodzime objęte programami
ochrony liczą obecnie prawie 8,5 tys. krów (rasy: polska czerwona, białogrzbieta,
czarno-biała, czerwono-biała), ponad 6,8 tys. klaczy (rasy: konik polski, huculska,
małopolska, wielkopolska, śląska, sztumska, sokólska), 63 tys. matek owiec (rasy:
wrzosówka, świniarka, olkuska, pomorska, cakiel podhalański, polska owca górska odmiany barwnej, merynos barwny w starym typie, uhruska, wielkopolska,
kamieniecka, żelaźnieńska, koridiel, czarnogłówka, polska owca pogórza) i prawie 3,0 tys. matek świń (rasy: puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra) (dane
własne IZ PIB).
W krajach Unii Europejskiej zagrożone rasy lokalne są objęte systemem dopłat
ujętych w Krajowych Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich. W Polsce są one
realizowane obecnie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, Pakiet „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”. Rolnik po złożeniu wniosku wraz z planem rolnośrodowiskowym otrzymuje przez okres 5 lat płatności do
hodowli samic ras następujących gatunków zwierząt [Dz. U. z 2015, poz. 349]:
 bydło – polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czerwono-białe, polskie
czarno-białe. Pod warunkiem, że liczba samic tej samej rasy w stadzie wynosi co najmniej 4 sztuki (1 600 zł/sztukę, maksymalnie do 100 szt. w stadzie).
 konie – koniki polskie, huculskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, sokólskie, sztumskie. W stadzie muszą być co najmniej 2 klacze tej samej rasy
(1 500 zł/sztukę).
 owce – wrzosówka, świniarka, olkuska, merynos odmiany barwnej, uhruska, wielkopolska, żelaźnieńska, korideil, kamieniecka, pomorska (dla tych
ras w stadzie musi być co najmniej 10 owiec matek), polska owca górska
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odmiany barwnej, cakiel podhalański, czarnogłówka, owca pogórza (dla
tych ras w stadzie musi być minimum 15 owiec matek) oraz merynos polski
w starym typie – aby otrzymać do niego dofinansowanie, w stadzie musi być
co najmniej 30 owiec matek (360 zł/sztukę).
 świnie – puławska (co najmniej 10 loch), złotnicka biała (co najmniej
8 loch), złotnicka pstra (co najmniej 8 loch), (1 140 zł/sztukę, maksymalnie
70 szt. w stadzie).
 koza karpacka – w stadzie muszą być co najmniej 3 kozy matki (580 zł/
sztukę).
Tabela 1
Liczba ras, samic i stad w 2000 i 2017 roku objętych programami ochrony
w poszczególnych gatunkach zwierząt gospodarskich w wybranych latach
Gatunek

Rok 2000

Rok 2017

Liczba ras

Liczba samic

Liczba ras

Liczba samic

Liczba stad

Bydło

1

280

4

8502

813

Konie

2

430

7

6808

1435

Owce

11

3850

15

63772

886

Świnie

3

625

3

2934

112

Kozy

-

-

1

43

4

Zwierzęta
futerkowe

5

207

13

1104

21

Kury*

10

5500

11

10891

20

Gęsi*

13

2385

14

5598

15

Kaczki*

8

3162

10

3986

10

Pszczoły
(rodziny)

4

337

5

1795

49

83

103746

3331

RAZEM
*Liczba samic i samców razem.

Źródło: Dane własne Instytutu Zootechniki PIB.

Dotacje przyznawane dla hodowców z założenia mają rekompensować utratę wyższych dochodów, które osiągnęliby korzystając z intensywnych sposobów
użytkowania wysokowydajnych zwierząt. Dzięki tym sposobom udało się w ostatnich latach zwiększyć do bezpiecznego poziomu liczebność wielu zagrożonych
populacji ras lokalnych. W okresie długoterminowym wydaje się jednak, że sam
system dopłat nie będzie wystarczającym instrumentem dla rozwoju liczebności
ras rodzimych, ekonomiki ich hodowli oraz rozwoju przetwórstwa.
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Najważniejsze tezy dotyczące ras rodzimych:

Źródło: Dane własne Instytutu Zootechniki PIB.

Mamy do czynienia ze swoistą sprzecznością interesów ekonomiczno-biznesowych z rzeczywistym potencjałem sprzedażowym przetworów ze zwierząt ras
rodzimych. To bowiem, co decyduje o wyjątkowych cechach jakościowych i odżywczych produktów pochodzących z ras rodzimych, stanowi dzisiaj barierę dla
nakierowanej na maksymalizację zysku produkcji i nie współgra z obecną strukturą rynku spożywczego w Polsce, szczególnie w kontekście istniejącej struktury
kanałów sprzedaży. Dlatego najlepszym sposobem zachowania ras rodzimych jest
spożywanie produktów od nich pochodzących.

3. Cel i metodyka badań
Najważniejszymi celami badań przeprowadzonych w ramach projektu „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich
w warunkach zrównoważonego rozwoju” – Zadanie 7: Implementacja metod
ochrony i rozwoju bioróżnorodności były:
 przegląd systemu certyfikowanych produktów na poziomie Unii Europejskiej oraz w Polsce;
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analiza dotychczas prowadzonych badań nad jakością surowców/produktów uzyskiwanych od ras rodzimych;
 poznanie opinii konsumentów co do jakości i atrakcyjności produktów lokalnych wytwarzanych w oparciu o surowce pozyskane od ras zachowawczych i małych populacji;
 poznanie opinii hodowców ras rodzimych o prowadzonej przez nich hodowli oraz znajomości rynku dla uzyskiwanych produktów, jak i oczekiwań
odnośnie rozwoju tego rynku.
Analizy systemów certyfikacji oraz badań nad jakością surowców/produktów
pochodzących od ras rodzimych dokonano w oparciu o dostępne piśmiennictwo
zarówno krajowe, jak i europejskie.
W badaniach konsumentów wykorzystana została metoda ankietowa. Badania te były przeprowadzane podczas bezpośrednich kontaktów z konsumentami
z wykorzystaniem tradycyjnego formularza papierowego jak i specjalnie na ten
cel stworzonej platformy LMS. Badania prowadzone były podczas targów spożywczych i wystaw zwierząt hodowlanych odbywających się na terenie całego
kraju. Formularz ankiety składał się z 33 pytań zarówno zamkniętych, do jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, jak i otwartych.
Równolegle prowadzono badania wśród hodowców ras rodzimych, których
celem było poznanie ich opinii o prowadzonej przez nich hodowli oraz znajomości rynku produktów od nich uzyskiwanych jak i oczekiwań w przedmiocie jego
rozwoju. Podobnie jak w poprzednim badaniu metodą badawczą były badania
ankietowe przeprowadzone wśród hodowców ras rodzimych: bydła, owiec i świń
na terenach województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz warmińsko-mazurskiego.
Z każdej grupy wylosowano dla każdego województwa próbę 10%, co w łącznej
sumie dało liczbę 430 badanych podmiotów. Formularz ankiety liczył 36 pytań zarówno otwartych jak i zamkniętych. Ankiety były wypełniane w gospodarstwach
hodowców.


4. Systemy certyfikacji jakości produktów w Unii Europejskiej i Polsce
Wytwarzanie, ochrona i promocja żywności wysokiej jakości odgrywają w Unii
Europejskiej coraz większą rolę. Jednym z podstawowych sposobów realizacji polityki jakości jest wyróżnienie znakami potwierdzającymi wysoką jakość wyrobów
rolno-spożywczych, pochodzących z konkretnych regionów, jak też charakteryzujących się tradycyjnymi metodami produkcji. Rozróżniamy przy tym różnego
rodzaju przymiotniki określające typ produktu takie jak „lokalny, „tradycyjny”,
„regionalny”, „ekologiczny”, które używane potocznie nie zawsze są określeniami
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jednoznacznymi i precyzyjnymi. Obecnie obserwujemy coraz większą ilość produktów wprowadzanych na rynek co powoduje, że konsumenci oczekują jasnych
i wyczerpujących informacji na temat jakości i pochodzenia produktu rolnego
lub artykułu spożywczego. Przyjęte przez Unię Europejską w 1992 r. rozporządzenie dotyczące promowania żywności charakteryzującej się wysoką jakością oraz
związanej ze środowiskiem i tradycją były bodźcem do wprowadzenia europejskich systemów certyfikowania i znakowania takich wyrobów.
Wśród wszystkich zastrzeżonych produktów w ramach istniejących systemów,
635 to wyroby o Chronionej Nazwie Pochodzenia (ChNP), 739 jest zarejestrowanych jako Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChGO) oraz 58 jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS). W ramach tych systemów, w Polsce,
dotychczas 42 produkty uzyskały unijną certyfikację pochodzenia jako produkty
dziedzictwa kulturowego. Tym samym producenci mają prawo oznaczania ich odpowiednim symbolem: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie
Geograficzne albo Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Pod względem liczby
certyfikowanych w/w systemami produktów niekwestionowanym liderem wśród
państw UE są Włochy, mające 265 produktów i kolejne 32 ze statusem „złożony”
lub „opublikowany”. W europejskiej czołówce z liczbą 100 i więcej zarejestrowanych produktów znajdują się jeszcze Francja (217), Hiszpania (179), Portugalia
(125) oraz Grecja (101). Ta piątka państw wraz z Niemcami (78 produktów, w tym
19 oczekujących) dostarcza na rynek blisko 80% asortymentu certyfikowanych
produktów (78,8%). Polska w tym rankingu zajmuje ósmą pozycję; wyprzedza ją
jeszcze Wielka Brytania (57 produktów). Na podkreślenie zasługuje aktywność
Chorwacji (najmłodsze państwo członkowskie Wspólnoty), która do końca sierpnia 2014 r. złożyła 15 wniosków o rejestrację nazw swoich tradycyjnych produktów żywnościowych [DOOR Database 2014].
Produkty znajdujące się w unijnym rejestrze (łącznie 1432 w 2018 r.) podlegają
wszechstronnej ochronie, m.in. przed fałszowaniem czy niewłaściwym stosowaniem chronionych nazw. Wytworzenie tej żywności wymaga większego nakładu
pracy i spełnienia wielu dodatkowych wymagań (w porównaniu do konwencjonalnych artykułów): odnośnie do surowców, tradycyjnie wykorzystywanych w produkcji i charakteryzujących się specyficznymi cechami jakościowymi [Weichselbaum
i wsp. 2005], miejsca i przebiegu procesu produkcji, technologii oraz cech gotowego
wyrobu. Odpowiednie pochodzenie surowców związane jest z warunkami klimatycznymi tam panującymi, roślinnością, którą żywią się zwierzęta hodowane w danym regionie, a także umiejętnościami wytwórców [Byszewska 2009].W produkcji
często wykorzystuje się dawne odmiany roślin oraz rodzime rasy zwierząt, mniej
popularne w uprawie lub hodowli, co skutkuje sezonowością podaży. Produkcja
żywności tradycyjnej i regionalnej związana jest z rozdrobnionym rolnictwem eks-
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tensywnym, prowadzonym najczęściej w ubogich rejonach. Dlatego jest szansą dla
małych, niskotowarowych gospodarstw rolniczych [Batyk i Smoczyński 2009].
Przyjęte prawo unijne dało możliwość tworzenia krajowych systemów jakości
żywności, które są uznawane stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 [Dz. U. z 2015, poz.
349]. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw rozwoju wsi uznaje,
w drodze decyzji administracyjnej, systemy jakości, jeżeli są spełnione określone
kryteria pod warunkiem że:
1) specyfika produktu końcowego wytworzonego w ramach systemu wynika
z jasnego wymogu zagwarantowania któregokolwiek z następujących elementów:
– określonych cech produktu,
– określonych metod uprawy lub produkcji, lub
– jakości produktu końcowego, która w sposób znaczący przewyższa normy handlowe dotyczące danego produktu pod względem zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub roślin, dobrostanu zwierząt lub ochrony
środowiska;
2) system jest otwarty dla wszystkich producentów;
3) system obejmuje wiążące specyfikacje produktów, a zgodność z tymi specyfikacjami jest weryfikowana przez organy publiczne lub niezależny organ
kontroli;
4) system jest przejrzysty i zapewnia pełną identyfikowalność produktów.
Jak zauważają Rejman i in. [2015], w Polsce praktycznie nie istnieje rynek żywności z oznaczeniami ChNP, ChOG i GTS. Produkty sprzedawane są najczęściej bezpośrednio w gospodarstwie rolnym lub w przetwórni producenta, w lokalnych punktach sprzedaży, na targach i bazarach, bez odpowiedniego wsparcia marketingowego,
a ich promocji służą jedynie okazjonalnie organizowane „festiwale smaku” oraz imprezy promujące regiony, tradycje narodowe lub związane z ruchem ekologicznym.
Wiele z tych produktów w ogóle nie jest konfekcjonowanych, nie ma więc możliwości wykorzystania informacyjnej i promocyjnej funkcji opakowania w celu propagowania idei polityki jakości i unijnego systemu ich ochrony. Produkty sprzedawane
luzem nie mają też szans eksportowych. Sytuację rynku najlepiej obrazuje fakt, że
jego udział w wartości całego polskiego rynku artykułów żywnościowych i napojów
wynosi poniżej 1%. Pod tym względem Polska zajmuje w Unii Europejskiej 18 pozycję, a z grupy nowych państw członkowskich wyprzedzają ją: Cypr (2 produkty),
Czechy (33), Bułgaria (3), Rumunia (1), Słowacja (15) i Węgry (14), zajmujące wysoką, szóstą pozycję z ponad 6% wskaźnikiem [AND-International 2012].
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5. Jakość surowców i produktów pochodzących od ras rodzimych
Rasy rodzime świń, ze względu na zachowawczy charakter ich hodowli, nadal posiadają tendencję do odkładania większych ilości tłuszczu podskórnego. Tłuszcz
śródmięśniowy nadaje wieprzowinie charakterystyczną marmurkowatość i poprawia smak. Z kolei zwarta i jędrna słonina stanowi dobry surowiec do produkcji
smalcu, czy dodatek do produkcji wędlin. Wśród cech charakteryzujących jakość
mięsa szczególnie ważna jest zdolność utrzymania soku w mięsie, a także możliwość przyjęcia wody z zewnątrz. Zawartość wody w tkance mięśniowej wynika
ze zdolności jej wiązania przez białka. W przypadku ras rodzimych zarówno wyciek naturalny, jak i termiczny, które służą do oceny zdolności utrzymania wody,
są niewielkie. Szczególnie ważny jest ubytek termiczny. Jako jeden z wskaźników
świadczących o przydatności technologicznej mięsa, pozwala na zaszeregowanie
go do dalszych procesów przetwórczych. Ma on także znaczenie dla konsumentów, bowiem mięso, które dobrze wiąże wodę nie tylko wygląda apetycznie, bo nie
wycieka z niego sok, ale też nie traci swojej objętości podczas obróbki termicznej
[Szulc, 2018].
Dotychczasowe badania mleka pozyskiwanego od bydła ras rodzimych prowadzone przez zespół z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie [Litwińczuk i in.,
2012] wskazują, że charakteryzuje się ono wyższą zawartością substancji biologicznie czynnych (β-laktoglobuliny, białka serwatkowe, laktofertyna, lizozymy,
α-laktoabuminy) i ma bardzo dobre właściwości dla przetwórstwa. Wyniki badań
przeprowadzone na mleku krów 3 rodzimych ras, tzn. białogrzbietej (BG), polskiej czerwonej (RP) i polskiej czarno-białej (ZB) w systemie chowu tradycyjnego
oraz krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF) użytkowanych w systemie
intensywnym wykazały, że mleko krów ras lokalnych zawierało istotnie więcej białek serwatkowych w porównaniu do mleka krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej jak
również charakteryzowało się istotnie większym udziałem wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych (PUFA) (od +1,29% – białogrzbieta do +2,32% – polska
czerwona). Mleko krów ras lokalnych, szczególnie polskiej czerwonej, charakteryzowało się korzystnymi parametrami do produkcji serów, tzn. istotnie krótszym
czasem krzepnięcia pod wpływem podpuszczki oraz wysoką zawartością białka
(3,61%), w tym kazeiny (2,68%). Autorzy wiążą ten fakt z tradycyjnym systemem
żywienia bydła tych ras (wypas pastwiskowy), a w przypadku bydła polskiego
czerwonego również z odmiennym pochodzeniem filogenetycznym, co wyróżnia
je pod względem przydatności mleka do produkcji serowarskiej.
Podobne analizy prowadzone na mięsie buhajków 3 polskich ras rodzimych,
tj. polskiej czerwonej (PC), białogrzbietej (BG), polskiej czarno-białej (PCB),
oraz buhajków rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF) i simentalskiej (SM)
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utrzymywanych w tradycyjnym systemie chowu uwzględniającym m.in. wypas
na pastwisku, wykazały, że wołowina pozyskiwana od ras rodzimych jest bardziej
zasobna w składniki mineralne. Porównując profil kwasów tłuszczowych tłuszczu
śródmięśniowego pomiędzy rasami rodzimymi a towarowymi, wykazano wyższą proporcję kwasów tłuszczowych wielonienasyconych do nasyconych, a także
najniższe (korzystne) wskaźniki charakteryzujące jakość prozdrowotną tłuszczu
[Dudko i in. 2016].
Surowce pochodzące od zwierząt ras rodzimych służą do produkcji najlepszych jakościowo produktów tradycyjnych, lokalnych. Z mięsa gęsi pomorskiej
jest wyrabiana wyjątkowa kaszubska okrasa, pierśniki dębogórskie i kujawskie
półgęski. Konsument poszukuje jagnięciny podhalańskiej i beskidzkiej, mięsa
z owcy świniarki czy wrzosówki. Dużą popularnością wśród konsumentów cieszą
się jaja kur zielononóżek i żółtonóżek kuropatwianych, coraz chętniej utrzymywanych przez małe gospodarstwa. Mleko krowy polskiej czerwonej wykorzystuje
między innymi Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej, specjalizująca się w produkcji serów dojrzewających typu holenderskiego oraz twarogów. Surowiec do
produkcji tych wyrobów pozyskiwany jest od krów wypasanych na górskich pastwiskach. Z mięsa świń rasy złotnickiej (pstrej i białej) oraz rasy puławskiej są
wytwarzane doskonałe wędliny tradycyjne w Wielkopolsce, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Do prawdziwych rarytasów należą sery owcze, kozie i mieszane, a wśród nich sery wędzone tradycyjnie. Wysoka jakość produktów
regionalnych to również stosowanie tradycyjnych metod produkcji i konserwacji
[Migdał i in., 2015].

6. Rasy rodzime i ich produkty w ocenie konsumentów i hodowców
6.1. Wyniki badań
W badaniach udział wzięli konsumenci o średniej wieku 40 lat, w większości
mieszkańcy miast, o średnim i wyższym poziomie wykształcenia.
Dla ponad 70% respondentów znane jest pojęcie rasa rodzima i ponad 60%
jest w stanie wymienić przynajmniej jedną z ras. Natomiast jedynie 41% zetknęło
się z produktami uzyskiwanymi z surowców pochodzących od ras rodzimych.
Należy też zauważyć, że aż 85 % badanej grupy jest zainteresowanych zakupem
i degustacją nowych produktów pochodzenia zwierzęcego, identyfikowanych poprzez sposób wytwarzania, surowiec i pochodzenie.
Największą rozpoznawalnością oznaczeń produktów/certyfikatów jakości
wśród respondentów ma rolnictwo ekologiczne (66%) i wśród tej grupy 60%
badanych ma świadomość, że tylko produkty posiadające ten certyfikat mogą być
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sprzedawane jako ekologiczne. Natomiast oznaczenia Chroniona Nazwa Pochodzenia oraz Chronione Oznaczenie Geograficzne znane były jedynie 20% ankietowanych.
Dużą popularnością (pomiędzy 40 a 50%) cieszą się certyfikowane produkty mleczne, mięsne, jaja, warzywa i owoce oraz miody. Ich dostępność na rynku
określona jest jako średnia (47%), a nawet niska (33%). Można to powiązać z dostępnością informacji o tego typu produktach, którą badani konsumenci określili
jako słabą – 76%, negatywnie również oceniając (70%) prowadzone działania promocyjne związane z oznakowaniem i reklamą produktów regionalnych/tradycyjnych/ekologicznych.
Zatem obecnie głównym kryterium jakim kierują się kupujący produkty regionalne/tradycyjne jest rekomendacja znajomych/rodziny (70%), w dalszej kolejności posiadanie certyfikatu oraz możliwość wcześniejszej degustacji (43)%.
W opinii badanych, cechy jakościowe takich produktów ponad 60% ocenia
jako zdrowe i smaczne, jak również bez sztucznych dodatków (52%) oraz wysokiej jakości i wytwarzane tradycyjnymi metodami – 43%.
Wartym zauważenia jest fakt akceptacji, dla aż 71% badanych wyższej ceny takich
produktów w porównaniu do ceny produktów analogicznych, pochodzących z produkcji masowej, przy czym najbardziej akceptowalnym wzrostem ceny jest 10%.
Głównym miejscem zakupu produktów regionalnych/tradycyjnych są specjalistyczne targi żywnościowe (53%) oraz małe targowiska lub gospodarstwo producenta (44%). Najmniej popularnym miejscem nabywania w/w produktów są
super i hiper markety (7%) oraz sklepy internetowe (2%).
Jednakże częstotliwość takich zakupów jest dosyć niska, gdyż raz w miesiącu
przedmiotowe produkty kupuje 35% badanych, a rzadziej niż raz w miesiącu 23%.
Jedynie 9% kupuje je kilka razy w tygodniu.
6.2 Wyniki badań wśród hodowców
Ponad 80% badanych, hodowlę ras rodzimych rozpoczęło po 2004 roku, co
jest związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej i uruchomieniem dopłat do
hodowli tych ras z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach płatności
rolnośrodowiskowych (obecnie rolno-środowiskowo-klimatycznych). Korzysta
z nich ponad 97% badanych hodowców.
W opinii badanych wybór rasy spowodowany był w większości względami
ekonomicznymi (77%), na drugim miejscu wskazano małe wymagania żywieniowe i środowiskowe (44%), a jedynie 12% wskazało możliwość produkcji produktów unikalnej/wysokiej jakości.
Hodowcy są świadomi zalet i cech funkcjonalnych utrzymywanej rasy, gdyż
jako najczęstsze cechy ją charakteryzujące podali: bardzo dobre przystosowanie
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do lokalnych warunków środowiskowych, małe wymagania żywieniowe oraz odporność na choroby.
Jedynie 23% hodowców ocenia popyt na rasy rodzime jako duży i bardzo duży,
25% twierdzi, że popyt na rasy rodzime w ogóle nie występuje lub jest bardzo
mały. Przy czym większość hodowców, którzy negatywnie oceniają popyt na rasy
rodzime, jest powyżej 40 roku życia.
Hodowcy są świadomi jakości produktów uzyskiwanych z ras rodzimych, gdyż
blisko 87% uważa, że rasy te mogą dostarczać wysokiej jakości surowce, idealnie
nadające się do przetwarzania w certyfikowane produkty tradycyjne lub regionalne.
Ponad 73% hodowców nie korzysta z żadnej formy reklamy ani promocji swojej działalności, ok. 17% uczestniczy w imprezach popularyzujących rasy rodzime
(wystawy, konkursy, targi), jedynie 5% prowadzi stronę internetową.
Dodatkowo 78% jest zdania, że promowanie wśród konsumentów produktów
uzyskanych od ras rodzimych, jako certyfikowane produkty tradycyjne lub regionalne, pozwoliłoby na uzyskanie za nie wyższej ceny.

7. Certyfikat Rasy Rodzime
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno hodowców, jak i konsumentów
opracowano system certyfikacji ras rodzimych jak i produktów uzyskiwanych
z surowców od nich pochodzących.
Obecnie w wielu krajach europejskich z uwagi na cenne właściwości surowców i produktów ras lokalnych czynione są starania w kierunku promocji ras rodzimych poprzez certyfikację produktów tych ras specjalnymi znakami jakości.
Jedną z najlepszych strategii, gwarantujących trwałość użytkowania ras rodzimych oraz zwiększenie opłacalności ich hodowli i przetwórstwa produkcji jest
wypromowanie marek produktów pochodzących od konkretnych ras, które byłby
rozpoznawane na rynku i uzyskiwały wyższą cenę.
Ten proces w Polsce można rozpocząć najpierw od kreowania produktów marek
regionalnych z poszczególnych ras rodzimych. Z biegiem czasu przy ich odpowiedniej ilości, a głównie przy osiągnieciu odpowiedniej znajomości u konsumentów
marek regionalnych, łatwiej będzie tworzyć marki ponadregionalne/ogólnopolskie.
Podstawą promocji ras rodzimych zwierząt gospodarskich i pozyskiwanych od nich surowców i produktów stanowić będzie opracowana w Instytucie
Zootechniki PIB, w ramach realizacji projektu „Kierunki wykorzystania oraz
ochrona zasobów genetycznych zwierząt w warunkach zrównoważonego rozwoju” marka RASA RODZIMA (jako logo zbiorcze) oraz mutacje tego znaku dla
każdej rasy rodzimej.
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Źródło: Materiały własne Instytutu Zootechniki PIB

W założeniach opracowywany system wykorzystania logo nie jest systemem jakości w rozumieniu regulacji UE, ale spełnia podobne wymogi. Marka ta będzie
promować od 2019 roku na rynkach lokalnych produkty konkretnej polskiej rasy
rodzimej utrzymywanej w tradycyjnych (naturalnych) systemach utrzymania i żywienia. Poprzez promocję produktu ras rodzimych podkreślamy znaczenie polskich
ras rodzimych, ich wartość historyczną, społeczno-kulturową, rolę jaka odgrywają
w odnowie środowiska i krajobrazu oraz nieoceniony potencjał, jaki stanowi ich zasób genetyczny. Równocześnie poprzez nowe logo wskazujemy produkty o wyższej
wartości odżywczej i prozdrowotnej. Będzie ono mogło być stosowane dla wszystkich rodzajów produktów (tusze, mięso i jego przetwory, mleko i jego przetwory,
jaja, miód, wełna, skóry, itp.) od zwierząt objętych koordynowanymi przez Instytut
Programami Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich. Instytut
Zootechniki może przyznać w wyjątkowych wypadkach logo dla ras nie objętych
programami ochrony (np. bydło rasy simentalskiej, gęś kołudzka) w przypadku, gdy
badana jakość produktów potwierdzi ich unikalny charakter.
Marka Rasa Rodzima stanowi własność Instytutu Zootechniki PIB, który ustala zasady i warunki przyznawania praw do jej stosowania. W umowie określone
będą prawa i obowiązki obu stron. Instytut prowadzić będzie ewidencję uczest-
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ników programu certyfikacji, stronę internetową jej poświęconą oraz opracuje
kampanię informacyjną.

8. Podsumowanie
Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich oraz wykorzystanie potencjału polskich
ras rodzimych utrzymywanych głównie w małych rodzinnych gospodarstwach
rolnych ma na celu produkcję wysokiej jakości żywności. Z przeprowadzonych
badań wynika, iż zarówno konsumenci jak i hodowcy uważają za konieczną promocję i popularyzację ras rodzimych jako źródło surowców do produkcji żywności o wysokich walorach prozdrowotnych i smakowych. Wszystkie te środowiska dostrzegają braki w obecnych działaniach promujących produkty od ras
rodzimych wskazując równocześnie duże zainteresowanie tymi produktami na
rynku. Występuje społeczna akceptacja i zrozumienie dla wyższych cen tych produktów, a wskazując jako główne miejsce sprzedaży/zakupów lokalne targowiska
czy też bezpośrednio u producentów, wszyscy dostrzegają dużą szansę w skróceniu łańcuchów dostaw. Potrzebne są nowe systemowe rozwiązania, gdyż rynek
produktów z ras rodzimych jest obecnie bardzo małą i bardzo lokalną niszą, ale
przy wykorzystaniu działań promocyjnych, takich jak: kampania medialna (zarówno w mediach telewizyjnych, jak i społecznościowych) prezentująca potencjał
ras rodzimych, odpowiednie oznakowanie punktów sprzedaży oraz gospodarstw
uczestniczących w systemie certyfikacji, organizacja spotkań dla restauratorów,
vlogerów kulinarnych, hotelarzy, jest szansą na to, żeby jego zasięg i wielkość się
powiększyły. Takim rozwiązaniem może być opracowany w Instytucie Zootechniki PIB system certyfikacji marką Rasa Rodzima.
System ochrony i promocji wyrobów z ras rodzimych to szansa dla części gospodarstw rolnych, gdyż zwiększa dochody, chroni dziedzictwo kulturowe, pomaga w rozwoju turystyki wiejskiej oraz stwarza dodatkowe, pozarolnicze źródła
dochodu dla rolników chcących zajmować się dodatkowo przetwórstwem. Oznakowanie i promocja znaku Polskich Ras Rodzimych wypełni niszę na rynku produktów z ras rodzimych i zachęci wielu hodowców ras rodzimych do rozpoczęcia
działań marketingowych. Wyzwaniem stojącym przed systemem certyfikacji Ras
Rodzimych jest z pewnością przekonanie z jednej strony konsumentów o jakości
produktów oznaczonych certyfikatem oraz z drugiej- hodowców o możliwościach
jakie niesie system certyfikacji, a poprzez to tworzenie lokalnych rynków zbytu na
produkty ras rodzimych. Zdecydowana większość hodowców ras rodzimych do
tej pory nie korzystała z żadnych form promocji, co z pewnością będzie stanowiło dla nich barierę. Konieczne jest stworzenie łańcucha, który połączy wszystkie
grupy odbiorców, tj. hodowców oraz konsumentów, wśród których konieczne jest
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zwiększenie świadomości społecznej o roli i znaczeniu hodowli i chowu zwierząt
ras rodzimych.
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CERTYFIKACJA I PROMOCJA PRODUKTÓW SZANSĄ DLA ROZWOJU GOSPODARSTW
UTRZYMUJĄCYCH RASY RODZIME ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Słowa kluczowe: rasy rodzime, certyfikacja, produkty tradycyjne
STRESZCZENIE

Jedną z najlepszych strategii, gwarantujących trwałość użytkowania ras rodzimych
oraz rozwój ekonomiczny hodowców, a także przetwórców, jest wypromowanie marek
produktów od nich pochodzących, przypisanie produktów i tych marek do danej rasy,
które byłby rozpoznawane na rynku i uzyskiwały wyższą cenę od produktów substytucyjnych. System ten daje też pewność konsumentom, że kupują żywność wysokiej jakości,
która charakteryzuje się tradycyjną i unikalną metodą produkcji. Ochrona zasobów genetycznych zwierząt hodowlanych i gospodarskich ras rodzimych ma na celu zachowanie
i zwiększenie liczebności populacji oraz dążenie do utrzymania jak największej zmienności genetycznej. Najlepszą metodą ochrony jest zachowanie ich w środowisku naturalnym,
czyli w rodzinnych gospodarstwach rolniczych, często ekologicznych, agroturystycznych,
lub położonych na obszarach chronionych. Opracowany w wyniku prowadzonych badań w Instytucie Zootechniki PIB system certyfikacji marką „Rasa Rodzima” surowców
i przetworzonych produktów od zwierząt objętych programami ochrony i utrzymywanych w tradycyjnych systemach produkcji może przyczynić się do rozwoju i umocnienia
rynków lokalnych, wpływając na poprawę efektywności ekonomicznej gospodarstw rodzinnych utrzymujących te rasy.
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CERTIFICATION AND PROMOTION OF PRODUCTS AS A CHANCE FOR THE
DEVELOPMENT OF THE FARMS, WHICH KEEP FARM ANIMAL NATIVE BREEDS

Keywords: native breeds, certification, traditional products
SUM M A RY

One of the best strategies, which guarantee the durability of using native breeds, the
economic development of the breeders and also processors is promoting the brands of the
products derived from them, attributing the products and brands to a given breed, which
would be recognized on the market and obtain a higher price than substitute products.
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The system also provides the consumers with assurance that they buy high quality food,
which is characterized by traditional and unique method of production. Genetic resources conservation of native farm and breeding animals aims at preserving, increasing the
population size and striving to maintain the greatest possible genetic variability. Preserving them in the natural environment, i.e. on family farms, often organic, agritourist or
located in protected areas is the best method of conservation. Certification system of raw
materials and processed products from animals included in conservation programmes
and kept in traditional production systems with the brand “Native Breed”, worked out as
a result of the research conducted in the National Research Institute of Animal Production, can contribute to the development and strengthening of local markets, influencing
the improvement of economic efficiency of farm animals keeping these breeds.
e-mail: pawel.radomski@izoo.krakow.pl
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SZAREK KOMOŚNIK (ASPROPARTHENIS PUNCTIVENTRIS
(GERM.)), NOWE ZAGROŻENIE DLA UPRAW BURAKA
W POLSCE
Nadesłany: 19.12.2018

Zaakceptowany do druku: 28.02.2019

1. Wstęp
W roku 2012 w okolicach Hrubieszowa na Lubelszczyźnie stwierdzono wystąpienie groźnego szkodnika buraków cukrowych, szarka komośnika (Asproparthenis
punctiventris (Germ.)) (Coleoptera: Curculionidae). W 2015 roku szkodnik wystąpił już w pow. Tomaszowskim, a w 2017 r. jego obecność potwierdzono w wielu miejscowościach powiatu tomaszowskiego, hrubieszowskiego i zamojskiego
[Pruszyński, Klejdysz 2017].
Szarek komośnik jest wyspecjalizowanym szkodnikiem buraka. Żeruje na roślinach buraka cukrowego, a także na buraku pastewnym oraz ćwikłowym. Gdy
nie ma jeszcze wysianych buraków gatunek może żerować na niektórych chwastach, głównie z rodziny komosowatych [Pruszyński, Klejdysz 2017].
Szarek komośnik nie jest dla ochrony roślin gatunkiem nowym. Pod koniec
XIX wieku wyrządzał bardzo poważne szkody na Ukrainie, Podolu, Wołyniu i guberni charkowskiej, a jego liczny pojaw Danysz i Wize [1901] przypisywali podjęciu na tym terenie uprawy buraków cukrowych oraz sprzyjającym warunkom
glebowo-klimatycznym dla jego rozwoju.
Obecnie szarek występuje w większości krajów Europy Południowej, a Tomasev
i in. [2007] ocenili, że w XX wieku szarek komośnik w Europie, głównie wschodniej
i południowo-wschodniej, doprowadził do zniszczenia ok. 2 mln ha upraw buraków cukrowych, ograniczając produkcję cukru o blisko 13 mln ton.
1 Wkład pracy: Grzegorz Pruszyński – 50%, Tomasz Klejdysz – 50%.
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W Polsce, w jej obecnych granicach, w latach 2012-2017 szkodnik wystąpił
w takiej liczebności po raz pierwszy, ale w wydanej w 1963 r. Encyklopedii Ochrony Roślin [Gałecki i in. red.] autorzy wzmiankują o tym gatunku i ostrzegają przed
jego pojawem na terenie Polski.
O obecności szarka na terenie naszego kraju sygnalizują Klukowski i Piszczek
[2018] przypominając, że w 1937 r. szarek wystąpił masowo na uprawach buraków
cukrowych na terenach położonych nad Bugiem, a obecnie może zasiedlać tereny
Polski na linii Biała Podlaska – Łowicz – Zielona Góra. Ci sami autorzy donoszą
o występowaniu ognisk szkodnika począwszy od Tarnowa aż do Opola. Brak jest
jednak potwierdzenia tych obserwacji w sprawozdaniach Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Zespołów Doradztwa Rolniczego czy badaniach prowadzonych przez zespoły pracowników naukowych. Po raz pierwszy formalnie szkodnik ten został umieszczony na liście gatunków ryjkowcowatych występujących
w Polsce dopiero w roku 2017. W wymienionej publikacji można odnaleźć szereg
nieobowiązujących już nazw synonimicznych tego gatunku, pod którymi znany
jest w starszych opracowaniach [Wanat, Mokrzycki 2018]. Nie mniej jednak ostatnie lata charakteryzowały się wzrostem liczebności szarka na Półwyspie Bałkańskim, Węgrzech i Austrii [Baźok 2012, Drumić i in. 2017] i pojaw szkodników
w Polsce może być konsekwencją jego masowego pojawu i migracji w kierunku
północnym.
Szarek komośnik poprzez atakowanie i niszczenie młodych kiełkujących roślin
buraków jest gatunkiem stanowiącym bardzo poważne zagrożenie dla upraw tych
roślin i należy wzmóc obserwacje, aby w porę eliminować lub ograniczać jego
pojaw. Dla spełnienia tego warunku wymagana jest znajomość wyglądu szkodnika, jego stadiów rozwojowych, biologii, powodowanych uszkodzeń, zastosowania
dostępnych metod ograniczania liczebności i ochrony upraw buraków. Podstawowe dane z tego zakresu przedstawiono w niniejszym artykule.

2. Opis gatunku
Szarek komośnik to stosunkowo dużych rozmiarów chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych (Curculionidae). Chrząszcze są krępe, a ich wydłużone i walcowate
ciało osiąga długość od 11,5 do 13,5 mm. Pokrywa je deseń złożony z licznych,
drobnych, głęboko wciętych łuseczek posiadających od 2 do 4 ostrych wierzchołków. Rysunek tworzony przez łuseczki jest zmienny i składa się z plam od koloru
białego, przez odcienie szarości do czarnego (fot. 1) [Smreczyński 1968]. Tego
typu ubarwienie ciała stanowi doskonały kamuflaż, dzięki któremu przebywające
w bezruchu chrząszcze, na powierzchni ziemi są bardzo trudne do zauważenia.
Głowa wyciągnięta jest w charakterystyczny, masywny ryjek, po bokach którego
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znajdują się kolankowato załamane czułki. Larwa jest biała, beznoga, a jej ciało
jest mocno, łukowato wygięte (fot. 2). Jedynie jej głowa jest brązowa. Larwa posiada wyraźną segmentację ciała w formie poprzecznych fałdów. Na powierzchni
ciała larwy znajdują się rzadko rozmieszczone, średniej długości szczecinki, widoczne dopiero pod powiększeniem. Poczwarka jest kremowobiała. Widoczne są
u niej zawiązki skrzydeł, odnóży oraz charakterystycznego ryjka i czułków. Segmenty odwłoka u poczwarki są wyraźnie widoczne i całkowicie odsłonięte w części grzbietowej (fot. 3).

Fot. 1. Chrząszcz szarka komośnika na uszkodzonej roślinie buraka.
Fot. T. Klejdysz.
Okres pojawu chrząszczy szarka komośnika jest rozciągnięty w czasie. Pierwsze chrząszcze wychodzą z ziemi na początku kwietnia, a ostatnie osobniki przeżywają do końca czerwca. W tym okresie, chrząszcze pojawiają się stopniowo, co
wymaga stałego monitoringu plantacji i jest dodatkowym problemem w ochronie
upraw.
Chrząszcze zasiedlają pola buraczane od brzegów plantacji. Owady zgryzają
części nadziemne młodych roślin, a ze względu na stosunkowo duże rozmiary
w krótkim czasie (kilka godzin) mogą poczynić znaczne straty. Przy masowym
pojawie w ciągu kilkunastu godzin mogą powodować gołożery, szczególnie w pasie brzegowym plantacji (fot. 4, 5). Największe zagrożenie występuje w fazie li-
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ścieni i młodszych faz rozwojowych buraków. Szczególnie niekorzystne są długo utrzymujące się niskie temperatury oraz brak opadów, które hamują tempo
wzrostu roślin buraka, co bezpośrednio wydłuża okres ich narażenia. Szkodnik
zwykle rozpoczyna żerowanie od blaszki liściowej, jednak przy dużym nasileniu
występowania chrząszcze zjadają również ogonki liściowe niszcząc całą, nadziemną część młodych roślin. Zdarza się również, że chrząszcze w pierwszej kolejności
przystępują do żerowania na ogonku liściowym, odcinając cały liść.

Fot. 2. Larwa szarka komośnika. Fot. T. Klejdysz.
Kopulacja oraz składanie jaj następuje od połowy maja i trwa do połowy
czerwca. Jedna samica składa od kilkudziesięciu do nawet kilkuset jaj, umieszczając je pojedynczo w wykopanych w ziemi, płytkich norkach w pobliżu roślin
buraka. Jaja zabezpieczane są kleistą wydzieliną i starannie przysypane ziemią.
Larwy żerują w ziemi zjadając drobne korzenie, a także uszkadzając powierzchnię
korzenia głównego buraka. Młodsze larwy uszkadzają mniejsze korzenie, a z czasem przechodzą na grubsze, wygryzając w ich powierzchni rynienkowate korytarze. Chodniki szerokości 4-6 mm przebiegają w ziemi w różnych kierunkach. Na
korzeniu jednego buraka może żerować nawet kilkadziesiąt larw (obserwacje własne autorów). W sierpniu, wyrośnięte larwy schodzą do głębszych warstw gleby,
na głębokość nawet do 80 cm (średnio jednak na ok. 20 cm), gdzie przeobrażają
się w poczwarkę.
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Fot. 3. Poczwarka szarka komośnika. Fot. T. Klejdysz.

Fot. 4. Uszkodzone przez szarka komośnika rośliny buraka cukrowego.
Fot. T. Klejdysz.
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Fot. 5. Plantacja buraka cukrowego zniszczona przez szarka komośnika,
widok po około miesiącu po poczynieniu szkód. Fot. T. Klejdysz.
Z uwagi na długi okres składania jaj przez samice, część larw szarka komośnika można spotkać jeszcze w połowie września. Po około miesiącu w kolebkach poczwarkowych pojawiają się dorosłe chrząszcze, które zimują na plantacji, na której żerowały larwy, a schronienie opuszczają dopiero w kolejnym roku.
W sprzyjających warunkach część chrząszczy może jednak wyjść z ziemi jeszcze
jesienią i przystąpić do rozrodu. Najprawdopodobniej jednak wówczas larwy nie
są w stanie zakończyć rozwoju przed zimą [Danysz, Wize 1901; Pruszyński, Klejdysz 2017; Klukowski, Piszczek 2018].

3. Ograniczenie liczebności i ochrona buraków cukrowych przed
szarkiem komośnikiem
Masowy pojaw szarka komośnika na wprowadzonych do uprawy w drugiej połowie XIX wieku na południu Rosji (Ukraina, Podole) burakach cukrowych zbiegł
się w czasie z prowadzonymi w wielu krajach, w tym i w Rosji, badaniami nad
poszukiwaniami gatunków grzybów entomopatogennych mogących znaleźć zastosowanie w zwalczaniu szkodliwych owadów. Prowadzący badania nad grzybowymi sprawcami chorób groźnego szkodnika zbóż nałanka czarnego (Anisoplia
austriaca (Herbst)) rosyjski botanik Miecznikow znalazł dużą liczbę pędraków
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zabitych przez grzyba, któremu nadał w 1878 r. nazwę Entomophtora anisopliae
określanego również jako ,,muskardyna zielona”. W dalszych badaniach Miecznikow wyizolował tego samego grzyba z okazów szarka komośnika. Ostateczną
nazwę Metarrhizium anisopliae nadał temu gatunkowi Sorokin w 1879 r. [Lipa
1967]. Swoją nazwę ,,muskardyna zielona” gatunek zawdzięcza zielonemu kolorowi zarodników konidialnych, co powoduje, że zabite przez tego grzyba owady
mają zielone zabarwienie.
Wraz z opisem ,,muskardyny zielonej” Miecznikow i botanik polskiego pochodzenia Cieńkowski, podjęli próby rozmnażania grzyba i wykorzystania go w zwalczaniu i ograniczaniu liczebności szarka. W 1884 r. Krasylszczyk – przyrodnik
z Uniwersytetu odeskiego założył w Smile laboratorium w celu produkowania
muskardyn na wielką skalę ale jak piszą Danysz i Wize [1901] „przedsięwzięcie
to nie udało się jednakże z powodów, które z niszczeniem żuków za pomocą muskardyn nie miały nic wspólnego”.
W dalszych pracach nad M. anisopliae i wykorzystaniem tego grzyba w walce
z szarkiem olbrzymią rolę odegrali polscy uczeni Jan Danysz i Kazimierz Wize
prowadząc na przełomie XIX i XX wieku badania w płd. Ukrainie na prośbę
Wszechrosyjskiego Towarzystwa Cukrowników. Zastosowanie muskardyny zielonej było przy tym jednym z pierwszych w świecie przykładów wykorzystania
grzyba w praktycznym zwalczaniu szkodnika.
Obok metody biologicznej w ochronie przed szarkiem szeroko stosowano metodę mechaniczną, a także agrotechniczną. Ostatnie lata przyniosły opracowanie
atraktantów agregacyjnych oraz możliwość stosowania insektycydów, jednakże nadal ochrona upraw buraków cukrowych przed szarkiem komośnikiem należy do
trudnych.

4. Metoda biologiczna
Metoda biologiczna w walce z szarkiem komośnikiem opiera się głównie na wykorzystaniu grzyba M. anisopliae – zielonej muskardyny i jest prowadzona w dwóch
kierunkach: ograniczenia liczebności chrząszczy w czasie zimowania oraz bezpośredniego zwalczania na zaatakowanej plantacji. Danysz i Wize [1901] uważają,
że najlepsze wyniki uzyskuje się wykorzystując jednocześnie oba działania i że
w praktyce one wzajemnie się uzupełniają.
Ograniczenie liczebności szarka komośnika uzyskuje się dzięki obecności muskardyny w glebie i powodowanej przez grzyba wysokiej śmiertelności chrząszczy
szkodnika w okresie zimowania. Należy tu przypomnieć, że dorosłe owady szarka
zimują na polu, gdzie uprawiano buraki, czyli znane jest ich miejsce zimowania.
O znaczeniu obecności w glebie spor M. anisopliae najlepiej świadczą wyniki uzy-
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skane przez Danysza i Wize [1901], którzy stwierdzili 90 na 100 larw zarażonych
grzybem na polu, na którym buraki uprawiano wielokrotnie i tylko 10 na 100 na
polu, na którym buraki uprawiano dopiero dwukrotnie. Autorzy Ci proponują
przy tym często uprawę buraków na tym samym stanowisku, co pozwala utrzymać w glebie większą liczbę spor muskardyny.
W nowej sytuacji dla rejonów Polski płudniowo-wschodniej, gdzie szarek pojawił się z dużym nasileniem, bardzo ważnym wydaje się potrzeba wzbogacania
pól, na których uprawia się buraki, w spory muskardyny zielonej. Danysz i Wize
[1901] opracowali nieskomplikowaną metodę rozmnażania M. anisopliae, polegającą na zbiorze martwych larw szarka, układaniu ich w niewielkim pojemniku na
warstwie ziemi i sukcesywnym dokładaniu kolejnych larw, które ulegały zarażeniu. Uzyskiwaną w ten sposób ziemię z dużą ilością spor muskardyny wysiewano
na pola obsadzone burakami cukrowymi. Metoda ta była przeznaczona dla rolników uprawiających buraki na terenie występowania szarka.
Obecnie możliwość wprowadzenia muskardyny do gleby jest znacznie prostsza, ponieważ w kraju mamy dopuszczone do obrotu i stosowania dwa biopreparaty zawierające spory grzyba M. anisopliae: Met52 granular oraz 1020. Oba biologiczne insektycydy zawierają M. anisopliae var. anisopliae i uzyskały zezwolenia
w 2018 r., tak więc mogą być dostępne na rynku do 2028 r. Są produkowane w formie granulatu, a nośnikiem dla grzyba jest ziarno ryżu. Wg Lipy [1967] zakażenie
owada następuje głównie przez naskórek, ale jest również możliwe przez przewód
pokarmowy. Zakażone owady tracą apetyt i osłabia się ich aktywność oraz reagowanie na bodźce. Ciało owada początkowo jest miękkie, ale wraz z rozrastaniem
się grzyba twardnieje i staje się mumią, na której pojawiają się zielone spory.
Obydwa środki są przeznaczone do stosowania przed sadzeniem roślin lub do
przygotowania podłoża (dotyczy obecnego zakresu stosowania) w ochronie truskawki i szeregu innych upraw przed opuchlakiem truskawkowcem w dawce 0,5 kg/m3
substratu. Środek należy stosować w temp. 15-30°C i wilgotności podłoża 70-90%.
Jak napisano, obecny zakres stosowania obydwu insektycydów nie uwzględnia
buraków cukrowych i wymagane jest rozszerzenie zakresu stosowania tych środków. Wniosek w tej sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi może skierować
krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego lub inny upoważniony podmiot
gospodarczy lub instytucja. Oddzielnym problemem jest ustalenie optymalnych
dawek i terminów stosowania i w tym przypadku poza informacjami dostępnymi
w literaturze konieczne jest podjęcie badań przez polskie instytuty naukowe, tym
bardziej, iż dostępne dane wskazują na duży wpływ miejscowych warunków glebowo-klimatycznych na występowanie i rozwój szarka komośnika.
Zabiegiem, który łączy w sobie cechy bezpośredniego zwalczania wraz ze wzbogaceniem środowiska pola w obecność grzyba jest zastosowanie M. anisopliae
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w okresie składania jaj przez samice szarka komośnika. Danysz i Wize [1901] uważają, że wczesnowiosenne stosowanie muskardyny nie przynosi większych efektów,
ponieważ zbyt niskie, panujące wtedy temperatury nie sprzyjają rozwojowi grzyba.
Zalecają natomiast wykonanie zabiegu w okresie składania jaj przez samice szarka,
co w naszych warunkach ma miejsce od około połowy maja do końca czerwca.
Wylęgające się larwy są zakażone obecną na uprawie muskardyną, a przemieszczając się w głąb gleby wprowadzają tam grzyba. Ma miejsce wysoka śmiertelność larw i rozwijających się z nich poczwarek i dorosłych chrząszczy. Drugi
zabieg, ci sami autorzy proponują jesienią na polu, na którym w przyszłym sezonie będą siane buraki. Gwarantuje to obecność muskardyny i zarażanie zarówno
chrząszczy jak i larw. Nie trudno jest zauważyć, że stosowanie M. anisopliae ma
w dużej mierze charakter profilaktyczny i dlatego proponowany wcześniej udział
w tej akcji instytucji związanych z uprawą buraka cukrowego jest zasadny.
Z innych biologicznych czynników ograniczających liczebność szarka należy
wymienić drapieżne chrząszcze z rodziny Biegaczowatych (Carabidae) (fot. 6),
ptaki (odnotowuje się często obecność szpaków, bażantów i krukowatych) oraz
entomopatogenne grzyby z rodzaju Beauveria i Paecilomyces. Wymieniony zespół
wrogów naturalnych nie jest jednak w stanie ograniczyć liczebności szarka do poziomu, w którym nie stanowi zagrożenia dla upraw buraków cukrowych.

Fot. 6. Szarek komośnik atakowany przez chrząszcza z rodziny biegaczowatych.
Fot. T. Klejdysz.
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Do zespołu metod biologicznych zalicza się także tzw. środki biotechniczne,
czyli syntetyzowane i produkowane przez przemysł substancje oddziaływujące na
rozwój i zachowanie owadów. W odniesieniu do szarka komośnika, grupa pracowników Instytutu Ochrony Roślin i Centrum Badań Chemicznych Węgierskiej
Akademii Nauk we współpracy z naukowcami z Serbii i Niemiec opracowała feromon (atraktant) agregacyjny wpływający na gromadzenie się chrząszczy szarka
komośnika [Toth i in. 2007]. Przygotowując atraktant autorzy wykorzystali substancje opracowane wcześniej i stosowane w feromonach zalecanych przeciwko
innym gatunkom chrząszczy z rodziny ryjkowcowatych m.in. kwieciakowi bawełnowcowemu (Anthonomus grandis Boh.).
Przygotowane mieszanki przetestowano w warunkach polowych w Słowacji, Chorwacji i na Węgrzech typując najbardziej skuteczny w odławianiu samic
i samców szarka. Dalsze badania [Tomasev i in. 2007, Drumić i in. 2017] potwierdziły skuteczność opracowanego atraktantu. Zastosowanie pułapek z atraktantem
w ilości 10 i 30 na ha, na polu po burakach, gdzie zimował szarek pozwoliło na
schwytanie 30 do 100% zimującej populacji szkodnika.
W pułapkach stwierdzono bardzo małą liczbę owadów pożytecznych, a autorzy zasugerowali, że metoda ta jest skuteczna gdy liczba szkodnika zimującego na
danym polu nie przekracza 30 tys./ha. Przy większej liczebności szkodnika zastosowanie pułapek z atraktantem pozwala zawsze obniżyć liczbę chrząszczy wędrujących na nowe zasiewy buraków cukrowych. Późniejsze badania nie potwierdziły
jednak tak wysokiej redukcji liczebności szarka komośnika. Drumić i in. [2017]
na polu tradycyjnie obsiewanym burakami cukrowymi, uzyskali redukcję populacji szarka od 0,73% do 11,59%.
W przypadku dużej liczebności pułapki nie ograniczały szkodnika na tyle,
aby można było rezygnować z zabiegów chemicznych, ale pozwalały na znaczne
ograniczenie ich liczby. W końcowym wniosku autorzy podkreślają, że wykonane
przez nich badania i uzyskane wnioski nie pozwalają na stwierdzenie, że pułapki
z atraktantem mogą redukować liczebność szkodnika poniżej progu ekonomicznej szkodliwości, ale mogą odgrywać istotną rolę w jego ograniczeniu i tworzeniu
integrowanych programów ochrony buraków cukrowych przed szarkiem komośnikiem.
Obecnie dostępne są już pułapki typu TAL ze zbadanym atraktantem o nazwie
CSALOMON® TAL i mogą być one wykorzystywane zarówno w sygnalizowaniu
obecności chrząszczy szarka komośnika, ich migracji, ustalenia miejsc jego występowania, a także ograniczania jego liczebności w miejscach gdzie wcześniej
stwierdzono jego obecność [Ulatowska 2018]. Zalecana liczba pułapek na 1 ha
(nawet 30 sztuk) wymaga jednak od plantatora dużego nakładu pracy i może
stać się istotnym kosztem produkcji. Pułapki są łatwe w obsłudze i należy doło-
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żyć starań, aby jak najszybciej trafiły do polskich plantatorów buraka cukrowego.
Wprowadzenie pułapek feromonowych pozwoli między innymi na szczegółowe
określenie zasięgu występowania szarka komośnika na terenie naszego kraju i sygnalizowanie zarówno jego wiosennego pojawu, jak i kierunków migracji.

5. Metoda mechaniczna i uprawowa
Podane tu zalecenia mogą budzić wątpliwości co do ich skuteczności i obecnej
możliwości stosowania, ale znajdują się one w pierwszych opracowaniach dotyczących ochrony plantacji buraków cukrowych przed szarkiem komośnikiem,
sprzed ponad 100 lat. Danysz i Wize [1901] proponują, aby pola na których będą
wysiewane buraki, od strony pola, na którym zimuje szarek komośnik kopać rowek o prostopadłych ścianach i głębokości 30-40 cm. Jak napisano wcześniej, szarki przemieszczają się na nowe nasadzenia buraków,,na piechotę” i wtedy można
je chwytać w dużych ilościach. Oczywiście trudno jest zalecać tą metodę i otaczać
całe pola dołkami, ale np. tam, gdzie szarek będzie musiał przechodzić w większej
liczbie ze względu na uwarunkowania terenowe lub bliską obecność w ubiegłym
roku pól buraczanych, można na pewnym odcinku lub od konkretnej strony pola
ją wykorzystać. W ostatnich latach ekspansji gatunku coraz częściej słyszy się
od plantatorów buraków i innych osób, że szkodnik ten chętnie lata i obserwują
oni naloty chrząszczy na plantację. Należy uznać tę drogę rozprzestrzeniania się
szkodnika jako nową. Wymaga ona jednak potwierdzenia aktualnymi obserwacjami i oszacowania jaka część populacji szkodnika z niej korzysta. Jeżeli okaże
się, że jest to znaczny procent populacji, wówczas zalecenia dotyczące kopania
rowków stracą na znaczeniu.
Innym zaleceniem tych samych autorów jest zakładanie poletek pułapkowych.
Chodzi o to, aby tam gdzie jest to możliwe, czyli pomiędzy polem lub polami, na
których zimuje szarek, a polami, na których będą wysiewane buraki wydzielić
niewielkie poletka i obsiać je burakami. Wędrujące chrząszcze szarka zatrzymają
się na tych poletkach i tam będzie je można zwalczać.
Kolejnym zaleceniem, jeśli jest to możliwe i uzasadnione, jest częstsza uprawa buraków cukrowych na tym samym polu (np. co 2 lata). Danysz i Wize [1901]
stwierdzili, że czteroletni odstęp w uprawie buraków wpływa na drastyczne obniżenie obecności muskardyny w glebie i dlatego skrócenie przerw w uprawie ma duży
wpływ na późniejszą śmiertelność szarka. Oczywiście decyzja powinna być uzależniona od występowania na danym terenie innych organizmów szkodliwych atakujących buraka cukrowego (np. nicieni). Tak jak napisano wcześniej, przedstawione
metody walki z szarkiem należą do pierwszych jakie zalecono w zwalczaniu tego
szkodnika, ale dobrze jest je znać, a w sprzyjających warunkach wykorzystać.
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6. Metoda chemiczna
Metoda chemiczna, czyli stosowanie insektycydów w zwalczaniu chrząszczy szarka
komośnika jest powszechnie przyjęta w krajach licznego występowania szkodnika.
Baźok i in. [2012] oceniając ochronę buraka cukrowego przed szkodnikami stwierdzili, że liczniejszy pojaw szarka komośnika w ostatnich latach spowodował wzrost
zużycia insektycydów w burakach o 1-3 kg s.cz. na ha. W późniejszej pracy [Baźok
i in. 2016] podano wyniki skuteczności insektycydów w zwalczaniu szarka, z których trzy są dopuszczone do stosowania w burakach cukrowych w Chorwacji, a jednocześnie autorzy zwracają uwagę na wysoką skuteczność środka Spinosad, który
mógłby być elementem integrowanego programu walki z szarkiem. O sukcesach
w zwalczaniu szarka komośnika metodą chemiczną donoszą również naukowcy
z terenu Ukrainy. Skuteczność preparatu Gaucho po 24 godzinach od zastosowania
wynosiła ok. 90%, a uszkodzenia liści buraka cukrowego po zastosowaniu zaprawy
nasiennej Cruiser były 3.5 razy mniejsze, niż na kontroli [Fedorenko 2006].
W Polsce, na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał zezwolenie na stosowanie w okresie od
5 marca do 12 lipca 2018 r. środka ochrony roślin Proteus 110 OD, zawierającego
dwie substancje czynne (tiachlopryd i deltametrynę) w zwalczaniu szarka komośnika na zaatakowanych przez tego szkodnika plantacjach buraków cukrowych.
Zgodnie z zezwoleniem, środek należało stosować od fazy 2 liści buraka do fazy,
gdy powierzchnia liści buraka pokrywa 50% powierzchni gleby. Zabiegi należy
wykonywać w okresie wzmożonej aktywności szkodnika na plantacji. Wydane
zezwolenie obowiązywało w 2018 r.
W Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu w 2017 r. podjęto badania, które kontynuowano w roku 2018, nad oceną wrażliwości na insektycydy z różnych grup
chemicznych chrząszczy i larw szarka komośnika z polskich populacji. Uzyskane wyniki wskazują na małą wrażliwość na większość badanych insektycydów względem
larw i chrząszczy szarka komośnika. Nieliczne substancje, jak lambda-cyhalotryna,
wykazały nieco większą skuteczność, jednak dopiero w wyższych niż zalecane dawki.
Wysoki poziom skuteczności uzyskano po zastosowaniu mieszaniny chloropiryfosu
z cypermetryną, jednak znacznie mniejszą wrażliwość w testach z samym chloropiryfosem. Wskazuje to na większą wrażliwość gatunku na cypermetrynę (Klejdysz,
Pruszyński 2019). Przedstawione wnioski mogą być wykorzystane przy opracowaniu
programów ochrony plantacji buraków przed tym szkodnikiem.
Istotnym jest również uwzględnienie w programach ochrony plantacji buraków
cukrowych przed szarkiem komośnikiem możliwości wykorzystania insektycydowych zapraw nasiennych. Zastosowanie zaprawy może przyczynić się do ograniczenia liczebności szkodników występujących w pierwszych fazach rozwojowych
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rośliny, w tym również szarka, nawet jeśli dana zaprawa nie jest zarejestrowana
przeciwko danemu gatunkowi szkodnika. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał
dnia 25.10.2018 r. zezwolenie na stosowanie dwóch zapraw nasiennych w okresie
od 8.01.2019 r. do 7.05.2019 r. w uprawach buraka cukrowego. Są to Montur Forte
230 FS zawierający substancje czynne z grupy neonikotynoidów (imidachlopryd)
oraz pyretroidów (beta-cyflutryna) oraz zaprawa nasienna Cruiser SB 600 FS zawierająca tiametoksam (substancja z grupy neonikotynoidów). Oba te preparaty
mogą poprawić sytuację plantatorów buraka cukrowego w kraju wiosną 2019 roku.
Należy zaznaczyć, że zaprawianie nasion jest najkorzystniejszą metodą ochrony
chemicznej upraw, gdyż działa precyzyjnie w miejscu, w którym powinna, a sumaryczne zużycie substancji czynnych preparatów jest stosunkowo niskie, w porównaniu np. z opryskami. Stosowanie zapraw nie jest w stanie całkowicie zapobiec
uszkodzeniom roślin (fot. 7), ponieważ szkodnik musi pobrać pewną partię pokarmu, aby pojawił się u niego efekt toksycznego działania i przy dużym nasileniu
szkodnika może dojść do strat pomimo odpowiedniego postępowania z zaprawami. Jest to szczególnie istotne w przypadku szarka komośnika, który jest dużym
owadem i może w krótkim czasie zjeść znaczną część siewki buraka. Z obserwacji
własnych autorów wynika, że przy dużej liczebności chrząszczy szarka komośnika
w okresie wschodów buraków zabezpieczenie zaprawą jest niewystarczające i pomimo pewnej śmiertelności chrząszczy może dojść do całkowitego zniszczenia nawet
całej plantacji.

Fot. 7. Uszkodzona siewka buraka cukrowego zabezpieczona zaprawą nasienną
i martwy chrząszcz szarka komośnika. Fot. G. Pruszyński.
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7. Podsumowanie
Nieznane są dotychczas szczegółowe przyczyny masowego pojawu szarka komośnika w południowo-wschodniej Polsce. Mając na uwadze liczniejszy w ostatnich
latach pojaw tego szkodnika na Półwyspie Bałkańskim oraz na Węgrzech można
zakładać, że zaistniały bardzo korzystne dla tego gatunku warunki rozwoju. Jako
przyczynę można też podać ocieplenie klimatu albo naturalne przesuwanie się
granicy występowania szarka na północ.
W Polsce mamy przykład omacnicy prosowianki, której zasięg występowania przesunął się bardzo w kierunku północnym [Bereś, Konefał 2015]. Ważnym
pozostaje fakt, iż szarek komośnik wystąpił w Polsce w liczebności zagrażającej
uprawom buraka cukrowego, oraz że wg. Klukowskiego i Piszczka [2018] jest on
notowany prawie na połowie powierzchni naszego kraju. Mając zatem na uwadze
zarówno wystąpienie szkodnika jak i jego szkodliwość, istnieje realna potrzeba
podjęcia działań zmierzających do przygotowania producentów buraka cukrowego do ochrony plantacji przed szarkiem komośnikiem, a także ustalenia zakresu
jego występowania i zagrożenia jakie może stwarzać w przyszłości.
Do działań tych należy zaliczyć:
 zakup pułapek feromonowych pozwalający na ich wykorzystanie w bezpośrednim zwalczaniu, ale także dla szczegółowego określenia zakresu występowania szkodnika,
 w rejonach masowego występowania szarka wzbogacenie gleb w muskardynę zieloną,
 uzyskanie zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zastosowanie
w zwalczaniu szarka wytypowanych insektycydów,
 organizacja szkoleń dla instruktorów i producentów buraka cukrowego
w celu zapoznania się ich z szarkiem komośnikiem oraz metodami jego sygnalizacji i zwalczania.
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SZAREK KOMOŚNIK (ASPROPARTHENIS PUNCTIVENTRIS (GERM.)), NOWE
ZAGROŻENIE DLA UPRAW BURAKA W POLSCE

Słowa kluczowe: szarek komośnik (Asproparthenis punctiventris (Germ.)),
pojaw w Polsce, opis, biologia, szkodliwość
STRESZCZENIE

W latach 2012-2018 na terenie Polski południowo-wschodniej w dużym nasileniu
wystąpił szarek komośnik (Asproparthenis punctiventris (Germ.)) (Coleoptera: Curculionidae) stanowiąc poważne zagrożenie dla upraw buraka cukrowego. Jest to pierwszy tak
liczny pojaw szkodnika na obecnym terenie Polski.

Szarek komośnik (Asproparthenis punctiventris (Germ.)), nowe zagrożenie ...

103

Biorąc pod uwagę możliwości dalszego rozprzestrzeniania się szarka komośnika, w artykule podano historię występowania tego gatunku w Europie, jego opis, biologię i podstawy ograniczania liczebności oraz metody zwalczania.
GRZEGORZ PRUSZYŃSKI, TOMASZ KLEJDYSZ
ROOTBEET WEEVIL (ASPROPARTHENIS PUNCTIVENTRIS (GERM.)), A NEW THREAT
FOR BEET CROPS IN POLAND

Keywords: rootbeet weevil (Asproparthenis punctiventris (Germ.)), occurrence in Poland,
description, biology, threat
SUM M A RY

In 2012-2018, in the south-eastern Poland, rootbeet weevil (Asproparthenis punctiventris (Germ.)) (Coleoptera: Curculionidae) occurred in a large scale and it was a serious
threat for sugar beet cultivation. This is the first such abundant occurrences of this pest in
the present territory of Poland.
Considering the possibility of further spreading of rootbeet weevil, the article presents
the history of the species occurrence in Europe, its description, biology and the basis for
limiting abundance and control.
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1. Wstęp
Pierwsze wzmianki o rolnictwie ekologicznym znajdujemy na początku XX wieku. Z uwagi na wydarzenia wojenne (I i II wojna światowa) nie było warunków do
promowania naturalnych metod produkcji. Dopiero stabilizacja gospodarki i zaspokojenie potrzeb żywnościowych ludności na podstawowym poziomie, skłoniły niektórych rolników do przejścia na naturalne metody produkcji. W początkowym okresie rolnictwo ekologiczne miało charakter rozproszony, a sposoby
postępowania odbiegały od metod produkcji stosowanych w systemie rolnictwa
konwencjonalnego. W drugiej połowie XX w. idea produkcji ekologicznej zaczęła
zdobywać coraz więcej zwolenników, zaś producenci zaczęli zrzeszać się w stowarzyszenia, związki i grupy producenckie. Procesom tym sprzyjało przekonanie
konsumentów o walorach odżywczych produktów ekologicznych, dzięki któremu
powstał dla nich nowy rynek.
Rolnictwo ekologiczne traktowane jest jako całościowy system produkcji oparty
na zarządzaniu zasobami naturalnymi, który ogranicza wykorzystanie nieodnawialnych zasobów w gospodarstwie. Produkcja ekologiczna stanowi określony system
jakości, który kształtowany jest w powiązaniu z chronionymi nazwami pochodzenia
i oznaczeniami geograficznymi. Ponadto produkcja podlega każdorazowo systemowi kontroli i certyfikacji.
Cechą charakterystyczną rolnictwa ekologicznego jest to, że pozwala unikać
lub minimalizować stosowanie syntetycznych środków produkcji, takich jak: nawozy, pestycydy, dodatki, ulepszacze bądź produkty lecznicze. Jako zasadę przyjęto
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niestosowanie organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) i nie wykorzystywanie ich jako składnika pasz dla zwierząt [Guillou, Scharpé 2001]. Rolnictwo
organiczne jest ważną częścią zrównoważonego systemu rolnictwa i alternatywą dla
rolnictwa konwencjonalnego, w ramach którego stosuje się kilka rodzajów praktyk
i systemów rolnych, począwszy od rolnictwa wysoko wyspecjalizowanego do rolnictwa niskonakładowego [Rigby, Cacares 2001].
W świetle powyższego można mówić o powstaniu określonego systemu rolnictwa ekologicznego, który charakteryzuje się prośrodowiskowym podejściem
do ziemi, nastawionym na zrównoważony rozwój, ma wypracowany własny system nadzoru, kontroli i certyfikacji, jest odpowiedzialny za wytwarzanie żywności
o wysokich walorach odżywczych, jest nastawiony na organizowanie przetwórstwa funkcjonującego na bazie produktów ekologicznych oraz w oparciu o zbudowaną własną sieć handlową i kanały dystrybucji [Organic food 2010].

2. Materiał i metody
Według Eurostatu rolnictwo ekologiczne można zdefiniować jako metodę produkcji, która kładzie największy nacisk na ochronę środowiska, zaś w odniesieniu do
produkcji zwierzęcej, bierze pod uwagę dobrostan zwierząt. Rolnictwo ekologiczne
stawia sobie za cel osiągnięcie równowagi w przyrodzie, dzięki poprawie jakości
i zdrowotności produktów rolnych i artykułów żywnościowych oraz zahamowanie
degradacji siedliska rolniczego. W Eurostacie od 1998 r. zaczęto gromadzić, przetwarzać i rozpowszechniać statystyki rolnictwa organicznego, które realizowane
były na podstawie umów i dobrowolnych zobowiązań państw członkowskich do
przekazywania danych statystycznych. Według Eurostatu dane statystyczne dotyczące rolnictwa ekologicznego nie były obowiązkowe dla państw członkowskich,
tym niemniej stwierdzono, że przekazywane dane były na ogół rzetelne.
Podstawowym celem badań było przedstawienie tendencji zmian liczby i powierzchni użytków rolnych gospodarstw ekologicznych, które analizowano w ramach 28 krajów członkowskich UE. Tak szeroka reprezentacja obejmująca lata
2012-2017, pozwoliła na całościową ocenę stopnia występowania różnic terytorialnych, które dotyczyły krajów o różnym poziomie rozwoju gospodarczego
i długości funkcjonowania we Wspólnocie. W opracowaniu rozwój gospodarstw
ekologicznych przedstawiono przy uwzględnieniu regulacji prawnych Wspólnoty, które miały decydujący wpływ na kształtowanie postaw rolników wobec nowych zjawisk w rolnictwie. Charakterystykę danych dotyczących liczby producentów ekologicznych zobrazowano - po pierwsze poprzez pryzmat zmiany liczby
jednostek produkcyjnych oraz - po drugie poprzez ich udział w ogólnej liczbie
gospodarstw rolnych. Liczba gospodarstw zarejestrowanych jako ekologiczne, informuje nas tylko o jednej stronie procesu ekologizacji rolnictwa. Drugi sposób
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spojrzenia wymagał analizy faktycznej powierzchni zajętej pod uprawy ekologiczne i określenia procesów zmian w tym zakresie. W opracowaniu korzystano głównie z danych statystycznych Eurostatu w odniesieniu do liczby i powierzchni rolnictwa ekologicznego. Drugim źródłem były dane przygotowane przez Dyrekcję
Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy wsparciu Eurostatu,
które uzupełniły statystyki rolnictwa ekologicznego w zakresie wielkości produkcji roślinnej i zwierzęcej [Facts and figures 2016].

3. Liczba producentów ekologicznych funkcjonujących w UE
Rolnictwo ekologiczne powstało w wyniku ruchu, w ramach którego rolnicy zaczęli współpracować między sobą oraz wymieniać się wiedzą i doświadczeniami.
Podstawą społecznego ruchu stały się stowarzyszenia ekologiczne, które zdefiniowały cele prowadzonej działalności oraz ustaliły możliwe do stosowania środki
produkcji. Cechą charakterystyczną ruchu było to, że stowarzyszenia ustanawiały
własne standardy, które różniły się między sobą, co doprowadziło do problemów
z niezawodnością i bezpieczeństwem produktów. Proces rozwoju rolnictwa ekologicznego odbywał się bez interakcji ze strony rządów, zaś pierwsze interwencje
miały charakter reaktywny, regulujący skrajnie negatywne przypadki stosowanych
standardów [Storma 2015]. Z tego względu Wspólnota zdecydowała się na przyjęcie
określonego rozporządzenia w tym zakresie. Wśród czynników sprzyjających regulacji był fakt, że z czasem rządy zaczęły dostrzegać walory rolnictwa ekologicznego,
jako sposobu rozwiązania problemów z nadprodukcją w sferze rolnictwa [Rozporządzenie EWG 1991]. Producenci ekologiczni zostali zobowiązani do stosowania systemów zarządzania gospodarstwem i produkcją żywności, w których łączą
najkorzystniejsze dla środowiska i klimatu praktyki, zapewniające wysoki stopień
różnorodności biologicznej. Rolnicy powinni dokonywać tego poprzez ochronę zasobów naturalnych i określonych metod produkcji, pozwalających na stworzenie
równoważnego systemu zarządzania rolnictwem. Gospodarstwa ekologiczne sytuują się na przeciwnym biegunie w stosunku do gospodarstw konwencjonalnych,
w których stosowane są na ogół intensywne metody produkcji, zaś właściciele dążą
do osiągnięcia maksymalnego zysku. Z kolei gospodarstwa ekologiczne w mniejszej
mierze biorą pod uwagę aspekty ekonomiczne, natomiast mają na względzie produkcję zdrowej żywności i ochronę środowiska. Przechodząc na tory produkcji ekologicznej mają świadomość, że produkcja w gospodarstwach ekologicznych charakteryzuje się większą pracochłonnością, ponadto wymaga większych nakładów
pracy. Występują również gospodarstwa ekologiczne, uwzględniające oczekiwania
konsumentów, które przynoszą określone dochody z produkcji organicznej.
Kolejną cechą gospodarstw ekologicznych jest przestrzeganie prawidłowego
zmianowania roślin. Tak więc łączą one w sobie najlepsze praktyki środowisko-
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we, wysoki poziom różnorodności biologicznej i wysokie standardy produkcyjne
oparte na naturalnych substancjach i procesach. Odpowiadają równocześnie na
konkretne zapotrzebowanie konsumentów, zapewniając produkty i towary spełniające kryteria w zakresie ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i rozwoju
obszarów wiejskich [Konstantinidis 2012].
Wśród pierwszych krajów przechodzących na tory rolnictwa ekologicznego
należy wymienić Austrię (1979), w której rolnicy zorganizowali największe stowarzyszenia rolnictwa ekologicznego. Natomiast w Danii parlament przyjął w 1987 r.
pierwszą na świecie kompleksową ustawę dotyczącą rolnictwa ekologicznego. W podobnym okresie powstawały gospodarstwa ekologiczne w Holandii, Belgii, Francji,
Niemczech, itp. W pierwszym okresie przechodzenia na rolnictwo ekologiczne,
państwa samodzielnie popierały finansowo jednostki produkcyjne, poprzez przeznaczanie własnych środków z budżetu państwa, głównie na marketing i wspieranie
transformacji rolnictwa. Prezentowaną analizę przeprowadzono po wprowadzeniu
ważnego rozporządzenia Rady WE z 2007 r., w którym określone zostały zasady,
cele i ogólne sposoby produkcji ekologicznej. Prawo UE ustanowiło rygorystyczne
wymagania gwarantujące standardy dla wszystkich europejskich produktów oraz
uznawało konieczność szerszego gromadzenia danych statystycznych dotyczących
sektora ekologicznego [Rozporządzenie 2007].
W ciągu sześciu lat (2012-2017) ogólna liczba producentów ekologicznych
w UE wzrosła z 250,5 tys. do 312,3 tys., co stanowi 24,6%. Średni wzrost tych
jednostek dla całej Wspólnoty wyniósł 4,2% rocznie. Ewaluacja liczby producentów ekologicznych wskazuje, że w większości państw członkowskich zanotowano
występowanie zjawiska fluktuacji, czyli opuszczania i wchodzenia producentów
na rynek rolnictwa ekologicznego. Zmiany można powiązać z takimi czynnikami, jak przykładowo niewystarczające wsparcie finansowe w ramach programów
rolnośrodowiskowych, słaby rozwój rynków ekologicznych i usług z tym związanych, brak pomocy ze strony służb doradczych czy niski poziom edukacji i kształcenia na wszystkich poziomach [Konstantinidis 2012].
Największe przyrosty liczby gospodarstw ekologicznych odnotowano w Chorwacji (184,7%) i na Węgrzech (133,5%). Stały i równomierny przyrost producentów ekologicznych wystąpił w Danii (51,4%), we Włoszech (52,4%), Portugalii
(64,9%) czy Belgii (46,7%). W czterech krajach zanotowano zmniejszenie liczby
producentów ekologicznych. Były to: Rumunia (spadek o 48,3%), Polska (-21,9%),
W. Brytania (-18,6%) oraz Litwa (-1,3%).
Pierwsze sygnały o spadku pojawiły się na przełomie 2012/2013 r., czyli w okresie przygotowań do wprowadzenia Wieloletnich Ram Finansowych (2014-2020).
W projekcie programu rozwoju obszarów wiejskich pojawiło się nowe działanie
„rolnictwo ekologiczne”, zamiast „programy rolnośrodowiskowe”, co w niektó-
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rych krajach interpretowano, jako dążenie do wspierania gospodarstw będących
w trakcie przekształcania (konwersji), a nie rolników będących już uznanymi rolnikami ekologicznymi.
Inny obraz rolnictwa ekologicznego uzyskamy, jeśli przeanalizujemy liczbę
producentów ekologicznych w stosunku do ogólnej liczby gospodarstw rolnych.
Pierwsze miejsce pod tym względem uzyskała Austria (17,2%), drugie zaś Czechy
(16,3%). Wysokie miejsce w tym rankingu zajmują Niemcy (9,7%), a ponadto Dania (8,6%), Szwecja (8,5%) oraz Finlandia (8,3%), a więc kraje Nordyckie. Natomiast niski stopień ekologizacji występuje w takich krajach, jak Rumunia (0,3%),
Węgry (0,7%%), Irlandia (1,3%) czy Słowacja (1,8%).
Liczba gospodarstw ekologicznych w stodunku do ogólnej liczby gospodarstw
rolnych, pozwala na uzyskanie informacji na temat stosunku rolników do ekologii
oraz na określenie pozycji i miejsca rolnictwa ekologicznego w danym państwie
członkowskim. Z uwagi na okres funkcjonowania we Wspólnocie, większe nasycenie gospodarstwami ekologicznymi zanotowano w dawnych państwach członkowskich (UE-15), w stosunku do nowych krajów członkowskich (NUE-13).
W 2017 roku średnia powierzchnia gospodarstw ekologicznych we Wspólnocie wynosiła 49 ha. Obszar ten różnił się znacznie w poszczególnych państwach
członkowskich. Największe gospodarstwa ekologiczne znajdowały się na Słowacji
(478 ha), w Wielkiej Brytanii (214 ha) i w Czechach (183 ha). Najmniejsze gospodarstwa ekologiczne znajdowały się z kolei na Malcie (1 ha), Słowenii (11 ha)
i na Cyprze (13 ha). Spośród nowych państw członkowskich, stosunkowo duże
gospodarstwa ekologiczne występowały w Rumunii (95 ha), Estonii (93 ha) i na
Litwie (62 ha). Ponadto średnia wielkość gospodarstw ekologicznych była większa
w porównaniu do średniej wielkości gospodarstw konwencjonalnych.

4. Powierzchnia gruntów rolnych użytkowanych przez rolników
ekologicznych
Charakterystyczną cechą zmian powierzchni użytków rolnych – podobnie jak
przy analizie liczbowej – było, że tempo i zakres zmian nie był jednakowy we
wszystkich krajach członkowskich UE. Największy wzrost powierzchni upraw
ekologicznych w latach 2012-2017 odnotowano w Bułgarii (2,5 krotnie) oraz
Chorwacji (2 krotnie). Stosunkowo duży przyrost tych powierzchni miał miejsce
we Francji (69,2%), we Włoszech (53,9%), na Węgrzech (52,9%) oraz na Litwie
(49,7%), przy średniej dla całej Wspólnoty na poziomie 18,6%. Z kolei spadek
powierzchni gospodarstw ekologicznych odnotowano w Polsce – 24,5%, Rumunii
- 21,5%, W. Brytanii – 15,6% oraz w Grecji – 11,4%.
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Tabela 1
Liczba gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją ekologiczną
Kraj
Rok
Belgia

Ogólna liczba
gospodarstw
rolnych
2013
37 760

w tym liczba gospodarstw ekologicznych
2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 435

1 656

1 602

1 733

1 946

2 105

Udział
Wzrost liczby
gospodarstw
gospodarstw
ekologicznych
ekologicznych
w ogólnej liczbie
2017/2012
gospodarstw
(w %)
w 2017 (w %)
46,7

5,1

Bułgaria

254 410

2 754

3 854

3 893

5 919

6 964

6 964

52,9

2,7

Czechy

26 250

3 907

3 910

3 866

4 121

4 271

4 426

13,3

16,3

2 651

2 563

2 538

2 984

3 306

3 637

51,4

8,6

23 032 23 271

23 717

25 078

27 636

29 764

37,2

9,7

Dania

38 280

Niemcy

285 030

Estonia

19 190

Irlandia

139 600

1 478

1 553

1 542

1 629

1 753

1 888

27,7

9,1

×

1 351

1 275

1 710

1 765

1 725

27,6

1,3

Grecja

709 500

23 448 21 986

20 186

19 604

20 197

27 808

18,6

2,8

Hiszpania

965 000

30 462 30 502

30 602

34 673

36 207

37 712

23,8

3,7

Francja

472 210

24 425 25 467

Chorwacja

157 440

Włochy

1 010 330

26 466

28 884

32 266

36 269

48,5

6,8

1 608

2 043

3 061

3 546

4 023

184,7

2,2

43 831 45 965

1 413

48 662

52 609

64 227

66 788

52,4

6,3

Cypr

35 380

719

746

743

1 032

1 174

1 175

63,4

3,3

Łotwa

81 800

3 496

3 490

3 475

3 634

4 145

4 178

19,5

5,1

Litwa

171 800

2 511

2 570

2 445

2 672

2 539

2 478

1,5

83

79

88

93

103

-1,3
24,1

Węgry

491 330

1 560

1 682

1 672

1 971

3 414

3 642

133,5

0,7

Malta

9 360

12

9

10

11

14

13

b. z.

0,2

1 658

Luksemburg

Holandia

2 080

4,5

1 650

1457

1 475

1 557

1 696

2,3

2,3

Austria

140 430

21 843 21 863

22 184

23 070

24 213

24 998

14,4

17,2

Polska

1 429 010

25 944 26 598

Portugalia

67 480

×

264 420

Rumunia

3 629 660

Słowenia

72 380

24 829

22 277

22 435

20 257

-21,9

1,7

3 029

3 329

4 103

4 246

4 674

64,9

1,6

15 280 14 553

14 151

11 812

10 083

7 908

-48,3

0,3

3 293

3 412

3 513

3 627

35,3

4,8

2 833
2 680

3 045

Słowacja

23 570

362

343

403

420

431

439

21,2

1,8

Finlandia

54 400

4 316

4 284

4 247

4 328

4,493

4 665

8,1

8,3

67 150

5 599

5 584

5 406

5 605

5 741

5 801

3,6

8,5

183 040

4 273

3 908

3 526

3 434

3 402

3 479

-18,6

1,8

250 518 257 123 257 641 271 349 295 577 312 242

24,6

2,8

Szwecja
W. Brytania
Ogółem

10 838 290

Źródło: Dane Eurostatu z 2018 r.
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Tabela 2
Powierzchnia użytków rolnych przeznaczona pod uprawy ekologiczne

Kraj

Powierzchnia UR w UE
(w tys. ha)
2017

Obszary
Powierzchnia
objęte
upraw ekolouprawą
gicznych
ekologiczną
2017/2012
jako % UR
(w %)
(2017)

Powierzchnia upraw ekologicznych (w ha)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Belgia

1 329,2

59 718

62 471

66 704

68 818

78 452

83 508

39,8

6,28

Bułgaria

5 029,6

39 140

56 287

47 914

118 552

160 620

136 618

249,1

2,72

Czechy

3 521.3

468 670

474 231

472 663

478,033

488,591

496 277

5,9

14,09

Dania

2 631,3

194 706

169,31

165 773

166 788

204 950

226 307

16,2

8,6

Niemcy

16 687,3

959 832

1 008 926 1 033 807 1 060 291 1 135 941

1 138 272

18,6

6,82

Estonia

1 002,2

142 065

151 164

155,56

155 806

180 852

196 441

38,3

19,6

Irlandia

4 470,2

52 723

53 812

51 871

73 037

76 701

74 336

41,0

1,66

383 606

362 826

407 069

Grecja

5 152,4

462 618

342 584

410 140

-11,4

7,96

Hiszpania

23 840,7

1 765 548

1 610 129 1 710 475 1 968 570 2 018 802

2 082 173

17,9

8,73

Francja

29 101,3

1 030 881

1 060 755 1 118 845 1 322 911 1 537 351

416,7

31 904

12 843,3

1 167 362

122,8

3923

4 315

3887

4699

5550

Łotwa

1 932,2

196 565

185 752

203 443

231 608

Litwa

2 935,3

156 539

165 885

164 390

2135 79

Chorwacja
Włochy
Cypr

Luksemburg

1 744 202

69,2

5,99

93 359

96 618

202,8

6,48

1 317 177 1 387 913 1 492 571 1 796 333

1 796 333

53,9

14,86

5 616

43,1

4,57

259 146

268 870

36,8

13,92

221 665

234 134

49,7

7,98

40 660

50 054

75 883

131,2

4 130

44 47

4 490

4 216

4 528

5 444

31,8

4,15

Węgry

5 352,3

130 607

130 990

124 841

129 735

186 322

199 683

52,9

3,73

Malta

11,6

37

7

34

30

24

24

-64,8

0,37

Holandia

1 790,0

48 038

48 936

49 159

49 273

52 204

56 203

11,7

3,14

Austria

2 655,6

533 230

526 689

525 521

552 141

571423

620 656

13,1

23,37

Polska

14 497,6

655 499

669 863

657 902

580 731

536 579

494 978

-24,5

3,41

Portugalia

3 602,7

200 833

197,295

212,346

241,375

245 052

253 786

26,7

7,04

Rumunia

13 377,9

288 261

286 896

289 252

245 924

226 309

226 309

-21,5

1,93

Słowenia

481,4

35 101

38 664

41 237

42 188

43 579

43 579

24,1

9,6

Słowacja

1 910,7

164 360

157 848

180 307

181 882

187 024

189 148

15,1

9,9

Finlandia

2 272,2

197 751

204 810

210 649

225 235

238 240

258 672

30,8

11,38

3 011,4

477 684

500 996

501 831

518 983

552,695

576 845

20,7

19,16

17 360,0

590 011

558718

521475

495929

490205

497742

-15,6

2,87

10 047 896 10 070 639 10 315 169 11 105 856 11 931 885 11 916 637

18,6

6,8

Szwecja
W. Brytania
Ogółem

173 949,0

Źródło: Dane Eurostatu z 2018 r.
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W 2017 r. powierzchnia użytków rolnych, na których prowadzona była produkcja ekologiczna wynosiła około 12 mln ha. Powierzchnia wzrastała szybciej
niż liczba producentów ekologicznych, ponieważ rolnik mógł poddać się konwersji na części gospodarstwa, a potem stopniowo poszerzać areał. Liderem w tym
zakresie pod względem procentowym była Austria (23,4%), a ponadto Szwecja
(19,2%), Estonia (19,6%), Włochy (14,7%) oraz Czechy (14,1%) – tabela 2. Razem te państwa obejmowały ponad połowę (55%) zarówno ogólnej powierzchni
upraw ekologicznych w UE, jak i producentów ekologicznych we Wspólnocie.
W 2017 r. przy 12 mln ha obszaru certyfikowanego lub obszaru podlegającego
konwersji, rolnictwo ekologiczne stanowiło 6,8% całkowitej powierzchni użytków
rolnych w Unii Europejskiej.

5. Funkcjonowanie gospodarstw ekologicznych w sferze produkcji
roślinnej
Regulacje prawne Wspólnoty w sposób jednoznaczny określają, jakie kryteria
musiała spełniać jednostka produkcyjna, aby mogła uzyskać certyfikat producenta ekologicznego. Przede wszystkim produkcja roślinna wiązała się z mniej intensywnym sposobem użytkowania ziemi, stosowaniem metod produkcji ekologicznej, poprzez ograniczenie lub zrezygnowanie ze stosowania nawozów chemicznych i pestycydów, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Według
rozporządzenia z 2007 r. ekologiczna produkcja roślinna powinna przyczyniać się
do utrzymywania i zwiększania żyzności gleby, a także zapobiegać jej erozji. Rośliny powinny być nawożone poprzez ekosystem gleby, a nie za pomocą dodawanych
do gleby nawozów rozpuszczalnych. Podstawowymi elementami systemu zarządzania ekologiczną produkcją roślinną były: zarządzanie żyznością gleby, wybór
gatunków i odmian, wieloletni płodozmian, recykling substancji organicznych
i odpowiednie techniki uprawy. Dodatkowe nawozy sztuczne, środki poprawiające
żyzność gleby i środki ochrony roślin powinny być używane wyłącznie w przypadku, gdy ich użycie jest zgodne z celami i zasadami produkcji ekologicznej.
Wśród szczegółowych zasad produkcji roślinnej wskazano, że praktyki uprawy powinny przyczynić się do zwiększenia ilości materii organicznej oraz zwiększenia stabilności gleby. Żyzność gleby powinno zwiększać się poprzez stosowania
wieloletniego płodozmianu z wykorzystaniem roślin strączkowych a także obornika i kompostów. Odnośnie ochrony roślin, zaproponowano zapobieganie pojawom występujących szkodników poprzez naturalnych wrogów, a także dzięki
doborowi gatunków i odmian roślin, stosowanie odpowiednich technik uprawy
i procesów termicznych [Rozporządzenie 2007].
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W Unii Europejskiej produkcja ekologiczna zdominowana była przez produkcję
roślinną, która była pierwszym wyborem dokonywanym przez rolników przystępujących do konwersji. Wybór rodzajów produkcji różnił się w zależności od regionu oraz państwa członkowskiego i zależał od różnych czynników, między innymi
od aspektów technicznych związanych z produkcją ekologiczną, strukturą popytu konsumpcyjnego, czy organizacją rynków zbytu. Wśród upraw ekologicznych
przeważającą pozycję zajmowały trwałe użytki zielone (65,5%). Wybór trwałych
użytków zielonych bywał często motywowany możliwością uzyskania płatności rolnośrodowiskowych, w przypadku których warunki, aby je otrzymać, nie były zbyt
uciążliwe dla rolników. Decyzja przejścia na tory rolnictwa ekologicznego poprzez
trwałe użytki rolne okazywała się najłatwiejszą i najmniej ryzykowną drogą uzyskania certyfikatu. Dodatkowo korzystnym czynnikiem było to, że gospodarstwa
ekologiczne związane z taką formą uprawy spełniały jednocześnie kryterium zazielenia. Z punktu widzenia konsumenta warto wspomnieć, że trwałe użytki zielone
mają tylko częściowy wpływ na żywność, głównie poprzez wypas bydła i produkcję mleka. Natomiast z punktu widzenia bioróżnorodności cenne były zwłaszcza te
obszary, które pozostały ekstensywne, a także miały na celu zachowanie cennych
siedlisk i ochronę zagrożonych gatunków ptaków.
Badając udział trwałych użytków zielonych w strukturze certyfikowanych
upraw rolnych okazuje się, że udział tych użytków był szczególnie wysoki w Irlandii (97,1%), w Czechach (91,3%), na Słoweni (89,7%) oraz na Słowacji (83,3%).
Drugą pozycję wśród certyfikowanych upraw zajmowały zboża (21,5%), których
szczególnie wysoki udział odnotowano w Finlandii (68,7%), w Danii (54,3%), na
Litwie (44,7%) oraz w Szwecji (40,4%) – tabela 3. Wybór zbóż jako uprawy ekologicznej był spowodowany występowaniem tej rośliny na dużych obszarach, dających możliwości zastosowania zmechanizowanej technologii uprawy i zbioru.
W porównaniu do trwałych użytków zielonych, zboża spełniały także inną, ważną
rolę w gospodarstwie zajmując wysoką pozycję w strukturze zasiewów (60-80%).
Istniała możliwość szybkiego poszerzania areału zbóż jako ekologicznych. Zboża
ekologiczne wpływały na poszerzenie rynków zbytu oraz kierunki przeznaczenia,
nie tylko jako mąka, kasza, płatki, otręby, itp., lecz także pochodne tych przetworów,
mające właściwości dietetyczne bądź zdrowotne. Inaczej przedstawiał się u konsumentów wybór warzyw (1,8%), które są produktem codziennego wyboru. Wzmożony popyt na te artykuły jest przejawem wzrostu świadomości konsumentów oraz
popytu generowanego przez wegetarian czy wegan. Warzywa jako produkty krótkotrwałe, wymagają sprawnego systemu dystrybucji. Kolejną pozycję zajmują trwałe
uprawy, które występują w postaci gajów oliwnych, winnic, drzew orzechowych, itp.
Ich uprawa jest uzależniona od warunków klimatycznych i obejmuje takie kraje jak
Malta (73,1%), Cypr (68,3%), Bułgaria (38,4%) czy Hiszpania (29,9%) – tabela 3.
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Tabela 3
Udział certyfikowanych upraw ekologicznych według rodzajów
w państwach członkowskich UE (2015)
Kraj

Belgia

Uprawy
ekologiczne
całkowicie
przekształcone
ha
58 521

Rośliny
strączkowe

Zboża
ha

%

8 680 14,8

ha

%

1 792

3,1

Oleiste
ha
68

Warzywa
%

ha

0,1

1 220 2,1

%

Trwałe użytki
zielone
ha

%

Trwałe
uprawy
ha

%

46 318 79,1

443 0,8

Bułgaria

107 669

22 191 20,6

1 257

1,2

9 281

8,6

1 847 1,7

31 796 29,5

41 297 38,4

Czechy

444 987

27 904

2 301

0.5

2 056

0.5

235 0.1

406 070 91.3

6 421 1.4

5.3

Dania

95 850

52 064 54.3

4 962

5.2

1 387

1.4

2 670 2.8

31 396 32.8

3 381 3.5

Niemcy

899 884

231 335 25.7

33 402

3.7

9 461

1.1

11 190 1.2

597 698 66.4

16 798 1.9

Estonia

120 679

281 68 23.3

4 321

3.6

3 581

3.0

114 0.1

82 684 68.5

1 811 1.5

Irlandia

7 0441

96

0,2

42

0,1

226 0.3

68 409 97,1

62 0.1

1 729 0.5

Grecja

1 606

2,3

362 537

41 173 11.4

8 442

2.3

1 881

0.5

252 565 69.7

56 747 15.7

Hiszpania

1 839 383

209 001 11.4

39 555

2.2

12 131

0.7

13 578 0.7 1 014 379 55.1

550 739 29.9

Francja

9S8 762

186 829 19.5

63 671

7.2

47 794

5.0

16 832 1.8

526 513 54.9

112 123 11.7

49 969

9 688 19,3

36

0,1

6 290 12,6

343 0,7

33 612 67,3

0 0.0

1 131 098

226 043 20.0

37 379

3.3

29 487 2.6

426 204 37.7

396 581 35.1

Chorwacja
Włochy
Cypr

15 404

1.4

3291

653 19.8

0

0.0

0

0.0

37 1.1

352 10,6

2 249 68.3

Łotwa

149 791

36 909 24.6

5 122

3.4

436

0.3

312 0.2

105 701 70.6

1 311 0.9

Litwa

201 018

89 906 44.7

32 669 16.3

3 388

907 26.8

94

Węgry

107 670

24 325 22.6

Malta

26

Luksemburg

Holandia
Austria

2

0.0

8 019

4.0

258 0.1

63 608 31.6

6 548 3.3

2.8

4

0.1

38 1.1

2 223 65,6

122 3.6

1 742

1.6

7 991

7.4

1 636 1.5

64 742 60.1

7 234 6.7

0

0.0

0

0.0

5 19.2

0 0.0

19 73.1

33 837

3 592 10.6

94

0.3

0

0.0

6 244 18.5

23 572 69.7

335 1.0

492 993

95 742 19.4

13 516

2.7

22 057

4.5

3 124 0.6

350 309 71.1

8 245 1.7

101 436 28.1

Polska

360 462

Portugalia

222 184

Rumunia

222 637

10 403

2.9

1 820

0.5

41 819 11.6

157 985 43.8

46 999 13.0

3.0

748

0.0

162

0.0

1 459 0.7

167 757 75.5

45 335 20.4

81 439 36.6

1 834

0.8

50 612 22.7

1 210 0.5

75 854 34.1

11 688 5.2

6 723

Słowenia

38644

5.3

48

0.1

393

1.0

281 0.7

34 653 89.7

1 225 3.2

Słowacja

144432

17 814 12.3

911

0.6

2 899

2.0

331 0.2

120 260 83.3

2 217 1.5

Finlandia

73418

50 442 68.7

15 036 20.5

3 240

4.4

372 0.5

3801 5,2

527 0.7

Szwecja

236 132

95 286 40.4

12 909

5.5

5 127

2.2

1 828 0.8

120 507 51.0

475 0.2

9.9

4121

1.0

78

0.1

7 204 1.8

347 373 86.9

1 584 0.4

1 691 451 21,5

296 461

W. Brytania
Ogółem

399 909
7 870 850

2 044

39 549

3,8 212 214

2,7 145 629 1,8 5 156 341 65,5 1 322 516 4,7

Źródło: Facts and figures on organic agriculture in the European Union”
EU, Brussels, 2016 r.
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6. Specyfika gospodarstw ekologicznych funkcjonujących w zakresie
produkcji zwierzęcej
W rozporządzeniu Unii Europejskiej z 2007 r. zwrócono uwagę, że produkcja
zwierzęca ma istotne znaczenie w organizacji całokształtu produkcji rolniczej
w gospodarstwach ekologicznych, ponieważ dostarcza dodatkowej materii organicznej i substancji odżywczych potrzebnych dla uprawianej gleby. Przyczynia się
w ten sposób do poprawy stanu gleby i bardziej zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Podstawowym warunkiem produkcji zwierzęcej jest zachowanie tożsamości
zwierząt gospodarskich, w rozumieniu zasady, że są urodzone i chowane w danym
gospodarstwie ekologicznym. W innym przypadku zwierzęta podlegają okresowi
konwersji, jak również produkty wytworzone z tych zwierząt lub pochodzące od
nich (np. mięso, mleko, jaja, itp.).
Metody ekologicznej produkcji zwierzęcej zostały ściśle określone i polegały
na przestrzeganiu podstawowych potrzeb związanych z dobrostanem zwierząt.
Przede wszystkim rolnik powinien dążyć do ograniczenia liczby zwierząt, aby
zminimalizować nadmierny wypas, prowadzący do degradacji środowiska. Ponadto należało stosować naturalne metody reprodukcji, przy czym sztuczne zapłodnienie było dozwolone. Wśród innych szczegółowych regulacji wymieniono
potrzebę stosowania pasz ekologicznych, sposobów zapobiegania chorobom i leczenia weterynaryjnego oraz warunków utrzymania higieny w obejściu gospodarskim [Rozporządzenie 2007].
Według Eurostatu badania statystyczne dotyczące produkcji zwierzęcej okazały się niekompletne, w związku z czym nie można było przedstawić pełnych
danych związanych z produkcją organiczną w sektorze zwierzęcym. W sprawozdaniu przygotowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy wsparciu Eurostatu stwierdzono, że w latach 2008-2015
najszybciej wzrastało pogłowie bydła (2,5 krotnie) a następnie drobiu (2,1 razy).
Istotny wzrost zanotowano przy analizie liczby krów mlecznych (1,9 razy) oraz
kur niosek (1,7 razy) [Facts and figures 2016].
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Tabela 4
Liczba zwierząt gospodarskich w zakresie produkcji ekologicznej
Wyszczególnienie

2009

1 905 669

2 077 374

2 157 205

w tym krowy
mleczne

453 383

670 233

607 157

719 408

714 007

749 269

792 350

864 142 190,6

Trzoda
chlewna

787 277

767 149

697 125

855 535

864 685

923 595

915 065

978 559 124,3

Owce

3 718 133

3 229 511

3 147 534

Kozy

489 896

579 945

425 709

Bydło

Drób
w tym kury
nioski

2010

2011

2012

2013

2014

2015/
2008
w%

2008

2015

2 611 544 3 322 749 3 552 014 3 630 385 3 709 233 246,3

3 957 496 4 443 421 4 332 667 4 366 042 4 485 075 120,6
480 139

664 629

732 519

739 215

718 094 146,6

14 998 166 13 489 731 15 113 326 26 185 341 23 582 122 29 125 765 33 625 436 31 667 375 211,1
8 197 090

6 334 479

9 837 409

9 768 111 11 768 628 11 299 152 12 490 768 13 856 636 169,1

Źródło: Facts and figures on organic agriculture in the European Union”
EU, Brussels, 2016 r.

Podobnie jak w przypadku produkcji roślinnej liczba zwierząt gospodarskich
odnotowana w grupie dawnych państw członkowskich (UE-15) pozostawała na
wyższym poziomie w stosunku do NUE-13, biorąc pod uwagę zarówno liczebność gospodarstw rolnych oraz powierzchnię użytków rolnych.
Tabela 5
Porównanie liczby zwierząt gospodarskich w zakresie produkcji
ekologicznej między UE-15 a NUE-13 (2015)
Grupa krajów

Bydło

w tym krowy
mleczne

Trzoda
chlewna

Owce

Kozy

Drób

w tym kury
nioski

UE-28

3 709 233

864142

978 559

4 485 075

718 094

31 667 375

13 856 636

UE-15

3 140 980

781 994

947 219

3 997 437

674 479

31 041 997

13 668 803

568 253

82 148

31 340

487 638

43 615

625 378

187 833

10,5

3,3

NUE-13
NUE-13/UE-15 w %

18,1

12,2

6,5

2,0

1,4

Źródło: Facts and figures on organic agriculture in the European Union”
EU, Brussels, 2016 r.

Dawne państwa członkowskie dysponujące 72% użytków rolnych Wspólnoty, charakteryzowały się też wyższą liczbą zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach ekologicznych, w przypadku bydła na poziomie 81,9% oraz w przypadku
trzody chlewnej – 89,5%.
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7. Podsumowanie
W statystyce rolnictwa ekologicznego Eurostatu (prowadzonej od 1998), otrzymujemy podstawowe informacje o zjawiskach zachodzących w tym sektorze.
Kierunek zmian w skali UE wskazuje na przyrost zarówno liczby gospodarstw,
jak i powierzchni przeznaczonej pod uprawy organiczne. W niektórych krajach
stwierdzono jednak spadek zainteresowania tym sposobem gospodarowania, co
stanowi sygnał dla organizacji ekologicznych, które aby zapobiec spadkowi, wnioskują o uproszczenie procedury rejestracji zdarzeń gospodarczych.
Pod względem liczby producentów (2,8%), jak i powierzchni upraw ekologicznych (6,8%) można powiedzieć, że jest to sektor charakteryzujący się niższym
udziałem w stosunku do rolnictwa tradycyjnego – tabela 1 i 2. Znaczący wzrost
sektora ekologicznego nie będzie możliwy bez zaangażowaniu większych środków
wsparcia a także pozyskania do uczestnictwa w tym procesie wszystkich stron
i jednostek zobowiązanych do kształtowania obszarów ekologicznych.
Rolnictwo ekologiczne w całym zakresie realizuje cele i zadania Wspólnej Polityki Rolnej. Nie ulega wątpliwości, że gospodarstwa ekologiczne trafnie wpisują się w koncepcję rozwoju rolnictwa zrównoważonego, która zakłada spójność
pomiędzy celami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi. W świetle
wyzwań środowiskowych, gospodarstwa ekologiczne odpowiadają na ochronę
bioróżnorodności, ograniczanie degradacji gleby, lepsze wykorzystanie własnych
zasobów oraz kształtowanie klimatu. Ekologia jest również sposobem na podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich. Promowanie rolnictwa ekologicznego
powinno nastąpić poprzez innowacje, co wymaga zastosowania prekursorskich
technologii, stworzenie nowych produktów, zmiany procesów produkcyjnych
oraz wspieranie popytu.
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Słowa kluczowe: gospodarstwo ekologiczne, powierzchnia sektora ekologicznego, rodzaje
upraw organicznych
STRESZCZENIE

W opracowaniu przedstawiono analizę zmiany liczby gospodarstw ekologicznych
i użytkowanych gruntów rolnych w latach 2012-2017, dla 28 krajów UE. Liczba gospodarstw ekologicznych wzrosła z 250,1 tys. do 312,2 tys. (24,6%), natomiast powierzchnia
upraw zwiększyła się z 10,1 mln ha do 11,9 mln ha (18,6%). Udział gospodarstw ekologicznych w stosunku do jednostek konwencjonalnych wynosił 2,8%. Z kolei powierzchnia
upraw ekologicznych w porównaniu do ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych stanowiła 6,8%. W ostatnich latach obszary objęte uprawą ekologiczną wykazywały tendencje
progresywną, a ponadto notowano zjawisko wchodzenia i wychodzenia z sektora ekologicznego. Rolnictwo ekologiczne była zdominowane przez produkcję roślinną, a wśród
niej największą pozycję zajmowały trwałe użytki zielone (65,5%) oraz zboża (21,5%).
W systemie rolnictwa zrównoważonego produkcja zwierzęca odgrywała znacznie mniejszą rolę.
BOGDAN M. WAWRZYNIAK
CHARACTERISTICS OF ECOLOGICAL FARMS OPERATING
IN THE EUROPEAN UNION

Keywords: organic farm, area of the ecological sector, types of organic crops
SUM M A RY

The study presents an analysis of the change in the number of organic farms and arable
land used in 28 EU countries, which was presented for the years 2012-2017. The number
of organic farms increased from 250.1 thous. up to 312.2 thousand (24.6%), while the
area of cultivation increased from 10.1 million ha to 11.9 million ha (18.6%). The share
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of organic farms in relation to conventional units was 2.8%. In turn, the area of organic

crops compared to the total area of farms

accounted for 6.8%. In recent years, areas under
organic farming have shown a progressive tendency, and in addition, the phenomenon of
entering and exiting the organic sector has been recorded. Organic farming was dominated by plant production, and among it the largest position was occupied by permanent
grasslands (65.5%) and cereals (21.5%). In the system of sustainable agriculture, animal
production played a much smaller role.
e-mail: bogdan.wawrzyniak2@neostrada.pl
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„Rasy rodzime i ich wybrane produkty”. Praca zbiorowa pracowników Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach pod red.
Krzysztofa Zielińskiego. Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATIA na zlec. Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach, Kraków 2019, s. 200.
Pierwsza w Polsce publikacja prezentująca zarówno wybrane rasy rodzime zwierząt gospodarskich, jak i produkty wytwarzane z surowców od nich uzyskiwanych,
a także producentów, którzy je wytwarzają. Pomoże zrozumieć dlaczego dzisiaj, przy
postępującej intensyfikacji chowu zwierząt, powinniśmy szczególnie chronić rasy
rodzime, mając na uwadze ich wysoką odporność i zdrowotność oraz zdolność przystosowania do środowiska. Jest to także ważne ze względu na bioróżnorodność i zachowanie zasobów genetycznych oraz pozyskiwanie produktów o unikalnej jakości.
Pozycja bogato ilustrowana, z obszernymi opisami poszczególnych ras bydła,
owiec, kóz, koni, świń, królików, drobiu ryb i pszczół, może być bardzo przydatna specjalistom z zakresu hodowli zwierząt, ekologii, doradcom rolniczym oraz
wszystkim zainteresowanym tą tematyką.

„Studia i Raporty IUNG-PIB. Aktualne problemy nawożenia”. Redakcja naukowa: dr Agnieszka Rutkowska, dr Tamara Jadczyszyn. Wydawca: Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
2018, s. 112.
Kolejny zeszyt wydany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
w Puławach. Poświęcony tym razem tematyce nawożenia. Opracowanie zawiera
m.in. ocenę przestrzennego zróżnicowania odczynu gleb w Polsce, przedstawia praktyki rolnicze umożliwiające ograniczenie emisji amoniaku poprzez wiązanie azotu
atmosferycznego czy to przez bakterie z rodzaju Azotobacter, czy przez zwiększenie upraw roślin bobowatych. W broszurze zaprezentowano również badania dot.
poziomu szacowanego odpływu fosforu do Bałtyku i krajowy bilans tego składnika
w rolnictwie polskim.
Pozycja bardzo przydatna zarówno dla pracowników uczelni rolniczych, urzędników wydziałów rolnictwa, jak i doradców rolniczych oraz bezpośrednio dla samych rolników.
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” publikowane są również:
“
• informacje
o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do l 100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
14 wierszy, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze), dodatkowo podgląd artykułu w wersji oryginalnej w pliku PDF;
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz
DODATKOWO w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW
w formacie B5;
• dane literaturowe – odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
w kolejności – wyd. zwarte, czasopisma, akty prawne, dokumenty elektroniczne; – przykład: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
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• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za
nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za
odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłany pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i naz
wisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać procentowy wkład
pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egzemplarz autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA FORM A LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w „Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego”, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.
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WENANCJUSZ KUJAWIŃSKI
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
Oddział w Poznaniu

KATEGORYZACJA ROLNIKÓW USPRAWNIAJĄCA
DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO DORADZTWA ROLNICZEGO
Nadesłany: 28.02.2019

Zaakceptowany do druku: 04.06.2019

1. Wstęp
Aktualnie w Polsce instytucję publicznego doradztwa rolniczego tworzy szesnaście wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (WODR), których stan prawny reguluje znowelizowana Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach
doradztwa rolniczego [Dz. U. z 2004 r. nr 251, poz. 2507]1.
W przedmiotowej ustawie dla wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego zapisano szereg niekomercyjnych zadań, przez których realizację zatrudnieni
w tych ośrodkach kompetentni doradcy mogą świadomie i celowo wpływać na
rozwój osobowości rolników indywidualnych (nazwanych dalej rolnikami), aby
ułatwić czy wręcz umożliwić im samodzielne rozwiązywanie posiadanych problemów zawodowych. Wszystkie te zadania można połączyć w cztery wydzielone rodzaje działalności WODR, tj. działalność doradczą, kształceniową, informacyjną
i upowszechnieniową. Przy czym [W. Kujawiński 2013, s. 5-6]:
 działalność doradcza WODR (doradztwo rolnicze), to swoisty rodzaj edukacji
rolniczej, polegającej na automotywacyjnym i intencjonalnym współdziałaniu doradców WODR z rolnikami, zmierzającym do rozwiązania problemów
zawodowych rolników oraz pozwalającym przygotować ich do podejmowania skutecznych działań, zapobiegających niepowodzeniom w pracy, a także
1 Ostatnią z tych nowelizacji wprowadza Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
o jednostkach doradztwa rolniczego [Dz.U. z 2016 r. poz. 1176].

6

Wenancjusz Kujawiński

nabycia umiejętności samodzielnego rozpoznawania i rozwiązywania swoich
problemów;
 działalność kształceniowa WODR, to świadome świadczenie przez te ośrodki rolnikom różnych form kształcenia, w ramach procesów doskonalenia lub
szkolenia zawodowego, będące odpowiedzią na ich potrzeby i aspiracje intelektualne;
 działalność informacyjna WODR, to zespół czynności związanych z udostępnianiem przez te ośrodki informacji potrzebnych rolnikom w ich pracy w posiadanym gospodarstwie rolnym i spełniających możliwie najwyższe parametry jakościowe. Udostępnianie to odbywa się albo z inicjatywy rolników albo
WODR oraz może być poprzedzone jedną lub kilkoma innymi wcześniejszymi
fazami procesu informacyjnego, tj. fazą tworzenia, gromadzenia, przechowywania, przekazywania i/lub przetwarzania informacji;
 działalność upowszechnieniowa WODR, to sterowany przez te ośrodki przekaz
innowacji od źródła ich powstania do miejsca pełnego zastosowania w gospodarstwach rolników.
Realizacja przedmiotowych zadań, w zależności od ich charakteru, przybiera
postać intencjonalnego wsparcia informacyjnego, kształceniowego lub edukacyjnego. Choć przedmiotowa ustawa o tym nie mówi, to - z powodu racjonalności
wykorzystania środków publicznych - wydaje się właściwym, aby te różne rodzaje
wsparcia były świadczone przez doradcę tylko tym rolnikom indywidualnym,
którzy dysponują wystarczającym potencjałem rozwojowym.
Warto przypomnieć, że pojęcie „rolnik indywidualny” zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego wraz z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego i doprecyzowane w kolejnych jej nowelizacjach
[Dz. U. 2003 Nr 64, poz. 592, z późn. zmianami]. Art. 6 przedmiotowej Ustawy
określa rolnika indywidualnego, jako „osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha,
posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie,
na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo”.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie własnej propozycji kategoryzacji2
rolników - docelowych adresatów niekomercyjnych usług wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, opartej o kryterium posiadania przez rolników poten2 Pojęcie wieloznaczne. W niniejszej pracy przez kategoryzację rozumie się proces polegający
na ustanawianiu kategorii i przypisywania obiektów do kategorii, które już istnieją [J. Woźniak 2000,
s. 66].
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cjału rozwojowego i kompetencji do jego wykorzystania w rozwiązywaniu własnych problemów zawodowych. Przy czym, do oceny potencjału proponuje się
stosować wybrane wskaźniki wykorzystywane w analizie finansowej oraz formalne dokumenty, potwierdzające posiadane przez rolników kwalifikacje zawodowe.
Przedstawiona propozycja nie została poddana naukowej weryfikacji, a jej
postać – to efekt przemyśleń autora, dla których dobrą podstawą wydaje się być
posiadana wiedza metodyczna, w tym nabyta w trakcie wieloletniej współpracy
ze środowiskiem doradczym, funkcjonującym w ramach publicznych rolniczych
organizacji doradczych (WODR). Powodem dla jej opracowania i próby upowszechnienia jest przekonanie autora, że zastosowana może znacząco usprawnić pracę doradców rolniczych, a przez to wykorzystanie środków pozostających
w ich dyspozycji.

2. Proponowana kategoryzacja rolników
Podstawowym czynnikiem warunkującym zdolność rolników do rozwiązywania
własnych problemów zawodowych jest posiadanie przez nich odpowiedniego potencjału rozwojowego3, który tworzy potencjał tkwiący w osobowościach rolników oraz potencjał materialny, jakim dysponują. Potencjał tkwiący w osobowości
rolników, to przede wszystkim sprawność intelektualna oraz prezentowane przez
nich nastawienia i postawy, natomiast potencjał materialny, to posiadane przez
rolnika aktywa. Stan aktywów wpływa m. in. na możliwości kredytowe gospodarstw rolnych.
W oparciu o kryterium posiadanego potencjału rozwojowego wyróżnić można dwie kategorie rolników, tj.: rolników posiadających potencjał rozwojowy i rolników nieposiadających potencjału rozwojowego. Z kolei, w oparciu o kryterium
posiadanych kompetencji zawodowych, z kategorii rolników mających potencjał
rozwojowy wydzielić można dwie podkategorie: rolników rozwojowych, czyli
tych, którzy radzą sobie ze swymi problemami i rolników potencjalnie rozwojowych, czyli tych którzy nie radzą sobie ze swymi problemami na miarę posiadanych możliwości i aspiracji. Obie te podkategorie są docelowymi odbiorcami odpowiednich, niekomercyjnych usług WODR (Rysunek 1).
Rolnicy rozwojowi mogą - jeśli uznają to za korzystne i uzasadnione, zwrócić
się o wsparcie do instytucji publicznego doradztwa rolniczego w zakresie ułatwienia im podjęcia decyzji czy jej realizacji. Wsparcie takich rolników może mieć
3 Rozwój to zjawisko obiektywne, dotyczące jednostki ludzkiej oraz jej otoczenia i oznacza
„długotrwały proces kierunkowych zmian, w którym można wyróżnić prawidłowo po sobie następujące etapy przemian (fazy rozwojowe) danego obiektu (układu), wykazujące obiektywnie stwierdzalne różnicowanie się tego obiektu (układu) pod określonym względem” [Nowa Encyklopedia
Powszechna PWN (1998), tom 5, s. 616].
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charakter informacyjny lub kształceniowy oraz być udzielane przez doradcę w zakresie jego działań informacyjnych, kształceniowych i upowszechnieniowych.
Z kolei rolnicy potencjalnie rozwojowi mogą zwrócić się o wsparcie edukacyjne do
instytucji publicznego doradztwa rolniczego i oczekiwać go w obszarze jej działań doradczych. Natomiast rolnicy nierozwojowi, którzy zwracają się do instytucji
publicznego doradztwa rolniczego o tego rodzaju wsparcie, winni być kierowani
do odpowiednich placówek poradnictwa zawodowego, gdzie we współpracy z doradcą zawodowym mogą znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące
dalszej, własnej aktywności zawodowej4.
Rysunek 1
Proponowana kategoryzacja rolników

Źródło: Opracowanie własne.

Należy wspomnieć, że na mocy ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
z dnia 22 października 2004 r. [Dz.U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507] i znowelizowanej dnia 22 czerwca 2016 r. [Dz. U. z 2016 r. poz. 1176] wojewódzkie ośrodki
4 Poradnictwo zawodowe (inaczej doradztwo zawodowe) jest procesem pomagania ludziom
w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do rodzaju pracy i środowiska pracy,
w odniesieniu do wyboru właściwego zawodu, zmiany zatrudnienia oraz właściwego dostosowania
zawodowego… Doradztwo zawodowe nie jest ograniczone do jakiejś szczególnej grupy wiekowej lub
zawodowej, obejmuje swym zasięgiem każdą osobę w dowolnym wieku [A. Bańka 1995, s. 18].
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doradztwa rolniczego zobowiązane są m.in. świadczyć rolnikom, na zasadach niekomercyjnych, niezbędne wsparcie we wszystkich podanych wcześniej zakresach.
Jednak, jak dotąd nie opracowano jeszcze dedykowanych dla doradców rolniczych syntetycznych wskaźników, umożliwiających im prawidłowe przypisywanie
rolników do poszczególnych kategorii i podkategorii. Dlatego też, dla dokonywania możliwie poprawnej ich kategoryzacji, muszą oni polegać wyłącznie na posiadanych kompetencjach zawodowych, w tym zwłaszcza w przedmiocie poprawnego dokonywania oceny potencjału rozwojowego gospodarstwa rolnego w oparciu
o właściwie dobrane wskaźniki cząstkowe, zwłaszcza zaś ekonomiczne.
W dalszej części pracy przedstawione zostaną niezweryfikowane naukowo
propozycje autora dotyczące miar, jakimi mogą posługiwać się doradcy w typowaniu rolników do trzech wyodrębnionych grup, tj. rolników rozwojowych, potencjalnie rozwojowych i nierozwojowych.

3. Ocena potencjału materialnego gospodarstw rolnych
Dla pewnego kwalifikowania rolników zarządzających gospodarstwami rolnymi do odpowiednich z trzech ustalonych wcześniej grup, tj. rozwojowych, potencjalnie rozwojowych i nierozwojowych, doradca WODR musi podjąć z nimi
rozmowę doradczą, w ramach której pozyska od tych rolników właściwe informacje, mające również formę dokumentów. Ponadto, w niezbędnych przypadkach doradca będzie zobowiązany udzielić potrzebującym rolnikom koniecznego
wsparcia kształceniowego (np. przy samodzielnym opracowywaniu przez rolnika
pierwszego bilansu majątkowego).
Pierwszą trudnością, z jaką musi się zmierzyć doradca chcący właściwie zakwalifikować rolnika do kategorii rolników posiadających potencjał rozwojowy
albo go nieposiadających, jest ustalenie potencjału materialnego jego gospodarstwa. Potencjał ten, jak stwierdzono wcześniej, określają aktywa gospodarstwa,
czyli rzeczowe środki produkcji będące w bezpośredniej dyspozycji zarządzającego nimi rolnika5. Należą do nich: ziemia, plantacje trwałe, budynki i budowle,
pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia, udziały i obligacje, stado podstawowe
i obrotowe, produkcja roślinna w toku, zapasy produkcji (do obrotu wewnętrznego i sprzedaży), zapasy z zakupu, należności, oszczędności i gotówka. Te z nich,
które zużywają się zazwyczaj w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego
nazywane są aktywami obrotowymi, natomiast pozostałe – trwałymi.
5 Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości „aktywa
są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe
w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych” [Dz. U. z 18.12.2000 r., Nr 113, poz. 1186].
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Aktywa gospodarstwa rolnego mogą być finansowane z dwóch źródeł: kapitału własnego (wkład finansowy właściciela gospodarstwa) oraz kapitału obcego
(kredyty długoterminowe, kredyty i pożyczki krótkoterminowe, zobowiązania6).
Odpowiednią podstawą dla dokonania przez doradcę właściwej oceny potencjału materialnego jakiegoś gospodarstwa rolnego jest analiza jego bilansu majątkowego. Przypomnieć należy, że bilans majątkowy to dwustronne zestawienie, sporządzane w określonym dniu i formie na podstawie spisu z natury, zgodne ze stanem
rzeczywistym, które zawiera zapisy wszystkich aktywów i pasywów gospodarstwa.
Według autora, z grupy wskaźników ekonomicznych wystarczającymi dla
ustalenia potencjału materialnego umożliwiającego rozwój gospodarstw rolnych
są dwa, które odnoszą się do źródeł finansowania aktywów, tj. wskaźnik zastosowania kapitału stałego i wskaźnik struktury kapitału.
Wskaźnik zastosowania kapitału stałego wyraża się wzorem:

Kapitał stały
———————————
Aktywa trwałe
Wskaźnik zastosowania kapitału stałego nazywa się też wskaźnikiem sprawdzającym spełnienie złotej zasady finansowej, która głosi, że aktywa trwałe przedsiębiorstwa powinny być finansowane stabilnymi źródłami finansowania w postaci kapitału stałego, który stanowi sumę kapitałów własnych i kapitałów obcych
długoterminowych gospodarstwa rolnego (czyli przez zobowiązania, których termin spłaty jest dłuższy niż jeden rok).
Jeśli wartość tego wskaźnika przekracza jedność, świadczy to o tym, że aktywa
trwałe gospodarstwa rolnego pokryte są kapitałem stałym. Wskazuje też na dobrą
kondycję finansową gospodarstwa rolnego w aspekcie jego długoterminowej stabilności finansowej i zdolności do spłaty zobowiązań, a także wpływa na wysoką
ocenę jego zdolności kredytowej.
Natomiast wartość tego wskaźnika mniejsza od jedności oznacza, iż część aktywów trwałych została sfinansowana kapitałem krótkookresowym, a to może
wskazywać na trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań.
Z kolei wskaźnik struktury kapitału wyraża się wzorem:

Kapitały własne
———————————
Kapitały obce
6 Np. wobec dostawców, wekslowe, publiczno-prawne.
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Przy pomocy tego wskaźnika doradca ocenia prawidłowość poziomu kapitałów własnych gospodarstwa rolnego w stosunku do poziomu kapitałów obcych
(czyli zadłużenia).
Stopień wskaźnika struktury kapitału gospodarstwa rolnego wyższy od jedności świadczy o jego dobrej sytuacji ekonomicznej (małe ryzyko finansowe), co
w konsekwencji pozwala utrzymać długoterminową płynność finansową (wypłacalność) i zdolność kredytową (zdolność do zaciągania dodatkowych zobowiązań
w przyszłości). Chociaż utrzymywanie wskaźnika struktury kapitału na bardzo
wysokim poziomie jest bezpieczne, to w dłuższej perspektywie ogranicza jednak
możliwości rozwoju gospodarstwa rolnego.
Jeśli na podstawie dokonanej przez doradcę analizy poziomu finansowania
aktywów trwałych kapitałem stałym oraz poziomu zaangażowania kapitału własnego względem kapitału obcego oba obliczone wskaźniki lub jeden z nich będzie
wybitnie niekorzystny (niewypłacalność gospodarstwa i/lub brak zdolności kredytowej), to rolników zarządzających takimi gospodarstwami, już na tym etapie
oceny, można uznać za nierozwojowych.
Tak określeni rolnicy oraz ci, którzy nie posiadają aktualnych bilansów majątkowych, zdaniem autora nie mogą być docelowymi klientami wojewódzkich
ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie świadczenia im niekomercyjnych
usług, umożliwiających rozwój ich gospodarstw rolnych.

4. Ocena potencjału tkwiącego w osobowościach rolników
W przypadku uznania potencjału materialnego danego gospodarstwa rolnego za
wystarczający - czyli, który poprzez właściwe zarządzanie posiadanymi aktywami
pozwala na jego rozwój - doradca WODR może przystąpić do oceny potencjału
tkwiącego w osobowości rolnika zarządzającego tym gospodarstwem. Na potencjał ten składa się jego sprawność intelektualna oraz posiadane nastawienia i postawy.
4.1. Sprawność intelektualna rolnika
Jak dotąd nie istnieje jedno uzgodnione i powszechnie akceptowalne określenie
pojęcia „sprawność intelektualna” tożsamego z pojęciem „inteligencja”.
W „Słowniku psychologicznym”, opracowanym pod redakcją Włodzimierza
Szewczuka, pojęcie inteligencji określa się jako „zespół sprawności, głównie myślenia, umożliwiający jednostce rozwiązywanie nowych zadań, korzystanie z własnego doświadczenia, szczególnie wiedzy i na podstawie tego przystosowanie się
do warunków i przekształcenie tych warunków dla swoich potrzeb” [W. Szewczuk
1985, s. 111].
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Z kolei według leksykonu Pedagogika opracowanego pod red. Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego inteligencja to „cecha umysłu odpowiadająca
za sprawność w zakresie myślenia, rozwiązywania problemów i innych czynności
poznawczych: od poziomu inteligencji zależy poprawność rozumienia złożonych
problemów i skuteczność poszukiwania trafnych rozwiązań, a także sprawność
działania w sytuacjach nowych i trudnych” [B. Milerski i B. Śliwerski 2000, s. 87]7.
Powszechnie stosowaną, miarą inteligencji jest tak zwany „iloraz inteligencji”.
Do jego pomiaru służą odpowiednie testy psychometryczne, tzw. testy IQ. W badaniu poziomu inteligencji osób dorosłych najczęściej stosowanym jest test WAIS-R.
Wynik (czyli iloraz inteligencji) określa się dzieląc tzw. wiek umysłowy przez wiek
metrykalny badanego, a następnie mnożąc przez sto. Iloraz inteligencji od 90 do 110
jednostek to inteligencja przeciętna. Poniżej 90 to inteligencja niższa od przeciętnej,
a powyżej 110 jednostek - ponadprzeciętna.
Aktualnie stosowane testy IQ są przez wielu badaczy ostro krytykowane.
Mierzą one bowiem cechy, które są przydatne w pracy lub w szkole, takie jak
np. pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność do abstrakcyjnego myślenia. Natomiast nie pozwalają ocenić spostrzegawczości, kreatywności, uzdolnień
artystycznych. Przedstawiają więc zafałszowany i nadmiernie uproszczony obraz
sprawności intelektualnej badanej osoby.
Ponieważ badania sprawności intelektualnej z użyciem właściwych testów psychometrycznych mogą być prowadzone wyłącznie przez zawodowych psychologów, a także z uwagi na ich dużą czasochłonność i spodziewaną niechęć rolników
do poddania się takowym, doradcy rolniczy muszą w tym celu stosować inne narzędzia i metody.
Jednym z wyznaczników sprawności intelektualnej rolnika może być osiągnięty przez niego poziom edukacji zawodowej. Przywołana we wstępie znowelizowana ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego określa, kto
może być nabywcą gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha8
i precyzuje pojęcie „rolnika indywidualnego”, przez które określa się osobę posiadającą między innymi kwalifikacje rolnicze.
7 Próbę ujednolicenia podejścia do pojęcia „inteligencja” podjęła w 1994 roku psycholog Linda
Gottfredson z „University of Delaware”, będącym jednym z najstarszych uniwersytetów w USA. Zaproponowała ona właściwym środowiskom naukowym przyjcie następującego rozumienia tego pojęcia: „Inteligencja to bardzo ogólna zdolność umysłowa, która m.in. obejmuje zdolność rozumowania,
planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, rozumienia złożonych kwestii, szybkiego uczenia się oraz uczenia się na podstawie doświadczenia osobistego” [L. Gottfredson, 1997, za:
E. Nęcka 2003, s. 26]. Jednak pozytywnie na tą propozycję odpowiedziało tylko, a może aż 51 uczonych.
8 W art. 2 pkt 7 tej Ustawy podano, że „przez nabycie nieruchomości rolnej należy rozumieć
przeniesienie własności nieruchomości rolnej lub nabycie własności nieruchomości rolnej w wyniku dokonania czynności prawnej lub orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, a także
innego zdarzenia prawnego”.
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Zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego uważa się, że
osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
 wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie,
średnie branżowe lub wyższe lub
 tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż
pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone
studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej
3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy
w rolnictwie9.
Autor uważa, że za podstawowe kryterium oceny potencjału tkwiącego w osobowości rolnika w przedmiocie posiadanej sprawności intelektualnej należy przyjąć kryterium trybu nabycia posiadanego wykształcenia podstawowego, którego
odzwierciedleniem są potwierdzające je i pozostające w rękach rolnika świadectwa. Odpowiednimi do tego są:
 dla szkoły ogólnodostępnej - świadectwo szkolne promocyjne i świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej,
 dla szkoły specjalnej - świadectwo szkolne promocyjne szkoły specjalnej,
świadectwo ukończenia szkoły specjalnej.
W szkołach ogólnodostępnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym stosuje się odrębny wzór świadectw, a dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej stronie świadectwa nad wynikami klasyfikacji końcoworocznej umieszcza się stosowną adnotację10.
Jeśli dany rolnik posiada co najmniej podstawowe wykształcenie nabyte w trybie zwykłym, a po okresie nauki szkolnej nie doświadczył uszczerbku poważnie
ograniczającego jego intelekt, to potencjał osobowościowy tego rolnika może być
rozpatrywany pod kątem posiadanych nastawień i postaw. Jego IQ z pewnością
9 Z analizy wyszczególnionych w przywoływanej Ustawie rodzajach stażu wynika, że osoba go

odbywająca nie musiała aktywnie uczestniczyć w pracach związanych z zarządzaniem produkcją
w gospodarstwie rolnym.
10 Uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w…, wpisując
nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest to konsekwencją ujednolicenia podstawy programowej, z założeniem, że stopień realizacji programu powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb
i możliwości ucznia [Buchnat, 2015, s. 63].

Wenancjusz Kujawiński

14

będzie przekraczało 90 punktów, a to zdaniem autora pozwala mu na samodzielne prowadzenie rozwojowego gospodarstwa rolnego. Takie gospodarstwo musi
pozwalać na generowanie walorów finansowych i pozafinansowych w stopniu
wystarczającym nie tylko na zaspokajanie niezbędnych potrzeb gospodarstwa domowego, ale również na odtwarzanie swego potencjału materialnego.
Należy zauważyć, że aktualnie wśród czynnych zawodowo rolników mogą się
znajdować osoby o niższej sprawności intelektualnej (IQ poniżej 90 punktów),
które swe wykształcenie osiągnęły w trybie specjalnym. Osoby te mogły swoje
gospodarstwa rolne nabyć przed dniem 16.07.2003 r. (tj. dniem, od którego zaczęła obowiązywać ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego) - ale także później.
Z treści tej ustawy wynika, iż każda osoba, która po 2003 r. objęła gospodarstwo rolne posiada wymagane kwalifikacje rolnicze. Nie oznacza to jednak, że
ich sprawność intelektualna mierzona ilorazem inteligencji zawsze przekracza 90
punktów. Przedmiotowa Ustawa nie uwzględnia bowiem faktu, że wymagane nią
kwalifikacje może posiąść osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, a nawet średnim, kończąca szkołę podstawową specjalną (czy gimnazjum
specjalne) i mieć wymagany staż. Może je też uzyskać osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, która ukończyła zasadniczą szkołę zawodową
specjalną i zdobyła zawód rolnika-ogrodnika.
Reasumując, doradca na podstawie okazanych przez rolników wcześniej wskazanych świadectw może wydzielić z nich dwie grupy, tj. grupę nieposiadających
potencjału rozwojowego w przedmiocie sprawności intelektualnej (ich edukacja
przebiegała w trybie specjalnym) oraz grupę posiadających taki potencjał (ich
edukacja przebiegała w trybie zwykłym).
Należy zaznaczyć, aby z uwagi na racjonalność działania doradcy rolniczego,
jego ocena potencjału intelektualnego rolników, która jest relatywnie łatwa, poprzedzała kolejny krok, jakim jest rozpoznawanie ich nastawień i postaw.
4.2. Nastawienia i postawy rolnika
Nastawienie, to „nawykowa tendencja do reagowania w określony sposób”
[E.R. Hilgard 1967, s. 324-315] lub szerzej: „skłonność do spostrzegania i oceny
ludzi, rzeczy i zdarzeń w sposób uwarunkowany dotychczasowymi doświadczeniami danej jednostki” [Wincenty Okoń 1992, s.132].
Przy czym spostrzeganie zmysłowe człowieka, to złożony proces poznawczy,
w wyniku którego w umyśle człowieka powstaje subiektywny obraz rzeczywistości, zwany spostrzeżeniem11. Proces spostrzegania opiera się na identyfikowaniu
bodźców dochodzących do receptorów zmysłowych człowieka.
11 Por. spostrzeganie [w: ] Encyklopedia PWN. Biologia. Wydawnictwo Naukowe PWN SA,

2019.
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Ten sam układ bodźców może być różnie interpretowany w zależności od tego,
jakie inne bodźce mu towarzyszą. Oznacza to, że spostrzeganie poszczególnych
elementów rzeczywistości przez daną jednostkę zależne jest nie tylko od jej nastawienia ale i otoczenia, w jakim się ona znajduje (kontekstu).
Nastawienia sprawiają, że pewne aspekty rzeczywistości nie są docenianie lub
są interpretowane w sposób subiektywny. Mogą być też chwilowe lub długotrwałe, a także mieć różną siłę. Im większa jest siła danego nastawienia, tym większy
wpływ wywiera ono na spostrzeganie. Potwierdzenie danego nastawienia wymaga też mniejszej ilości informacji, niż jego odrzucenie.
Z kolei postawa, to „względnie trwała struktura (lub dyspozycja do pojawiania
się takiej struktury) komponentów poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych, w której wyraża się określony stosunek jednostki wobec przedmiotu postawy” [St. Mika 1984, s. 115]. Przedmiotem postawy może być określone zjawisko,
obiekt, osoba itp.
Należy wyjaśnić, że: komponent poznawczy, to własne lub przyjęte od innych
poglądy o przedmiocie postawy; komponent emocjonalny, to względnie trwałe
uczucia, upodobania, uprzedzenia negatywne bądź pozytywne żywione względem
przedmiotu postawy, oparte na doświadczeniach własnych lub innych osób; komponent behawioralny, to mniej lub bardziej jednorodny zespół dyspozycji do określonego zachowania się wobec przedmiotu postawy, wynikający z poglądów jednostki
i jej nastawienia emocjonalnego.
Ważniejszymi wymiarami postaw są:
 znak i siła postawy,
 treść – czego dotyczy, co jest jej przedmiotem,
 zakres – ilość desygnatów jakiej ona dotyczy,
 złożoność – skład tworzących ją komponentów (poznawczego, emocjonalnego i sprawczego) i stopień ich rozwinięcia,
 trwałość – niezmienność; mimo, że postawy są strukturami (lub dyspozycjami do pojawiania się takiej struktury) względnie trwałymi, to jedne mogą
być bardziej, a inne mniej trwałe,
 ważność – znaczenie jakie posiada w życiu człowieka,
 zwartość – stopień zgodności pomiędzy komponentami tworzącymi postawę pod względem ich złożoności, kierunku i siły12.
Według opinii większości psychologów społecznych wynikającej z prowadzonych przez nich badań porównawczych (międzykulturowych), eksperymentalnych czy też badań opinii publicznej, dużo łatwiej jest doprowadzić do zmiany siły
postawy, niż jej znaku. Żeby uzyskać zmiany w postawach (pomijając nagłe przypadki, pod wpływem jakiś niezwykłych wydarzeń), oddziaływania te muszą być
na ogół długotrwałe i pochodzić ze źródeł cieszących się autorytetem odbiorców.
12 Porównaj T. Mądrzycki [1970, s. 31-32].
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Dlatego też doradca rolniczy będący autorytetem dla rolnika może podejmować nierzadko skuteczne działania na rzecz zmiany siły jego postawy. Np. z silnie negatywnej na neutralną względem jakiegoś przedmiotu postawy. Przy czym
przedmiotami postaw rolnika mogą być m.in.: skala i struktura produkcji, metody
produkcji, narzędzia i środki produkcji, organizacja i planowanie produkcji, wymogi
rynkowe produkcji, wymogi środowiskowo-przyrodnicze produkcji, dopłaty do produkcji, współpraca z innymi producentami.
Natomiast jakakolwiek ingerencja w zakresie znaku postawy (np. zmiana postawy z negatywnej na pozytywną), zdaniem psychologów wykracza poza kompetencje zawodowe doradcy rolniczego i powinna pozostawać obszarem wyłącznej
aktywności zawodowej przedstawicieli ich profesji, uznanych za autorytety przez rolników - ich potencjalnych klientów.
Autor uważa, że za podstawowe kryterium oceny potencjału tkwiącego w osobowości rolnika w przedmiocie posiadanych postaw i nastawień należy przyjąć
kryterium stosunku danego rolnika do dokonywania wszelkich zamierzonych
zmian13 w jego gospodarstwie rolnym. Jeśli stosunek ten jest wybitnie nieodpowiedni – czyli uniemożliwia rozwój gospodarstwa i którego zmiana na odpowiedni
wykracza poza kompetencje doradcy rolniczego, to może on uznać rolnika mającego takie nastawienie czy postawę za nierozwojowego.
Wystarczającym wyrazem stosunku rolnika do wprowadzania wszelkich zamierzonych zmian w posiadanym gospodarstwie jest stopień jego aktywności inwestycyjnej.
Do określenia tego stopnia doradca może użyć łącznie: wskaźnika odnowy aktywów trwałych i wskaźnika likwidacji środków trwałych.
Wskaźnik odnowy aktywów trwałych wyraża się wzorem:

aktywa trwałe uzyskane z inwestycji
——————————————————— x 100
wartość początkowa aktywów trwałych
Wysoka i rosnąca wartość tego wskaźnika świadczy o odmładzaniu i unowo
cześnianiu trwałych aktywów gospodarstwa. Natomiast wskaźnik likwidacji aktywów trwałych wyraża się wzorem:

wartość zlikwidowanych aktywów trwałych
————————————————————— x 100
wartość początkowa aktywów trwałych
13 Pod pojęciem zmiany najogólniej rozumie się różnicę w stanie danego obiektu (układu),
obserwowaną wraz z upływem czasu. Porównaj: M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa [1996].

Kategoryzacja rolników usprawniająca działalność publicznego doradztwa rolniczego

17

Przy czym, niska i malejąca wartość tego wskaźnika świadczy o zaawansowanej strukturze wiekowej i konieczności wycofywania z eksploatacji aktywów
trwałych niezdatnych do sprawnego funkcjonowania. Z kolei wysoka i rosnąca
– o odmładzaniu i unowocześnianiu tego rodzaju aktywów.
Rolnicy, dla których oba obliczone wskaźniki lub jeden z nich okazał się wybitnie niekorzystny, zdaniem autora, nie mogą być docelowymi klientami wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie świadczenia niekomercyjnych usług umożliwiających rozwój ich gospodarstw rolnych. Takie zachowawcze
jednostki nie będą bowiem dokonywać wymaganych przez rynek zmian w zakresie posiadanych aktywów, a to prowadzić będzie do stałego pogarszania się
uzyskiwanych przez nich efektów gospodarczych.

5. Ocena kompetencji zawodowych rolników
Pod pojęciem „kompetencje zawodowe” przyjęto rozumieć „zdolność do wykorzystania przez człowieka własnych wiadomości, umiejętności, systemu wartości
oraz cech osobowości14, aby osiągać cele, wyniki i standardy oczekiwane w związku z zajmowaniem przez siebie określonego stanowiska pracy”. Pojęcie „kompetencje zawodowe” jest często stosowane zamiennie z pojęciem „kwalifikacje zawodowe”. Kompetencje (w odróżnieniu od kwalifikacji) stanowią jednak pewien
wewnętrzny potencjał, przejawiający się w zachowaniach człowieka przyczyniających się do zaspokojenia wymagań otoczenia, szczególnie w nowych sytuacjach
zawodowych. Potocznie mówiąc jest to coś, czym dana osoba „jest w stanie się
wykazać” [W. Kujawiński 2013, s. 21].
Niektóre zadania zawodowe wymagają kilku kompetencji, w innych przypadkach
wystarczy jedna. I odwrotnie - czasem dana kompetencja jest związana z jedną kategorią zadań, a inna może być wykorzystywana w wielu różnych zadaniach. Podstawowymi właściwościami kompetencji są ich zmienność, czyli podleganie rozwojowi
oraz mierzalność - poddawanie się pomiarom przy zastosowaniu właściwych metod.
Jak zaproponowano wcześniej rolnicy, którzy posiadają wystarczający potencjał rozwojowy materialny oraz tkwiący w ich osobowościach mogą być kwalifikowani do dwóch podkategorii, tj. rolników rozwojowych, radzących sobie samodzielnie ze swymi problemami zawodowymi i potencjalnie rozwojowych – nieradzących sobie ze swymi problemami zawodowymi i oczekujących dla ich rozwiązywania niezbędnego wsparcia edukacyjnego, zwanego wsparciem doradczym.
Zdaniem autora doradca rolniczy podejmując się oceny posiadanych przez
rolników kompetencji zawodowych może posiłkować się w tym celu dwoma wy14 Osobowość, to „zbiór względnie stałych, charakterystycznych dla danej jednostki cech i właściwości, które wyznaczają jej zachowania i pozwalają odróżnić ją od innych” [R. Smolski i in. 1999].
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branymi wskaźnikami analizy finansowej, tj. wskaźnikiem zadłużenia długoterminowego i zmodyfikowanym wskaźnikiem płynności bieżącej. W sytuacji typowej dla analizowanego gospodarstwa, na wartości obu tych wskaźników nie
wpływają czynniki niezależne od zarządzającego nim rolnika (takie jak np. warunki pogodowe, czy ceny na rynku), natomiast zależą one od posiadanych przez
rolnika kompetencji zawodowych.
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego wyraża się wzorem:

zobowiązania długoterminowe
————————————————
kapitał własny
Wskaźnik ten, zwany też wskaźnikiem długu, informuje o poziomie pokrycia zobowiązań długoterminowych kapitałem własnym gospodarstwa rolnego.
Przedział racjonalny w przypadku tego wskaźnika obejmuje wartości od 0,5 do 1
[K. Kreczmańska-Gigol 2015, s. 65].
Gospodarstwa rolne, dla których wartości omawianego wskaźnika przekraczają
górną granicę tego przedziału uważa się za nadmiernie zadłużone. Natomiast gospodarstwa, dla których wskaźnik zadłużenia długoterminowego wypada poniżej
dolnej granicy przedziału optymalnego (0,5) nie w pełni wykorzystują możliwości
zwiększenia efektywności działania, poprzez zaangażowanie kapitałów obcych.
Wskaźnik płynności bieżącej (zmodyfikowany) wyraża się wzorem:

aktywa obrotowe
————————————————
zobowiązania bieżące
Wskaźnik przyjmujący wartość poniżej 1,2 - wskazuje na zagrożenie zdolności gospodarstwa rolnego do regulowania swoich bieżących zobowiązań. Z kolei
przekraczający wartość 2,0 świadczy o jego nadpłynności finansowej [A. Kusak
2005, s.76].
Jeżeli oba te wskaźniki przybierać będą wartości niekorzystne względem rozwoju gospodarstwa rolnego, to doradca WODR powinien uznać rolnika za potencjalnie rozwojowego i udzielić mu niezbędnego wsparcia doradczego.
Należy przypomnieć, że właściwie udzielone rolnikowi wsparcie doradcze pozwoli mu uzyskać kompetencje właściwe dla rolnika rozwojowego, czyli osoby,
która potrafi samodzielnie identyfikować i rozwiązywać własne problemy zawodowe na poziomie swoich aspiracji i posiadanych możliwości.
Należałoby dodać, że kompetencje zawodowe rolnika rozwojowego, aby stanowiły dobrą podstawę dla osiągania coraz to ambitniejszych celów zawodowych,
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muszą być stale doskonalone głównie w ramach samokształcenia, ale też zorganizowanych (na przykład przez doradcę rolniczego) form doskonalenia i szkolenia
zawodowego.

6. Podsumowanie
Proponowana kategoryzacja klientów - odbiorców niekomercyjnych usług wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz wskaźniki oceny posiadanego
potencjału rozwojowego powinny usprawnić doradcom, zatrudnionych w tych
jednostkach, organizowanie i realizowanie odpowiedniego wsparcia potrzebującym go rolnikom. Rolnicy, którzy dysponują wystarczającym potencjałem rozwojowym i radzą sobie sami ze swymi problemami, czyli „rolnicy rozwojowi”, mogą
w ramach działań informacyjnych, kształceniowych i upowszechnieniowych
doradcy rolniczego otrzymać wsparcie informacyjne lub kształceniowe. Z kolei
rolnicy, którzy dysponują wystarczającym potencjałem rozwojowym, ale nie radzą sobie samodzielnie ze swoimi problemami zawodowymi na poziomie swoich
aspiracji i możliwości (czyli tzw. rolnicy potencjalnie rozwojowi) mogą od tegoż
doradcy uzyskać niezbędne im wsparcie edukacyjne w ramach jego działań doradczych.
Należy pamiętać, że udzielanie takiego wsparcia, zgodnie z kilkakrotnie w tej
pracy przywoływaną Ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego jest zawodową
powinnością doradców, a jego uruchomienie wynika ze zgłoszonego zapotrzebowania rolników. Ponadto wsparcie to, co reguluje przedmiotowa ustawa, ma
charakter niekomercyjny.
W tym miejscu warto postawić następujące pytanie: czy wsparcie informacyjne i kształceniowe świadczone rolnikom rozwojowym w rozwiązywaniu ich
problemów zawodowych, dla których nie jest ono koniecznością, ale tylko możliwym ułatwieniem, powinno być usługą niekomercyjną? Zdaniem autora - nie powinno, ponieważ bezpłatne udzielanie rolnikom rozwojowym tego rodzaju usług
może być powodem pojawienia się u nich postawy roszczeniowej, przynajmniej
względem publicznej rolniczej organizacji doradczej. Na przykład, objawiającej
się w żądaniu co najmniej równego traktowania tej grupy rolników z grupą rolników potencjalnie rozwojowych, dla których wsparcie edukacyjne jest niezbędną
koniecznością dla zapewnienia pożądanego rozwoju posiadanych gospodarstw
rolnych.
Na koniec należy jeszcze dodać, że autor chciałby, aby zawarte w tej pracy propozycje i sugestie stanowiły podstawę do szerszej, konstruktywnej dyskusji we
wszystkich środowiskach zainteresowanych właściwym rozwojem polskiego rolnictwa.
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WENANCJUSZ KUJAWIŃSKI
KATEGORYZACJA ROLNIKÓW USPRAWNIAJĄCA DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO
DORADZTWA ROLNICZEGO

Słowa kluczowe: potencjał rozwojowy, kategoryzacja rolników, wojewódzkie ośrodki
doradztwa rolniczego
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono własną propozycję kategoryzacji rolników opartą o dwa
kryteria: kryterium posiadanego potencjału rozwojowego i kryterium posiadanych kompetencji zawodowych. Potencjał rozwojowy tworzy: potencjał tkwiący w osobowościach
rolników oraz potencjał materialny, jakim oni dysponują. Potencjał materialny, to posiadane przez rolnika aktywa, natomiast potencjał tkwiący w osobowości rolników, to ich
sprawność intelektualna oraz nastawienia i postawy.
W oparciu o kryterium posiadanego potencjału rozwojowego wyróżnia się dwie kategorie rolników: rolników posiadających potencjał rozwojowy i rolników nieposiadających
potencjału rozwojowego.
Kolejno w oparciu o kryterium posiadanych kompetencji zawodowych z kategorii
rolników mających potencjał rozwojowy wydziela się dwie podkategorie: rolników rozwojowych i rolników potencjalnie rozwojowych. Obie te podkategorie są docelowymi
odbiorcami odpowiednich, niekomercyjnych usług wojewódzkich ośrodków doradztwa
rolniczego.
Do oceny potencjału materialnego proponuje się stosować dwa wybrane ekonomiczne wskaźniki sprawności działania, oraz w sytuacjach niejednoznacznych dwa odnoszące
się do źródeł finansowania aktywów. Z kolei do oceny potencjału tkwiącego w osobowościach rolników w zakresie ich sprawności intelektualnej proponuje się kryterium trybu nabycia posiadanego wykształcenia. Może nim być tryb specjalny przeznaczony dla
osób o niższej sprawności intelektualnej i tryb zwykły dla osób z IQ przekraczającym 90
punktów. Następnie do oceny potencjału tkwiącego w osobowościach rolników w zakresie
ich nastawień i postaw proponuje się łączne użycie wskaźnika odnowy aktywów trwałych
i wskaźnika likwidacji aktywów trwałych.
Na koniec do oceny kompetencji zawodowych rolników posiadających potencjał rozwojowy proponuje się użyć dwa wskaźniki analizy sprawności zarządzania przedsiębiorstwem. Są nimi: wskaźnik operacyjności i wskaźnik produktywności aktywów ogółem.
Zaproponowana kategoryzacja klientów - odbiorców niekomercyjnych usług wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz wskaźniki oceny posiadanego potencjału
rozwojowego, powinny umożliwić doradcom tych jednostek poprawę organizacji i zapewnienie odpowiedniego wsparcia tym rolnikom, którzy go potrzebują. Autor chciałby też,
aby zawarte w jego pracy propozycje i sugestie stanowiły podstawę do szerszej, konstruktywnej dyskusji we wszystkich środowiskach zainteresowanych właściwym rozwojem polskiego rolnictwa.
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CATEGORIZATION OF FARMERS THAT IMPROVES ACTIVITY OF THE PUBLIC
AGRICULTURE ADVISORY SERVICE
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SUM M A RY

The article presents its own proposal categorization of farmers based on two criteria:
the criterion of development potential and the criterion of occupational competences. The
development potential is created by: potential inherent in the personalities of farmers and
the material potential they have. The material potential is the assets owned by the farmer,
while the potential inherent in the personality of farmers is their intellectual efficiency
and attitudes.
Based on the criterion of development potential, there are two categories of farmers:
farmers with development potential and farmers with no development potential.
Next, based on the criterion of professional competences held in the category of farmers with development potential, two subcategories are distinguished: development farmers and potentially development farmers. Both of these subcategories are target recipients of relevant, non-commercial services of voivodship agricultural advisory centers.
To assess the material potential, it is proposed to use two selected economic performance indicators, and in ambiguous situations, two refer to the sources of asset financing.
In turn, in order to assess the potential of farmers’ personality in terms of their intellectual
performance, a the criterion of the mode of obtaining education was proposed. It can be
a special mode for people with lower intellectual performance and a normal mode for
people with IQ exceeding 90 points. Then, in order to assess the potential of the farmers’
personality in terms of their attitudes, it is proposed to use the renewal index of fixed assets and the liquidation ratio of fixed assets.
Finally, to assess the professional competence of farmers with development potential,
it is proposed to use two indicators of the business management efficiency analysis. These
are: the operating ratio and total assets productivity index.
The proposed categorization of clients - recipients of non-commercial services of voivodship agricultural advisory centers and indicators of development potential assessment
should enable the advisors of these units to improve the organization and providing adequate support to those farmers who need it.
The author would also like the proposals and suggestions contained in his work to be
the basis for a broader, constructive discussion in all environments interested in the proper development of Polish agriculture.
e-mail: wenek18@gmail.com
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1. Wstęp
W ostatnich latach coraz większe znaczenie dla uzyskiwanych wyników w gospodarstwach rolniczych przypisywane jest kapitałowi ludzkiemu. Kapitał ludzki utożsamiany bywa z poziomem wykształcenia oraz z nabytymi w trakcie pracy zawodowej
kwalifikacjami [Sikorska red. 2011]. Jeszcze do niedawna siłę roboczą, będącą jednym z czynników produkcji, przedstawiano w ujęciu ilościowym, obecnie znacznie
więcej uwagi poświęca się jej jakości, a przyjmowaną jednostką miary jest zazwyczaj
poziom jej formalnego wykształcenia [Kołoszko-Chomentowska 2008]. Istnieje
bowiem zależność pomiędzy poziomem wykształcenia rolników, a uzyskiwanymi
przez nich wynikami ekonomicznymi. Odnoszenie sukcesów wymaga m.in. dużej
wiedzy, przedsiębiorczości oraz innowacyjności [Klepacki 2005]. Ludzie bardziej
wykształceni chętniej podejmują innowacyjne działania oraz lepiej zarządzają procesami technologicznymi w swoich gospodarstwach, osiągając w efekcie korzystniejsze wyniki ekonomiczne [Szeląg-Sikora Kowalska 2007, Nowak 2009, Nowak
i in. 2016]. Prowadzący gospodarstwa powinni więc na bieżąco aktualizować swoją
wiedzę, aby oprócz znajomości technologii produkcji, stawać się również menadże1 Wkład pracy: Maria Jolanta Orłowska – 50%, Jarosław Ordon – 50%.
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rami swoich gospodarstw [Szeląg-Sikora i Kowalska 2007]. Jednak w Polsce wciąż
jeszcze istnieją znaczne różnice pomiędzy wykształceniem ludności miejskiej i wiejskiej, na niekorzyść tej ostatniej [Klepacki 2005, Leszczyńska 2007, Zajdel 2010].
Pomimo obserwowanego w ciągu ostatnich lat wzrostu poziomu wykształcenia
ludności rolniczej, w 2016 r. zaledwie 13% osób kierujących gospodarstwami rolnymi posiadało wykształcenie wyższe, a tylko połowa z nich posiadała wykształcenie
rolnicze [Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r., 2017]. Dlatego kierujący
gospodarstwami coraz częściej, korzystając z usług doradczych, podnoszą poziom
swojego nieformalnego wykształcenia.
Na obszarach wiejskich, szczególnie w niewielkich gospodarstwach, występuje zjawisko bezrobocia ukrytego, czyli niewykorzystanej nadwyżki siły roboczej.
Z tego powodu, w województwie kujawsko-pomorskim, około 41 tysięcy osób
zmuszonych zostało do poszukiwania dodatkowych bądź alternatywnych źródeł
dochodu [Kamiński i Sass 2014]. Od wielu wymaga to uzyskania dodatkowych
kwalifikacji. Głównymi podmiotami, z których usług mogą korzystać rolnicy oraz
inni mieszkańcy obszarów wiejskich w celu podnoszenia swoich kwalifikacji są
cieszące się wśród nich dużym zaufaniem Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Rolą
doradców bowiem jest trafne rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i przygotowanie
oferty z dziedzin, w których występuje deficyt zarówno wiedzy, jak i umiejętności.

2. Cel i metodyka badań
Celem opracowania było przedstawienie działań podejmowanych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w celu podnoszenia kwalifikacji
zawodowych rolników oraz innych mieszkańców terenów wiejskich. Analizą objęto działania w latach 2015-2018. Źródłem danych były sprawozdania z realizacji
rocznego planu działalności KPODR za lata 2015-2018.

3. Działania podejmowane w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w celu podnoszenia kwalifikacji
zawodowych rolników i innych mieszkańców terenów wiejskich
Analizowano działania podejmowane w KPODR w celu podnoszenia kwalifikacji
zawodowych rolników oraz pozostałych mieszkańców terenów wiejskich w latach
2015-2016 w ramach priorytetu III. Wielofunkcyjnego, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zadań: 1. Prowadzenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych
oraz 2. Wspieranie przedsiębiorczości na terenach wiejskich (wchodzących w skład
Programu 3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich), a w latach 2017-2018 zadania 3. Prowadzenie działalności w za-
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kresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, a także podzadań Z.9.E., Z.1.E i Z.2.E. Rozwój przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich.
Celem prowadzonych w KPODR działań (w ramach zadań Prowadzenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych oraz Prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich)
było podniesienie kwalifikacji zawodowych rolników i osób związanych z produkcją rolniczą. Korzystanie z wielu programów pomocowych wymaga od beneficjentów spełnienia określonych wymogów, m.in. wymagane są kwalifikacje rolnicze. Nie zawsze rolnicy są pewni czy spełniają określone kryterium, a jeżeli nie,
to w jaki sposób należy tego dokonać. W takich sytuacjach często zwracają się do
doradców rolnych. W badanym okresie pracownicy KPODR informowali zainteresowane osoby o możliwości uzyskania odpowiednich kwalifikacji zawodowych
i uprawnień, miejscach i terminach organizacji szkoleń i kursów. W analizowanym okresie zaobserwowano zwiększenie liczby udzielanych porad i informacji
w tym zakresie. W 2015 roku doradcy udzielili 17 porad, natomiast w 2017 roku
udzielono ich już 65. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku udzielanych
informacji, w 2015 roku zanotowano ich 18, natomiast już w kolejnym roku ponad tysiąc i ponad dwa tysiące w następnym. W 2018 roku na zaplanowanych 100
porad i 1147 informacji udzielono odpowiednio: 18 i 1066 (tabela 1).
Dużą frekwencją cieszyły się realizowane w ramach zadań szkolenia, dotyczące stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków z wyłączeniem sprzętu montowanego
na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie, oraz
z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin. Obowiązek odbycia
takich szkoleń i uzyskania stosownego zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje producentów rolnych w zakresie stosowania środków ochrony roślin
nałożyła Ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. [Dz.U. 2013
poz. 455]. Przeprowadzono szkolenia: podstawowe i uzupełniające. W szkoleniu
podstawowym uczestniczyły osoby rozpoczynające prace związane ze stosowaniem środków ochrony roślin, które po upływie 5 lat zobowiązane są do odbycia
szkolenia uzupełniającego. Corocznie uprawnienia takie uzyskiwało ponad dwa
tysiące rolników. W 2015 roku zorganizowano 96 szkoleń, na których przeszkolono 2430 osób, z czego 33 szkolenia uzupełniające i 17 podstawowych przeprowadzono w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych
w rolnictwie i leśnictwie”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 (operacja „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin
z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony”), natomiast 46 szkoleń w ramach
statutowej działalności odpłatnej Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
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niczego. W roku 2016 było to już 106 szkoleń, z czego 98 dotyczyło stosowania
środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, 4 – doradztwa dotyczącego środków
ochrony roślin, jedno – BHP w rolnictwie oraz 3 – integrowanej produkcji roślin, po
których uprawnienia otrzymało 2741 rolników. W roku 2017 przeprowadzono 177
szkoleń (160 związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, 4 – w zakresie doradzania dotyczącego środków ochrony roślin, 12 – w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 1 – w zakresie integrowanej produkcji
roślin), na których przeszkolono 4374 osoby. Ponadto dla uczniów szkół rolniczych
zorganizowano 10 szkoleń podstawowych, dotyczących stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego oraz na podstawie Rejestru Absolwentów
przysposobienia rolniczego z lat 1979-1991 wydano 14 zaświadczeń o ukończeniu
kursów kwalifikacyjnych (tabela 1). W roku 2018 szkolenia podstawowe były kontynuowane. Na zaplanowanych 111 szkoleń dla 3330 osób zrealizowano 124 dla 3182
uczestników, z czego 119 dotyczyło stosowania środków ochrony roślin sprzętem
naziemnym, a 5 doradzania dotyczącego środków ochrony roślin (przeszkolono
odpowiednio: 3092 i 90 uczestników). W przyszłości planuje się kontynuowanie
doradztwa zawodowego dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. W miarę potrzeb będą też organizowane szkolenia podnoszące kwalifikacje lub nadające
uprawnienia do zakładania własnej działalności gospodarczej (tabela 1).
Tabela 1
Działania KPODR prowadzone w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
rolników i osób związanych z produkcją rolniczą w latach 2015-2018 r.
L.p.

Działanie

Realizacja w latach
2015

2016

2017

2018

1.

Porady

17

23

65

18

2.

Informacje

18

1249

2180

1066

3.

Szkolenia

4.

Wydane zaświadczenia

96

106

177

124

2430

2741

4388

3182

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za lata 2015-2018.

Istotnym problemem obszarów wiejskich pozostaje nadwyżka ludności związanej z rolnictwem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom takich osób (w ramach
zadania: Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz podzadań Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich), doradcy KPODR prowadzili działania mające przygotować rolników oraz członków ich rodzin do zdobycia kwalifikacji pozwalających na znalezienie pozarolniczego źródła dochodu oraz udzielali
wsparcia doradczego i szkoleniowego dla osób planujących prowadzić działalność

Działania dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców ...

27

gospodarczą. Działania doradcze obejmowały udzielanie porad i informacji zainteresowanym, organizowanie szkoleń i konferencji, przygotowanie opracowań oraz
przeprowadzanie lustracji (tabela 2, 3). W 2015 roku, udzielono 1086 porad oraz 50
informacji, zorganizowano 37 szkoleń i 1 konferencję, wykonano łącznie 76 opracowań oraz przeprowadzono 10 lustracji. Porady dotyczyły możliwości dywersyfikacji
dochodu, zasad rejestracji działalności gospodarczej, sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, możliwości pozyskania środków na rozwój działalności gospodarczej oraz reorientacji zawodowej, zwłaszcza uzyskania kwalifikacji w przydatnych
na lokalnym rynku zawodach. Wsparcie w przygotowaniu wniosków o płatność
w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” uzyskało 8 rolników. Pomagając mieszkańcom wsi w znalezieniu alternatywnych źródeł
dochodu w KPODR w 2015 r. przeprowadzono szkolenia poświęcone możliwości
uzyskania wsparcia działalności gospodarczej, zasad sprzedaży bezpośredniej oraz
marketingowi produktów. Zorganizowano też warsztaty z przedsiębiorczości, przeprowadzono lustracje funkcjonujących przedsiębiorstw. Na uwagę zasługuje działanie podjęte w 2008 roku przez Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
(KPODR) w celu reorientacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, jakim
było zapoczątkowanie projektu „NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA dla rolników
i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza” [Kamiński, Sass 2014]. W 2015 r. w ramach
projektu „NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza” sporządzono 68 Indywidualnych Planów Reorientacji Zawodowej.
Zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy zorganizowano kursy zawodowe m.in. prawa jazdy kategorii C i C+E, spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG, MAG oraz TIG, fryzjerskie, księgowości małych i średnich
przedsiębiorstw, opiekuna domowego nad osobą starszą i niepełnosprawną oraz
kucharza małej gastronomii z obsługą kas fiskalnych. Łącznie na kursy skierowano
190 osób. Podsumowaniem projektu była konferencja „NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza”, w której wzięło
udział 68 uczestników. W 2016 r., w celu przygotowania mieszkańców obszarów
wiejskich do podejmowania nowych aktywności zawodowych ułatwiających znalezienie pozarolniczego źródła dochodu, udzielono 412 porad oraz 479 informacji,
zorganizowano 23 szkolenia. Ponadto doradcy sporządzili 23 opracowania, z czego
5 dotyczyło przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej na rozwój działalności gospodarczej, a 18 - rozwoju usług rolniczych. Porady
i informacje dotyczyły możliwości pozyskania wsparcia ze środków unijnych. Duże
było zainteresowanie rozwojem działalności gospodarczej w ramach przetwórstwa
rolno-spożywczego, branży usługowej, w tym: gastronomicznej, turystycznej i rekreacyjnej oraz budowlanej. W ramach naboru wniosków na rozpoczęcie oraz rozwijanie działalności gospodarczej, doradcy pomogli dwóm lokalnym grupom dzia-
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łania w opracowaniu 5 planów inwestycyjnych wraz z dokumentacją aplikacyjną
wymaganą w celu uzyskania dofinansowania. Dla 18 przedsiębiorców opracowano
dokumentację aplikacyjną o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego PROW 2014-2020.
Dla dywersyfikacji dochodów w gospodarstwie rolnym zorganizowano szkolenia
dotyczące rękodzieła, sprzedaży bezpośredniej, usług społecznych na wsi. W 2017
roku udzielono 501 porad i 1055 informacji oraz zorganizowano 15 szkoleń. Tematyka porad dotyczyła uruchamiania oraz rozwoju działalności gospodarczej (koncepcji rozwoju firmy, możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycje
zarówno dla funkcjonujących przedsiębiorstw, jak i dla osób zaczynających działalność gospodarczą). Porady dotyczyły również aktywizacji mieszkańców wsi (pomocy w realizacji Festiwalu Smaków), a także osób przebywających w gospodarstwach
opiekuńczych (zainstalowania butelek na drzewach brzozowych w celu zbierania
soku).
W 2018 r. udzielono 592 informacje, z tego na stronie internetowej zamieszczono 6 informacji, przygotowano 11 artykułów oraz stoisko informacyjno-promocyjne. Doradcy KPODR wzięli udział w 150 innych działaniach (posiedzeniach,
spotkaniach, komisjach konkursowych i klęskowych, imprezach okolicznościowych, targach, programach radiowych i telewizyjnych). Przeprowadzono 4 szkolenia, w których udział wzięły 44 osoby. W latach 2015-2018 zorganizowano łącznie 79 szkoleń oraz 1 konferencję, w których wzięły udział 1322 osoby (tabela 3).
Tabela 2
Działania KPODR prowadzone dla rozwoju przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich w latach 2015-2018 r.
L.p.

Działanie

Zrealizowane w latach 2015-2018

1.

Porady

2284

2.

Informacje

2176

3.

Szkolenia

79

4.

Kursy zawodowe

16

5.

Opracowania

157

6.

Konferencje

1

7.

Lustracje

66

8.

Artykuły

11

9.

Pozostałe*

150

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji rocznego
programu działalności KPODR za lata 2015-2018.
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Tabela 3
Tematyka ważniejszych działań w ramach wspierania przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich w latach 2015-2018
L.p.

Działanie

Liczba uczestników

Konferencja
1.

Konferencja podsumowująca projekt Nowy zawód nowa szansa dla rolników
i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza

1.

Możliwości wsparcia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

68

Szkolenia
61

2.

Sprzedaż bezpośrednia – zasady i marketing

24

3.

Warsztaty z przedsiębiorczości

22

4.

Restrukturyzacja małych gospodarstw szansą na rozwój przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich

63

5.

Przetwórstwo produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym
z wykorzystaniem infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego

22

6.

Rozwój rękodzielnictwa szansą różnicowania dochodów na obszarach wiejskich

598

7.

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego oraz dostawy
bezpośrednie środków spożywczych

22

8.

Gospodarstwa opiekuńcze szansą rozwoju usług społecznych w powiecie

26

9.

Zasady wdrażania LSR, w tym specyfika poszczególnych funduszy, w ramach
których finansowana jest LSR

25

10.

Szkolenia z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich

378

11.

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

13

Kursy zawodowe
1.

Prawa jazdy kategorii C i C+E

103

2.

Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG, MAG, TIG

10

3.

Fryzjerskie

23

4.

Księgowości małych i średnich przedsiębiorstw

27

5.

Kurs opiekuna domowego nad osobą starszą i niepełnosprawną

9

6.

Kucharza małej gastronomii z obsługą kas fiskalnych

18

1.

Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego

2.

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

3

3.

Rozwój działalności pozarolniczej

61

4.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

1

5.

Przygotowanie dokumentacji do uzyskania pomocy finansowej na rozwój
działalności gospodarczej

5

6.

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

19

Opracowania

Liczba
68

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji rocznego
programu działalności KPODR za lata 2015-2018.
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Działalność ośrodków doradztwa rolniczego kojarzona jest głównie z doradztwem typowo rolniczym, skierowanym do rolników prowadzących gospodarstwa
rolnicze. Realizowane zadania w ramach omawianych działań wykraczają poza
ten powszechnie uznawany schemat. Przedstawione formy działalności KPODR
za lata 2015-2018 wskazują na stosunkowo dużą zmienność w poszczególnych
okresach. Wyraźnie zauważalne jest dostosowywanie podejmowanych działań,
jak chociażby organizacja szkoleń, do aktualnych problemów oraz potrzeb lokalnych rolników. Istotnym czynnikiem wpływającym na formę i zakres świadczonego doradztwa są również dostępne fundusze unijne. W czasie kiedy ogłaszane
są nabory wniosków w ramach konkretnych działań, doradcy KPODR organizują
zarówno szkolenia i konferencje, jak i przygotowują dokumentację aplikacyjną.
Wiele z tych działań realizowanych jest również poprzez indywidualne rozmowy
na linii doradca-klient. Część podejmowanych działań wynika również z prawnych obowiązków nakładanych na rolników, jak chociażby szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin, gdzie Ośrodek pełni wiodącą rolą szkoleniową.
Jako ważny atut działalności Ośrodka należy uznać znaczną elastyczność w ilości
prowadzonych szkoleń. W przypadku zaobserwowania zwiększonego zainteresowania daną tematyką organizowane są kolejne szkolenia z tego zakresu. Na obszarach wiejskich w dalszym ciągu pozostaje znaczna nadwyżka ludności związanej
z rolnictwem, szacuje się, że w samym województwie kujawsko-pomorskim może
być to nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. W analizowanym okresie KPODR podejmował działania mające na celu zarówno reorientację zawodową, jak i działania
wspierające rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich. W tym przypadku
również należy zauważyć, że sposoby realizacji zadania były uzależnione od dostępności środków zewnętrznych. Działalność KPODR nie sprowadza się jedynie
do bezpośredniego szkolenia zainteresowanych osób, ale również do wskazywania
im innych wyspecjalizowanych podmiotów świadczących usługi w tym zakresie,
w którym sam ośrodek nie prowadzi działalności.

4. Wnioski
1. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest jedną z wielu
instytucji w regionie podejmującą działania w zakresie uzupełniania oraz
podnoszenia kwalifikacji zawodowych kierujących gospodarstwami rolnymi oraz innych mieszkańców terenów wiejskich.
2. Przeprowadzona analiza pokazała rosnącą w latach 2015-2018 liczbę udzielonych porad i informacji, przeprowadzonych szkoleń i lustracji, a więc na
rosnące zapotrzebowanie wśród rolników i innych mieszkańców terenów
wiejskich na działania w tym zakresie.
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3. Znaczna liczba rolników korzystających ze szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu
naziemnego oraz z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
świadczy o dużym zapotrzebowaniu na tego typu szkolenia, konieczności
ich organizacji i ważnej roli KPODR w ich przeprowadzaniu.
4. Równie ważna jest rola Ośrodka w rozwoju przedsiębiorczości na wsi dla
dywersyfikacji źródeł dochodów i rozwoju działalności gospodarczej.
5. Doradcy służą radą w opracowaniu koncepcji planowanego przedsięwzięcia,
znalezieniu źródeł finansowania oraz pomocą w aplikowaniu o nie.
6. Zakres, tematyka oraz ilość oferowanych działań muszą być dostosowane do
bieżących potrzeb rolników i innych mieszkańców terenów wiejskich oraz
planowanych naborów wniosków w ramach dostępnych środków unijnych.
7. Uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że w najbliższych latach zapotrzebowanie na działania prowadzone przez KPODR dla rolników i innych
mieszkańców terenów wiejskich w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, podejmowania i rozwoju działalności pozarolniczej oraz wspierania
reorientacji zawodowej będzie wzrastać.
8. Szeroki zakres i różnorodność podejmowanych działań przez doradców
i mimo wszystko wciąż jeszcze relatywnie niewielka liczba osób, które mogą
w nich uczestniczyć, wskazują na konieczność zwiększenia finansowania
doradztwa, co pozwoli na zwiększenie zatrudnienia i sprostanie coraz większym wyzwaniom jakie przed nim stają. Konieczna także będzie szersza
współpraca z powiatowymi urzędami pracy.
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DZIAŁANIA DLA PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ROLNIKÓW
I INNYCH MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Słowa kluczowe: działania doradcze, kwalifikacje zawodowe, rolnicy, mieszkańcy
obszarów wiejskich
STRESZCZENIE

Przedstawiono działania prowadzone w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców
obszarów wiejskich. Wykorzystano dane sprawozdawcze z lat 2015-2018. Na podstawie
przedstawionej analizy pokazano, że Ośrodek pełni w regionie ważną rolę w zakresie uzupełniania oraz podnoszenia kwalifikacji, a także wspierania reorientacji zawodowej kierujących gospodarstwami rolnymi i pozostałych mieszkańców terenów wiejskich. Równie
ważna jest rola Ośrodka w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na wsi dla dywersyfikacji
źródeł dochodów i rozwoju działalności gospodarczej. Wydaje się, że w najbliższych latach zapotrzebowanie na tego typu działania będzie wzrastać.
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ADVISORY ACTIVITIES CARRIED OUT IN ORDER TO RAISE THE PROFESSIONAL
QUALIFICATIONS OF FARMERS AND OTHER INHABITANTS OF RURAL AREAS
ON THE EXAMPLE OF THE KUJAWSKO-POMORSKIE AGRICULTURAL ADVISORY
CENTER
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areas
SUM M A RY

The activities carried out in the Kuyavian-Pomeranian Agricultural Advisory Center for raising professional qualifications of farmers and other inhabitants of rural areas
are presented. Reporting data from 2015-2018. The quality method of analysis was used,
supplemented by a quantitative method. On the basis of the analysis presented, it was
shown that the Center plays an important role in the region in terms of supplementing
and raising qualifications as well as supporting professional reorientation of farm managers and other residents of rural areas. Equally important is the role of the Center in the
field of rural entrepreneurship development for the diversification of income sources and
business development. It seems that in the coming years the demand for such activities
will increase.
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1. Wstęp
W ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej (2003), przygotowano ustawodawstwo zmierzające do stworzenia systemu doradztwa rolniczego (FAS-Farm Advisory System). Zgodnie z regulacjami prawnymi, każdy kraj członkowski został
zobligowany do stworzenia systemu doradztwa rolniczego w zakresie zarządzenia
(SMR) i zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC). System doradztwa rolniczego miał na celu pomoc rolnikom w lepszym zrozumieniu
i spełnieniu unijnych przepisów dotyczących środowiska, dobrostanu zwierząt
oraz dobrej kultury rolnej.
System doradztwa rolniczego definiowany jest przez UE jako organizacja obejmująca różne podmioty publiczne lub prywatne, które świadczą usługi doradcze dla gospodarstw rolnych. System ma charakter otwarty, co oznacza, że każdy
rolnik ma dostęp do porady w zakresie podstawowych danych produkcyjnych
i praktyk rolniczych. Doradztwo tworzy taki katalog usług, w ramach którego
każdy podmiot ma prawo do uzyskania oceny swojej sytuacji gospodarczej. Unia
Europejska ustanawiając wytyczne w sprawie systemów doradztwa rolniczego,
wskazała na potrzebę oceny stworzonych systemów.
Obok FAS, w przestrzeni społecznej wsi funkcjonują autonomiczne jednostki naukowo-badawcze, edukacyjne i oświatowe, które nie zawsze czują się odpowiedzialne za przepływ informacji i wdrażanie nowych rozwiązań naukowych.
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Jednostki demonstrują swoją niezależność dzięki temu, że czerpią środki finansowe z różnych źródeł i nie zawsze pochodzących z instrumentów wspólnotowych.
Wyniki swojej działalności naukowej kończą na ogół na opublikowaniu rezultatów, bez troski o wdrożenie efektów badań. Myśl przyjęcia szerszej płaszczyzny
współpracy między doradztwem a środowiskiem badawczym, w sposób bardziej
spójny i usystematyzowany pojawiła się w drugiej połowie XX w., gdy stwierdzono nową potrzebę - ustanowienia podmiotu pod nazwą System Wiedzy i Innowacji Rolniczych (AKIS - Agricultural Knowledge and Innovation Systems).
Podstawowym celem niniejszego opracowania było zwrócenie uwagi na występowanie szerszej perspektywy związanej z usługami doradczymi i upowszechnianiem postępu rolniczego, za który odpowiedzialne są nie tylko służby doradcze,
ale także ośrodki naukowe, uczelnie, szkoły rolnicze i jednostki badawcze. Poza
tym, w wielu krajach członkowskich UE, całościowe podejście do systemu nie
jest respektowane, nie zawsze tworzy się właściwe układy i struktury, które by
uwzględniały fundamentalne zasady i reguły panujące w ramach WPR. Przygotowana informacja oparta została głównie na raportach z 27 państw członkowskich
pod jednakową nazwą AKIS and advisory services in Country, Report for the
AKIS inventory (WP3) of the PRO AKIS project oraz raportu końcowego (WP3
– AKIS in the EU: The inventory final report) przygotowany w 2014 r. Ponadto
w 2016 r. SWG SCARAKIS przygotował wytyczne dotyczące przyszłości usług
doradczych (Policy Brief on the Future of Advisory Services) oraz nowego podejścia do systemów edukacji (Policy Brief on New approaches on Agricultural Education Systems). Do całościowej oceny AKIS został upoważniony przez Komisję
Europejską (UE) Stały Komitet ds. Badań w Rolnictwie (SCAR), który utworzył
Strategiczną Grupę Roboczą (SWG) z udziałem członków Komisji Europejskiej
i państw członkowskich. Działania związane z wdrażaniem innowacji rolniczej
ukazano poprzez EPI1.

2. Proces kształtowania służb doradczych
Usługi doradcze charakteryzują się bardzo długą historią, sięgającą swoimi korzeniami nawet XVIII w. (Dania, Austria) czy XIX w. (Niemcy, Polska zaboru
pruskiego i inne). Powstające systemy doradztwa rolniczego były wynikiem długotrwałego i stopniowego rozwoju, który ukształtowany został pod wpływem
zmian zachodzących w rolnictwie. Zmiany dokonywały się pod wpływem reform
rolnych, w postaci parcelacji majątków ziemskich, procesu uwłaszczenia chłopów
i wyłaniania nowych gospodarstw rolnych. Gospodarstwa rolne znalazły się w nowej sytuacji związanej z gospodarką towarowo-pieniężną, a ponadto borykały się
1 Europejskie Partnerstwo Innowacyjne.
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z wieloma problemami związanymi z produkcją, metodami uprawy czy hodowli
oraz pojawiającymi się nowymi technologiami. Rolnicy zaczęli zdawać sobie sprawę, że bez pomocy z zewnątrz będzie im trudno konkurować na rynku rolnym.
W ramach stowarzyszeń producentów rolnych zaczęto wyłaniać osoby zdolne do
udzielania porad. Jednym ze sposobów na poszerzenie grupy doradców, było łączenie funkcji nauczyciela niższych szkół rolniczych (w okresie zimowym) z rolą
doradcy w okresie letnim. Powstające służby doradcze znalazły oparcie w istniejących izbach rolniczych i organizacjach rolniczych.
Według raportów przygotowanych przez poszczególne państwa członkowskie
UE, okresy powstania doradztwa rolniczego można pogrupować następująco:
– przed 1900 – Austria, Dania, Finlandia, Polska, Szwecja, W. Brytania, Niemcy,
– 1900-1918 – Holandia, Francja,
– 1919-1945 – Litwa (do 1945 r.),
– 1946-1989 – Cypr, Grecja, Irlandia, Włochy, Malta, Portugalia, Słowenia,
Hiszpania,
– od 1990 – Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja, Niemcy (wschodnie po zjednoczeniu).
Z tego krótkiego przeglądu wynika, że tylko dziesięć państw członkowskich,
spośród 27 krajów (37%), zbudowało struktury doradcze do wybuchu II wojny
światowej. Kolejna grupa krajów UE-15 wstępujących etapami do Wspólnoty nie
została do tego wprost zobowiązana po wstąpieniu do EWG. Przykładowo Grecja
(w EWG od 1981 r.) najpierw skupiła swoją uwagę na dystrybucji i kontroli środków wsparcia w ramach WPR, potem kształciła rolników, a dopiero później zaczęła
budować FAS. Z kolei Hiszpania, we Wspólnocie od 1986 r., stworzyła najpierw regionalne ośrodki badawcze z głównymi funkcjami skoncentrowanymi na B + R + I
oraz transferze technologii. Większość z nich oferowała również programy szkoleniowe o różnym poziomie specjalizacji. Zbliżone podejście do doradztwa prezentowała Portugalia (od 1986 r.), która starała się przenieść obowiązki doradcze
do stowarzyszeń rolników i organizacji prywatnych, a ponadto ułatwić rolnikom
dostęp do różnych dotacji, szkoleń i informacji. Inne doświadczenie z funkcjonowaniem doradztwa miały kraje członkowskie, które do Wspólnoty przystąpiły w 1995 r. (Austria, Finlandia i Szwecja). Najbardziej ugruntowane doradztwo
funkcjonowało w Austrii, bazowało ono na izbach i stowarzyszeniach rolniczych.
Z raportów wynika, że w analizowanych państwach członkowskich występował brak jednolitych struktur doradztwa rolniczego. W większości krajów sektor
publiczny funkcjonował jako ogniwo dostarczające głównie informacje, porady
i środki wsparcia finansowego. Występująca mozaika doradztwa jest trudna do
usystematyzowania według jednolitego schematu. Dominującym trendem była
stopniowa dążność do decentralizacji i fragmentacji (pionowej i poziomej) insty-
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tucji doradczych. Sektor prywatny był szeroko reprezentowany w systemie poprzez
wielu konsultantów, którzy działali niezależnie lub jako część większej organizacji
doradczej. Prywatne firmy doradcze, występowały z pewnym nasileniem w Finlandii, Austrii, Polsce i na Węgrzech. Najwięcej doradców, którzy określali siebie
jako niezależnych, odnotowano we Włoszech, Holandii i W. Brytanii. Z kolei duża
liczba doradców skupiona była w spółdzielniach rolniczych, dotyczyło to głównie
Francji i Słowenii. Ponadto doradcy zrzeszeni byli w grupach rolników (Francja)
czy organizacjach pozarządowych (Łotwa). Publiczne usługi doradcze poddawane były komercjalizacji oraz prywatyzacji. Pojawienie się prywatnych podmiotów
doradczych spowodowało wystąpienie zjawiska konkurencji, która przejawiała się
w oferowaniu często identycznych rodzajów usług.
Inna sytuacja panowała wśród nowych państw członkowskich, które akcesję do
Unii Europejskiej uzyskały w 2004 r. Były to kraje wywodzące się z Europy Południowo-Wschodniej, które poddawane były innej, socjalistycznej drodze przebudowy rolnictwa, więc nie widziały konieczności powoływania służb doradczych.
Z raportów opracowanych przez omawiane NUE-12, także nie można wyprowadzić jednolitego schematu funkcjonowania doradztwa rolniczego. Na ogół występowało doradztwo publiczne lub prywatne lub kombinacja tych układów, które
były na ogół zdecentralizowane i w zależności od kraju usytuowane na szczeblu
lokalnym, regionalnym lub krajowym. Miały na celu promocję i wdrażanie instrumentów finansowych WPR, udzielanie pomocy rolnikom ubiegającym się
o pomoc finansową, wspieranie działań związanych z modernizacją i restrukturyzacją, z kształceniem zawodowym, itp. Pozytywnym wyjątkiem od zasady była
Polska, która po przerwie, od 1957 r. zrezygnowała z kolektywnej gospodarki
w rolnictwie i już wówczas zaczęła odbudowywać służby rolne.
Tabela 1
Typy dominujących organizacji doradczych w krajach członkowskich UE-27
Wyszczególnienie

Kraj

Procent ogółu
krajów

Publiczne

Bułgaria, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Polska,
Rumunia, Słowacja.

29,7

Prywatne

Estonia, Holandia

7,4

Organizacje rolnicze/ izby rolnicze

Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Litwa,
Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja

40,7

Publiczne/prywatne

Czechy, W. Brytania

7,4

Publiczne/ prywatne/ organizacje
rolników

Niemcy, Włochy, Malta

11,1

Publiczne/organizacje rolników

Luksemburg

3,7

Źródło: AKIS in the EU: The inventory final report, PROAKIS, 2014.
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W większości krajów UE dominującą formą organizacyjną doradztwa był
system oparty na organizacjach rolników (40,7%) lub organizacjach publicznych
(29,7%). Taki układ instytucjonalny nie przeszkadzał innym jednostkom organizacyjnym aktywnie uczestniczyć w świadczeniu usług doradczych. Ważną rolę
organizacyjną odgrywały izby rolnicze, które funkcjonowały tylko w 13 krajach,
na 27 badanych. Brak izb rolniczych odnotowano przykładowo w takich krajach
jak: Belgia, Holandia, Dania, Finlandia, itp. W nowych państwach członkowskich
tylko w Bułgarii nie zorganizowano izb rolniczych.

3. Ocena Systemu Doradztwa Rolniczego (FAS)
Według Komisji Europejskiej, każde państwo członkowskie było prawnie zobowiązane do stworzenia krajowego systemu doradztwa rolniczego (do 2007 r.),
oferującego doradztwo dla rolników. FAS mógł być prowadzony przez jeden lub
większą liczbę wyznaczonych organów lub przez podmioty prywatne. Rolnicy
mogli korzystać z FAS na zasadzie dobrowolności i byli odpowiedzialni za działania prowadzone w oparciu o otrzymane porady. Według rozporządzenia, system
doradztwa rolniczego powinien przyczynić się do tego, aby rolnicy byli świadomymi przepływów materiałowych i procesów przebiegających w gospodarstwach
rolnych, związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem żywności, zdrowiem i dobrostanem zwierząt. Na zasadzie pierwszeństwa dostęp do doradztwa
miał mieć rolnik, który otrzymywał powyżej 15 tys. euro płatności bezpośrednich
w ujęciu rocznym. Ze względu na charakter świadczonych usług za celowe uznano, aby informacje uzyskane w trakcie wykonywania działalności doradczej były
traktowane jako poufne [Council Regulation nr 1782, 2003].
Sprawozdanie w sprawie oceny FAS składało się z dwóch części, w tym:
1. pełnego opisu ustanowienia i wdrażania FAS oraz
2. części poświęconej samej ocenie.
Ocena została skonstruowana wokół 14 pytań, które podzielone zostały z kolei
na tematy. Zbiorcze opracowanie raportu dokonane zostało przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi UE, a następnie przekazane do PE i KE.
Ocena FAS przeprowadzona przez AGRI (2010 r.) wskazywała, że w połowie
państw członkowskich FAS został utworzony jako konkretna usługa, komplementarna z istniejącymi usługami specjalnymi. W pozostałych przypadkach FAS
przeplatał się z istniejącymi usługami dodatkowymi. Zasadniczo (w 88,8% krajów
członkowskich) FAS był koordynowany i nadzorowany przez organy publiczne. Organy doradcze wybierane były w drodze konkursów (51,8%) oraz poprzez wyznaczone podmioty prywatne (18,5%) lub organy publiczne (18,5%). Większość państw
członkowskich wyznaczyła próg minimalnych kwalifikacji doradców na poziomie
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uniwersyteckim (licencjat lub magisterium). W 14 państwach członkowskich FAS
koncentrował się wyłącznie na wymogach wzajemnej zgodności (cross compliance),
podczas gdy w pozostałych krajach porady obejmowały szersze kwestie, takie jak
konkurencyjność gospodarstw, wpływ praktyk rolniczych na środowisko i wsparcie
wdrażania środków rozwoju obszarów wiejskich (np. zobowiązania środowiskowe).
Dwa najczęściej stosowane podejścia dotyczyły porady indywidualnej w gospodarstwie oraz dyskusji w małych grupach w gospodarstwach – te ostatnie często uzupełniały tę pierwszą formę. Stosowano komputerowe narzędzia informacyjne i listy
kontrolne, które pomogły w udzielaniu porad w różnych państwach członkowskich.
W 22 państwach członkowskich pierwszy kontakt rolników z FAS odbywał się za
pomocą linii telefonicznej [Report from the Commission 2010].
Na ogół FAS pomógł zwiększyć świadomość rolników na temat procesów
przebiegających w gospodarstwie, dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt. FAS pomagał rolnikom w przestrzeganiu
wymogów zasady wzajemnej zgodności, co stanowiło dla rolników główny motyw korzystania z systemu. Wsparcie w ramach FAS zwiększyło również umiejętności rolników w zakresie zarządzania finansami (księgowości) oraz usprawniło
ich operacje księgowe w zakresie obowiązków wynikających z zasady wzajemnej
zgodności [Report from the Commission 2010].
Działania związane z FAS ustanowione w 2003 r. nie były skierowane wyłącznie do nowych państw członkowskich, które podpisały akcesję w następnym roku,
lecz także do większości krajów UE-15, korzystających z wieloletnich programów
wsparcia finansowego WPR. Przyjęty termin 1 stycznia 2007 r. ustanowienia systemu doradztwa dla rolników, okazał się zbyt krótki dla niektórych krajów, zwłaszcza
bez doświadczenia w tym zakresie, co znalazło odzwierciedlenie w raportach.
Ogólnie rzecz biorąc, badania wykazały duże zróżnicowanie organizacyjne doradztwa rolniczego w państwach Unii Europejskiej. Każdy kraj rozwinął system
dostosowany do poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego, określonych potrzeb rolnictwa i uczestniczących w nim instytucji i podmiotów indywidualnych.
W większości krajów sektor publiczny funkcjonował jako jednostka dostarczająca
informacji, porad i pośredniczący w dostępie do wsparcia finansowego. Z kolei
jednostki badawcze i edukacyjne (prywatne i publiczne) tworzyły wiedzę i innowacje, które w różnym zakresie były udostępniane rolnikom.

4. Charakterystyka Systemu Wiedzy i Innowacji Rolniczych (AKIS)
Koncepcja AKIS została opracowana na podstawie starej koncepcji AKS (Agricultural Knowledge Systems), która powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku.
System ten był wprowadzany poprzez interwencyjną politykę rolną Wspólnoty,
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która miała na celu koordynację transferu wiedzy i innowacji w celu przyspieszenia restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Od lat 70-tych oficjalne organizacje, takie jak OECD i FAO, wprowadziły do dyskursów politycznych koncepcję
„systemu wiedzy i informacji rolniczej”. Od tego czasu akronim ten rozwinął się,
by ostatecznie przyjąć nazwę „System Wiedzy i Innowacji Rolniczych” (AKIS).
System Wiedzy i Innowacji Rolniczych można zdefiniować jako sieć instytutów badawczych, ośrodków doradztwa, szkół rolniczych i pozostałych organizacji
pozarządowych, zaangażowanych w pomoc rolnikom w podnoszeniu innowacyjności ich gospodarstw i rozwiązywaniu nowych problemów gospodarczych.
System AKIS opiera się na trzech podstawowych filarach, w tym na: 1. badaniach
(research), 2. kształceniu (education) i 3. upowszechnianiu (extension). W rzeczywistości jest to luźny zbiór jednostek, instytucji i organizacji, w celu generowania, przekształcania, wdrażania, rozpowszechniania czy wykorzystania wiedzy
w rolnictwie [Agricultural Knowledge 2014].
W świadomości społeczności rolniczej funkcjonuje pojęcie system doradztwa
rolniczego (FAS), który opiera się głównie na służbach doradczych, powiązanych
instytucjonalnie z różnymi jednostkami organizacyjnymi. Doradztwo stoi najbliżej rolników, którzy uzyskują porady i wsparcie finansowe w ramach kolejnych
perspektyw finansowych, zaś rezultaty pracy doradczej przekładają się bezpośrednio na wyniki produkcyjne. Z kolei inne elementy składowe AKIS, takie jak jednostki naukowo-badawcze, uczelnie czy szkolnictwo rolnicze, są oddalone terytorialnie oraz funkcjonalnie i nie znajdują odzwierciedlenia w percepcji rolników.
Co więcej pojęcie AKIS nie funkcjonuje w organach państwowych, jednostkach
organizacyjnych rolnictwa czy podmiotach badawczych. Pojęcie AKIS nie zostało
implementowane do prawodawstwa unijnego, przyjęto natomiast część tych działań w postaci EPI [Agricultural Knowledge 2016].
Analiza wykazała, że system wiedzy i innowacji rolniczych nie ma charakteru
sformalizowanego. We wszystkich krajach w jego skład wchodziła sieć instytutów
naukowych, ośrodków badawczych, szkół rolniczych oraz innych jednostek zaangażowanych w procesy unowocześniania i optymalizowania współczesnej działalności rolniczej. System ten ulegał stopniowym i ewolucyjnym zmianom odpowiednio do ujawniających się potrzeb środowiska rolniczego. Zmiany były niejednorodne, zależały bowiem od krajowych rozwiązań prawno-organizacyjnych,
możliwości ekonomicznych, społecznych i poziomu zaangażowania podmiotów
uczestniczących w działaniach innowacyjnych.
Scharakteryzowanie AKIS we wszystkich krajach UE-27 przekracza ramy
opracowania. Stąd krótkie omówienie na przykładzie krajów o największym potencjale rolniczym. Na francuskich uniwersytetach nie ma wydziałów rolniczych,
jedynie wydziały z zakresu socjologii wsi lub geografii. Poza uniwersytetami ist-
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nieje 21 szkół inżynieryjnych, które kształcą w dziedzinie agronomii, nauk o żywności i środowiska. Ponadto w sektorze rolniczym we Francji działają dwa główne
publiczne instytuty naukowe, a ponadto 15 prywatnych, nienastawionych na zysk,
instytutów badawczych. Więź między nauką a praktyką zapewniają stowarzyszenia i izby rolnicze, mające tysiące członków i rozbudowaną sieć placówek terenowych [Labathe 2014].
Z kolei w Niemczech z uwagi na występowanie krajów związkowych (16) AKIS
ma charakter zdecydowanie zdecentralizowany, w związku z czym większość problemów edukacyjnych, badawczych, decyzyjnych i organizacyjnych przekazano
krajom związkowym. Wiodącą rolę odgrywa agencja ds. sieci na obszarach wiejskich (DVS), która działa jako platforma sieci na poziomie krajowym, a częściowo
na poziomie UE. DVS została ustanowiona w celu wspierania współpracy i wymiany między administracją, naukowcami i praktykami w rolnictwie i na obszarach
wiejskich. Swoje cele realizuje za pośrednictwem wydań tematycznych, aktualnego biuletynu oraz regularnego dziennika. DVS funkcjonuje zatem jako organizacja publiczna posiadająca uprawnienia do przenoszenia i przekształcania wiedzy
do szerokiego spektrum uczestników AKIS [Paul i inni 2014]. Organizacja AKIS
w Hiszpanii jest również zdeterminowana występowaniem 17 wspólnot autonomicznych, które mają dużą swobodę w kształtowaniu struktur organizacyjnych.
Główny system badań i innowacji w dziedzinie rolnictwa opiera się na Narodowym Instytucie Badań i Technologii Rolnictwa i Żywności (INIA), który jest
krajową instytucją publiczną odpowiedzialną za wyżej wymienione funkcje. Ponadto, w celu osiągnięcia koordynacji i współpracy między rządem centralnym
a samorządami regionalnymi powołano komitet koordynacyjny ds. badań rolniczych. Funkcję łącznika między nauką a rolnikami spełniają izby rolnicze, a ostatnio profesjonalne organizacje rolnicze (OPA) [Esparcia i inni 2014].
W nowych krajach członkowskich (UE-12) budowanie AKIS rozpoczęło się
w zasadzie dopiero po wstąpieniu tych krajów do Wspólnoty w 2004 r., przy czym
dwa kraje (Bułgaria, Rumunia) przystąpiły do Unii trzy lata później (2007). Korzystanie z instrumentów wsparcia finansowego w ramach WPR, spowodowało
konieczność powołania najpierw agencji płatniczych i wspierających je służb doradczych. Na ogół we wszystkich krajach istniały już przedtem uczelnie rolnicze
lub wydziały na uniwersytetach, a także instytuty naukowo-badawcze. Problemem było zapewnienie więzi miedzy tymi jednostkami, w sensie łączenia procesów dydaktycznych z wdrożeniowymi i upowszechnieniowymi. Na ogół w proces
dyfuzji innowacji był włączony zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, a także
instytucje rolnicze i organizacje pozarządowe.
Według końcowego raportu AKIS nie było łatwo porównać systemy, które istnieją w badanych krajach UE. W rzeczywistości w każdym z badanych krajów
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system AKIS różnił się pod względem uwarunkowań historycznych, spójności,
zarządzania i finansowania. Pomimo wielu wspólnych cech, istniały istotne różnice związane z historią usług doradczych, form, rodzajów i grup klientów doradczych, źródeł wsparcia, polityk wewnętrznych, zasad i celów gospodarczych,
priorytetów i znaczenia rolnictwa w gospodarce narodowej. Występowały także
zróżnicowane powiązania między edukacją, nauką, badaniami i praktyką gospodarczą oraz strukturą organizacyjną państwa. Z tych powodów analiza systemów
AKIS w badanych krajach i wyciąganie wniosków nie mogło zostać uogólnione
dla całej UE [Kania i inni 2014].
W raporcie końcowym wyniki przedstawiono w czterech tabelach, w tym:
1. przegląd organizacji AKIS w badanych krajach UE,
2. sektor badań i edukacji,
3. sektor prywatny i
4. organizacje rolnicze i organizacje pozarządowe.
Prawie we wszystkich krajach istniały departamenty lub wydziały w ministerstwach rolnictwa, które odpowiedzialne były za sterowanie systemem wiedzy
i innowacji rolniczych. Lokalne czy regionalne agencje rządowe funkcjonowały
w 13 badanych krajach, przy czym liczba tych agencji była istotnie zróżnicowana
począwszy od 500 w Rumunii, poprzez 36 w Irlandii, 28 w Bułgarii oraz 3 w Polsce (ODR, Izby Rolnicze, prywatne podmioty) i 1 w Szwecji. Najwięcej doradców
zatrudnionych było we Włoszech (879) oraz Łotwie (125). Ciekawe informacje
uzyskujemy, jeśli spojrzeć na pozycję pod nazwą inne organizacje doradcze, których najwięcej było w Bułgarii (291) oraz Irlandii (110) z liczbą 1000 doradców.
W raporcie krajowym Bułgarii wskazano, że doradcy prywatni słabo powiązani
byli z FAS, a ponadto nie wiedzieli zbyt wiele na temat tego systemu. W Irlandii
podmioty zaangażowane w AKIS charakteryzują się ścisłymi więzami, w stopniu
nie występującym w innych krajach [Kania i inni 2014].
W drugiej tabeli omawianego raportu AKIS, poświęconej sektorowi badań
i edukacji uniwersytety dysponujące wydziałami czy instytutami związanymi
z rolnictwem występowały w 22 krajach, poza Cyprem, Francją, Grecją, Słowenią
i Hiszpanią. Najwięcej takich wydziałów było we Włoszech (38), Niemczech (24),
Portugalii (17) i w Polsce (10). Podobnie nie wykazano występowania rolniczych
instytutów badawczych w wyżej wymienionych krajach. Być może kryją się w pozycji inne jednostki edukacyjne [Kania i inni 2014].
W AKIS sektor prywatny reprezentowany był przez jednostki przemysłu przetwórczego, niezależnych konsultantów, prywatne firmy doradcze czy grupy należące do rolników. Pod względem liczby jednostek i doradców otrzymujemy dużą
rozpiętość danych faktograficznych, których jednym wspólnym mianownikiem
jest nasilenie występowania doradców, głównie w dawnych krajach członkow-
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skich. Kraje, które budowały FAS dopiero po wstąpieniu do UE, zmierzały do
przyjęcia modelu wypracowanego na zachodzie Europy [Kania i inni 2014].
W czwartej tabeli tegoż raportu zaprezentowano dane związane ze stowarzyszeniami rolniczymi i organizacjami pozarządowymi, w tym zwłaszcza ze spółdzielniami rolniczymi, izbami rolniczymi, grupami rolników i fundacjami pozarządowymi. Silnie rozbudowane doradztwo związane z izbami rolniczymi miała
Francja (116 izb i 5 000 doradców), Austria (9 izb i 600 doradców) oraz Słowenia
(1 izba i 330 doradców). Do nowych zjawisk należy zaliczyć organizacje pozarządowe, które angażują się w problematykę rolników, chcąc pomóc im w rozstrzyganiu konfliktów i nieporozumień występujących w sferze obrotu oraz na obszarach
wiejskich [Kania i inni 2014].
W konkluzji raportu autorzy stwierdzają, że w krajach Unii Europejskiej nie
ma zunifikowanego systemu AKIS. W rzeczywistości każdy kraj zbudował swój
własny system określony na podstawie własnych aktów prawnych, właściwości instytucji badawczych i organizacji doradczych, struktury edukacji, źródeł finansowania, cech gospodarstw rolnych i właścicieli gospodarstw rolnych – ich potrzeb
i oczekiwań, a także konieczności wdrażania WPR i lokalnej polityki rolnej. Ogólnie rzecz biorąc, można zauważyć wiele podobieństw w spójności AKIS. W większości krajów sektor publiczny (na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym)
był reprezentowany w AKIS jako dostawca informacji, wsparcia finansowego,
a także jako dostawca usług doradczych [Kania i inni 2014].

5. Propozycje wzmocnienia systemu doradztwa oraz edukacji rolniczej
W związku z raportem AKIS, w którym stwierdzono niedostatki w funkcjonowaniu usług doradczych i instytucji edukacyjnych, Stały Komitet ds. Badań Rolniczych (SCAR) przygotował specjalne wytyczne na temat przyszłych systemów
doradztwa rolniczego oraz kształtu edukacji rolniczej. Należy zwrócić uwagę, że
postulaty SCAR mają wyłącznie charakter propozycji, wytycznych czy postulatów,
które jak dotąd nie przełożyły się na decyzje KE. Ponadto mają walor wskazówek,
które trzeba brać pod uwagę, przy ewentualnej potrzebie budowania europejskiego modelu doradztwa rolniczego. Wartość tych dokumentów polega na tym, że
postulaty różnych krajów zostały zebrane w jednym opracowaniu, które powinno
być poddawane dalszej procedurze legislacyjnej. W krótkim opisie polityki dotyczącej przyszłości usług doradczych, swoje postulaty przedstawiono w ośmiu
rozdziałach. Na początku autorzy zastanawiają się nad przyszłością usług doradczych i stwierdzają, że rolnicy potrzebują odpowiedniej formy doradztwa rolniczego, która jest adekwatna do ich potrzeb, oferowana w opłacalnej i w rozsądnej
cenie. Następnie zauważają, że niska rentowność w rolnictwie powoduje, że pła-
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cenie za porady stoi na najniższym szczeblu w hierarchii ich wydatków. Autorzy
opracowania zastanawiają się jakie powinny być kryteria bycia doradcą. Wśród
podstawowych kryteriów wymieniają bezstronność, kompetencje, osobowość,
predyspozycje i środki (Instrumenty) pozwalające na zmianę sposobu doradzania. Wskazują, że celem doradztwa powinna być właściwa komunikacja na linii
rolnik-doradca i możliwość podjęcia interwencji w celu wsparcia oczekiwanych
zmian. Wskazano, że na drugiej stronie tego układu stoją rolnicy, którzy powinni
mieć możliwość wyboru doradcy spośród agencji rządowych, prywatnych firm,
niezależnych konsultantów, itp. oraz aby otrzymywali niezależne i obiektywne porady, które są niezależne od firm handlowych i usługowych. Wśród dalszych zaleceń wymieniono potrzebę przeznaczenia większej ilości środków finansowych na
usługi doradcze, które znajdą się w pakiecie instrumentów wsparcia finansowego
WPR [Policy Brief on the Future 2016].
W odniesieniu do zasad nowego podejścia do systemów edukacji rolniczej wskazano na ewolucję potrzeb edukacyjnych rolników, którzy stoją przed nowymi wyzwaniami, związanymi ze zwiększonym zapotrzebowaniem na produkty spożywcze, przy równoczesnym sprostaniu wymogom zrównoważonego rozwoju. Autorzy
spodziewają się, że w miarę upływu czasu będzie ubywać czynnych rolników, a ci
którzy pozostaną, będą mieć wyższe kwalifikacje. Wśród podstawowych postulatów
dla sektora edukacyjnego wymieniono zwiększenie umiejętności i wiedzy technicznej, a jednocześnie zdobycie umiejętności tzw. „miękkich”. Stwierdzono, że rolnicy
wykształceni wykazują większą chęć uczenia się, są bardziej otwarci na innowacje,
a ponadto dążyć będą do współpracy i tworzenia sieci innowacyjnych. Wpływ na
kształcenie mieć będzie niebywały rozwój informatyki, aplikacji i sztucznej inteligencji, zaś dostęp do Internetu powinien być niezbędnym i koniecznym sposobem
komunikacji [Policy Brief on New approaches 2016].

6. Działanie związane z Europejskim Partnerstwem Innowacyjnym
(EPI)
Podmioty działające na obszarach wiejskich wskazywały na potrzebę zbudowania nowego modelu przeprowadzania badań w rolnictwie, w celu efektywnego
i skutecznego reagowania na wyzwania związane z innowacjami. Budowanie właściwego podejścia powinno obejmować innowacje interaktywne oraz taki rozwój
nauk rolniczych, który skutecznie przyczyniłby się do rzeczywistych przeobrażeń
w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Wnioski płynące z badań AKIS wskazały, że istnieje rozbieżność między oczekiwaniami wobec rolnictwa opartego na innowacjach, a rzeczywistym stanem
wdrażania innowacji. Okazało się, że efekty funkcjonowania różnych instytucji
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i organizacji były niewystarczające, a ponadto działały w rozproszeniu bądź nawet w całkowitej izolacji. Aby wyjść naprzeciw środowisku związanemu z tą sferą
w PROW (2014-2020) wprowadzono zupełnie nowe działanie: Europejskie Partnerstwo Innowacyjne (EPI). Partnerstwo reprezentuje nowe podejście do badań
naukowych i innowacji, podczas którego ma się szukać odpowiedzi na wyzwania
społeczne wsi, związane z potrzebą modernizacji rolnictwa. Celem sieci EPI jest
ułatwianie wymiany wiedzy fachowej i dobrych praktyk oraz wywołanie dialogu
pomiędzy rolnikami, a społecznością badaczy.
Realizacja działania przebiega poprzez grupy operacyjne EPI, które zmierzają
do realizacji celu priorytetowego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rozwoju
rolnictwa. Powstająca sieć EPI, ma umożliwić nawiązywanie kontaktów między
grupami operacyjnymi, służbami doradczymi i badaczami zajmującymi się realizacją zadań ukierunkowanych na innowacje w rolnictwie. Zespół operacyjny
wymaga udziału dwóch grup podmiotów, w tym rolników oraz osób związanych
z badaniami naukowymi. W rozporządzeniu nie wspomniano, że sieć EPI jest
częścią składową Systemu Wiedzy i Innowacji Rolniczych [Regulation of the European Parliament 2013].

7. Uwagi końcowe
Przedstawione dane wskazują, że system doradztwa rolniczego stanowi jeden
z nielicznych elementów funkcjonalnych WPR, który nie przyjął jednakowego
charakteru strukturalnego w ramach Wspólnoty. Duża mozaika struktur powoduje, że nie można mówić o ukształtowaniu europejskiego modelu doradztwa rolniczego. Przyczyną tej sytuacji jest fakt, że Komisja Europejska skupiła swoją uwagę na określaniu celów usług doradczych, a nie na określeniu sposobów realizacji
zadań. Nie ustalono również funkcji i organizacji jednostek doradczych, liczebności doradców w stosunku do liczby rolników, ich kompetencji, poziomu wykształcenia i doświadczenia. W regulacjach prawnych z 2003 r. mówi się ogólnikowo,
że działalność doradcza obejmuje co najmniej wymogi podstawowe w zakresie
zarządzania oraz zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Te
początkowo ogólne cele ulegały stopniowo istotnej zmianie i poszerzeniu w kolejnych perspektywach finansowych. W wieloletnich ramach finansowych (20072013) podano dodatkowe cele w postaci norm dotyczących bezpieczeństwa pracy,
opartych na prawodawstwie wspólnotowym oraz usprawnienia zrównoważonego
zarządzania gospodarstwami. Katalog usług rozszerzono ponadto o szkolenia, informowanie i rozpowszechnianie wiedzy, specjalizację rolnictwa czy znajomość
nowych technologii informacyjnych. Wsparcie na rzecz korzystania z usług doradczych skierowano do beneficjentów, a nie do doradców.
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W kolejnej perspektywie finansowej (2014-2020) usługi doradcze rozszerzono na rzecz młodych rolników, posiadaczy lasów, na MŚP i inne zagadnienia.
Wskazano, że usługi doradcze powinny stanowić dla rolników wsparcie w ocenie
efektywności ich gospodarstw rolnych i określaniu niezbędnych ulepszeń. Późno,
bo dopiero w wieloletnich ramach finansowych wprowadzono przepisy mówiące
o tym, aby państwa członkowskie zapewniły doradcom odpowiednie kwalifikacje
i regularne szkolenia. Natomiast pomoc finansowa udzielana została dostawcom
usług doradczych, którzy stali się beneficjantami wsparcia w ramach WPR.
Idea AKIS w ujęciu teoretycznym jest poprawna i godna poparcia, lecz praktycznie nie do zrealizowania w aktualnej sytuacji Wspólnoty. Zapisy o AKIS nie
znalazły odzwierciedlenie w ustawodawstwie europejskim, chociażby w tak ważnym dokumencie, jak strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju „Europa 2020”. Kształcenie rolnicze na poziomie wyższym ma długoletnie
tradycje, realizowane bywa na uczelniach różnego typu, jak uniwersytety, akademie, kolegia, wszechnice czy szkoły wyższe, które mają określone programy
edukacyjne, procedury nauczania teoretycznego i praktycznego przygotowania
do zawodu, sposoby nadawania dyplomów, itp. Powiązanie edukacji z procesem
upowszechniania i wdrażania innowacji jest procesem trudnym do osiągnięcia,
bez regulacyjnych mechanizmów wprowadzanych na szczeblu UE. Jednostki
naukowo-badawcze są coraz bardziej nastawione na rozwiązywanie problemów
nurtujących rolników, ale często wyniki badań kończą się na publikacjach, które
nie przybierają postaci instrukcji gotowej do wdrożenia. Również ważny szczebel - edukacja na poziomie średnim, jest także bardzo zróżnicowana regionalnie
i terytorialnie.
W podsumowaniu rozważeń należy wskazać, że istnienie obok siebie różnych
układów, jak FAS, AKIS, EPI nie sprzyja podstawowemu celowi, jaki leży u podstaw strategii Europa 2020, a mianowicie rozwojowi inteligentnemu, zrównoważonemu oraz rozwojowi sprzyjającemu włączeniu społecznemu.
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I INNOWACJI ROLNICZYCH (AKIS) W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE
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STRESZCZENIE

W opracowaniu przedstawiono – w ujęciu historycznym – informacje o kształtowaniu i przemianach systemów doradztwa, a ponadto o tworzeniu systemów wiedzy i innowacji rolniczych. Wskazano na źródła powstawania instytucji doradczych w wybranych
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krajach, o typach dominujących form organizacyjnych i ich umiejscowienia w strukturze
sektora rolnego. W ramach WPR kraje członkowskie UE zostały zobligowane do stworzenia jednolitego systemu FAS, poprzez który wyznaczano cele i zadania doradztwa, ale nie
formy organizacyjne.
Scharakteryzowano System Wiedzy i Innowacji Rolniczych w niektórych krajach, który miał stanowić sieć powiązań instytucjonalnych, począwszy od ośrodków naukowych
i badawczych, poprzez upowszechnianie i wdrażanie, a na rolnikach kończąc. Przedstawiono nowe propozycje SCAR dotyczące usług doradczych i instytucji edukacyjnych. Zasygnalizowano znaczenie EPI dla wdrażania innowacji rolniczych.
BOGDAN M. WAWRZYNIAK
OVERVIEW OF AGRICULTURAL ADVISORY SYSTEMS (FAS) AND AGRICULTURAL
KNOWLEDGE AND INNOVATION SYSTEMS (AKIS) IN EU MEMBER STATES

Keywords: agricultural advisory system, agricultural knowledge and innovation system,
FAS, AKIS, EPI
SUM M A RY

The study presents - in historical terms - information about shaping and transformation of advisory systems, and also creating knowledge systems and agricultural innovations. The sources of advisory institutions in selected countries, types of dominant organizational forms and their location in the structure of the agricultural sector were pointed out. Under the CAP, EU member states were obliged to create a uniform FAS system
through which objectives and tasks of counseling were set, but not organizational forms.
The System of Knowledge and Agricultural Innovation in some countries was characterized, which was to constitute a network of institutional connections, starting from
scientific and research centers, through dissemination and implementation, and ending
with farmers. New SCAR proposals for advisory services and educational institutions
were presented. The significance of the EIP for the implementation of agricultural innovations has been indicated.
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1. Wstęp
Wyzwania obecnych czasów związane są między innymi z globalizacją, która
powoduje, że gospodarki oraz przedsiębiorstwa potrzebują wciąż nowych rozwiązań, aby zwiększać swoją pozycję konkurencyjną. Jedną z odpowiedzi na nie
jest rozwój przemysłu 4.0 (czwartej rewolucji przemysłowej), rozumianego jako
wdrażanie nowych technologii, jakimi są Internet of Things, Big Data, a także
rozwój sztucznej inteligencji, nanotechnologii oraz usprawnionego prototypowania [Iwański 2017]. Europejski Model Rolnictwa wciąż przechodzi przeobrażenia,
aby móc sprostać silnej pozycji konkurencyjnej na rynku światowym. W modelu
tym ważną rolę pełnią zaostrzone standardy jakościowe bezpieczeństwa żywności oraz środowiska. Z tego względu europejskie gospodarstwa z trudem konkurują z farmami wielkoobszarowymi, np. w Ameryce, Nowej Zelandii, oraz RPA
[Kowalczyk 2012]. Jednym z obszarów poprawy konkurencyjności europejskich
(w tym i polskich) produktów rolnych i spożywczych, jest ich jakość, osiągana
między innymi poprzez usprawnienie łańcucha dostaw.
Jednym ze sposobów na to usprawnienie jest wdrożenie technologii blockchain
[Adıgüzel 2019]. Jej podstawowe założenia zostaną przedstawione poniżej, nadmienić jednak trzeba, że w tym wypadku istota rozwiązania zasadza się na tworzeniu
1 Wkład pracy: Jagoda Szymczak – 80%, Arkadiusz Sadowski – 20%.
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i wykorzystaniu rozproszonych baz danych o wytwórczości dóbr oraz ich właściwościach nabytych na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji. Digitalizacja jest częścią procesów zachodzących w ostatnich latach na rynkach. Jest wyzwaniem i jednocześnie w wielu przypadkach rozwiązaniem prób dostosowania się producenta do
indywidualnych potrzeb konsumenta, a w przyszłości także oferowaniem mu dóbr
możliwie najwyższej jakości. Potrzeba wdrażania innowacji i innowacyjności w każdym sektorze gospodarki wiąże się z wdrażaniem nowych, wcześniej nieznanych
rozwiązań lub modernizowaniem i wykorzystywaniem już istniejących. Ponadto
tworzenie i wdrażanie innowacji jest według naukowców gwarantem długotrwałego
wzrostu gospodarczego [Aerni 2008, Świtalski 2005]. J. Schumpeter, który w pierwszej połowie XX wieku stworzył ekonomiczną teorię innowacji, sklasyfikował 5 jej
rodzajów: wytworzenie nowego dobra, wprowadzenie nowej metody wytworzenia
dotychczas produkowanego dobra, rozwój nowego rynku, uzyskanie nowego źródła
surowców, przeprowadzenie reorganizacji przedsiębiorstwa [Schumpeter 1960, Szopik-Depczyńska 2009, Świtalski 2005, Safiulina i in. 2014]. Technologia blockchain
jest niewątpliwie jednym z przykładów reorganizacji procesów w przedsiębiorstwie,
a na późniejszym etapie także łańcucha dostaw. Poza tym, dotyczy ona monitorowania jakości dostaw, tak więc można ją zakwalifikować jako innowację zarówno
organizacyjną, jak i technologiczną. W jakiejkolwiek strukturze rynku działa dane
przedsiębiorstwo, poczynając od konkurencji doskonałej, na monopolu kończąc,
niezwykle istotnym wyzwaniem jest usprawnienie procesów dostaw.
Technologia blockchain, kojarzona do niedawna jedynie z handlem kryptowalutami ma coraz więcej zastosowań w różnych branżach, dając tym samym innowacyjne rozwiązania, które wpływają na polepszenie jakości usług i produktów,
szybkość podejmowania reakcji przez producentów oraz konsumentów, szybsze
komunikowanie się między sieciami różnych powiązań, a także wzrost konkurencyjności poszczególnych branż, sektorów czy gospodarek.
Jednym z możliwych zastosowań technologii blockchain jest rynek rolno-żywnościowy, gdzie sprawność funkcjonowania łańcucha dostaw jest szczególnie
istotna z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, większość surowców rolnych
i produktów spożywczych cechuje się krótkim terminem przydatności i dużymi
kosztami transportu. Po drugie, panuje na nim duża konkurencja, a poszczególne
wyroby łatwo znajdują swoje substytuty. Po trzecie, współczesny konsument cechuje się dużym indywidualizmem. Dlatego więc, dla poprawy konkurencyjności
tak ważne jest sprawne, szybkie i tanie przemieszczenie poszczególnych produktów, stałe monitorowanie procesu technologicznego oraz wypracowanie oferty
produktowej dla zmieniającego się i zróżnicowanego konsumenta. Celem opracowania jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania innowacyjnej technologii
blockchain w poprawie funkcjonowania łańcuchów dostaw.
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2. Technologia blockchain
„Blockchain (pol. łańcuch bloków) – zbiór danych stworzony z wykorzystaniem
technologii rozproszonego rejestru, zawierający informacje pogrupowane w powiązane ze sobą bloki. Każdy blok wiąże się z poprzednim za pomocą skrótu (ang.
hash), inaczej linku do poprzedniego bloku, oraz znacznika czasu (ang. time stamp)
określającego czas utworzenia skrótu” [Kamiński, Gałagus 2018]. Blockchain to
inaczej rozproszona, zbiorowa baza danych, umożliwiająca ich gromadzenie oraz
komunikowanie się dzięki rejestracji informacji poprzez komputery należące do
tej samej sieci. Natomiast sama innowacyjność technologii blockchain dotyczy
połączenia różnych dziedzin: inżynierii oprogramowania, informatyki rozdzielczej, nauki kryptograficznej oraz ekonomicznej teorii gier. Technologia ta może
być rozumiana także jako sekwencja rekordów, z których każdy jest mieszany
i powiązany z poprzednim blokiem [Sultan i in. 2018]. Oznacza to, że wszyscy
użytkownicy sieci wprowadzają nowe dane i jednocześnie mają dostęp do wcześniej już wprowadzonych przez pozostałych uczestników systemu. Blockchain
umożliwia interakcje i transakcje za pośrednictwem Internetu [Crosby i in. 2015].
Dzięki połączeniu kilku dziedzin nauki i rozwiązań technicznych powstała rozproszona sieć zapewniająca ogólnodostępność, a także dająca możliwości
rozwoju technik produkcyjnych, sprzedaży oraz wejścia na nowe rynki zbytu,
dzięki utworzeniu innowacyjnych metod zapewniających niezawodną jakość,
potwierdzoną przez wielu nabywców. Technologia blockchain jest także jednym
z mechanizmów działających na rzecz przyszłych gospodarek cyfrowych. Jednak
posiada ona również, przynajmniej potencjalnie dwie zasadnicze wady. Mianowicie w pierwszym przypadku blockchain z założenia ma być publiczną siecią, do
której każdy uczestnik może mieć dostęp, co może oznaczać brak wiarygodności
informacji lub jej zbyt duże rozproszenie. Powoduje to potrzebę zaangażowania
osób, które będą takie informacje weryfikować. Drugi aspekt wiąże się z dostępem
konkurentów do sieci [Abadi, Brunnermeier 2018]. Co prawda włamanie się
do niej jest trudne, jednak jeśli uda się tego dokonać konkurentom, to wówczas podmioty zaangażowane mogą uzyskać fałszywe dane lub mieć problemy
z wprowadzeniem wiarygodnych informacji. Może to rodzić pewne, związane
z oszustwami, dysfunkcje systemu, który powinien przynosić wyższe zyski dla
podmiotów zaangażowanych (pieniężne dla producentów, bądź jakościowe dla
konsumentów).
Na początku technologia ta była wykorzystywana jedynie do dystrybuowania
kryptowaluty cyfrowej – bitcoinu. Miała na celu wysyłanie, odbieranie, przechowywanie oraz handel kryptowalutami. Początkowo sieć opierała się na długich
zapisach linii kodu, ale właśnie dzięki temu autorzy [Crosby i in. 2015] mówią
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o bezpieczeństwie przechowywanych i rozprzestrzenianych danych. Zauważono,
że sieć akceptuje tylko najdłuższy blockchain (w tym wypadku: kod, zapis matematyczny) jako prawidłowy. W związku z tym okazuje się niemożliwe, a jeśli
możliwe to przy nakładzie bardzo dużej pracy, włamanie się do sieci i wprowadzenie do niej nieprawidłowych, fałszywych danych, co spowodowałoby chaos,
kradzież poufnych informacji oraz trwałe, nieodwracalne zniszczenia. Możliwe
jest natomiast weryfikowanie płatności (na przykładzie kryptowaluty) bez potrzeby uruchamiania pełnego węzła sieci, a jedynie dzięki zweryfikowaniu miejsca
w łańcuchu transakcji i informacji, aby sieć ją zaakceptowała [Nakamoto 2008].
Sceptycy jednak wciąż wyrażają obawy, jakoby do sieci można było się włamać
i uzyskać dostęp do danych wrażliwych (które często mimo publicznego transferu
się w niej znajdują) poprzez jej ogólnodostępność.
Istnieją również sieci prywatne (np. prywatne firmy, łańcuchy dostaw), które
wymagają zatwierdzenia uczestnictwa w sieci, a nowi użytkownicy muszą zostać
zaproszeni. W takich prywatnych sieciach może funkcjonować złożony system
ochrony opierający się np. na decydowaniu o przynależności nowych uczestników do sieci kolejnych jednostek. Mogą zostać wprowadzone licencje na uczestnictwo w danej sieci, a decyzje o nowych podmiotach może podejmować utworzone wcześniej konsorcjum [Cole i in. 2019].
Technologia ta funkcjonuje dzięki skomplikowanym kodom matematycznym
oraz posiada pewien schemat swojego działania, dzięki czemu można próbować
ją wykorzystywać w różnych dziedzinach, w tym samym lub podobnym kompleksie, który został zaprezentowany na rysunku 1.
Istotnym elementem zasady działania technologii blockchain jest jedna z ostatnich składowych, czyli informacja o tym, że wprowadzenie pewnych danych do
sieci powoduje ich zapisanie na stałe i brak możliwości zmiany. Dzięki temu nie
da się zamienić informacji prawdziwej na fałszywą. Potwierdzenie prawdziwości
wprowadzanych danych uzyskuje się na etapie autoryzacji wiarygodności.
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Rysunek 1
Zasada działania technologii blockchain

Źródło: Kamiński A., Gałagus M. (2018): „Blockchain. Kolejny etap cyfrowej
rewolucji?” Gazeta SGH, Warszawa.

3. Możliwości wykorzystania technologii blockchain
Technologia blockchain była na początku jej powstania wykorzystywana jedynie
do dystrybuowania kryptowalutami poprzez utrzymywanie niezmiennych, rozproszonych ksiąg w tysiącach rozproszonych węzłów, które przedstawił Satoshi
Nakamoto w 2008 roku [Chen i in. 2018 [za] Nakamoto 2008]. Jednak bardzo
szybko zauważono, że technologia ta może być też przydatna dla większej digitalizacji poszczególnych podmiotów gospodarczych i instytucji, sektorów, a w konsekwencji całych gospodarek. W nauce funkcjonuje pojęcie „inteligentnych miast”,
które w dużej mierze korzystają z dostępnych rozwiązań technologicznych, takich
jak IoT (Internet of Things), czy właśnie sieci blockchain. Jednym z miast, które
z tej sieci korzysta jest Dubaj. Miasto to jest uważane za najbardziej postępowe
i innowacyjne na świecie, które dzięki swojemu szybkiemu rozwojowi musiało
także poradzić sobie z przeludnieniem. Sposobów rozwiązania problemów szukano między innymi w technologiach informatycznych, czego przykładem może
być np. aplikacja mobilna, która zbierając informacje umożliwia wgląd do takich
danych, jak np. znajdujące się w pobliżu jednostki straży pożarnej, prognoza
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pogody, czas, jaki należy przeznaczyć na modlitwę danego dnia, czy informacje o pojedynczych budynkach. Aplikacja ta zawiera także przyciski alarmowe
w przypadku pożaru lub innego zagrożenia [Kocjan 2017]. „The Dubai Personal
Dashboard” opiera się właśnie na technologii blockchain. Innymi przykładami
możliwości wykorzystania sieci na całym Świecie są m. in. [Cole i in. 2019]:
 sektor finansowy (np. kryptowaluty);
 służba zdrowia (np. monitoring postępów pacjenta po hospitalizacji oraz
zwiększenie wiarygodności i poufności udostępnianych danych w ramach
prowadzonej dokumentacji medycznej w ośrodkach służby zdrowia, gdzie
dostęp do danych uzyskuje jedynie pacjent oraz personel medyczny, który
zajmuje się jego leczeniem);
 akcje charytatywne (np. przejrzystość darowizn);
 rynek nieruchomości (np. śledzenie procesów prawnych związanych z nabywaniem mieszkań i domów);
 turystyka (np. monitoring dostępnych miejsc hotelowych);
 media i rozrywka (np. kontrola praw własności);
 administracja rządowa (np. usprawniona weryfikacja tożsamości, kontrola
uczciwego liczenia głosów w wyborach);
 zarządzanie bezpieczeństwem publicznym oraz transportem.
Ciekawym przypadkiem zastosowania technologii blockchain jest jej kreatywne
wykorzystanie w edukacji, dzięki czemu możliwe jest śledzenie postępów ucznia.
Między uczniem a nauczycielem zawierana jest inteligentna umowa, która zapewnia system nagradzania postępów w nauce dzięki przyznawaniu cyfrowej waluty,
która jest traktowana jako czesne lub wymieniana na prawdziwe waluty [Chen i in.
2018]. Stymuluje to proces motywacji u uczniów, a także zwiększa efekty nauczania.
Sama idea stworzenia technologii blockchain opierała się na potrzebie obniżenia kosztów. W początkowym etapie wykorzystywania sieci była ona rozwiązaniem zauważonego już od dłuższego czasu problemu, jakim jest nieuczciwe postępowanie w Sieci. Przy dokonywaniu transakcji finansowych zaufanie jest jedną
ze składowych realizacji umów. W ramach sprawdzania zaufania zatrudniano
mediatorów, co zwiększało koszty. Zauważono więc potrzebę płatności elektronicznych opartych na dowodzie zapewniającym zaufanie kryptograficzne, dzięki
któremu nie ma potrzeby angażowania trzeciego zaufanego partnera (negocjatora), ponieważ wiarygodność transakcji gwarantowana jest przez zastosowanie
mocy matematycznych, w postaci kodu [Nakamoto 2008]. Kiedy system jest już
odpowiednio zaprogramowany, sekwencje dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, grupują informacje i przenoszą je do dalszych użytkowników.
Z perspektywy ekonomii i finansów cenne jest odkrycie możliwości zastosowania technologii blockchain w handlu. Jedną z najcenniejszych rewolucji Sieci
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w handlu jest koncepcja kontraktów, czyli programów komputerowych, które wykonują warunki umowy samodzielnie. Robią to szybciej, niż działo się to wcześniej
w systemie tradycyjnym, gdzie najpierw każda transakcja musiała zostać zaakceptowana przed jej wykonaniem często przez kilka podmiotów. Kontrakty działają
wyłącznie tak jak zostały zaprogramowane, czyli nie ma możliwości oszustwa,
a jeśli występuje, to jest ono znikome i możliwe do szybkiego zweryfikowania,
dzięki stałym, powtarzalnym kodom [Ganne 2018 [za] Buterin 2013]. Już od dawna zauważano potrzebę zdigitalizowania handlu międzynarodowego, który opiera się na licznych, często powiązanych ze sobą transakcjach, rejestrowanych do
niedawna przez wiele rozproszonych podmiotów. Ganne opisała przykład firmy
Maersk, która w 2014 roku zajęła się obserwacją transportu róż i awokado z Kenii
do Holandii. Okazało się, że w tę transakcję zaangażowanych było 30 podmiotów, 100 osób, przesyłka zajęła 34 dni, w tym 10 dni przeznaczone było na zgromadzenie i uzupełnienie dokumentacji, z czego jeden, najważniejszy dokument
zaginął w stosie innych [Ganne 2018 [za] Park 2018]. Dużym problemem jest też
system płatności w handlu międzynarodowym, ponieważ zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania żaden z podmiotów nie chce zapłacić wcześniej, niż otrzyma
towar lub odwrotnie – obawia się wysyłki towaru bez pobrania chociażby wcześniejszej zaliczki. Pierwsza transakcja handlu zagranicznego oparta na technologii blockchain została przeprowadzona we wrześniu 2016 r. przez firmę Barclays
oraz start-up Wave. Transakcja ta gwarantowała eksport sera i masła w kwocie
100 000 dolarów z irlandzkiej spółdzielni mleczarskiej na Seszele. Oszacowano, że
czas akredytywy, który w tym przypadku trwał statystycznie od 7 do 10 dni został
skrócony do mniej niż 4 godzin, a została ona wydana za pośrednictwem firmy
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) [Ganne 2018 [za] Barclays 2016]. Przytoczony przykład dowodzi co najmniej dwóch
pozytywnych skutków wdrażania technologii blockchain w transakcjach handlu
międzynarodowego: szybkości i bezpieczeństwa transakcji.

4. Znaczenie bezpieczeństwa żywności
Choć w wielu rejonach Świata wciąż duży odsetek ludzi głoduje, to w krajach
wysoko rozwiniętych oraz rozwijających się aktualnie ilość żywności jest wystarczająca, a podstawowym wyzwaniem dla sektora rolno-żywnościowego jest jej
jakość. Liczba ludności na Świecie rośnie [ONZ 2017] i jest to niewątpliwie wyzwanie przed polityką rolno-żywnościową oraz rolno-środowiskową [Sadowski
2017]. Mimo to nie należy zapominać również o tym, że wciąż wiele upraw i stad
zwierząt jest narażonych na choroby, które mogą bezpośrednio zagrażać zdrowiu
lub życiu konsumentów.
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Definicja bezpieczeństwa żywności określona jest w krajowej ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku i oznacza „ogół warunków, które muszą być spełniane, dotyczących w szczególności: stosowanych substancji
i aromatów, poziomów substancji zanieczyszczających, pozostałości pestycydów, warunków napromieniowania żywności, cech organoleptycznych i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywności – w celu
zapewnienia zdrowia i życia człowieka” [Dz. U. 2015, poz. 594 z dnia 2015.04.30].
Wskazuje się także na znaczenie m.in. bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta. Oznacza to ochronę konsumentów przed oszustwami finansowymi, czy też ekonomicznymi, podczas nabywania wadliwej jakościowo żywności. Wciąż podejmuje się szereg działań zmierzających do poprawy warunków dostępności żywności
oraz jej zdrowotności. Wykorzystywane w tym celu są różne wymiary postępu,
a jego narzędzia mają służyć również poprawie konkurencyjności.
Jednocześnie w czasach know-how, idei postępu, łączenia sfer B+R zauważono,
że w agrobiznesie za światową podaż na żywność jest odpowiedzialne coraz mniej
coraz większych korporacji spożywczych [Kowalczyk 2017]. Okazuje się, że takie
relacje mogą powodować pewne dysfunkcje systemu oraz uzależniać konsumentów od globalnych graczy na rynku, którzy w pewnym momencie swojego rozwoju pozbywają się konkurentów i to oni decydują o tym co się wydarzy na rynku.
Niezależnie od tego, na rynku żywnościowym działają też liczne małe, lokalne
przedsiębiorstwa, a to powoduje wzrost konkurencyjności, która w założeniach
jest sprzyjająca dla konsumentów, żądających produktów tyleż tanich, co wysokojakościowych. Wprowadzanie nowych technologii przez poszczególne podmioty
gospodarcze prowadzi zazwyczaj do spełnienia tych postulatów, a w konsekwencji do poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Nawet jeśli na początku inwestycja
w nowe rozwiązania będzie generować wyższe koszty to należy zakładać, że firmy
mają świadomość stałego rozwoju na rzecz rosnącej pozycji na rynku. Jednym
z narzędzi oferowanych przez rozwój innowacyjności jest technologia blockchain,
która w przyszłości może być gwarantem zachowania bezpieczeństwa żywności.
Według raportu „Blockchain in Agriculture Market...” [https://www.zionmarketresearch.com/report/blockchain-in-agriculture-market, dostęp: 01-03-2019]
blockchain na rynku rolniczym oraz żywnościowym będzie wart do 2023 roku 430
mln dolarów. Będzie miał zastosowanie w łańcuchach dostaw, w reorganizacji procesów decyzyjnych poszczególnych organizacji, zapobieganiu epidemiom chorób
przenoszonych przez żywność, w procesie zmniejszania liczby oszustw w branży
spożywczej, zmniejszania ilości odpadów itd. Będzie to możliwe dzięki śledzeniu
procesów produkcji żywności (w przypadku zwierząt np. monitoring ich parametrów żywieniowych oraz zdrowotnych) oraz jej transportu. Szybkie wykrycie epidemii spowodowanej zakażeniem przez żywność umożliwi zapobieganie jej dzięki
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informacjom zapisanym w technologii blockchain. Takie rozwiązania są już oferowane na rynku przez IBM Food Trust, który łączy rolników, przetwórców, dostawców żywności, spedytorów, sprzedawców oraz konsumentów. System poprzez
zapewnienie wiarygodności informacji zwiększa produktywność oraz jakość [IBM:
https://www.ibm.com/pl-pl/blockchain/solutions/food-trust dostęp: 16-02-2016].
Z uwagi na ilość podmiotów występujących w produkcji oraz dystrybucji żywności
(rysunek 2) dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie technologii blockchain.
Rysunek 2
Podmioty biorące udział w sieci blockchain w łańcuchach żywności

Źródło: Opracowanie własne.

5. Wdrażanie technologii blockchain na rynku żywności jako
determinanta konkurencyjności – case study rynku australijskiej
wołowiny w Chinach
Aktualnie 46,7% aplikacji wyposażonych w technologię blockchain w Europie
Zachodniej działa na rynku bankowym, ponadto 68% wydatków na technologię
tego typu również w Europie Zachodniej trafia na rynek usług, m.in. usług IT oraz
usług biznesowych [Adıgüzel 2019]. Jednak w ostatnim czasie zauważono, że ta
technologia może mieć więcej zastosowań, m.in. na rynku żywności. Udowod-
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niono to już m.in. w Chinach oraz we Włoszech. W Chinach na skutek zaniedbań
na rynku wołowiny, która była eksportowana z Australii zauważono potrzebę monitorowania dostaw importowanego mięsa.
Chiny, mimo klęsk głodu w latach 1958-1962 długo nie były chłonnym rynkiem dla eksporterów mięsa. Jednak w latach 80-tych oraz 90-tych ludność chińska zaczęła się bogacić i mimo tego, że wtedy jeszcze wołowina była uznawana za
żywność ekskluzywną, to z roku na rok jej spożycie rosło, aż w 2016 roku wyniosło 5 kg na osobę w ciągu roku [Gilder 2017]. Jednym z rynków, z których Chiny
sprowadzają wołowinę, jest rynek australijski (rysunek 3).
Rysunek 3
Import wołowiny oraz żywca wołowego z Australii do Chin
w latach 1995-2017 (tys. USD)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (dostęp: 20-02-2019).

Pierwsze symptomy ożywienia handlu wołowiną pomiędzy Chinami i Australią widoczne już były w latach 2011-2012, jednakże w latach 2013-2014 w stosunku
do lat 2011-2012 import wzrósł 13-krotnie, a dodatkowym bodźcem było podpisanie umowy o wolnym handlu między Chinami a Australią (ChAFTA) w czerwcu
2015 roku [Edwards i in. 2016]. Jej podpisanie było możliwe dzięki kilku czynnikom, które zagwarantowały, że australijska wołowina eksportowana do Chin cechowała się wyróżniającą jakością. Były to m.in.: zintegrowany łańcuch dostaw,
czyste środowisko, zróżnicowanie produktu, zachowanie zasad bezpieczeństwa
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żywności [Kondo 2014]. W trakcie zacieśniania współpracy handlowej powstał
elektroniczny system identyfikowalności oparty na technologii blockchain.
W tym wypadku wdrożenie technologii blockchain w Chinach zostało zastosowane w rolnictwie i na rynku żywności celem monitorowania dostaw wołowiny
z Australii. Podczas importu zauważono pewne zaniedbania, które swoje początki
miały już na farmach zajmujących się hodowlą bydła mięsnego. Stworzyło to potrzebę usprawnienia jakości dostaw, a także podglądu procesów produkcji. Firma
JD.com nawiązała współpracę z australijską firmą InterAgri, dzięki czemu proces
produkcji jest monitorowany, a chiński konsument otrzymuje produkt najwyższej
jakości. Informacja jest przekazywana konsumentowi za pośrednictwem QR kodu
umieszczonego na opakowaniu produktów. Klient posiadający odpowiednią aplikację na swoim smartfonie, podczas zakupów może zeskanować kod, dzięki czemu uzyskuje informacje o produkcie. Projekt BeefLedger to pierwsza na Świecie
próba śledzenia wołowiny [QUT: https://www.qut.edu.au/news?news-id=125617,
dostęp: 16-02-2019].
Rysunek 4
Schemat technologii blockchain w łańcuchu dostaw żywności

Źródło: Opracowanie własne.

Schemat przedstawiony na rysunku 4. ilustruje potencjalne zastosowanie
technologii blockchain w łańcuchu dostaw żywności. Obejmuje cztery składowe
połączone ze sobą rozproszoną siecią, którą tworzy właśnie technologia blockchain. Jako pierwsze, dane przekazuje gospodarstwo rolne. Są one zapisywane
w chmurze po to, aby w dalszej kolejności trafić do przetwórcy, który również,
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zgodnie z założeniem, wprowadzi parametry dotyczące produktu. Kolejnym
ogniwem łańcucha jest dystrybutor, którego obowiązkiem byłoby udostępnianie
informacji na temat transportu dóbr do sieci rozproszonych danych. Ostatnim
ogniwem jest klient, który dzięki nowoczesnej technologii może nabyć produkt,
którego potrzebuje, sprawdzając parametry żywności oraz dokładną drogę, jaką
dane dobro przebyło zanim trafiło w jego ręce. Ważne jest również sprzężenie
zwrotne wprowadzonych danych do sieci. Oznacza to, że żadna z zapisanych informacji nie może zostać zatajona na którymkolwiek etapie dostaw żywności. Jeśli w którymś momencie zostałoby zaobserwowane niedopełnienie procedur lub
jakieś inne uchybienia, informacja może zostać natychmiast przekazana do pozostałych uczestników łańcucha, dzięki czemu partia wadliwego produktu może
zostać natychmiast wycofana z obrotu.
W przyszłości do zaproponowanego schematu powinien dołączyć również lekarz weterynarii. Wprowadzenie takiej opcji umożliwiłoby monitorowanie zwierząt podczas chowu (m. in. dzięki zaawansowanym technologicznie kolczykom
oraz podskórnym chipom) i publikowanie dokumentacji medycznej zapisywanej
w chmurze. Takie podejście usprawniłoby również pracę lekarzy weterynarii.

5. Podsumowanie
Technologia blockchain jest obecnie na początkowym etapie swojego rozwoju,
jednakże jak pokazały zaprezentowane powyżej przykłady, potencjalne możliwości jej zastosowania są dość znaczące, co dotyczy także rynku rolno-żywnościowego. Technologia ta dotychczas podlegała częstej krytyce. Wynika to z tego, że
głównie kojarzona jest z kryptowalutami, które zdaniem części ekspertów tworzą
bańkę spekulacyjną. Nawet jeśli tak właśnie na rynku się dzieje obecnie, nie oznacza to jednak, że blockchain nie jest technologią przyszłości. Coraz więcej jest
bowiem spółek inwestujących w tę technologię na giełdzie. Na początku opierały się one jedynie na tworzeniu swojej kryptowawaluty, jednak teraz technologia
jest również wdrażana w innych branżach i gałęziach gospodarek. Problemem na
obecnym etapie rozwoju tej technologii jest brak skonkretyzowania swoich pomysłów, a jedynie odnoszenie się przez jej twórców do popularnych sloganów takich
jak np. „technologia przyszłości”. Niewątpliwie jednym z powodów, dla których
powinna być ona wykorzystywana w łańcuchu dostaw żywności jest bezpieczeństwo, które dzięki monitorowaniu procesów zostanie zwiększone i jednocześnie
wpłynie na zapewnienie wyższej jakości żywności, która w założeniu powinna
przynieść wyższe zyski podmiotom zaangażowanym w jej produkcję oraz dystrybucję. Zagadnienie to jest szczególnie ważne na rynku rolno-spożywczym,
gdzie w procesie wytwarzania i sprzedaży finalnego dobra zaangażowanych jest
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co najmniej kilka niezależnych podmiotów, od gospodarstwa rolnego począwszy,
a na sklepie spożywczym skończywszy. Ponadto na rynku tym duże znaczenie
mają kwestie dbałości o jakość wytwarzanych wyrobów oraz szybkość dostaw.
Wszystko to wpływa zarówno na poziom zadowolenia coraz bardziej wymagającego klienta, a także na sytuację ekonomiczną podmiotów wytwórczych. Dlatego
można mniemać, że innowacyjna technologia, jaką jest blockchain wkrótce znajdzie zastosowanie na rynku rolno-żywnościowym. Wymagać to jednak będzie
znaczących zmian w funkcjonowaniu poszczególnych podmiotów działających
na tym rynku, w szczególności gospodarstw rolnych, w przypadku których proces
digitalizacji produkcji jest obecnie na początkowym etapie rozwoju. Przyszłe, niezbędne zmiany wymagać więc będą z jednej strony stworzenia samego systemu
informatycznego, a z drugiej podjęcie działań o charakterze edukacyjnym
i doradczym.
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STRESZCZENIE

Rozwój techniki warunkuje coraz szybszy postęp poszczególnych sektorów gospodarek, a w konsekwencji ich systemu jako całości. Agrobiznes staje przed wyzwaniem
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sprostania rosnącym potrzebom konsumenta w kontekście jakości żywności. Jednym ze
sposobów zapewnienia wyżej wymienionej jakości, opartych o digitalizację procesów, jest
technologia blockchain. Wykorzystywana w łańcuchu dostaw w niektórych krajach, takich jak np. Chiny, gdzie rzecz dotyczy importu wołowiny z Australii na rynek azjatycki,
zapewnia wyższą jakość żywności i tym samym zwiększa konkurencyjność producentów
zaangażowanych w tworzenie sieci. Wzrost konkurencyjności gospodarek powoduje, że
dotychczasowe starania o klienta przechodzą ewolucję na każdym rynku, w tym na rynku żywności. W artykule zaprezentowano nowe, dotychczas nieznane na polskim rynku
żywności, wykorzystanie technologii blockchain. Wyjaśniono pojęcie, opisano schemat
działania, przywołano przykłady wykorzystania sieci na innych rynkach i obszarach życia
człowieka. Opracowanie ma charakter przeglądowy, opierający się na dostępnej literaturze oraz przykładach rynkowych. Celem opracowania jest zaprezentowanie możliwości
wykorzystania innowacyjnej technologii blockchain w poprawie funkcjonowania łańcuchów dostaw.
JAGODA SZYMCZAK, ARKADIUSZ SADOWSKI
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AS A STIMULANT SAVING FOOD SAFETY
IN A SUPPLY CHAIN

Keywords: blockchain, supply chain, food safety
SUM M A RY

The development of technique conditions faster progress of individual sectors of economies, and consequently their system as a whole. Agribusiness has a challenge of satisfying the growing needs of the consumer in the context of food quality. One of the systems
of ensuring food safety based on the digitalization of processes is blockchain technology.
Used in the supply chain in some countries, such as China, that imports beef from Australia to the Asian market, provides higher quality food and thus increases the competitiveness of producers involved in creating the network. The increase in the competitiveness
of economies means that previous efforts for clients evolve in every market, including
the food market. The article presents new, hitherto unknown on the Polish food market,
the use of blockchain technology. The concept was explained, a flow chart was described,
examples of using the network in other markets and other areas of human life were recalled. The study is of a review nature, based on available literature and market examples The
aim of the study is to present the possibilities of using innovative blockchain technology
in improving the functioning of supply chains.
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1. Wstęp
W Polsce od lat dynamicznie rozwija się produkcja grzybów, a przede wszystkim
pieczarek. Służy temu duży popyt, zwłaszcza zewnętrzny, głównie na pieczarki
świeże. Rozwojowi sprzyja zdobyte w ciągu ostatniego półwiecza doświadczenie,
duże tradycje produkcyjne, ale również upowszechnienie postępu technologicznego i technicznego w produkcji grzybów [Olewnicki i Jabłońska 2012]. Zbiór
grzybów świeżych odbywa się ręcznie i dlatego atutem polskiej produkcji są relatywnie niskie koszty pracy w porównaniu do wielu krajów Europy Zachodniej.
W znacznym stopniu decydowało to o wzroście konkurencyjności cenowej polskich pieczarek na rynku europejskim [Szarek i Koc 2011].
W ostatnich latach następują duże przeobrażenia w gospodarstwach pieczarkarskich dotyczące struktury upraw, technologii, logistyki, dostępności do siły
roboczej. W nowoczesnych pieczarkarniach następuje skracanie cykli produkcyjnych i jednocześnie zwiększanie ich liczby, co skutkuje wzrostem plonowania.
Produkcja jest jednak w dalszym ciągu uzależniona od dostępności siły roboczej.
Tymczasem rosną trudności ze znalezieniem pracowników do zbioru, przy jednoczesnym wzroście kosztów pracy. W latach 2016-2018 nastąpił ponad 2-krotny
wzrost kosztów pracy [Zmarlicki i Brzozowski 2018]. Pomimo tych trudności niektórzy specjaliści wyrażają opinie, że przy tak wysokim postępie w rozwoju potencjału produkcyjnego i jednocześnie rozwoju pieczarkarstwa w innych krajach,
w Polsce może wystąpić nadprodukcja pieczarek. W rezultacie na rynkach zbytu
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pieczarek mogą pojawić się nowi konkurenci i osłabić nasz eksport zwłaszcza na
rynki pozaunijne. Liczącym się producentem może być Rosja, która przy udziale
polskich specjalistów prowadzi intensywną odbudowę tego kierunku produkcji,
posiłkując się przy tym importem polskiego podłoża do produkcji pieczarek1.
Warto pamiętać w tym kontekście o problemach producentów jabłek w Polsce,
spowodowanej ekspansją sadów jabłoniowych i ograniczonymi możliwościami
eksportu wraz z zamknięciem rynku rosyjskiego.
Brak jest wiarygodnych danych statystycznych o rozmiarach produkcji pieczarek w Polsce i o stanie gospodarstw. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego
(GUS) wiadomo, że zmniejsza się ogólna liczba gospodarstw z uprawą pieczarek, ale wzrasta liczba gospodarstw z większą powierzchnią uprawy. Według powszechnego Spisu Rolnego w roku 2010 były w kraju 3 472 gospodarstwa zajmujące się produkcją grzybów o łącznej powierzchni uprawy 246 ha. Według
szacunków T. Smoleńskiego [Smoleński 2019] w roku 2018 było ogółem 3 250
gospodarstw pieczarkarskich, a średnia powierzchnia uprawy wynosiła 1 000 m2.
W porównaniu do roku 2010 nastąpił spadek mniejszych obszarowo gospodarstw,
a wzrosła liczba gospodarstw wysokotowarowych o powierzchni równej lub większej od 500 m2. Ich liczbę oszacowano na 1 500 (w 2010 roku było ich 1 201 wg
GUS). Ocenia się, że w 2018 roku zbiory pieczarek wynosiły 330 tys. ton, a powierzchnia uprawy 245 ha2. Według T. Smoleńskiego z IERiGŻ-PIB, zarówno
wielkość zbiorów jak i powierzchnia uprawy może być niedoszacowana. Zbiory
mogły wynosić nawet 370 tys. ton.
Dość marginesowo traktowana przez statystykę publiczną tak ważna działalność polskiego rolnictwa, jak również niewiele danych o ekonomicznej stronie
gospodarstw pieczarkarskich, skłoniło Autorkę do przedstawienia informacji
o sytuacji produkcyjno-ekonomicznej takich podmiotów. Źródłem danych były
gospodarstwa rolne gromadzące dane rachunkowe w ramach systemu rachunkowości rolnej Polski FADN.

2. Cel, materiał badawczy
Przedstawione opracowanie ma przede wszystkim charakter poznawczy. W tym
celu przedstawiono wskaźniki i mierniki charakteryzujące poziom i strukturę
kosztów, wydajność i poziom produkcji oraz wyniki ekonomiczne gospodarstw
specjalizujących się w produkcji pieczarek.
1 http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/zamiast-pieczarek-wysylamydo-rosji-podloze-do-uprawy-i-fachowcow,168954.html.
2 Rynek Owoców i Warzyw. Nr 53. seria „Analizy Rynkowe”, współaut. A. Bugała, T. Chrościcki, P. Kraciński, B. Nosecka (red.), T. Smoleński, I. Strojewska. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2018, s.29.
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Materiał badawczy stanowiła grupa 21 gospodarstw rolnych, które wybrano
spośród 25 indywidualnych gospodarstw produkujących pieczarki. Były to gospodarstwa ściśle specjalistyczne, reprezentujące szczegółowy typ rolniczy TF 231
(gospodarstwa specjalizujące się w uprawie grzybów), należący do ogólnego typu
rolniczego gospodarstw ogrodniczych3. Wybrane gospodarstwa były uczestnikami systemu rachunkowości rolnej Polski FADN w roku 2017. Badaniem objęto
jednostki o wielkości ekonomicznej od 25 tys. do 500 tys. euro SO4, przynależne
do trzech klas wielkości ekonomicznej według ES6 (klasy 3, 4 i 5). Gospodarstwa
z piątej klasy wielkości ekonomicznej lokowały się w większości w dolnej granicy
dla tej grupy. Były to zatem gospodarstwa o dość zróżnicowanym potencjale produkcyjnym. Ze względu na małą liczebność gospodarstw pieczarkarskich w Polskim FADN nie było możliwości zaprezentowania wyników dla gospodarstw
w poszczególnych klasach wielkości ekonomicznej. Zasadą FADN jest bowiem
przedstawianie wyników dla grupy co najmniej 15 podmiotów. Wgląd w szczegółowe dane źródłowe tych gospodarstw pozwala stwierdzić, że reprezentowały
one obiekty prężniejsze, wysokotowarowe, potwierdzające przytoczone wyżej szacunki [Smoleński T. 2019] na temat trendu rozwojowego gospodarstw. Świadczą
o tym m.in. zrealizowane lub będące w trakcie realizacji inwestycje, ilość cykli
produkcyjnych, ciągłość produkcji w trakcie roku. Tylko kilka gospodarstw z badanej grupy miało powierzchnię uprawową mniejszą od 500 m2. Stąd też wybrana
grupa pomimo pewnych zastrzeżeń pozwala na dość aktualne rozeznanie w ekonomice produkcji pieczarek. W badaniu pominięto kilka gospodarstw o skrajnych wielkościach ekonomicznych, tj. z klasy małe i bardzo duże, które nadmiernie zaburzałyby wyniki, prezentowane w postaci średnich arytmetycznych. Jest
to tym bardziej uzasadnione, że według ekspertów ubywa małych gospodarstw
pieczarkarskich [Zmarlicki i Brzozowski 2018].

3. Omówienie wyników
Wielkość ekonomiczna przeciętnie dla opisywanej grupy gospodarstw wynosiła
nieco ponad 135 tys. euro SO (tabela 1), która to wartość odnosi się do dolnej
3 Gospodarstwa w systemie FADN są klasyfikowane według wielkości ekonomicznej i typu rol-

niczego. Występuje 8 typów ogólnych, 21 typów podstawowych i 61 typów szczegółowych [Bocian
M., Cholewa I., Tarasiuk R., 2017].
4 Standardowa Produkcja jest to średnia z 5 lat wartość produkcji określonej działalności roślinnej lub zwierzęcej uzyskiwana z 1 ha lub od 1 zwierzęcia w ciągu 1 roku, w przeciętnych dla
danego regionu warunkach. Inaczej jest liczona wartość SO dla grzybów (w Polsce reprezentantem
są pieczarki), gdzie wyjściowo regionalne SO oblicza się w przeliczeniu na 100 m2. Wartość SO jest
wyrażana w euro. „Współczynniki Standardowej Produkcji „2013”dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych” [Bocian M., Cholewa I., Tarasiuk R., 2017].
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granicy piątej klasy wielkości ekonomicznej wg ES6. Uprawa grzybów wymaga odpowiedniej infrastruktury, która decyduje o wyborze technologii uprawy.
Ważnym elementem tej infrastruktury jest dostęp do siły roboczej. Jak już wspomniano, Polska jest przede wszystkim producentem grzybów świeżych, które są
zbierane ręcznie. Wybrane do analizy gospodarstwa były producentami pieczarek
świeżych. Skutkowało to koniecznością ponoszenia wysokich nakładów pracy.
W badanej grupie wynosiły one średnio 5,97 AWU5 na gospodarstwo (tabela 1),
co przełożyło się na wysokie koszty wynagrodzeń (tabela 2). Grzyby uprawiano
na ogół w wielu cyklach produkcyjnych. Po zsumowaniu liczby cykli produkcyjnych w roku, na tej samej powierzchni, otrzymujemy łączną powierzchnię uprawy grzybów. Średnia powierzchnia uprawy grzybów w badanych gospodarstwach
wynosiła 0,47 ha (tabela 3).
Tabela 1
Potencjał produkcyjny gospodarstw specjalizujących się
w produkcji pieczarek
Liczba
gospodarstw

Wielkość
ekonomiczna
(euro SO)

Obszar
UR
(ha)

21

135 164

5,7

Nakłady
pracy
(AWU)

Kapitał
własny
(zł)

Aktywa
(zł)

ogółem

donajem

ogółem

budynki

ziemia

maszyny*

5,97

4,17

739 830

347 042

164 958

158 601

622 546

Wybrane wskaźniki:
Udział pracy donajętej w pracy ogółem – %

69,8

Udział budynków w aktywach – %

46,9

Udział ziemi – %

22,3

Udział maszyn, urządzeń, środków transportu – %

21,4

Udział kapitału własnego w aktywach ogółem – %

84,1

*maszyny, urządzenia i środki transportu

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Analizowane gospodarstwa należały do jednostek wyspecjalizowanych w produkcji grzybów i w ich przypadku zasoby ziemi nie stanowiły istotnego składnika
majątku, a uprawy polowe nie miały istotnego wpływu na wyniki ekonomiczne.
Przeciętny obszar użytków rolnych (UR) na gospodarstwo wynosił średnio 5,7 ha,
przy czym siedem gospodarstw nie posiadało w ogóle ziemi. Średni poziom akty5 AWU – roczne zasoby pracy ogółem to równowartość 2120 godzin pracy (zgodnie z metodyką FADN).
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wów w tych gospodarstwach wyceniono na około 740 tys. zł. Ścisła specjalizacja
znalazła wyraz w strukturze aktywów ogółem, gdyż największy udział stanowiły
budynki (prawie 47%), obejmujące pomieszczenia do produkcji grzybów, chłodnie, budynki socjalne dla pracowników itp. (tabela 1). Finansowanie posiadanego
majątku odbywało się w 84% własnym kapitałem. Udział ziemi w aktywach wynosił tylko około 22%; zbliżony był udział maszyn i urządzeń technicznych.
Z danych źródłowych poszczególnych gospodarstw wiadomo, że produkcja
pieczarek niemal we wszystkich badanych jednostkach była opłacalna i dochodowa, pomimo zróżnicowanej skali produkcji. W ujęciu wartościowym średnia
wartość ogółem tej produkcji ukształtowała się na poziomie około 610 tys. zł na
gospodarstwo (tabela 3). Koszty jej wytworzenia wynosiły średnio prawie 542 tys.
zł (tabela 2), przy czym charakterystyczna jest ich struktura. Dominujący udział
miało kilka składników – koszty podłoża z grzybnią, wynagrodzenia pracowników oraz energia. Koszt podłoża z grzybnią to ponad 214 tys. zł, czyli 39,5% kosztów ogółem i niemal 72% kosztów bezpośrednich. Opłata pracowników najemnych kształtowała się na poziomie 18% kosztów ogółem i zarazem 95% kosztów
obcych czynników wytwórczych. Z kolei koszty energii obejmujące energię do
ogrzewania pieczarkarni, ale także paliwa, stanowiły około 10% kosztów ogółem.
Zbliżony był udział kosztu amortyzacji – 9,7%.
Wartość produkcji pieczarek wynosiła średnio 596 tys. zł i stanowiła prawie
98% produkcji ogółem gospodarstwa (tabela 3). Produkcja była cykliczna i jak
już wcześniej zaznaczono łączna powierzchnia uprawy (wszystkie cykle) wynosiła
średnio na gospodarstwo 0,47 ha. Zbiory pieczarek w przeliczeniu na 1 ha wyniosły 2 330 dt, czyli 23,3 kg na 1 m2. W poszczególnych gospodarstwach zbiory na
1 ha kształtowały się na poziomie od 600 do 6 000 dt. Ten zróżnicowany poziom
zbiorów warunkowany był przede wszystkim ilością cykli produkcyjnych. W gospodarstwach z mniejszą powierzchnią odnotowano mniej cykli produkcyjnych.
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Tabela 2
Koszty produkcji gospodarstw specjalizujących się w produkcji pieczarek
Na
gospodarstwo
(zł)

Udział w kosztach
ogółem
(%)

Koszty ogółem

541 968

100,0

Koszty bezpośrednie

297 994

55,0

214 259

39,5

6 755

1,2

nawozy

15 080

2,8

pozostałe koszty bezposr.
prod. roślinnej

61 158

11,3

87 118

16,1

52 054

9,6

52 352

9,7

104 504

19,3

98 872

18,2

Wyszczególnienie

w tym:

podłoże z grzybnią
środki ochrony

Koszty ogólnogospodarcze
w tym:

energia

Amortyzacja
Koszty czynników zewnętrznych
w tym:

wynagrodzenia

Udział podłoża z grzybnią
w kosztach bezpośrednich (%)

71,9

Udział energii w kosztach
ogólnogospodarczych (%)

59,8

Udział wynagodzeń w kosztach
czynników zewnętrznych (%)

94,6

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Tabela 3
Produkcja gospodarstw specjalizujących się w uprawie pieczarek
Wyszczególnienie

Na gospodarstwo

Produkcja ogółem (zł)

609 682

Produkcja grzybów (zł)

596 054

Udział grzybów w produkcji ogółem (%)

97,8

Średnia powierzchnia uprawy grzybów – ha*

0,47

Średni plon – dt/ha powierzchni uprawy w skali roku

2 330

*powierzchnia z wszystkich cykli produkcyjnych w roku

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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W 2017 roku relacja wartości produkcji do kosztów, która jest miarą
opłacalności produkcji ukształtowała się na poziomie 112,5% (tabela 3). Trudno
jednak stwierdzić, jaki był trend w opłacalności produkcji w tych gospodarstwach
w latach minionych, czy w roku 2018. Wśród producentów pieczarek w Polsce
panuje przekonanie o jej spadku. Rolnicy wskazują na rosnące koszty produkcji
grzybów – coraz większym obciążeniem stają się koszty podłoża, energii, rosnące
koszty pracy, a dodatkowo nasilający się deficyt siły roboczej6. Powyższe tendencje potwierdzają wyniki badań w gospodarstwach pieczarkarskich, przeprowadzone przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach [Zmarlicki. K., Brzozowski
P. 2018].
Optymizmu nie przysparza też cena skupu pieczarek, utrzymująca się na stałym poziomie od kilku lat. Sytuacja ekonomiczna producentów pieczarek może
zostać zachwiana również wskutek Brexitu. Wielka Brytania kupowała około 1/5
polskich grzybów, eksportowanych do Unii Europejskiej.
W badanych gospodarstwach uprawa pieczarek w 2017 roku była dochodowa,
a w odniesieniu do innych kierunków produkcji była jedną z bardziej dochodowych. Średni dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (DzRGR) specjalizującego się w produkcji pieczarek wynosił około 79,7 tys. zł, a w przeliczeniu na
członka rodziny (FWU) 45,7 tys. zł (tabela 4). W roku 2017 (patrz „Wyniki Standardowe 2017…”7) tylko gospodarstwa drobiarskie uzyskały wielokrotnie wyższe
dochody. Porównywalne do gospodarstw z grzybami były dochody producentów
mleka i trzody chlewnej. W gospodarstwach pozostałych typów rolniczych dochody były niższe.
W świetle wyników FADN warto zwrócić uwagę, iż DzRGR stanowił 43% wartości nadwyżki, jaką jest wartość dodana netto (WDN). W metodyce FADN występują trzy nadwyżki, określające poziom dochodu z gospodarstwa na różnych
poziomach naliczania kosztów: wartość dodana brutto (WDB), wartość dodana
netto (WDN) i DzRGR. DzRGR jest nadwyżką, pozostałą po pokryciu wszystkich
kosztów produkcji, a więc kosztów zużycia pośredniego (koszty bezpośrednie
plus koszty ogólnogospodarcze), amortyzacji, kosztów czynników zewnętrznych
(wynagrodzeń, zapłaconych odsetek i czynszów dzierżawnych za ziemię) oraz
obliczonego salda dopłat i podatków. Wartość dodana brutto oznacza nadwyżkę
wartości produkcji po odjęciu kosztów zużycia pośredniego i dodaniu salda dopłat i podatków. Gdy WDB pomniejszymy o koszty naliczonej amortyzacji uzyskujemy WDN, która stanowi opłatę za wykorzystane w trakcie produkcji wła6 http://www.sadyogrody.pl/warzywa/102/krajowa_produkcja_pieczarek_z_sukcesami_jednak_przed_branza_wciaz_sporo_wyzwan,14796.html
7 Wyniki Standardowe 2017 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim
FADN. Część I. Wyniki Standardowe. Warszawa 2018.
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sne i obce czynniki produkcji: ziemię, kapitał i pracę. W wielu gospodarstwach,
zwłaszcza korzystających w niewielkim stopniu z obcych czynników produkcji
WDN jest zbliżona do wartości DzRGR. W przypadku omawianych gospodarstw
specjalizujących się w produkcji grzybów WDN była ponad 2-krotnie wyższa od
DzRGR i wynosiła średnio na gospodarstwo 183 tys. zł (tabela 4), z czego prawie
100 tys. zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (tabela 2).
Dla realizacji procesu produkcyjnego istotny jest rzeczywisty dostęp do
środków finansowych, zwłaszcza własnych, umożliwiających samofinansowanie
produkcji. W przypadku analizowanych gospodarstw pieczarkarskich dochód
pieniężny, wynikający z przepływu pieniędzy (wpłat i wypłat) był na poziomie
129 tys. zł (tabela 4).
Tabela 4
Dochodowość produkcji gospodarstw specjalizujących się
w uprawie pieczarek
Wartość
dodana netto
(zł)

Dochód
[DzRGR]
(zł)

Dochód pieniężny
[przepływ pieniężny I]
(zł)

Na gospodarstwo

183 042

79 685

129 224

Na AWU

31 112

–

–

Na FWU

–

45 713

–

0,34

0,15

–

Wyszczególnienie

Na 1 zł kosztu

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

4. Podsumowanie
Polska znajduje się w czołówce producentów i eksporterów pieczarek w świecie.
Według IERiGŻ-PIB w sezonie 2018/2019 nasz kraj może wysłać na rynki zagraniczne rekordową ilość 240 tys. ton tych grzybów, umacniając tym samym swoją pozycję największego w świecie eksportera pieczarek8. Z obliczeń wynika, że
stanowi to około 70% szacowanego przez Instytut zbioru pieczarek w roku 2018.
Wśród konsumentów największym popytem cieszą się grzyby świeże, a ich produkcja jak dotychczas wymaga zbioru ręcznego.
Zaprezentowane wyniki grupy gospodarstw uprawiających pieczarki w roku
2017 wskazują, że ten kierunek produkcji był dochodowy i opłacalny. W nadchodzących latach opłacalność produkcji pieczarek będzie zależeć w dużym stopniu
8 Rynek Owoców i Warzyw. Nr 53. seria „Analizy Rynkowe”, współaut. A. Bugała, T. Chrościcki, P. Kraciński, B. Nosecka (red.), T. Smoleński, I. Strojewska. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2018, s. 35.
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od kosztów zbioru, uwarunkowanych dostępnością siły roboczej. W badanych
gospodarstwach koszty najemnej siły roboczej stanowiły około 18% kosztów ogółem, choć najbardziej kosztochłonne w procesie produkcji było podłoże z grzybnią (około 40% kosztów ogółem).
Przewaga polskich producentów pieczarek nad producentami z krajów zachodnich utrzymuje się dzięki niższym kosztom zbioru. Ten czynnik produkcji
może jednak zdecydować o spadku konkurencyjności cenowej polskich pieczarek
ze względu na rosnące koszty pracy, a ponadto problemy ze znalezieniem siły roboczej.
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STRESZCZENIE

Pieczarki świeże są produktem cieszącym się dużym popytem w kraju i za granicą. Polscy producenci są wciąż konkurencyjni cenowo na rynkach zagranicznych, co zachęca ich
do rozwoju, inwestowania w nowoczesne technologie, powiększanie skali produkcji. Zbiór
pieczarki świeżej odbywa się jednak dotychczas ręcznie i wymaga wysokich nakładów pracy, a zarazem ponoszenia coraz wyższych kosztów wynagrodzeń. W badanej grupie gospodarstw pieczarkarskich koszty pracy stanowiły około 18% kosztów ogółem, co wskazuje na
ich duże znaczenie w procesie produkcji. Analizowane gospodarstwa były jednostkami ściśle
specjalizującymi się w produkcji pieczarek, średnia powierzchnia uprawy wynosiła 0,47 ha.
Produkcja w roku 2017 była opłacalna i dochodowa. Na 100 zł poniesionych kosztów otrzymano prawie 113 zł produkcji. Wyniki badań ukazują sytuację producentów pieczarek, ale na
ich podstawie nie można wnioskować o przyszłości, która według wielu ekspertów przedstawia się niekorzystnie ze względu na spadek opłacalności produkcji pieczarki świeżej.
GRAŻYNA NACHTMAN
THE PRODUCTIVE AND ECONOMIC EFFECTS OF COMMODITY CHAMPIGNON
MUSHROOMS CULTIVATION

Keywords: champignon mushrooms production, champignon mushrooms export,
profitability of champignon mushrooms production
SUM M A RY

Fresh champignon mushrooms are a product in a great demand in the country and
abroad. Polish producers are still competitive in terms of prices on foreign markets, which
encourages them to develop, invest in modern technologies and increase the scale of production. Harvesting of fresh champignon mushrooms has been however done manually so
far and requires high labour input, and at the same time incurring higher and higher remuneration costs. In the studied group of champignon mushroom farms, labour costs make up
about 18% of total costs, which indicates their great importance in the process of champignon mushroom production. The farms analysed were the units strictly specialized in the
champignon mushroom production, the average crop area was 0.47 ha. The production in
2017 was profitable. 113 PLN of production was obtained for 100 PLN of costs incurred. The
study allows to expand the view on the situation of champignon mushroom producers, but
one cannot infer a future, which according to many experts is disadvantageous due to the
decrease of the profitability of fresh champignon mushrooms production.
e-mail: Grazyna.Nachtman@fadn.pl
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1. Wstęp
W krajach UE kierujący gospodarstwem rolnym odgrywa szczególnie ważną rolę
przy absorpcji środków unijnych. W ramach WPR wsparcie finansowe udzielane
jest tylko osobie kierującej jednostką. Płatności otrzymuje rolnik, który dysponuje tytułem własności, rzeczywiście uprawia grunty rolne i spełnia inne kryteria
określone w odpowiednich przepisach. Poza kierującymi gospodarstwem rolnym
o wsparcie finansowe może wystąpić młody rolnik. Premię może otrzymać osoba
w wieku do 40 lat, która podejmuje po raz pierwszy działalność jako kierująca
gospodarstwem rolnym.

2. Problematyka i zakres badań
Podstawowym celem badań było scharakteryzowanie udziału kobiet i młodzieży
wiejskiej w kierowaniu gospodarstwami rolnymi. Udział tych grup przedstawiono
na tle ogólnej liczby rolników i jednostek gospodarczych w rolnictwie. Badania
zaprezentowano w dwóch układach odniesienia, w tym odrębnie dla starych krajów UE-15 oraz dla nowych krajów członkowskich NUE-12. Jako uzasadnienie
wprowadzonego podziału przyjęto, że nowe kraje UE funkcjonowały w UE przez
zbyt krótki okres czasu (sześć lat), aby zdołały w pełni wdrożyć wszystkie zasady
i spożytkować korzyści wynikające z funkcjonowania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Analiza obejmowała dane dotyczące wieku, płci oraz wykształcenia,
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które stanowią jeden z istotnych czynników kapitału społecznego. W Eurostacie
przy badaniach statystycznych w ramach spisów ludności, przyjęto trzy poziomy
wykształcenia osób kierujących gospodarstwami rolnymi:
 tylko praktyczne doświadczenie zdobyte w drodze praktycznej pracy w gospodarstwie rolnym,
 podstawowe wykształcenie zdobyte na wszelkich kursach rolniczych w powiązaniu z praktyką rolniczą,
 pełne wykształcenie rolnicze.
Przy określaniu pełnego wykształcenia rolniczego Eurostat pozostawił interpretacje tej definicji krajom członkowskim. W kontekście wykształcenia przyjęto tylko najwyższy poziom tego wykształcenia, które w statystyce określono jako
pełne wykształcenie rolnicze. Za takie uznano każde szkolenie trwające przez
okres równoważny co najmniej dwu latom szkolenia w pełnym wymiarze czasu
pracy po zakończeniu kształcenia zawodowego, a także kształcenie w kolegiach,
uniwersytetach oraz w innych typach szkół wyższych. Z kolei za osobę kierującą
gospodarstwem rolnym - według Eurostatu - uważa się osobę fizyczną upoważnioną przez właściciela lub użytkownika gospodarstwa rolnego do podejmowania decyzji produkcyjnych, nadzorowania ich lub wykonywania. Kierujący jest na
ogół tą samą osobą, co użytkownik gospodarstwa rolnego.
Badania polegały na analizie cech badanych i zjawisk pod kątem ustalenia różnic i podobieństw, bądź występujących odrębności między krajami. W badaniach
uwzględniono jedynie niektóre cechy i zjawiska, które zostały określone ramami
opracowania.

3. Ogólna charakterystyka osób kierujących gospodarstwami rolnymi
w krajach UE
Za gospodarstwo rolne - według Eurostatu - uznaje się wyodrębnioną jednostkę,
zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym, która posiada oddzielne kierownictwo i prowadzi działalność rolniczą, jako działalność podstawową lub wtórną. Uznaje się, że inne uzupełniające (nie rolne) produkty i usługi mogą być również dostarczane przez gospodarstwo [Rozporządzenie 2008].
Liczba gospodarstw rolnych nie jest tożsama z liczbą osób kierujących gospodarstwami rolnymi, ponieważ jedna osoba może kierować kilkoma jednostkami
gospodarczymi. Taka sytuacja powstaje w przypadku, kiedy tworzy się większe
jednostki produkcyjne, typu kartele, kooperatywy, konsorcja czy spółdzielnie,
grupujące wielu rolników. Cechą charakterystyczną gospodarstw rolnych jest ich
duża różnorodność. Obok gospodarstw małych czy średnich występuje cała gama
gospodarstw farmerskich czy wielkoobszarowych, mających niekiedy charakter
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korporacyjny. Według Eurostatu nie ma jednolitej wykładni, kiedy należy uznać,
że dane gospodarstwo stanowi gospodarstwo „małe” lub „duże”. Nie zdefiniowano również pojęcia, kiedy małe gospodarstwo rolne jest tylko gospodarstwem
domowym, produkującym żywność na własne potrzeby. Istnieją dwa główne
kryteria, których używa się do określenia rozmiaru gospodarstwa: klasyfikacja
gospodarstw w kategoriach ekonomicznych oparta na podstawie standardowego
wyniku oraz druga na podstawie powierzchni użytków rolnych.
Według danych statystycznych ogólna liczba osób kierujących gospodarstwem
rolnym wynosiła w 2013 roku 12,0 mln, przy czym liczba ta była większa w nowych krajach członkowskich (6,8 mln), które dysponowały 27,9% użytków rolnych, w porównaniu do starych krajów członkowskich – 5,2 mln gospodarujących na powierzchni 72,1%. Dane powyższe wskazywały między innymi na duże
rozdrobienie gospodarstw rolnych w nowych krajach członkowskich.
Potwierdzeniem rozdrobienia, jest występowanie małych gospodarstw rolnych, które charakteryzują się na ogół niskim poziomem dochodów, niską produktywnością i rentownością. Ich walorem jest zapewnienie rodzinie dodatkowych dochodów i dodatkowych produktów. Wykazana w tabeli pozycja zero ha,
oznacza występowanie zjawiska rolników bez ziemi, którzy jednak swoją działalnością dostarczają specjalistyczne lokalne produkty, a także wspierają usługi
społeczne, kulturalne i środowiskowe. W grupie starych krajów członkowskich
rozdrobnienie agrarne dotyczy zwłaszcza Grecji (76,2% do 5 ha), Włoch (72,6%)
i Hiszpanii (50,8%). W nowych krajach członkowskich występowanie małych gospodarstw rolnych ze szczególnym nasileniem dotyczyło Bułgarii (90,5%), Rumunii (89,6%) oraz Węgier (79,5%). Agregacja danych związanych z małymi gospodarstwami liczącymi sobie mniej niż 5 ha, wskazuje na przewagę tego zjawiska
w NUE-12 na poziomie 78,1%, w stosunku do UE-15 na poziomie 52,4%.
Analizując średnie wielkości gospodarstwa, otrzymamy informację na temat
różnic występujących w gospodarstwach w tym przedziale wielkości. W kategorii
gospodarstw liczących od 20 ha do 50 ha udział stanowił od 11,2% w UE-15 i spadał do 2,5% w NUE-12, zaś w kategorii 50 ha do 100 ha partycypacja wynosiła jak
6,6% do 1,1%. W dłuższym okresie czasu istnieje tendencja do konsolidacji gruntów rolnych, a duże gospodarstwa (100 i więcej ha) zajmują coraz większą część
gruntów rolnych w UE. Większe gospodarstwa charakteryzują się dużą różnorodnością form własności. Są to przede wszystkim gospodarstwa prywatne, a także
często występujące jako spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
lub spółdzielnie.
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Tabela 1
Ogólna liczba osób kierujących gospodarstwami rolnymi (2013)

Kraj
członkowski

Liczba osób
kierujących
gospodarstwem
rolnym

Zero ha

Mniej niż
5 ha

5-20
ha

20-50
ha

50-100
ha

100
i więcej ha

Austria

150 470

1 080

46 380

59 180

32 260

8 430

2 850

Belgia

42 806

950

8 720

11 990

12 170

6 780

2 260

Dania

42 100

860

1 470

15 840

9 210

5 920

8 080

Finlandia

63 880

400

5 780

21 310

21 730

10 840

3 820

Francja

516 110

9 490

129 270

96 790

88 520

97 780

94 250

Niemcy

299 140

1 410

25 950

110 470

76 070

51 620

33 620

Grecja

723 060

6 190

550 980

133 350

2 552

5 480

1 540

Irlandia

139 890

130

9 590

49 330

55 360

20 760

4 720

Włochy

1 620 890

5 290

1 177 030

306 270

87 610

29 210

15 449

2 200

10

360

390

360

640

440

Holandia

72 330

1 700

19 000

21 080

19 220

9 130

2 210

Portugalia

305 270

1 400

229 520

52 150

11 740

4 360

6 110

Hiszpania

989 800

22 500

503 080

252 810

107 740

52 470

51 190

Szwecja

71 100

740

8 190

30 000

15 170

9 070

7 930

186 790

2 540

12 520

55 540

42 380

32 990

39 240

5 225 836

54 690

2 727 840

1 216 500

582 092

345 480

273 709

Procent

100,0

1,2

52,4

23,4

11,2

6,6

5,2

Bułgaria

370 490

13 210

325 350

17 550

6 010

29 360

5 490

Cypr

38 860

490

34 330

3 040

660

220

120

Czechy

22 870

860

3 240

8 130

4 370

2 420

4 420

Estonia

19 610

150

6 450

7 540

2 650

1 090

1 720

Węgry

576 810

42 790

458 800

45 970

15 390

6 410

7 450

Łotwa

83 400

320

2 798

40 150

9 620

2 740

2 570

Luksemburg

W. Brytania
UE-15
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Kraj
członkowski

Liczba osób
kierujących
gospodarstwem
rolnym

Zero ha

Mniej niż
5 ha

5-20
ha

20-50
ha

50-100
ha

100
i więcej ha

Litwa

199 910

260

117 140

61 370

12 510

4 830

3 800

Malta

12 540

340

11 910

270

10

0

0

Polska

1 506 630

7 960

823 420

553 460

95 280

16 840

9 650

Rumunia

3 859 050

134 710

3 459 120

226 050

17 940

7 480

13 730

Słowacja

24 460

740

15 010

4 290

1 430

780

2 210

Słowenia

74 650

190

45 200

25 790

2 990

380

100

NUE-12

6 789 280

202 020

5 302 768

993 610

168 860

72 550

51 260

Procent

100,0

3

78,1

14,6

2,5

1,1

0,7

12 015 116

256 710

8 030 608

2 210 110

750 952

418 030

324 969

100,0

2,1

66,8

18,3

6,2

3,5

2,7

UE-27
Procent

Źródło: Dane Eurostatu z 2015 r.

W populacji osób kierujących gospodarstwami rolnymi było niewielu młodych kierowników (7,5%). Cechą charakterystyczną zarządzających było, że
w miarę wzrostu wieku analizowanych grup wiekowych, przyrastała liczba osób
w coraz starszym wieku. I tak w przedziale wiekowym 45-54 lat rolę kierowniczą sprawowało 22,7% osób, w kolejnym przedziale wiekowym 55-64 lat liczba
ta wzrosła do 23,5%. W wieku teoretycznie emerytalnym (65 lat i więcej) funkcje
kierownicze sprawowało najwięcej osób (29,8%), co nie pozostaje bez wpływu na
jakość zarządzania i możliwość restrukturyzacji gospodarstw rolnych. Rozkład
procentowy analizowanych grup wiekowych był zbieżny w obu badanych grupach
krajów UE, co oznacza, że problem starzenia się ludności rolniczej jest zjawiskiem
powszechnym.
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Tabela 2
Liczba osób kierujących gospodarstwami rolnymi według wieku (2013)

Kraj
członkowski

Austria

Liczba osób kierujących gospodarstwami w wieku
Liczba osób
kierujących
W wieku
gospodarstwem Poniżej 35
45-54
55-64
35-44 lat
65 lat
rolnym
lat
lat
lat
i starszym
150 470

16 110

41 060

53 640

26 980

12 680

Belgia

42 806

2 060

8 000

13 780

10 470

8 550

Dania

42 100

2 000

7 680

14 140

10 400

7 880

Finlandia

63 880

5 500

12 750

20 210

19 310

6 110

Francja

516 110

45 090

109 440

166 990

132 720

61 870

Niemcy

299 140

21 280

73 420

109 270

79 270

15 900

Grecja

723 060

50 180

112 710

163 060

156 230

240 890

Irlandia

139 890

9 450

25 150

34 920

35 000

35 370

Włochy

1 620 890

82 110

203 480

338 050

393 860

603 390

2 200

160

430

710

600

300

Holandia

72 330

2 610

14 850

22 760

18 890

13 220

Portugalia

305 270

7 850

25 080

54 440

75 960

141 940

Hiszpania

989 800

52 790

152 440

237 040

253 180

294 350

71 100

3 380

10 530

18 610

20 390

18 190

186 790

7 640

24 970

49 470

51 630

53 080

5 225 836

308 210

821 990 1 297 090

1 284 890

1 513 720

Procent

100,0

5,9

15,7

24,8

24,6

29,0

Bułgaria

370 490

25 540

44 480

68 500

93 810

138 160

Cypr

38 860

1 020

3 660

9 740

11 630

12 810

Czechy

22 870

2 670

4 730

6 140

6 410

2 920

Estonia

19 610

1 350

3 450

4 660

4 590

5 560

Węgry

576 810

40 760

84 030

122 010

160 820

169 190

Łotwa

83 400

4 540

14 260

22 470

17 320

24 810

Litwa

199 910

11 710

32 150

48 930

37 680

69 440

Malta

12 540

600

1 510

3 230

3 940

3 260

Luksemburg

Szwecja
W. Brytania
UE-15
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Kraj
członkowski

Liczba osób kierujących gospodarstwami w wieku
Liczba osób
kierujących
W wieku
gospodarstwem Poniżej 35
45-54
55-64
35-44 lat
65 lat
rolnym
lat
lat
lat
i starszym

Polska

1 506 630

221 580

369 560

486 300

302 790

126 400

Rumunia

3 859 050

280 440

609 610

636 370

868 910

1 463 720

Słowacja

24 460

1 730

3 640

6 610

6 920

5 560

Słowenia

74 650

3 240

10 440

18 710

19 560

22 700

595 180 1 181 520 1 433 670

1 534 380

2 044 530

21,1

22,6

30,1

903 390 2 003 510 2 730 760

2 819 270

3 558 250

23,5

29,8

NUE-12

6 789 280

Procent

100,0

UE-27
Procent

12 015 116

8,8

100,0

7,5

17,4

16,7

22,7

Źródło: Dane Eurostatu z 2015 r.

4. Udział kobiet w kierowaniu gospodarstwem rolnym
Na poziomie całej Wspólnoty kobiety kierują 28,1% gospodarstwami, przy
czym udział ten w nowych państwach członkowskich wynosił 31,1%, natomiast
w UE-15 – 24,3%. W krajach UE 12 kobiety jako kierujące gospodarstwem w dużym nasileniu wystąpiły w Austrii (34,4%), we Włoszech (30,7%), Portugalii
(29,3%) oraz w Grecji (27,7%). W nowych krajach członkowskich wysoki udział
kobiet miał miejsce szczególnie w krajach Bałtyckich (Litwa – 47,7%, Łotwa –
46,8%, Estonia – 35,8%) oraz na południu Europy w Rumunii (32,3%). Wiek kobiet w odniesieniu do ogólnej populacji badanych, stanowił odwzorowanie wieku
wszystkich zarządzających gospodarstwami. W starszych grupach wiekowych,
wzrastała liczba kobiet kierujących gospodarstwami rolnymi. Najmniejszy był
udział w grupie kobiet młodych do 35 lat, i wynosił dla UE-15 – 5,0% i odpowiednio dla NUE-12 – 7,0%. W kolejnych przedziałach wiekowych systematycznie wzrastał. Jedynie w wieku 65 lat i starszym udział kobiet był zdecydowanie
wyższy i wynosił dla UE-15 – 31,8%, a dla NUE-12 – 41,1%. Zjawisko powyższe
jest w pewnym sensie pochodną dłuższego trwania życia kobiet. Starsze rolniczki
pracują na ogół w bardzo małych i małych gospodarstwach, o niskim poziomie
dochodów i produkcji na własne potrzeby [EU policies 2016].
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Tabela 3
Liczba kobiet kierujących gospodarstwem rolnym według wieku (2013)

Kraj
członkowski

Liczba osób
kierujących
gospodarstwem
rolnym

Liczba kobiet
kierujących
gospodarstwem
rolnym

w tym liczba kobiet według wieku
Procent

Poniżej
35 lat

35-44
lat

45-54
lat

55-64
lat

W wieku
65 lat
i starszym

Austria

150 470

51 780

34,4

4 210

13 040

20 460

10 100

3 970

Belgia

42 806

6 450

15,1

250

950

1 790

1 600

1 860

Dania

42 100

3 740

8,9

170

640

1210

960

760

Finlandia

63 880

7 100

11,1

820

1 640

1 880

1 980

780

Francja

516 110

117 120

22,7

7 320

18 520

30 630

37 150

23 500

Niemcy

299 140

25 220

8,4

2 710

7 000

8 510

5 320

1 680

Grecja

723 060

200 070

27,7

13 510

31 420

44 460

41 900

68 780

Irlandia

139 890

16 120

11,5

690

2 110

3 540

4 180

5 600

Włochy

1 620 890

497 850

30,7

20710

62 600

109 770

125 870

178 900

2 200

350

15,9

20

60

110

120

40

Holandia

72 330

4 420

6,1

230

830

1240

1 040

1 080

Portugalia

305 270

89 370

29,3

1900

7 580

17 650

25 150

37 090

Hiszpania

989 800

214 380

21,5

9 620

30 520

50 760

55 380

68 100

Szwecja

71 100

10 950

15,4

690

1 940

3 160

2 630

2 530

186 790

24 190

12,9

870

3 040

6 270

6 590

7 420

5 225 836

1 269 110

24,3

63 720

181 890

301 440

319 970

402 090

5,0

14,3

23,7

25,2

31,8

Luksemburg

W. Brytania
UE-15
Procent
Bułgaria

×

100,0

×

370 490

84 350

22,8

7 980

10 350

14 990

20 400

30 630

Cypr

38 860

8 010

20,6

190

770

1 870

2 460

2 720

Czechy

22 870

3 450

15,1

450

710

890

910

490

Estonia

19 610

7 020

35,8

400

950

1 430

1 690

2 550

Węgry

576 810

151 870

26,3

9 570

16 290

24 820

38 870

62 320

Łotwa

83 400

39 010

46,8

1710

5 550

9 380

8 290

14 080
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Kraj
członkowski

Liczba osób
kierujących
gospodarstwem
rolnym

Liczba kobiet
kierujących
gospodarstwem
rolnym

w tym liczba kobiet według wieku
Procent

Poniżej
35 lat

35-44
lat

45-54
lat

55-64
lat

W wieku
65 lat
i starszym

Litwa

199 910

95 360

47,7

4 170

13 350

20 090

17 470

40 280

Malta

12 540

1 390

10,1

50

140

300

380

520

Polska

1 506 630

448 120

29,7

62 240

103 970

135 980

88 120

57 810

Rumunia

3 859 050

1 248 580

32,3

59 600

114 190

151 850

274 720

648 220

Słowacja

24 460

4 170

17

280

580

1 030

1 190

1 090

Słowenia

74 650

20 200

27,1

550

2 390

4 110

5 290

7 860

NUE-12

6 789 280

2 111 530

31,1

147 190

269 240

366 740

459 790

868 570

Procent

×

7,0

12,7

17,4

21,8

41,1

210 910

451 130

668 180

779 760

1 270 660

6,2

13,3

19,8

23,1

37,6

EU-27

100,0

12 015 116

Procent

×

3 380 640
100,0

×
28,1
×

Źródło: Dane Eurostatu z 2015 r.

Tabela 4
Liczba kobiet kierujących gospodarstwem rolnym według pełnego
wykształcenia rolniczego (2013)

Kraj członkowski

Liczba kobiet
kierujących
gospodarstwami
rolnymi

Liczba kobiet
z pełnym
wykształceniem
rolniczym

w tym kobiet z pełnym wykształceniem rolniczym w
wieku
Procent
Do 35 lat

35-44
lat

45-54
lat

55-64
lat

W wieku 65 lat
i starszym

Austria

51 780

6 980

13,4

1 030

2570

2370

880

130

Belgia

6 450

600

9,3

90

220

160

80

50

Dania

3 740

190

5,1

20

50

70

30

20

Finlandia

7 100

830

11,7

160

320

210

110

30

Francja

117 120

10 770

9,2

2 680

4 090

2 730

1130

140

Niemcy

25 220

3 020

11,9

320

820

1210

570

100

Grecja

200 070

330

0,2

100

120

50

40

20

Irlandia

16 120

1 600

9,9

210

430

310

290

360

Włochy

497 850

7 450

1,5

1 240

2 010

2 350

1 200

650
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Kraj członkowski

Liczba kobiet
kierujących
gospodarstwami
rolnymi

Luksemburg

Liczba kobiet
z pełnym
wykształceniem
rolniczym

w tym kobiet z pełnym wykształceniem rolniczym w
wieku
Procent
Do 35 lat

35-44
lat

45-54
lat

55-64
lat

W wieku 65 lat
i starszym

350

80

22,8

10

20

20

20

10

Holandia

4 420

240

5,4

40

90

60

30

20

Portugalia

89 370

570

0,6

140

220

130

60

20

Hiszpania

214 380

1 460

0,7

350

510

330

170

100

Szwecja

10 950

1 500

13,7

210

360

590

230

110

W. Brytania

24 190

1 570

6,5

170

350

520

300

230

1 269 110

37 190

2,9

6 770

12 180 11 110

5 140

1 990

×

100,0

UE-15
Procent
Bułgaria

×

18,2

32,7

29,9

13,8

5,4

84 350

980

1,2

90

120

150

130

490

Cypr

8 010

10

0,1

0

0

0

0

10

Czechy

3 450

1 030

29,8

160

260

270

240

100

Estonia

7 020

1 290

18,4

80

220

310

350

330

Węgry

151 870

2 150

1,4

450

370

490

590

250

Łotwa

39 010

7 640

19,6

290

1 270

2 180

1 820

2 080

Litwa

95 360

8 210

8,6

400

1 680

2 750

1 970

1 410

Malta

1 390

10

0,1

0

0

0

10

0

448 120

80 840

18,0

11 640

19 100 29 970 16 480

3 650

Rumunia

1 248 580

2 370

0,2

210

370

700

750

340

Słowacja

4170

210

5

50

40

80

40

0

Słowenia

20 200

1 280

6,3

90

400

290

170

330

NUE-12

2 111 530

106 020

5,0

13 460

23 830 37 190 22 550

8 990

Procent

×

Polska

UE-27
Procent

3 380 640
×

100,0
143 210
100,0

Źródło: Dane Eurostatu 2015 r.

×
4,2
×

12,7
20 230
14,1

22,5

21,3

8,4

36 010 48 300 27 690

10 980

25,1

35,1

33,7

19,3

7,7
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W starych krajach UE pełnym wykształceniem rolniczym charakteryzowało
się 2,9% wszystkich kobiet, przy czym najwyższy udział procentowy występował
w Luksemburgu (22,8%), Szwecji (13,7%), Austrii (13,4%) czy Finlandi (11,7%).
Rozkład wykształcenia w powiązaniu z wiekiem wskazuje, że wbrew oczekiwaniom nie młode kobiety sięgały po dyplom wyższej uczelni, lecz wcześniej kobiety
w średnim wieku zdobyły takie kwalifikacje, w przedziale wiekowym 35-44 lat
(32,7%) oraz 45-54 lat (29,9%).
W nowych krajach członkowskich wykształcenie kobiet kierujących gospodarstwami wynosiło 5,0%, w niektórych krajach było znacznie wyższe i wynosiło:
w Czechach - 29,8%, na Łotwie - 19,6%, w Estonii – 18,4% oraz w Polsce – 18,0%.
Z kolei biorąc pod uwagę wiek, to koncentracja kobiet z wyższym wykształceniem
występowała w przedziale wiekowym 45-54 lat (35,1%). Zjawisko to jest zbieżne
dla wszystkich 27 krajów członkowskich (33,7%).

5. Pozycja młodych rolników w rolnictwie Unii Europejskiej
Kierowanie gospodarstwem rolnym według płci pozwala na zobrazowanie tego
zjawiska w układzie dwubiegunowym, jako jednostki zarządzane przez kobietę
lub mężczyznę. Natomiast udział młodych w procesie kierowania dotyczy obu
płci i został zdeterminowany czynnikami demograficznymi, społecznymi oraz gospodarczymi. Wśród tych czynników można wyróżnić tradycję i zwyczaje, występującą rotację pokoleń, wiek osoby przekazującej gospodarstwo rolne, możliwość
przejścia na wcześniejszą emeryturę, sposoby wyodrębniania nowej jednostki
gospodarczej, itp. Różnica wieku między przekazującymi gospodarstwa a następcami powoduje, że młodzi rolnicy obejmują gospodarstwo w stosunkowo późnym wieku. Stąd w dokumentach Eurostatu wiek młodych przyjęto jako 35 lat,
zaś w prawodawstwie unijnym wiek młodych określono na poziomie 40 lat [Rozporządzenie 1999].
Dostęp do kierowania gospodarstwami rolnymi przez młodych rolników był
zróżnicowany nie tylko między UE-15 (5,9%) a NUE-12 (8,8%), ale także w ramach państw członkowskich. Wśród starych krajów UE największy udział młodych rolników w tym procesie wystąpił w Austrii (10,7%), a następnie we Francji
(8,7%) oraz Finlandii (8,5%). Niski udział młodych rolników mał miejsce głównie
w Portugalii (2,6%) i Holandii (3,6%).
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Tabela 5
Liczba młodych rolników kierujących gospodarstwem rolnym
według płci (2013)
w tym

Liczba
kierujących
gospodarstwem
rolnym

Liczba
osób do
35 lat

Procent

Austria

150 470

16 110

Belgia

42 806

Dania

Kraj
członkowski

Kobiety

Procent

10,7

4 210

26,1

11 900

73,9

2 060

4,8

250

12,1

1 810

87,9

42 100

2 000

4,7

190

9,5

1 810

90,5

Finlandia

63 880

5 500

8,5

820

14,9

4 680

85,1

Francja

516 110

45 090

8,7

7 320

16,2

37 770

83,8

Niemcy

299 140

21 280

7,1

2 710

12,7

18 570

87,3

Grecja

723 060

50 180

6,9

13 510

26,9

36 670

73,1

Irlandia

139 890

9 450

6,8

690

7,3

8 760

92,7

Włochy

1 620 890

82 110

5,1

20 710

25,2

61 400

74,8

2 200

160

7,2

20

12,5

140

87,5

Holandia

72 330

2 610

3,6

230

8,8

2 380

91,2

Portugalia

305 270

7 850

2,6

1 900

24,2

5 950

75,8

Hiszpania

989 800

52 790

5,3

9 620

18,2

43 170

81,8

Szwecja

71 100

3 380

4,8

690

20,4

2 690

79,6

186 790

7 640

4,1

870

11,4

6 770

88,6

5 225 836

308 210

5,9

63 740

20,7

244 470

79,3

370 490

25 540

6,9

7 980

31,2

17 560

68,8

Cypr

38 860

1 020

2,6

190

18,2

830

81,8

Czechy

22 870

2 670

11,7

450

16,8

2 220

73,2

Estonia

19 610

1 350

6,9

400

29,6

950

70,4

Węgry

576 810

40 760

7,1

9 570

23,5

31 190

76,5

Łotwa

83 400

4 540

5,4

1 710

37,7

2 830

62,3

Litwa

199 910

11 710

5,9

4 170

35,6

7 540

64,4

Malta

12 540

600

4,8

50

8,3

550

91,7

Luksemburg

W. Brytania
UE-15
Bułgaria

Mężczyźni

Procent
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w tym

Liczba
kierujących
gospodarstwem
rolnym

Liczba
osób do
35 lat

Procent

Polska

1 506 630

221 580

Rumunia

3 859 050

Słowacja
Słowenia

Kraj
członkowski

Kobiety

Procent

Mężczyźni

Procent

14,7

62 240

28,1

159 340

71,9

280 440

7,3

59 600

21,3

220 840

78,7

24 460

1 730

7,1

280

16,2

1 450

83,8

74 650

3 240

4,3

550

16,9

2 690

83,1

NUE-12

6 789 280

595 180

8,8

147 190

23,7

447 990

76,3

UE-27

12 015 116

903 390

7,5

210 930

23,3

692 460

76,7

Źródło: Dane Eurostatu 2015 r.

W nowych krajach członkowskich udział młodych rolników w kierowaniu
gospodarstwami rolnymi był nieco wyższy, w tym w Polsce (14,7%) i Czechach
(11,7%). Z kolei niski udział młodych odnotowano na Cyprze (2,6%) oraz Słowenii (4,3%) czy Malcie (4,8%).
Obok ogólnej liczby osób młodych zarządzających gospodarstwem, ważna jest
także płeć osób w tym zawodzie. Wśród 903,4 tys. młodych rolników pozostających w wieku do 35 lat, kobiety stanowiły 210,9 tys., czyli 23,3%. Zarówno w UE15, jak i NUE-12 udział kobiet był na niskim poziomie. Młode kobiety pracowały
w mniejszych gospodarstwach rolnych. Potwierdzenie tej prawidłowości znajdujemy w państwach charakteryzujących się większym rozdrobieniem agrarnym,
i tak przykładowo udział młodych kobiet wynosił na Łotwie – 37,7%, Litwie –
35,6%, Bułgarii – 31,2% czy Estonii – 29,6%.
Tabela 6
Liczba młodych rolników kierujących gospodarstwem rolnym według
pełnego wykształcenia rolniczego (2013)
Kraj
członkowski

Ogółem
osób do
35 lat

Z pełnym
wykształceniem
rolniczym

Procent

w tym z pełnym wykształceniem rolniczym
Kobiety

Procent

Mężczyźni

Procent

Austria

16 110

6 240

38,7

1 030

16,5

5 210

83,5

Belgia

2 060

1 130

54,8

90

7,9

1 040

92,1

Dania

2 000

180

9,0

20

11,1

160

88,9

Finlandia

5 500

870

15,8

160

18,4

710

81,6

Francja

45 090

26 110

57,9

2 680

10,3

23 430

89,7
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Kraj
członkowski

Ogółem
osób do
35 lat

Z pełnym
wykształceniem
rolniczym

Procent

w tym z pełnym wykształceniem rolniczym
Kobiety

Procent

Mężczyźni

Procent

Niemcy

21 280

3 450

16,2

320

9,3

3 130

90,7

Grecja

50 180

540

1,0

100

18,5

440

81,5

Irlandia

9 450

3 820

40,4

210

5,5

3 610

94,5

Włochy

82 110

11 310

13,8

1 240

10,9

10 070

89,1

160

110

68,7

10

9,1

100

90,9

Holandia

2 610

480

18,4

40

8,3

440

91,7

Portugalia

7 850

860

10,9

140

16,3

720

83,7

Hiszpania

52 790

2 220

4,2

330

14,9

1890

85,1

Szwecja

3 380

1 280

37,9

210

16,4

1 070

83,6

W. Brytania

7 640

2 040

26,7

170

8,3

1 870

91,7

308 210

60 640

19,7

6 750

11,1

53 890

88,9

25 540

390

1,5

90

23,1

300

76,9

Cypr

1 020

10

1,0

0

0

10

100,0

Czechy

2 670

1 100

41,2

160

14,5

940

85,5

Estonia

1 350

340

25,2

80

23,5

260

76,5

Węgry

40 760

2 070

5,1

450

21,7

1 620

78,3

Łotwa

4 540

1 120

24,7

290

25,9

830

74,1

Litwa

11 710

1 740

14,8

400

22,9

1 340

77,1

Malta

600

10

16,7

0

0

10

100,0

Polska

221 580

57 050

25,7

11 640

20,4

45 410

79,6

Rumunia

280 440

1 440

0,5

210

14,6

1 230

85,4

Słowacja

1 730

270

15,6

50

18,5

220

81,5

Słowenia

3 240

740

22,8

90

12,2

650

87,8

NUE-12

595 180

66 280

11,1

13 460

20,3

52 820

79,7

EU-27

903 390

126 920

14,0

20 210

15,9

106 710

84,1

Luksemburg

UE-15
Bułgaria

Źródło: Dane Eurostatu z 2015 r.
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Interpretację pełnego wykształcenia rolniczego, pozostawiono do rozstrzygnięcia krajom członkowskim. W krajach o specjalistycznym rolnictwie, dobrze
zorganizowanych szkoleniach, kursach i praktykach uzupełnionych teorią, uznawano takie kształcenie bez dyplomu, jako pełne wykształcenie rolnicze. Do takich krajów można zaliczyć Francję (57,9%), Belgię (54,8%), Irlandię (40,4%) czy
Luksemburg (68,7%). W nowych państwach UE bardziej formalnie podchodzono
do poziomu wykształcenia, zatem do tej grupy zaliczano tylko osoby z dyplomem licencjata czy magistra odpowiedniej specjalizacji. Ponadto w NUE-12 nie
było zwyczaju, aby młodzi mogli zdobywać kwalifikacje poprzez praktyki, staże
pracy, wymiany, itp. Wśród rolników w wieku do 35 lat wywodzących się z nowych krajów członkowskich, pełnym wykształceniem rolniczym legitymowali się
w dużej mierze młodzi rolnicy z Czech (41,2%), Polski (25,7%), Estonii (25,2%)
oraz Łotwy (24,7%). W całej badanej populacji nieco mniejszym poziomem pełnego wykształcenia rolniczego charakteryzowały się młode rolniczki, w stosunku
do młodych rolników. Całościowe spojrzenie na dwie badane populacje młodych
rolników wskazuje, że w sposób istotny poziom pełnego wykształcenia rolniczego
był wyższy w dawnych krajach członkowskich UE-15 (19,7%), w porównaniu do
nowych państw członkowskich NUE-12 (11,1%), przy średniej dla całej UE na
poziomie 14,0%. Wpływ na tę sytuację miało bardziej rozwinięte w UE-15 kształcenie pozaszkolne, w których uczestniczyły organizacje rolnicze, typu COPA,
COGECA (spółdzielczość) czy CEJA (młodzi rolnicy), oraz zrzeszenia, związki
i towarzystwa rolnicze, które obok kształtowania wspólnej polityki rolnej, wskazywały drogę do spełniania misji bycia dobrym rolnikiem.

6. Uwagi końcowe
Analiza udziału kobiet i młodych rolników w kierowaniu gospodarstwami rolnymi w krajach UE wskazuje na występowanie zarówno cech wspólnych, jak i rozbieżnych. Wiek menadżerów wskazuje, że pozostają one w rękach osób zaawansowanych wiekowo i często były kontynuowane przez osoby pozostające formalnie
na emeryturze. Fakt przewagi mężczyzn w stosunku do kobiet był dominującym
zjawiskiem w obu badanych grupach krajów UE, występujące zaś różnice były
zwykle odzwierciedleniem warunków funkcjonowania rolnictwa.
Udział kobiet w kierowaniu gospodarstwem rolnym pozostawał na niskim
poziomie w stosunku do ich udziału w całej populacji rolników (28,1%). Kobiety natomiast charakteryzują się wieloma pozytywnymi cechami w stosunku do
mężczyzn, są bowiem bardziej otwarte na innowacje, nie boją się podjęcia nowych wyzwań. Kobiety często mają dodatkowe zalety, wyższą świadomość i znajomość lokalnych potrzeb, oraz umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
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[Prugl 2014]. Badacze wskazują, że niski udział kobiet w zarządzaniu ma często
charakter formalny, ponieważ nie odzwierciedla rzeczywistego potencjału kobiet.
Na ogół sądzi się, że menadżer w rolnictwie nie ma pozycji dominującej, lecz charakter partnerski i nie stwarza klasycznego układu przełożony-podwładny. Udział
kobiet jest na ogół wyższy w wymiarze społecznym, co wynika z roli kobiety jako
żony czy matki, czy jej autentycznego współudziału w wykonywaniu czynności
gospodarczych [Women in EU agriculture 2012].
Udział młodych osób w kierowaniu gospodarstwami rolnymi jest nieduży, co
nie zapewnia normalnego następstwa (rotacji) pokoleń (7,5%). Udział ten powinien być nawet dwukrotnie lub trzykrotnie wyższy w stosunku do stanu, co
pozwoliłoby uwolnić starsze pokolenie od pełnienia dotychczasowej roli [Lauwere 2015]. Nie wszystkie dotychczasowe działania w ramach programów rozwoju
obszarów wiejskich okazały się skuteczne dla zmian pokoleniowych w rolnictwie
[Prugl 2014]. Wyniki spisu rolnego i ludności miały znaczenie dla kształtowania
wspólnej polityki rolnej. W programach rozwoju obszarów wiejskich brak odrębnych działań skierowanych do kobiet wiejskich. Natomiast działania związane
z młodymi rolnikami obejmowały renty strukturalne oraz premie. Działania renty strukturalne miały zachęcać rolników do przechodzenia na wcześniejsze emerytury i otwierać drogę do samodzielności młodym rolnikom. W rzeczywistości
rolnicy korzystając z wcześniejszej emerytury, nadal pracowali w gospodarstwie,
a postulat następstwa nie był spełniany. Stąd na skutek wysokich kosztów w kolejnej perspektywie finansowej (2014-2020) zrezygnowano z rent strukturalnych.
Podobną rolę miało odgrywać działanie premie dla młodych rolników. Wprowadzone ograniczenie podejmowania działalności w gospodarstwie jako pierwszego
samodzielnego zawodu, było hamulcem w przejmowaniu gospodarstw rolnych.
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BOGDAN M. WAWRZYNIAK
UDZIAŁ KOBIET WIEJSKICH I MŁODYCH ROLNIKÓW W KIEROWANIU
GOSPODARSTWAMI ROLNYMI W KRAJACH UE

Słowa kluczowe: kobieta wiejska, młody rolnik, kierowanie gospodarstwem rolnym, zarządzanie
STRESZCZENIE

W opracowaniu przedstawiono zagadnienie udziału kobiet wiejskich i młodych rolników w kierowaniu gospodarstwami rolnymi, na tle ogólnej liczby rolników. Badania obejmowały 27 krajów UE, przy czym porównania dokonano odrębnie dla dawnych krajów
członkowskich (UE-15) oraz nowych krajów członkowskich (NUE-12).
W wyniku analizy stwierdzono, że kobiety jako menadżerki reprezentują 28,1% całej populacji zarządzających. Liczba kobiet występujących w odpowiednich grupach
wiekowych była odzwierciedleniem przedziałów wiekowych wszystkich osób kierujących gospodarstwami rolnymi. Wykształceniem na poziomie wyższym charakteryzowało się 4,2% kobiet, przy czym liczba ta była wyższa w NUE-12 – 5,0%, w stosunku do
UE-15 – 2,9%.
Młodzi rolnicy uczestniczyli w zarządzaniu gospodarstwami rolnymi na niskim poziomie (7,5%), co pozostawało w sprzeczności z ich udziałem jako mieszkańców obszarów
wiejskich. Wśród młodych rolników było więcej mężczyzn (76,7%), aniżeli kobiet (23,3%).
Natomiast wykształcenie na poziomie wyższym miało 14,0% ogółu młodych rolników.
BOGDAN M. WAWRZYNIAK
SHARE OF RURAL WOMEN AND YOUNG FARMERS IN THE PROCESS OF MANAGING
FARMS IN EU COUNTRIES.

Keywords: rural woman, young farmer, farm management, management
SUM M A RY

The study presents the issue of the participation of rural women and young farmers in
the process of managing farms, which was depicted in the background of the total number
of farmers. The research covered 27 EU countries, with the comparison made separately
for old member states (EU-15) and new member states (NUE-12).
As a result of the analysis, it was found that women as managers represent 28.1% of
the total population of managers. Studies have shown that the number of women in the
appropriate age groups was a reflection of the age ranges of all managers of farms. Higher
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education was characterized by 4.2% of women, with higher in NUE-12 – 5.0% compared
to EU-12 – 2.9%.
Young farmers participated in farm management at a low level (7.5%), which contradicted their participation as rural residents. Among young farmers there was more male
(76.7%) than women (23.3%). However, education at the higher level had 14.0% of all
young farmers.
e-mail: bogdan.wawrzyniak2@neostrada.pl
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„Ochrona wód przed zanieczyszczeniami w kontekście prawa wodnego”.
Autor: Danuta Nowak. Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, Poznań 2019, s.70.
Ochrona wód, to jedno z ważniejszych zagadnień w ochronie środowiska, wynikające z tzw. dyrektywy azotanowej. W roku 2018 weszło w życie nowe rozporządzenie mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze
źródeł rolniczych, tzw. „Program działań”. W związku z tym, rolnicy/przedsiębiorcy
prowadzący produkcję rolną oraz działy specjalne produkcji rolnej, mają obowiązek
przestrzegania określonych zasad dotyczących nawożenia nawozami naturalnymi
i mineralnymi azotowymi, przechowywania nawozów naturalnych i prowadzenia
określonej dokumentacji.
Niniejsza broszura omawia powyższe zagadnienia oraz przedstawia przykłady
wyliczeń dla zbiorników i miejsc przechowywania nawozów naturalnych oraz dawek stosowania nawozów azotowych mineralnych. Jest skierowana do rolników oraz
przedsiębiorców prowadzących produkcję rolną, a także do doradców rolniczych.

„Uprawa roślin bobowatych drobnonasiennych”. Autorzy: Zygmunt Bilski,
Iwona Kajdan-Zysnarska. Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, Poznań 2019, s.70.
W opracowaniu opisano sposób uprawy najważniejszych roślin bobowatych
drobnonasiennych: koniczyny (czerwona, biała, krwistoczerwona, szwedzka, perska, aleksandryjska), lucerny (siewna, mieszańcowa, chmielowa), seradeli uprawnej,
komonicy zwyczajnej, esparcety siewnej, nostrzyka białego i żółtego. Opisano wymagania glebowe, stanowisko w płodozmianie, przygotowanie gleby, nawożenie, dobór
odmian, siew, ochronę plantacji, przygotowanie do zbioru, zbiór w roku wysiewu
i kolejnych latach.
Pozycja bardzo przydatna zarówno dla pracowników uczelni rolniczych, jak i doradców rolniczych oraz bezpośrednio dla samych rolników.
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” publikowane są również:
“
• informacje
o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do l 100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
14 wierszy, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze), dodatkowo podgląd artykułu w wersji oryginalnej w pliku PDF;
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz
DODATKOWO w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW
w formacie B5;
• dane literaturowe – odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
w kolejności – wyd. zwarte, czasopisma, akty prawne, dokumenty elektroniczne; – przykład: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
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• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za
nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za
odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłany pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i naz
wisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać procentowy wkład
pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egzemplarz autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA F ORM A LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w „Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego”, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.

Wydawcy:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
61- 659 Poznań, ul. Winogrady 63
tel.: 61 823 20 81 fax: 61 820 19 71
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
www.cdr.gov.pl
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 61 848 71 13 fax: 61 848 71 13
e-mail: sekretariat@seria.home.pl
www.seria.home.pl
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Szanowni Państwo!
Przed nami jedne z najpiękniejszych świąt – Święta Bożego
Narodzenia. Sto lat temu nasi przodkowie po raz pierwszy od 123 lat
obchodzili je w wolnej Polsce. Silna wiara i przywiązanie do tradycji
pozwoliły im zachować tożsamość. To oni przekazali nam obraz tych
świąt, jako czasu miłości, radości i rodzinnych spotkań. Przekazali
nam szacunek do zwyczajów i obrzędów. Zachowali pamięć wielu pokoleń, które były przed nimi.
Dziś ten obowiązek spoczywa na nas. Przekażmy najmłodszemu
pokoleniu to co najlepsze – wiarę, patriotyzm i siłę rodzinnego gniazda. Przekażmy atmosferę tych Świąt, z wyjątkową chwilą dzielenia
się opłatkiem, pasterką, ale także z tradycją wigilijnych i świątecznych dań przygotowywanych wspólnie, w myśl starych receptur z rodzinnych stron.
Proszę przyjąć serdeczne życzenia rodzinnej atmosfery pełnej duchowości, pojednania i optymizmu na kolejny rok i dalszą przyszłość.
A świąteczny czas niech upływa Państwu przy obfitości wspaniałej
polskiej żywności.
Szczęść Boże
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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ANDRZEJ PIOTR WIATRAK
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO
JAKO NARZĘDZIE UPOWSZECHNIANIA WIEDZY
O ROLNICTWIE I WSI
Kwartalnik „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” ma już 25 lat, a więc wkroczył w wiek
dorosły, mając spory bagaż doświadczeń dotyczących upowszechniania wiedzy w środowisku wiejskim, jak również uwarunkowań pracy doradczej – wynikających z polityki społeczno-gospodarczej i środowiskowej,
transformacji gospodarczej oraz wejścia Polski
do Unii Europejskiej. Upowszechnianie wiedzy w środowisku wiejskim było
głównym celem powołania Kwartalnika, o czym można przeczytać w numerze 1.
z 1994 r., że „Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie wychodząc naprzeciw
życzeniom doradców pracujących w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, jak również
nauczycieli szkół rolniczych i pracowników naukowych zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wyników badań w praktyce, podjęło się wydawania – co
kwartał – biuletynu poświęconego doradztwu i jego metodyce oraz problemom
związanym z jego organizacją, funkcjonowaniem, zakresem działania, z codzienną
pracą doradczą itp.” (s. 5).
Czy cel ten został zrealizowany? Wydaje mi się, że tak, ale nie w pełni. Złożyły się
na to różne czynniki, sprzyjające realizacji postawionego celu, jak też utrudniające
jego realizację. Do czynników sprzyjających można zaliczyć przede wszystkim:
1. Wsparcie ze strony Oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
wsparcie finansowe, organizacyjne, wydawniczo-edytorskie itd., ale także
merytoryczne;
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2. Odpowiedź ze strony nauki, wyrażająca się w przygotowaniu tekstów do
publikacji. W ciągu 25 lat autorami artykułów byli pracownicy większości
instytutów resortu rolnictwa i rozwoju wsi, a najczęściej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytutu Ochrony Roślin oraz
Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Tak samo autorami tekstów
byli pracownicy ze wszystkich uczelni rolniczych, ale także z pozostałych
uczelni (w tym prywatnych), w których prowadzi się badania w środowisku
wiejskim. To dzięki zaangażowaniu Autorów z różnych ośrodków można
było kształtować tematykę poszczególnych numerów Kwartalnika, a przede
wszystkim uwzględniać sprawy aktualne i istotne, które mogą być przydatne
w pracy doradczej.
3. Wielodyscyplinarność Kwartalnika, gdyż tematyka artykułów obejmowała
różne zagadnienia doradztwa rolniczego oraz doradztwa dotyczącego obszarów wiejskich i ich rozwoju, w tym doradztwa o charakterze rolniczo-technologicznym, ekonomicznym, organizacyjnym, prawnym itd., ale także zawierającego zagadnienia społeczne i środowiskowe.
4. Tematykę publikacji, która najczęściej była związana z aktualnymi zagadnieniami, dotyczącymi rolnictwa i obszarów wiejskich, wymagającymi upowszechnienia, ale też i ich poznania, przygotowania rozwiązań – np. związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w kolejnych perspektywach finansowych Unii Europejskiej. Publikacje w Kwartalniku były do
nich dostosowane, co oznaczało ich aktualność i związek z praktyką.
5. Zapotrzebowanie na wiedzę z wymienionego zakresu, a zwłaszcza przez doradców pracujących w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.
Z kolei do czynników utrudniających w pełni realizację celu wydawania Kwartalnika można zaliczyć:
1. Niewielkie zaangażowanie kadry doradczej w przygotowanie publikacji.
W początkowych numerach jeden z działów Kwartalnika nazywał się
„Z pracy doradczej”, ale wobec braku publikacji z tego zakresu został zamknięty. Również w dziale „Informacje” niewiele jest publikacji przygotowanych przez doradców, upowszechniających ich pracę, opisujących ciekawe rozwiązania i różne rodzaje aktywności, które prowadzą itd.
2. Tak samo aktywność pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego w zakresie przygotowania publikacji do Kwartalnika jest niewystarczająca, z wyjątkiem Oddziału w Poznaniu. W poszczególnych oddziałach Centrum
Doradztwa Rolniczego prowadzona jest ciekawa i pożyteczna działalność,
dlatego też warto byłoby upowszechniać te działania.
3. Nieobecność nauczycieli szkół rolniczych na łamach Kwartalnika, brak informacji o przydatności jego treści w nauczaniu, ale także brak informacji
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o nauczaniu przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych. Kolejne reformy w szkolnictwie zawodowym „oddaliły” zawodowe i średnie szkolnictwo rolnicze od resortu rolnictwa i rozwoju wsi, a wraz z tym od Kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”.
4. Zmniejszenie przedmiotów z zakresu doradztwa rolniczego w uczelniach
rolniczych, a wraz z tym zapotrzebowania na tego rodzaju wiedzę, ale także
ograniczanie badań z tego zakresu, a w następstwie tego także publikacji.
5. Tzw. impaktoza, tj. publikowanie wyników badań tylko w czasopismach,
które mają najwyższą wartość wskaźnika Impact Factor – uznawanego
w tym podejściu za bezpośrednią miarę jakości nie tylko czasopisma, ale
również opublikowanego w nim artykułu oraz autora tekstu. Takie podejście do publikacji ogranicza liczbę publikacji w Kwartalniku, który w dużym
stopniu jest ukierunkowany na doradców pracujących w środowisku wiejskim. W związku z tym warto byłoby pomyśleć także o punktach związanych z upowszechnianiem wiedzy i przekazywaniem jej do praktyki.
Przedstawione uwarunkowania mają wpływ na zakres treści Kwartalnika i jakość publikowanych materiałów. W związku z tym ważne jest, aby wzmacniać
czynniki pozytywne, a ograniczać – czynniki o charakterze negatywnym. W tym
celu konieczna jest współpraca różnych grup – interesariuszy Kwartalnika, aby
wspólnie doskonalić treść poszczególnych numerów oraz dostosować ją do istniejących potrzeb. Szersze uwzględnienie realizacji działań z zakresu doradztwa rolniczego przyczyniłoby się do wymiany doświadczeń, uwzględnienia ich w pracy
doradczej, stosowania nowych rozwiązań itd. Celem programów doradczych jest
nie tylko upowszechnienie wiedzy rolniczej, ekonomicznej, środowiskowej itd.,
ale także stymulowanie postaw etycznych w tym zakresie, w tym przestrzeganie
zasad tzw. dobrej praktyki rolniczej oraz odpowiedzialności społecznej. Taki też cel
realizuje Kwartalnik Zagadnienia Doradztwa Rolniczego.
W okresie wydawania Kwartalnika zmieniał się zakres treści kolejnych numerów, co w dużym stopniu wynikało ze zmienności aktualnych spraw rolnictwa i polskiej wsi. Służebna rola doradztwa znajdowała odzwierciedlenie w treści
kolejnych numerów Kwartalnika, w którym przedstawiano aktualne problemy rolnictwa i wsi oraz towarzyszące im zagadnienia pracy doradczej. Biorąc pod uwagę zawartość poszczególnych numerów Kwartalnika można wyróżnić następujące
okresy, w których szczególną rolę zwrócono – oprócz metodyki doradztwa – na:
1. Lata 1994-1998 – znaczenie informacji rolniczej w rozwijającej się gospodarce rynkowej, uspołecznienie doradztwa, doradztwo dla różnych grup
gospodarstw, restrukturyzację rolnictwa i pozostałych ogniw agrobiznesu,
zarządzanie i marketing w rolnictwie i jego otoczeniu, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszarów wiejskich oraz oświatę rolniczą i pozarolniczą.
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2. Lata 1998-2003 – wspieranie przedsiębiorczości w rolnictwie i pozostałych ogniwach agrobiznesu oraz na obszarach wiejskich, problemy prawne
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, ekologię i rosnące
znaczenie ochrony środowiska, problemy akcesji Polski z Unią Europejską
i dostosowań agrobiznesu, w tym działań dostosowawczych rolników oraz
działań związanych z Programami: PHARE, SAPARD i ISPA.
3. Lata 2004-2010 – rolnictwo i obszary wiejskie w UE, fundusze strukturalne
oraz możliwości i sposoby ich zagospodarowania, przemiany w strukturze
gospodarstw rolniczych, grupy producentów rolnych, programy rolnośrodowiskowe, rozwój zrównoważony i zintegrowany obszarów wiejskich,
kształcenie dla potrzeb rolnictwa i wsi oraz instytucje dla potrzeb rolnictwa
i wsi.
4. Lata 2011 – 2019 – podobna problematyka jak w poprzednim okresie, ale
także: przemiany w strukturze produkcji rolniczej, dochodowość i opłacalność produkcji rolniczej, ochrona środowiska i programy rolnośrodowiskowe, ochrona roślin i agrotechnika, wdrażanie innowacji i partnerstwo innowacyjne, odnowa wsi i zintegrowany rozwój obszarów wiejskich.
Przez 25 lat zmieniło się rolnictwo i wieś, a wraz z tym potrzeby doradcze, które nie zawsze w pełni są dostrzegane, a czasami także zastępowane pracą biurokratyczną. Uwzględnić bowiem należy, że realizacja programów i projektów Unii Europejskiej nie wpływa pozytywnie na pracę doradczą, a sprzyja biurokratyzmowi.
Doradcy zatrudnieni w ODR często podejmują się wypełniania różnego rodzaju
czynności o charakterze biurokratycznym, kosztem pracy doradczej. Nie sprzyja
to pracy doradczej, ani jej efektywności, ale może też prowadzić do dalszego jej
ograniczenia. O tych zagadnieniach była mowa w wielu artykułach, w których
wskazywano, że doradca jeśli ma być wiarygodny, to nie może być „kontrolerem”
wykonania określonych działań przez rolników i mieszkańców wsi. System doradztwa rolniczego ma bowiem za zadanie ich wspomaganie w ocenie istniejącej
sytuacji, pomaganie w wyciąganiu wniosków dotyczących dalszych działań oraz
udzielanie pomocy w podejmowaniu decyzji dotyczących działań przystosowawczych i/lub rozwojowych, powstających i wynikających z aktualnej sytuacji gospodarstwa rolniczego oraz z prowadzonej działalności dodatkowej (np. działalności agroturystycznej). Podstawowym celem doradztwa jest bowiem pomaganie
ludziom, aby pomagali sobie sami poprzez podejmowanie trafnych decyzji dostosowanych do istniejących warunków.
Aktualna, ale też i przewidywana, sytuacja gospodarowania w rolnictwie i na
obszarach wiejskich wyznacza cele i zakres doradztwa, kierunki pracy doradczej,
zadania dla doradców itp., ale podstawowym zadaniem doradztwa rolniczego
pozostaje pomoc producentom rolnym. Odbywa się to poprzez działalność edu-
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kacyjną, dostarczanie informacji rynkowych, dostarczanie informacji o innowacjach technicznych i technologicznych możliwych do zastosowania w gospodarstwie, usprawnieniach organizacyjnych, sytuacji ekonomicznej w otoczeniu rolnictwa, o zmianach w polityce rolnej, wiejskiej, strukturalnej itp. Takiej też wiedzy
dostarczają artykuły publikowane w Kwartalniku. Czasopismo to – zgodnie z jego
założeniem, wyrażonym w numerze 1 – jest przeznaczone dla szerokiego grona Czytelników, poczynając od doradców pracujących w Ośrodkach Doradztwa
Rolniczego, poprzez nauczycieli szkół rolniczych, pracowników naukowych zajmujących się upowszechnianiem wyników badań w praktyce i dla pracowników
instytucji rolniczych, a kończąc na mieszkańcach wsi, w tym zwłaszcza rolnikach.
Zespół Redakcyjny Kwartalnika dziękuje za dotychczasową współpracę Autorom i Czytelnikom oraz liczy na dalszą, uwzględniającą różnorodne sprawy rolnictwa, agrobiznesu i wsi. Jednocześnie prosimy o przesyłanie wypowiedzi dotyczących przyszłej tematyki Kwartalnika i jego treści, jak też zachęcamy do przygotowywania artykułów i informacji o pracy doradczej. Zwracamy się do szerokiego
grona Czytelników, Autorów i Sympatyków, ale przede wszystkim chcielibyśmy
zachęcić Doradców, aby szerzej dzielili się problemami swojej pracy (sukcesami
i trudnościami), co pozwoli w rezultacie doskonalić metody pracy doradczej.
Andrzej Piotr Wiatrak – Redaktor Naczelny
„Zagadnień Doradztwa Rolniczego”
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Zaakceptowany do druku: 15.11.2019

1. Wstęp
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów
wycieczek i przewodników turystycznych3 wskazuje, iż za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane
przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez
nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania
co do wyposażenia, oraz inne wymagania określone w przepisach prawa. Kwestia
ewidencjonowania działalności rolników w tym zakresie zostanie odpowiednio
rozważona w ramach niniejszego artykułu. Wprawdzie wymogi we wskazanym
zakresie zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego już w 1997 roku
[S. Piśko, J. Raciborski 1998] i w swej istocie niewiele się zmieniły, to jednak wiele
sytuacji praktycznych wskazuje na to, iż regulacje te nie są powszechnie znane
i często nie są w ogóle stosowane.
Nie powinno być mowy o funkcjonowaniu i konkurowaniu na rynku usług turystycznych bez przestrzegania podstawowych wymagań prawnych, szczególnie
tych zawartych w regulacjach sektorowych. Nie powinno też być mowy o obejmowaniu działalnością promocyjną, szczególnie finansowaną ze środków publicz1 Wkład pracy: Dominik Borek – 60%, Elżbieta Wyrwicz – 40%.
2 Artykuł prezentuje stan prawny na dzień: 30.09.2019 r.
3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek

i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, 2361, z 2018 r. poz. 650).
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nych, obiektów, które nie spełniają minimalnych wymagań, wynikających z przepisów prawa. Żywiołowy wzrost liczby różnych niezidentyfikowanych obiektów
wpływa na obniżenie poziomu ochrony prawnej interesów konsumentów usług
turystycznych oraz jakości tych usług. Rolnikom, którym przyświeca profesjonalizm w świadczeniu usług, powinno zależeć także na tym, aby mogli wyróżnić się
na rynku usług turystycznych. Podstawowym wyróżnikiem jest możliwość udokumentowania, że działalność prowadzona jest zgodnie z prawem.
Zwrócić należy również uwagę na fakt, iż wejście w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych4 spowodowało zdefiniowanie rolników działających we wskazanym wyżej
obszarze jako przedsiębiorców turystycznych5. W istocie swej działalności, jeśli
w ramach gospodarstwa rolnego świadczone są dodatkowe usługi turystyczne,
może dochodzić do powstawania imprez turystycznych. W takiej sytuacji rolnik
będzie musiał uzyskać wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.
Szczegóły dotyczące różnych rodzajów podejmowanych w gospodarstwach
rolnych aktywności turystycznych, zostaną pokrótce omówione i skonfrontowane
z regulacjami sektorowymi. Przygotowywanie oferty wypoczynku na wsi, w tym
szczególnie kwestie udostępniania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi, będą
ukazane przez pryzmat regulacji szeroko pojętego prawa turystycznego. „Regulacje sektorowe” – pojęcie, które znalazło się w tytule niniejszych rozważań dotyczy
aktów prawnych będących w kompetencjach ministra właściwego ds. turystyki.
Powyższe oznacza, iż pod rozwagę zostały poddane regulacje, za które minister
właściwy ds. turystyki odpowiada w ramach inicjatywy rządowego procesu legislacyjnego. Uzasadnieniem jest tutaj art. 27a ustawy z dnia 4 września 1997 r.
o działach administracji rządowej6, zgodnie z którym dział turystyka obejmuje
sprawy zagospodarowania turystycznego kraju oraz mechanizmów regulacji rynku turystycznego. W pracy wykorzystano metodologię właściwą do badania regulacji prawno-administracyjnych, stąd dominującą jest metoda dogmatyczna,
empiryczna, a także historyczno-prawna [T. Barankiewicz 2012].
4 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach tury-

stycznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 2361, z 2018 r. poz. 650, 1629.
5 Należy zwrócić uwagę, iż przedmiotowa ustawa wdraża do krajowego porządku prawnego
postanowienia dyrektywy 2015/2302, która jest aktem maksymalnej harmonizacji (art. 4 dyrektywy 2015/2302) i stąd ustawodawca krajowy zobligowany był do ścisłego trzymania się oficjalnego
brzmienia wspólnotowego aktu prawnego. Odstępstwa od regulacji dyrektywalnej były dopuszczalne
w ograniczonym zakresie dotyczącym systemu zabezpieczeń przed niewypłacalnością biur podróży.
6 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762,
810 i 1090, 1467, 1544, 1560, 1669 i 1693, 2227).
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2. Organizacja imprez turystycznych w gospodarstwach rolnych
Organizowanie imprez turystycznych w gospodarstwach rolnych nie jest zjawiskiem nowym, ma swoją długoletnią tradycję występowania pod różnymi nazwami.
W doktrynie wskazuje się, że agroturyzm czy agroturystyka nierozerwalnie wiążą
się z wypoczynkiem na wsi i ten element należy najmocniej wyeksponować w rozważaniach przyjętych za przedmiot niniejszego opracowania [E. Wyrwicz 2012].
Imprezy turystyczne, rozumiane jako całościowe pakiety usług turystycznych,
mogą być organizowane przez samych rolników prowadzących gospodarstwa rolne, jak również przez profesjonalnych touroperatorów, którzy jako jeden z komponentów swojego programu dostrzegają wypoczynek na wsi. Sytuacja druga jest
z prawnego punktu widzenia znacznie mniej skomplikowana, ponieważ organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te
mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców
usług turystycznych. Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne w opisywanej sytuacji ponoszą więc odpowiedzialność za swoją część wobec organizatora turystyki,
który czuwa nad realizacją całości pakietu. Niemniej jednak równie powszechne
są praktyki świadczące o samodzielnej organizacji imprezy turystycznej przez rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne.
Najczęściej do utworzenia imprezy turystycznej dojdzie, jeżeli usługi turystyczne zostaną połączone przez rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, w tym na
prośbę podróżnego lub zgodnie z jego wyborem, przed zawarciem umowy obejmującej wszystkie usługi. Imprezą turystyczną będzie połączenie co najmniej
dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub
wakacji. Rodzaje usług turystycznych w rozumieniu ustawy to:
a) zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe7, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów8,
b) przewóz pasażerów,
c) wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych,
d) każda inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej
części usług wskazanych w lit. a–c9.
7 Cele pobytowe to np.: mieszkaniowe, związane z wykonywaniem pracy, natomiast każde inne
to np. cele związane z wypoczynkiem.
8 Nocleg jako część drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego transportu pasażerów to
np. kuszetka w pociągu, kajuta na statku.
9 Zgodnie z dyrektywą 2015/2302 mogą to być m.in.: wstępy na koncerty, imprezy sportowe,
wycieczki lub wstępy do parków rozrywki, wycieczki z przewodnikiem, karnety narciarskie i wypożyczanie sprzętu sportowego, takiego jak sprzęt narciarski lub zabiegi balneologiczne (spa).
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Ustawy nie stosuje się m.in. do imprez turystycznych trwających krócej niż
24 godziny, chyba że obejmują nocleg. Zatem każde połączenie usługi zakwaterowania z przynajmniej jedną dodatkową usługą wymienioną w lit. b-d będzie,
co do zasady, powodowało powstanie imprezy turystycznej. Inaczej w przypadku
połączenia, przykładowo przewozu pasażerów z wynajmem samochodu, jeśli będzie ono trwało krócej niż 24 godziny, podmiot oferujący taki pakiet nie będzie
organizatorem turystyki. Dodatkowo, do utworzenia imprezy turystycznej nie
dochodzi, mimo spełnienia przesłanek, o których mowa w zasadzie wyrażonej
w stosunku do połączenia usługi noclegowej z dodatkową usługą turystyczną, ale
tylko w przypadku połączenia nie więcej niż jednego rodzaju usługi turystycznej,
o której mowa w lit. a-c z jedną lub kilkoma usługami turystycznymi, o których
mowa w lit. d, jeżeli te ostatnie stanowią mniej niż 25% łącznej wartości połączonych usług turystycznych i nie są reklamowane jako istotny element tego połączenia lub zostały wybrane i nabyte po rozpoczęciu realizacji usługi turystycznej,
o której mowa w lit. a-c. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne nie będzie zatem
organizatorem turystyki, w każdym z następujących przypadków, gdy:
1. Wynajmuje pokoje i miejsca na ustawianie namiotów i dodatkowo świadczy
usługi turystyczne (poza wynajmem samochodów i przewozem), jeżeli te
ostatnie stanowią mniej niż 25% łącznej wartości takiego pakietu10;
2. Wynajmuje pokoje i miejsca na ustawianie namiotów i dodatkowo świadczy
usługi turystyczne (poza wynajmem samochodów i przewozem), jeżeli te
ostatnie nie są reklamowane jako ważny element takiego pakietu. Przykładem może być łączenie możliwości najmu krótkotrwałego z usługą zwiedzania rezerwatu przyrody, jeżeli stanowi ono tylko swego rodzaju „dodatek”
do głównej usługi;
3. Gość w gospodarstwie rolnym po rozpoczęciu korzystania z obiektu, dojdzie do wniosku, że chciałby zakupić u rolnika dodatkową usługę turystyczną w postaci przewodnictwa po okolicy (świadczoną przez rolnika);
4. W ramach usługi zakwaterowania świadczy usługi, które są nieodłączną częścią tej usługi turystycznej. Chodzi tu na przykład o sprzątanie zapewnione
w ramach zakwaterowania lub dostęp do urządzeń na miejscu, takich jak np.
10 Przykładowo wynajem pokoju na jeden dzień jest wart 200, natomiast dodatkowe usługi
turystyczne (np. usługa przewodnicka) są warte 50. Sumarycznie wartość pakietu to 250, z tego połączenia 25% to wartość wynosząca 62,5. Biorąc pod uwagę, iż wartość usługi przewodnickiej to we
wskazanym przykładzie 50, połączenie to nie stanowi imprezy turystycznej. Dokonując wskazanego
wyliczenia powinniśmy, co do zasady, opierać się o ceny danych usług, należy jednak pamiętać, iż
sztuczne zawyżanie, bądź zaniżanie cen w pakiecie będzie stanowić czyn zabroniony prowadzący do
obejścia regulacji ustawowych. W takim przypadku kara może być nieunikniona.
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boisko, sala bankietowa, sauna lub sala treningowa przeznaczona dla gości11;
5. Organizuje pakiety turystyczne trwające krócej niż 24 godziny i nie obejmujące zakwaterowania;
6. Prowadzi swoją działalność na zasadach niezarobkowych, kierowaną do
ograniczonej grupy osób i okazjonalnie (w przypadku agroturystyki, sytuacja ta musiałaby dotyczyć modelu, który nie jest nastawiony na zysk, co
w praktyce wydaje się nierealne).
Niemniej jednak należy pamiętać, iż rolnik prowadzący takie gospodarstwo,
w przypadku świadczenia usług turystycznych będzie traktowany jako przedsiębiorca turystyczny w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych [Borek,
2018]. Powyższe wynika z faktu, iż ustawodawca traktuje w ten sposób także pojedynczego dostawcę usług turystycznych, jeśli prowadzi swą działalność w sposób
odpłatny (czyli pobiera z tego tytułu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny) [Borek,
Wyrwicz – mat. w druku]. Kwestia ta ma jedynie wymiar teoretyczny, w praktyce
dopóki rolnik nie stanie się organizatorem turystyki, jego zobowiązania wynikające z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
mogą nie zaistnieć, chyba że mamy do czynienia z przedsiębiorcą ułatwiającym
nabywanie powiązanych usług turystycznych.

3. Wiązanie usług turystycznych w gospodarstwach rolnych
Powiązane usługi turystyczne (PUT) to produkt, który nie stanowi imprezy turystycznej. Połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych
nabytych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objęte odrębnymi umowami
z dostawcami poszczególnych usług turystycznych, stanowi PUT, jeśli przedsiębiorca turystyczny ułatwia podróżnym nabywanie usług turystycznych:
1) przy okazji jednej wizyty lub kontaktu z jego punktem sprzedaży z możliwością dokonania wyboru i zapłaty odrębnie za każdą usługę turystyczną lub
2) w sposób ukierunkowany od innego przedsiębiorcy turystycznego w zakresie co najmniej jednej dodatkowej usługi turystycznej, jeżeli umowa z tym
przedsiębiorcą turystycznym zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po
potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.
Biorąc pod uwagę powyższe, rolnik prowadzący gospodarstwo rolne stanie się
przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych w następujących przypadkach:
11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie
(WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG.
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1. Sprzedaży klientowi usługi zakwaterowania w gospodarstwie rolnym za jednoczesnym umożliwieniem i ułatwieniem wybrania i opłacenia dodatkowych usług turystycznych pochodzących od innych podmiotów;
2. Ułatwienia klientowi, w sposób skierowany bezpośrednio do innego usługodawcy, zawarcia dodatkowej umowy o usługę turystyczną, jeżeli zostanie
ona zawarta w przeciągu 24 godzin od potwierdzenia rezerwacji usługi zakwaterowania w gospodarstwie rolnym.
3. Wynajmu pokoi i miejsc na ustawianie namiotów, jeśli dodatkowo ułatwia
nabywanie usług turystycznych (poza wynajmem samochodów i przewozem), jeżeli te ostatnie stanowią więcej niż 25% łącznej wartości takiego
produktu turystycznego.
Powyższe przykłady świadczą o tym, że powiązane usługi turystyczne mogą
być świadectwem kooperacji w prowadzonym gospodarstwie rolnym, niemniej
jednak należą do rzadkości. Spełnienie przesłanek czy to organizacji imprez turystycznych czy ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych, będzie
wymagało każdorazowo uzyskania wpisu we właściwym rejestrze organizatorów
turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Powyższe jest o tyle istotne, że wymogi formalne, jakie stawia się przed
podmiotami tego typu, dotyczą w głównej mierze spełnienia przesłanki posiadania właściwego, pełnego zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności. Zgoła odmienna sytuacja dotyczy dostawców pojedynczych usług turystycznych12, którzy
jako gestorzy gospodarstw rolnych mogą podjąć się aktywności innego rodzaju,
o czym szerzej w dalszej części niniejszych rozważań.

4. Usługi hotelarskie w gospodarstwach rolnych
Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych (nazwa zmieniona poprzez art. 64 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych) w zakresie świadczenia usług hotelarskich dotyczy unormowania zasad ich świadczenia oraz określenia minimalnych wymagań co do wyposażenia oraz zakresu usług w obiektach hotelarskich
oraz w innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w art. 3 ust. 1 pkt 8 stanowi, iż przez użyte w ustawie określenie „usługi hotelarskie” należy rozumieć krótkotrwałe, ogólnie dostępne
wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc
na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie,
w obrębie obiektu, usług z tym związanych.
12 Tradycyjnie rozumianych jako usługodawcy turystyczni.
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Ww. ustawa w art. 35 ust. 1 i 2 stanowi, że usługi hotelarskie mogą być świadczone:
 w obiektach hotelarskich, które spełniają:
– wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został
zaszeregowany,
– wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi
przepisami;
 w innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, oraz wymagania
sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.
Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te
spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia oraz wymagania sanitarne,
przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.
Minimalne wymagania co do wyposażenia dla „innych obiektów, w których są
świadczone usługi hotelarskie” określone zostały w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie13.
Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych nakłada na rolników świadczących usługi hotelarskie w gospodarstwach rolnych także obowiązek:
 zgłoszenia tego obiektu do „Ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie”, prowadzonej przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast,
 informowania właściwego organu o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.
Potwierdzeniem zgłoszenia obiektu do „Ewidencji innych obiektów, w których
są świadczone usługi hotelarskie” jest zaświadczenie, wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Należy podkreślić, iż „Ewidencja …”, o której mowa powyżej, jest zupełnie
odrębną ewidencją w stosunku do „Ewidencji działalności gospodarczej”, także prowadzonej przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. „Ewidencję
obiektów hotelarskich” prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu
na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.
Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodni13 Obwieszczenie Ministra Sportu I Turystyki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).
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ków turystycznych od chwili wejścia w życie, tj. od dnia 1 lipca 1998 roku (wówczas
pod nazwą – Ustawa o usługach turystycznych) normuje zasady świadczenia usług
hotelarskich w obiektach hotelarskich, do których zalicza się tylko i wyłącznie: hotel,
motel, pensjonat, kemping (camping), dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe,
schronisko oraz pole biwakowe, a także w innych obiektach, w których świadczone
są usługi hotelarskie. I chociaż w zasadach tych nie nastąpiły znaczące zmiany, to
zauważa się niejednokrotnie, iż w praktyce nie są one zbyt dobrze znane, zarówno
przez niektórych usługodawców, jak i niektóre właściwe organy.
Przykładem na potwierdzenie niewystarczającej znajomości tych zasad ze
strony usługodawców może być wypełnienie niektórych ankiet nadesłanych w ramach Konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”. Na
pytanie „Czy oświadczasz, że obiekt wpisany jest do ewidencji innych obiektów
hotelarskich, prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce ich położenia oraz spełnia minimalne wymagania co
do wyposażenia?” większość uczestników konkursu odpowiedziało „TAK”. Jednak niektórzy uczestnicy konkursu w tej rubryce podali numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), która stanowi umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie
realizują podmioty gospodarcze. PKD została wprowadzona na podstawie ustawy
o statystyce publicznej do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz
rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. PKD zatem nie ma nic wspólnego z „Ewidencją innych
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie”.
Z kolei właściciele lub zarządzający obiektami hotelarskimi odpowiadali na to
pytanie „NIE”, ale podawali w tej rubryce numer bez wyjaśnienia czego ten numer
dotyczy. Po szczegółowym sprawdzeniu okazało się, że pod podanym numerem
dany obiekt był wpisany do „Ewidencji obiektów hotelarskich”, prowadzonej przez
marszałka województwa, co oznaczało, że obiekt spełniał wymagania ustawowe.
Z opisanej sytuacji wynika także, iż doprecyzowania wymaga ankieta konkursowa,
w której powinny znaleźć się dwa odrębne pytania – o dwie odrębne ewidencje.
Uzupełnieniem wymogów w zakresie usług hotelarskich, wynikających z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, jest w odniesieniu do „innych obiektów, w których świadczone są
usługi hotelarskie” system oceny Wiejskiej Bazy Noclegowej prowadzony od wielu
lat przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” (PFTW
„GG”). Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej polega na nadaniu poszczególnym obiektom noclegowym określonej kategorii, świadczącej o jakości wyposażenia i oferowanych usług. Pozwala na uporządkowanie i uzyskanie przejrzystości
ofert oraz stworzenie produktów turystycznych wiarygodnych jakościowo.
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Kategoryzacja stanowi narzędzie sprawowania kontroli nad jakością ofert gospodarstw agroturystycznych. System kategoryzacji jest systemem dobrowolnym.
Kategoryzacją objęte są obiekty znajdujące się na terenach wiejskich, które nie
podlegają ustawowemu obowiązkowi kategoryzacji, gdyż należą do grupy „inne
obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie”. Skategoryzowane obiekty
gwarantują odpowiednio wysoką jakość usług i są chętniej odwiedzane przez gości, zaś kwaterodawca zyskuje prawo do zamieszczania oferty w materiałach promocyjnych PFTW „GG” oraz prawo do posługiwania się zastrzeżonym znakiem
Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” przez okres
czterech lat. Świadectwem sprawdzonej jakości kwater wiejskich są słoneczka.
Maksymalnie można uzyskać III kategorię, czyli trzy słoneczka. System kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej klasyfikuje obiekty do jednego z dwóch rodzajów: „Wypoczynek u rolnika” lub „Wypoczynek na wsi”14. Przedstawiony system
kategoryzacji PFTW „GG” zakłada ważność nadanej kategorii przez cztery lata
i jej okresowe weryfikowanie. Jeśli zatem nadano konkretnemu obiektowi kategorię w roku 2014, a w roku 2019 obiekt nie został zgłoszony do weryfikacji kategorii, to oznacza, że aktualnie nie jest skategoryzowany przez PFTW „GG”.
Jednak dla niektórych wnioskodawców, wypełniających ankietę we wspomnianym już Konkursie „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk turystyki wiejskiej” nie
było to oczywiste, gdyż odpowiadając na pytanie „Obiekt jest skategoryzowany
w ramach systemu oceny Wiejskiej Bazy Noclegowej i posiada status obiektu „Wypoczynek u rolnika” albo „Wypoczynek na wsi” odpowiedzieli „TAK”, chociaż nie
zgłosili swojego obiektu do weryfikacji kategoryzacji, a poprzednia utraciła ważność. Oferty takie zostały odrzucone na etapie oceny pod względem formalnym.
Opisane wyżej sytuacje potwierdzają fakt, iż znajomość przepisów prawnych oraz
znajomość zasad, dobrowolnie przyjętych do stosowania, nie jest mocną stroną
niektórych usługodawców.

5. Przewodnictwo turystyczne w gospodarstwach rolnych
Usługi przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek zostały uregulowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (wcześniej ustawa o usługach
turystycznych).
W art. 20 i art. 21 ust. 1 tej ustawy wymienione zostały cztery zawody: przewodnik turystyczny miejski, przewodnik turystyczny terenowy, przewodnik turystyczny górski i pilot wycieczek. Do końca 2013 r. wszystkie ww. zawody były
zawodami regulowanymi, co oznacza, że określono prawne wymogi do ich wykonywania. Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wyko14 https://pftw.pl/kategoryzacja/Kategoryzacja/kategoryzacja
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nywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829) wprowadzono zmianę
do ustawy o usługach turystycznych, polegającą na zniesieniu obowiązku odbycia
szkolenia regulowanego, zdania egzaminu oraz uzyskania uprawnień wydawanych przez marszałka województwa, aby wykonywać zawody: przewodnika turystycznego miejskiego i terenowego oraz pilota wycieczek.
Pozostawiono określenie zawodu przewodnika turystycznego wraz z jego zadaniami i podziałem na rodzaje (górski, terenowy, miejski), podobnie jak w odniesieniu do zawodu pilota wycieczek. Zatem zawód przewodnika turystycznego miejskiego i terenowego, a także zawód pilota wycieczek można określić jako
zawody definiowane [Raciborski, 2018}. W konsekwencji zadania przewodnika
miejskiego i terenowego oraz zadania pilota wycieczek może obecnie wykonywać każda osoba, która jest pełnoletnia, posiada wykształcenie średnie i nie
była karana za wybrane przestępstwa. Regulacje utrzymano jedynie w stosunku do zawodu przewodnika górskiego, z uwagi na fakt, że jest to zawód z obszaru bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Gospodarze oferujący nocleg są często otwarci, by być przewodnikami po okolicy – mogą to robić nieodpłatnie lub
świadczyć usługi odpłatnie – nie staną się organizatorami turystyki jeśli wartość
tej usługi stanowić będzie mniej niż 25% wartości całości usług. Pomocy w kojarzeniu turystów z mieszkańcami odwiedzanych miejsc, którzy chcą świadczyć
usługi przewodnickie i pilockie, aby pomagać poznawać turystom swoją kulturę
od środka udziela m.in. serwis internetowy Trip4real. Bazuje on na zapewnianiu
unikalnych doświadczeń turystycznych i patrzeniu na odwiedzane miejsca przez
pryzmat doświadczeń jego mieszkańców. Serwis działa od 2013 roku w kilku krajach w Europie (Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech).

6. Podsumowanie
W niniejszym artykule omówiono najważniejsze zagadnienia, związane ze stosowaniem w praktyce regulacji sektorowych w turystyce. Znacząca część tych regulacji
została wprowadzona ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych, która weszła w życie 1 lipca 2018 roku.
Przedstawione zostały sytuacje, w których w ramach gospodarstwa rolnego
świadczone są dodatkowe usługi turystyczne, co może powodować powstawanie
imprez turystycznych, a tym samym powodować konieczność uzyskania przez
rolnika wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Istotne jest, aby każdy rolnik,
świadczący usługi turystyczne świadomie podejmował decyzje o zakresie swojej
działalności, unikając w konsekwencji działalności niezgodnej z prawem.
W odróżnieniu od nowych regulacji, wprowadzonych ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, wymogi w zakresie minimalnych
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wymogów dla obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone
usługi hotelarskie, a także zasady ewidencjonowania tych obiektów zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego już w 1997 roku [S. Piśko, J. Raciborski 1998]
i w swej istocie niewiele się zmieniły, to jednak opisane sytuacje praktyczne wskazują
na to, iż regulacje te nie są powszechnie znane i często nie są w ogóle stosowane.
Działanie zgodnie z prawem i możliwość udokumentowania tego faktu, to jeden
z podstawowych warunków wiarygodności i jakości na rynku usług turystycznych.
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STRESZCZENIE

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych wskazuje, iż za inne obiekty, w których mogą być
świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje
i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych,
jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, oraz inne wymagania określone w przepisach prawa. Kwestia ewidencjonowania działalności rolników
w tym zakresie została odpowiednio rozważona w ramach niniejszego artykułu. Odniesienie dotyczyć będzie również obszaru regulacji ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. To wszystko zaprezentowane
w relacji do działalności gospodarstw rolnych, celem ukazania ich specyfiki na gruncie
regulacji prawa turystycznego.
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TOURIST ACTIVITY OF FARMS AGRICULTURAL IN THE TOURIST SECTORAL REGULATIONS

Keywords: farms agricultural, agritourism, tourist events, linked travel arrangements,
hotel services, tourist guidance
SUM M A RY

The Act of 29 August 1997 on hotel services and services of tour leaders and tourist
guides indicates that other facilities in hotel services may be provided in rooms and places
rented by farmers on their farms agricultural, if the facilities have the minimum requirements for equipment, and other requirements. The article will also apply to the area of regulation of the Act of 24 November 2017 on tourist events and linked travel arrangements.
All of the cases will be presented in relation to the activity of farms agricultural, in order
to show their specificity under the regulations of tourist law.
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1. Wstęp
Turystyka wiejska stanowi ciekawy obszar badań naukowych. Można ją analizować m.in. w kontekście dywersyfikacji funkcji obszarów wiejskich, aktywności
pozarolniczej mieszkańców wsi, zmian w popycie na usługi turystyczne, trendów
na rynku turystycznym, itp. Rozwój zarówno podaży ofert turystyki wiejskiej, jak
i popytu na te oferty, jest przedmiotem badań naukowców z różnych ośrodków
naukowych.
Turystyka wiejska doczekała się też licznych definicji, a ich autorzy zgodni są,
że jest to forma turystyki, która [A. Balińska, I. Sikorska-Wolak 2009]:
 odbywa się na obszarach prawdziwej wsi, czyli takiej, gdzie zabudowa, zagospodarowanie przestrzenne, aktywność ludności zdominowane są przez
rolnictwo,
 zapewnia ciszę, spokój i nieograniczony kontakt z przyrodą,
 w sposób racjonalny wykorzystuje zasoby miejscowe (społeczne, przyrodnicze, kulturowe),
 charakteryzuje się małą skalą przedsięwzięcia (niewielka liczba miejsc noclegowych i gastronomicznych) tak, aby pierwotna funkcja rolnicza obszaru
nie została zdominowana przez funkcję turystyczną,
 bazuje na istniejącej zabudowie (pozwala na wykorzystanie wolnej bazy lokalnej, adaptowanie starych młynów, stajni, spichlerzy, itp.) i zasobach pracy (zagospodarowuje nadwyżkę siły roboczej).
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W opracowaniu przyjęto, że uwzględniając stronę podażową, turystyka wiejska
to „forma aktywności społeczności autochtonicznej zmierzająca do racjonalnego
wykorzystania zasobów przyrodniczych, kulturowych, lokalizacyjnych, mieszkaniowych oraz kapitału ludzkiego, w celu stworzenia oryginalnej i kompleksowej
oferty spędzania czasu wolnego dla turysty i odwiedzającego” [A. Balińska 2016].
Z punktu widzenia popytu na usługi turystyczne, turystyka wiejska to „forma
spędzania czasu wolnego na obszarach wiejskich o funkcji rolniczej, odbywająca się indywidualnie lub w niewielkich grupach z poszanowaniem dla walorów
przyrodniczych i wartości społeczno-kulturowych obszaru” [A. Balińska 2016].
Z uwagi na to, że turystyka wiejska jest pojęciem bardzo pojemnym, to istnieje
potrzeba wyodrębnienia obszarów bardziej homogenicznych, które byłyby przydatne nie tylko ze względów poznawczych, ale mających również swoje odzwierciedlenie w praktyce gospodarczej.
W ramach turystyki wiejskiej można zatem wyodrębnić:
 ekoagroturystykę (realizowaną w gospodarstwach, w których produkcja odbywa się na zasadach ekologicznych),
 tradycyjną agroturystykę (pobyt ma miejsce w gospodarstwie rolnym o zróżnicowanej produkcji rolniczej),
 wiejską turystykę aktywną (w tym rowerową, kajakową, jeździecką),
 wiejską turystykę przyrodniczą (realizowaną na terenach przyrodniczo cennych, w lasach, parkach krajobrazowych itp.),
 enoturystykę (pobyt w gospodarstwach specjalizujących się w uprawie winogron i produkcji wina),
 wiejską turystykę kulturową (główną atrakcją jest kultura wsi).
Przedmiotem zainteresowań badawczych jest wiejska turystyka kulturowa,
która jest definiowana jako wypoczynek dający gościom: „możliwości udziału
w tradycyjnym wiejskim życiu danego regionu, poznanie obyczajów, systemów
wartości ludzi, szansę powrotu do natury i odkrywania tradycji” [J. Poczta 2013].
W literaturze proponowany jest też termin „turystyka wiejskiego dziedzictwa”
[C. J.A. Mitchell, M. Shannon 2018]. Potencjał wiejskiej turystyki kulturowej opiera się w dużym stopniu na kulturze ludowej rozumianej jako „suma wytworów
ukształtowanych w ramach wiejskiej społeczności lokalnej” [T. Jędrysiak 2008].
Główne elementy kultury ludowej to [J. Mokras-Grabowska 2006]:
 kultura duchowa czyli folklor, w tym: śpiew, taniec, muzyka, poezja, zwyczaje, obrzędy, wierzenia, normy estetyczne, wiedza empiryczna, znajomość
technik wytwórczych, prawo zwyczajowe;
 kultura materialna (rzemiosło użytkowe i jego produkty finalne m.in.: budownictwo, kowalstwo użytkowe, garncarstwo, tkactwo, plecionkarstwo);
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twórczość ludowa (rzemiosło artystyczne): kowalstwo artystyczne, snycerstwo, rzeźbiarstwo, malarstwo, drzeworytnictwo, hafciarstwo, koronkarstwo, tkactwo artystyczne, wycinkarstwo, zabawkarstwo.
Występowanie wymienionych elementów kultury ludowej w poszczególnych
regionach jest zróżnicowane. Relatywnie łatwo jest zidentyfikować folklor czy elementy twórczości ludowej na Kurpiach, Kaszubach, Podhalu czy Ziemi Łowickiej.
Mniej widoczne są one w pozostałych częściach kraju.


2. Cel i metoda badań
Celem opracowania było określenie możliwości rozwoju i istoty wiejskiej turystyki kulturowej w kontekście torii rozwoju endogenicznego. Artykuł ma charakter
analityczny. Wykorzystano analizę materiałów źródłowych, na którą złożyły się
opracowania naukowe z zakresu teorii rozwoju endogenicznego, turystyki wiejskiej i kultury. Zaprezentowano wybrane wyniki badań dotyczące roli walorów
kulturowych w wyborze turystyki wiejskiej jako formy spędzania czasu wolnego.
Przyjęto założenie, że to właśnie aktywne zainteresowanie ze strony turystów stymuluje wiejskich kwaterodawców do uwzględniania tego elementu w kreowanej
przez siebie ofercie turystycznej.

3. Turystyka wiejska a teoria rozwoju endogenicznego
Specyfika wiejskiej turystyki kulturowej sprawia, że jej rozwój można interpretować wykorzystując teorię rozwoju endogenicznego. Zgodnie z tą koncepcją, stymulatorem rozwoju danego obszaru są czynniki wewnętrzne tworzące jego potencjał (niedoskonałość neoklasycznej teorii wzrostu, przyjmującej, że kluczowe
znaczenie mają czynniki egzogeniczne spowodowała w latach 90. XX w. rozwój
teorii uwzględniających zasoby endogeniczne). Do podstawowych modeli rozwoju endogenicznego zalicza się model R. E. Lucasa (1988) i model P. M. Romera
(1986), które opierają się na założeniu, że wielkość produkcji jest funkcją kapitału
(fizycznego, ludzkiego) oraz aktualnego poziomu technologicznego [por.: P. Dykas, T. Tokarski 2013; P. Churski 2004; K. Flisikowski 2011; P. M. Romer 1994].
Główne założenia teorii rozwoju endogenicznego zakładają więc, że [B. Fiedor,
K. Kociszewski 2010]:
 w gospodarce nie występuje doskonała konkurencja ani na rynkach towarowych, ani rynkach czynników produkcji, ponieważ istnieją bariery wejścia
na rynek;
 czynniki produkcji są w sensie fizycznym doskonale mobilne, ale ograniczona mobilność charakteryzuje ich warstwę polityczną i instytucjonalną;
 wynalazki podobnie, jak pozostałe czynniki produkcji, cechuje to, że nie
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wszyscy ludzie mają do nich jednakowy dostęp w tym samym czasie (przede
wszystkim ze względów finansowych);
 istnieje ograniczona homogeniczność pracy i kapitału, na które wpływają
np. czynniki klimatyczne;
 jest możliwa substytucyjność czynników produkcji w obrębie danej gospodarki, pod warunkiem korzystnych uwarunkowań polityczno-instytucjonalnych;
 gospodarka nie ma wyłącznie prywatnego charakteru i nie wyklucza efektywnego działania sektora publicznego;
 występują rosnące korzyści skali;
 postęp techniczny ma charakter endogeniczny i wynika z poziomu ludzkiej
aktywności.
Z kolei A. Paczoski [2010] zauważa, że koncepcja rozwoju endogenicznego
opiera się na trzech płaszczyznach tj.:
1) wyeliminowanie istniejących barier rozwojowych,
2) wykorzystanie specyficznych uwarunkowań regionalnych,
3) pobudzenie współpracy wewnątrzregionalnej oraz wspieranie lokalnych czynników rozwoju. Potencjał rozwojowy regionu traktowany jest tu bardzo szeroko, a w przypadku turystyki wiejskiej obejmuje przede wszystkim elementy
przyrodnicze, gospodarcze i społeczne. Do pierwszej grupy należy zaliczyć
tereny leśne, parki krajobrazowe, pomniki przyrody i inne formy ochrony
krajobrazu. Są to też dziko żyjące zwierzęta. Przyroda jest również elementem
dziedzictwa kulturowego, czego przykładem są parki przypałacowe i podworskie, przydrożne aleje drzew itp. Często są to jedyne pozostałości po dawnych
majątkach magnackich lub szlacheckich.
Potencjał gospodarczy jest terminem bardzo pojemnym i obejmuje przede
wszystkim: możliwości inwestycyjne, środki własne, subwencje, poziom i kierunek rozwoju produkcji rolnej, regulacje prawne, możliwości współpracy poziomej
i pionowej.
Potencjał społeczny to struktura demograficzna lokalnej społeczności, jej wiedza i umiejętności, materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Ten komponent potencjału rozwojowego obejmuje też zmiany w trendach konsumenckich, które widoczne są również w zmianach popytu na usługi turystyczne. Turyści coraz częściej poszukują autentyczności, osadzonych w zwyczajach przejawów
życia, nawiązującego do tradycji budownictwa, zdobnictwa czy stroju.
W zależności od pomysłowości lokalnych usługodawców oraz potrzeb uczestników ruchu turystycznego, poszczególne elementy potencjału mogą być w większym lub mniejszym stopniu wykorzystywane dla rozwoju funkcji turystycznej.
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Jak podkreśla D. Kuder [2014] istotne jest to, że akumulacja wiedzy naukowo-technicznej i kapitału ludzkiego, które są efektem celowych inwestycji, prowadzi do efektów zewnętrznych, czyli mogą z nich korzystać nie tylko podmioty
ponoszące koszty ich akumulacji, ale i ich otoczenie. Tak więc rozwój turystyki
wiejskiej, a szczególnie wiejskiej turystyki kulturowej może przynosić namacalne
efekty ekonomiczne i społeczne dla całej społeczności.
W ramach teorii rozwoju endogenicznego podkreśla się też często wiedzę i innowacje jako podstawę rozwoju regionalnego. Innowacje, szczególnie w kontekście turystyki, zwykle mają formę innowacji produktowych, marketingowych czy
społecznych, a niezwykle rzadko technologicznych. Zmiany w sposobie funkcjonowania, aktywizacja zawodowa i społeczna osób zaangażowanych w działalność
turystyczną, przyczynia się do zaktywizowania całej społeczności. Jest to naturalna konsekwencja rozwoju funkcji turystycznej i efektu mnożnikowego turystyki.
Istotnym atutem budowania oferty na bazie kultury jest również obniżenie ryzyka
sezonowości [J. M. G. Martinez, J. M. M. Martin i inni 2019], co jest ważne dla
stabilizacji funkcji turystycznej na obszarach wiejskich. Innowacją i ciekawym
przykładem wykorzystania dziedzictwa kulturowego są zagrody edukacyjne,
które mogą funkcjonować na bazie gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego. W tym drugim przypadku przyjmowanie grup dziecięco-młodzieżowych jest
bardzo dobrym sposobem zagospodarowania tzw. „niskiego” sezonu [I. Sikorska-Wolak, K. Krzyżanowska i inni 2018, M. Bogusz, E. Kmita-Dziasek 2015]. O roli,
randze kultury w funkcjonowaniu sieci zagród edukacyjnych świadczy to, że jest
ona jednym z trzech celów ich działania („zachowanie dziedzictwa kulturowego
wsi”) oraz jednym z pięciu celów edukacyjnych („edukacja w zakresie dziedzictwa
kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej”)
realizowanych w zagrodach.
Zagrody edukacyjne wpisują się w koncepcję zaproponowaną przez S. Korenik, A. Zakrzewską-Półtorak [2011]. Ich zdaniem warunkiem rozwoju gospodarki w regionie jest dążenie do jednej z trzech wymienionych poniżej sytuacji:
 wykorzystania nagromadzonego i świadomie tworzonego kapitału ludzkiego (umiejętności, wiedza również ukryta) oraz stymulowania procesów
„uczenia się”,
 wykorzystania występującego kapitału społecznego (np. skłonności ludzi do
wspólnych działań),
 wykorzystania współpracy i relacji zachodzących pomiędzy działającymi
w regionie podmiotami gospodarczymi.
Wymienione sytuacje wykorzystywane są nie tylko w zagrodach edukacyjnych, ale i szeroko rozumianej turystyce wiejskiej. Potwierdzenie tego znajdujemy w praktyce gospodarczej. Dzięki współpracy, wymianie wiedzy, umiejętności
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i doświadczeniu, lokalni mieszkańcy są w stanie tworzyć atrakcyjny i niepowtarzalny sieciowy produkt turystyczny. Może on być tworzony na zasadzie klastrów.
Geneza koncepcji klastrów sięga schyłku XIX wieku i jest związana z pomysłem
dystryktów przemysłowych A. Marshalla. Podkreślał on istnienie trzech czynników wpływających na poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, czyli
przepływ wiedzy, specjalizację w produkcji i usługach oraz specjalizację siły roboczej [J. Staszewska 2009]. Klastry stały się przedmiotem zainteresowania wielu
naukowców, w tym: F. Perrouxa, A. Webera, W. M. Hoovera, M. Portera. Koncepcja klastrów proponowana przez M. Portera wydaje się najbardziej dojrzała
i najpełniej pasująca do współczesnych systemów gospodarczych. Kultura ludowa
przynależna jest nie tylko rolnikom, ale również pozostałym mieszkańcom wsi.
Jest ważnym elementem więziotwórczym oraz sprawia, że potencjał turystyczny
jest bogatszy i obejmuje cały obszar wiejski, nie tylko ludność rolniczą. Kultura
stanowi też bardzo dobrą płaszczyznę nawiązywania współpracy.
W koncepcji rozwoju endogenicznego mieści się nowy instrument terytorialny
wprowadzony przez Komisję Europejską do realizacji w perspektywie finansowej
2014-2020 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczności (RLKS). Zgodnie z przepisami rozporządzenia ramowego RLKS jest [Zasady realizacji instrumentu…]:
 skierowany na obszary poniżej szczebla regionalnego,
 kierowy przez lokalne grupy działania, w których skład wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców (żadna z grup interesu nie może posiadać więcej
niż 49% głosów, a minimum 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru
pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi),
 prowadzony na podstawie zintegrowanych i wielosektorowych strategii rozwoju,
 zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb lokalnych i potencjału oraz zawiera elementy innowacyjne i integrujące.
Prezentowane w opracowaniach naukowych badania wskazują, że rola walorów kulturowych w rozwoju turystyki wiejskiej nie jest wiodąca. Atrakcją najczęściej wskazywaną zarówno przez wiejskich kwaterodawców, jak i turystów, są:
cisza, spokój i kontakt z przyrodą. Kultura i walory kulturowe traktowane są jako
atrakcja towarzysząca, co znajduje potwierdzenie w badaniach naukowych prowadzonych wśród turystów wypoczywających w gospodarstwach agroturystycznych. Z badań A. Balińskiej wynika, że poznanie wiejskiego życia było ważne dla
22% respondentów uprawiających agroturystykę, a uczestnictwo w imprezach
kulturalnych było istotne tylko dla 6% [A. Balińska 2014]. Podobne wyniki znajdujemy w badaniach prowadzonych przez:
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J. Zawadkę [2015] – „folklor, tradycje i materialne dziedzictwo kulturowe”
były ważne dla 31,2% respondentów planujących pierwszy pobyt w gospodarstwie agroturystycznym i 30,4% dla wyjeżdżających po raz kolejny;
 J. Ulgisa [2018] – dla 27,1% respondentów motywem wyboru obszaru destynacji turystycznej oraz wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym
była „możliwość poznania kultury odwiedzanego regionu”;
 M. Bogusz, S. Galiszewską [2017] – walory kulturowe były ważne przy wyborze gospodarstwa agroturystycznego tylko dla 5% turystów;
 K. Żelazną, M. Woźniczko [2005] – znaczenie walorów kulturowych regionu przy wyborze oferty turystycznej na wsi było dla turystów umiarkowane,
tj. w skali 1-5 określane na poziomie 3,8 w woj. lubelskim do 2,8 w woj.
lubuskim i 2,9 w woj. pomorskim;
 I. Wilk, M. Keck-Wilk [2013] – elementy folkloru w postaci pokazu pieczenia chleba cieszyły się zainteresowaniem aż 68,3% respondentów, a ubijania
masła 48,3%.
Ranga walorów kulturowych jest w przytoczonych badaniach różna. Wprawdzie
na stronie www.agroturystyka.pl, należącej do Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne, zamieszczono informację, że „polska wieś to kolorowy korowód obyczajów, folkloru i sztuki ludowej, a także wspaniałe smaki dawnej
kuchni. Od Pomorza, przez zielone niziny, wzniesienia wyżyn po wysokie Tatry”, ale
bardzo często walory te nie są eksponowane w materiałach promocyjnych.
Wykorzystanie kultury w turystyce może prowadzić do jej nadmiernej komercjalizacji i przekształcenia na potrzeby obsługi ruchu turystycznego. Zagrożenie
tego typu występuje przede wszystkim w przypadku wiosek tematycznych, na co
zwraca uwagę m.in. J. Majewski [2009]. Widoczne są też w regionach typowo turystycznych np. na Podhalu [J. Mosz 2008].


4. Podsumowanie
Obserwacja zmian na rynku turystycznym pozwala na postawienie tezy, że wiejska
turystyka kulturowa, której atutem jest wykorzystywanie istniejącego potencjału
danego regionu, ma duże szanse na rozwój. Różnorodność i zmienność turystyki
jako zjawiska społeczno-ekonomicznego sprawiają, że potencjał ten charakteryzuje się dużą dynamiką. Przykładem może być pomijane przez lata i traktowane w kategorii „skansenu” dziedzictwo w postaci regionalnych upraw, artykułów
żywnościowych czy gotowych potraw. Jest to element dziedzictwa kulturowego,
który coraz częściej jest ważnym składnikiem oferty turystycznej. Renesans przeżywa również twórczość ludowa, co słusznie wykorzystują właściciele obiektów
turystyki wiejskiej, tworząc wystawy czy zapraszając turystów na warsztaty. Zaletą
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wiejskiej turystyki kulturowej jest niższe, niż w przypadku turystyki bazującej na
walorach przyrodniczych, uzależnienie od sezonu turystycznego. Daje również
możliwość współpracy poziomej i pionowej. Dzięki temu turysta otrzymuje pełną
i oryginalną ofertę, a mieszkańcy wsi możliwość zaangażowania w rozwój funkcji
turystycznej i partycypowania w wynikających z niej korzyściach.
Specyfikę wiejskiej turystyki kulturowej trafnie opisuje teoria rozwoju endogenicznego, główny potencjał rozwojowy jest tu bowiem osadzony w danym
regionie. Z przyczyn oczywistych dziedzictwo kulturowe wsi charakteryzuje się
specyfiką i oryginalnością oraz nierównomiernym rozmieszczeniem. Z uwagi na
swoją wielowymiarowość, wiejska turystyka kulturowa jest wyzwaniem dla badaczy tego zjawiska, co sprawia, że najbardziej cenne byłyby badania interdyscyplinarne.
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1. Wstęp
Turystykę traktuje się obecnie jako jeden z ważniejszych rynków doświadczeń.
Jest ona coraz częściej analizowana jako obszar konsumpcji doznań [Marciszewska 2010]. Jak zauważa A. Stasiak [2013], podejmowanym podróżom od najdawniejszych czasów towarzyszyło poznawanie nieznanego, przeżywanie ekscytujących przygód czy zdobywanie nowych doświadczeń. Pod tym względem turystykę postrzegać można jako doskonałą egzemplifikację gospodarki doznań, swoisty
„przemysł wakacyjnych przeżyć”. Podejście to znajduje również swe odzwierciedlenie w odniesieniu do produktu turystycznego, który traktowany jest m.in. jako
całość przeżytego przez turystę doświadczenia. Dzisiejsi turyści nie zadowalają się
już bowiem tradycyjnie pojmowanym wypoczynkiem połączonym ze zwiedzaniem. Pragną oni wziąć udział w czymś niecodziennym i wyjątkowym, chcą być
zaskakiwani. Celem wyjazdu jest przeżycie niepowtarzalnej wakacyjnej przygody.
Podróżni oczekują pobytu w wyjątkowym miejscu, które zapewni im autentyczne, żywe emocje, zaangażuje wszystkie zmysły, zapewni niebanalne osobiste doświadczenia i niepowtarzalne wspomnienia. Można więc stwierdzić, że źródłem
wrażeń i doznań jest autentyzm doświadczenia turystycznego, a także niepowtarzalny i niecodzienny jego charakter. Jak dodają J. Heath i A. Potter [2010] turyści
chcą przede wszystkim doświadczyć autentyczności – w niej szukają głębokich,
cennych i unikatowych doznań. Priorytetem jest w tym przypadku brak utowaro-
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wienia – rzeczy naprawdę autentyczne robione są ręcznie, z naturalnych materiałów i mają tradycyjne (tj. niekomercyjne) przeznaczenie.
Jedną z form turystyki jest rozwijająca się w Polsce od początku lat 90. XX w.
agroturystyka [Wiatrak 1996]. Tę odmianę turystyki wiejskiej, dostarczającą
wielu różnych doświadczeń, wpisującą się w idee turystyki alternatywnej i rozwijaną na bazie funkcjonujących gospodarstw rolnych, uznać można także za
relatywnie nieskomercjalizowaną, charakteryzującą się znacznym autentyzmem
i naturalnością, co przekłada się na dużą jej wartość z punku widzenia świadomego turysty [Zawadka 2017]. Przygotowanie odpowiedniej oferty gospodarstw
agroturystycznych wymaga jednak dokładnego zdiagnozowania motywów, preferencji, zachowań, a także okoliczności oraz działań inicjujących powstawanie
doznań i doświadczeń turystycznych, towarzyszących osobom wypoczywającym
w gospodarstwach agroturystycznych. Rozpoznanie i zaprezentowanie tych zagadnień (ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego obszarów
wiejskich), jest właśnie celem niniejszego opracowania. W artykule przybliżono
ponadto relatywnie mało znany nurt ekonomii doświadczeń. W pracy posłużono
się metodą analizy literatury, a także wykorzystano wyniki badań sondażowych
zrealizowanych przy pomocy techniki ankiety. Badania przeprowadzone zostały
w 2018 r. wśród 116 osób. Dobór próby miał charakter nielosowy – przypadkowy.
Kwestionariusz ankiety rozpowszechniony został1 na grupach tematycznych na
Facebooku i Instagramie, a także blogach i forach podróżniczych.

2. Pojęcie i istota ekonomii doświadczeń
Współczesna gospodarka jest dziedziną niezwykle złożoną, skomplikowaną i dynamiczną. Zachodzące w niej zjawiska coraz częściej wychodzą poza ramy teorii,
którymi dotychczas próbowano je charakteryzować i tłumaczyć. Do tego typu
trendów z pewnością zaliczyć można konsumpcjonizm, którego istoty upatrywać należy w rytualizacji procesu konsumpcji – poza wartością utylitarną, dobra
i usługi stają się nośnikami także przeżyć, a konsument jest ich aktywnym poszukiwaczem. Pojawił się także nowy typ konsumenta, określany mianem prosumenta, który świadomie i czynnie uczestniczy w procesie projektowania i wytwarzania
produktów i usług, z których będzie korzystał, co z kolei prowadzi do powszechnej kastomizacji oferty [Dziewanowska, Kacprzak-Choińska 2012], czyli dostosowywania jej do potrzeb użytkownika.
Innym trendem charakterystycznym dla dzisiejszej gospodarki jest komodytyzacja (utowarowienie) oferty, której źródła upatrywać należy w intensywnej rywalizacji obserwowanej na poziomie poszczególnych rodzajów dóbr i usług, a także
1 Kwestionariusz ankiety internetowej rozpowszechniony został przez M. Lebiedzińską.
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marek. Efektem tego procesu jest podniesienie jakości oferowanych produktów
oraz wyrównanie ich standardów, co przekłada się na niemal całkowity brak możliwości wyróżnienia danej oferty na rynku, wymuszając na producentach konkurowanie przy użyciu przede wszystkim polityki cenowej. Przykładem może być
oferta „no limit” proponowana przez różnych operatorów telefonii komórkowej,
która daje nabywcom możliwość wysyłania nieograniczonej liczby wiadomości sms oraz pozwala odbywać wielogodzinne rozmowy. Oferty poszczególnych
usługodawców upodabniają się do siebie, a jedynym kryterium ich wyboru jest
wyłącznie cena.
Dostrzegając wymienione trendy, pod koniec lat 90 XX w., B.J. Pine i J.H. Gilmore [1999] opublikowali książkę zatytułowaną „The Experience Economy: Work
Is Theater & Every Business a Stage”. Jej autorzy dowodzą, że na przestrzeni dziejów
rynek podlega ciągłej ewolucji, której przyczyn doszukiwać można się m.in. w postępie technologicznym, konkurencji (będącej determinantą innowacyjności) oraz
ciągłym rozwoju ekonomiczno-społecznym społeczeństw, odzwierciedlającym się
we wzroście ich zamożności. Istotą zaproponowanego przez Pine’a i Gilmore’a podejścia jest fakt, iż dominujący na rynku przedmiot wymiany ulega ciągłej ewolucji. Na tej podstawie wyróżniają oni cztery główne rodzaje rynków nawiązujące
historycznie do poszczególnych etapów rozwoju światowej gospodarki.
Rysunek 1
Postęp wartości ekonomicznej w perspektywie gospodarki opartej
na doświadczeniach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie B.J. Pine, J.H. Gilmore (1998): Welcome to
the Experience Economy. “Harvard Business Review”, July-August, s. 98.
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Początkowo istotę gospodarki stanowiła przede wszystkim wymiana surowców
i prostych produktów rolnych. Później przedmiotem wymiany stały się dobra, które
powstawały w manufakturach i fabrykach wskutek przetwarzania surowców, a ich
produkcję charakteryzowała masowość i powtarzalność. Kolejny etap ewolucji gospodarki związany był z usługami, które w końcowym jego okresie stały się wysoce
spersonalizowane (skastomizowane), poprzez znaczne ich zindywidualizowanie
i dostosowanie do potrzeb konkretnych nabywców. Obecnie, jak zauważają Pine
i Gilmore, gospodarka opiera się na doświadczeniach i doznaniach konsumentów.
Dobra i usługi stały się w ich opinii już niewystarczającym produktem, co wynika
z faktu, iż na rynku dostępna jest znaczna ilość podobnych, niewyróżniających się
dóbr i usług. Producenci, którzy chcą stać się bardziej konkurencyjni muszą wzbogacić sprzedawane dobra i usługi o oryginalne i niepowtarzalne doznania i doświadczenia [LaSalle, Britton 2003]. Doświadczenia nie mogą, co prawda, funkcjonować
samodzielnie, ale mogą zostać zespolone z tradycyjnymi dobrami i usługami, stając
się ich najważniejszą częścią i główną przyczyną satysfakcji klientów. Tak wzbogacone produkty zyskują najwyższą wartość dla nabywców, umożliwiając realizację
największych zysków dla przedsiębiorców [Stasiak 2015].
Jak przekonują Pine i Gilmore, doświadczenie nie jest bezpostaciowym wymysłem – jest ono tak samo realne jak usługa czy towar, będące kolejnymi przedmiotami wymiany w rozwijającej się gospodarce, której ewolucję w tym kontekście
zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1

Ewolucja wartości ekonomicznej w poszczególnych typach gospodarki
Oferta ekonomiczna

Surowce

Towary

Usługi

Doświadczenia

Gospodarka

rolna

przemysłowa

usługowa

oparta na
doświadczeniu

Funkcja gospodarcza

pozyskiwanie

wytwarzanie

świadczenie

organizowanie

Charakter oferty

zamienna

materialna

niematerialna

godna zapamiętania

Podstawowy atrybut

naturalność

standaryzacja

dopasowanie do
potrzeb

osobisty charakter

Metoda oferowania

przechowywane
w ilościach
hurtowych

składowane po
produkcji

dostarczane na
zamówienie

odsłaniane
w trakcie trwania
„przedstawienia”

Sprzedawca

handlowiec

producent

dostawca usług

organizator

Nabywca

rynek

użytkownik

klient

gość

Czynniki kształtujące
popyt

właściwości

funkcje i cechy

korzyści

wrażenia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie B.J. Pine, J.H. Gilmore (1998): Welcome
to the Experience Economy. “Harvard Business Review”, July-August, s. 98.
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Wiele firm we współczesnej gospodarce opartej na usługach dołącza dodatkowe przeżycia i emocje do tradycyjnej oferty, co przyczynić się ma do zdynamizowania tempa jej sprzedaży. Aby jednak było to możliwe, twórcy produktów muszą
świadomie zaprojektować i wkomponować w nie doznania, które będą wciągające
dla nabywcy. Wymóg ten wydaje się być koniecznym dla wszystkich przedsiębiorstw, które nie chcą pozostać częścią gospodarki zmierzającej w kierunku pełnego utowarowienia, poprzez podniesienie swojej oferty na kolejny poziom wartości ekonomicznej. Autorzy koncepcji porównują współczesny rynek do teatru.
Doznania pojawiają się w momencie, gdy firmy świadomie wykorzystują swoje
usługi jako scenę (na której rekwizytami są towary) w celu zaintrygowania nabywców i zapewnienia im niezapomnianego wydarzenia. Odbiorcy doznań i doświadczeń – „goście” szczególnie cenią to, co firma odsłania przed nimi w trakcie
trwania owego „przedstawienia”. Istotne jest tu postrzeganie doświadczeń jako
wytworów indywidualnych i osobistych. Istnieją one bowiem tylko w umyśle jednostki, która angażuje się na płaszczyźnie emocjonalnej, intelektualnej, a nawet
duchowej. Z uwagi na fakt, iż doznania są wynikiem interakcji pomiędzy prezentowanym wydarzeniem a stanem umysłu jednostki, będą one indywidualne
i odmienne od tych, które przeżywają inni uczestnicy [Pine, Gilmore 1998].
Rolę i znaczenie doświadczeń we współczesnej gospodarce podkreśla wielu
badaczy. Z. Bauman [2000] zaznacza, że konsumentem nie kieruje żądza kupowania i posiadania, nie chodzi także o gromadzenie dóbr w materialnym, namacalnym ich sensie. Priorytetem jest bowiem wzbudzenie nowych, nieznanych dotąd
doświadczeń. Konsumenci są przede wszystkim zbieraczami wrażeń, kolekcjonują rzeczy jedynie wtórnie, będące pochodnymi doznań. K. Krzysztofek [2004]
dodaje, że konkurowanie w sferze intensywności doznań przynosi największe zyski. Istotne jest tu jednak przekonanie odbiorcy, że należy je kolekcjonować, aby
osiągnąć wysoki status i pełnię życia.

3. Charakterystyka badanej grupy
Wśród 116 pełnoletnich respondentów dominowały kobiety, które stanowiły
59,5% badanych. Wiek ankietowanych był zróżnicowany, jednak większość z nich
była dość młoda. Osoby do 35 roku życia stanowiły 68,1% badanej grupy, a w wieku 36-55 lat – 21,5%. W wieku senioralnym (powyżej 65 lat) było 4,3% respondentów. Niewielki udział osób starszych wynikać może ze sposobu realizacji badań,
które prowadzone były przy wykorzystaniu Internetu. Wśród badanych zdecydowaną większość (87,1%) stanowili mieszkańcy miast, przy czym prawie połowa
respondentów mieszkała w dużych miastach liczących ponad 200 tys. mieszkańców. Respondenci byli grupą dobrze wykształconą. Uczelnie wyższą ukończyło
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61,2% z nich, a 30,2% było absolwentami szkół średnich. Fakt ten przełożył się na
dobrą sytuację materialną badanych. Ponad 24% z nich deklarowało miesięczny
dochód netto na osobę w rodzinie w kwocie większej niż 4 tys. zł. W przypadku
prawie 1/3 badanych kwota ta zawierała się w przedziale 2,5-4 tys. zł. Poziom wykształcenia rzutował też na rodzaj wykonywanej pracy. Ponad połowę (55,2%) respondentów stanowili bowiem pracownicy umysłowi. Należy tu także nadmienić,
że każdy z ankietowanych miał styczność z gospodarstwem agroturystycznym.
Znaczna część z nich (36,5%) z tej formy turystyki wiejskiej korzystała więcej niż
4 razy.

4. Wyniki badań
Respondenci podejmując decyzję o wyborze agroturystyki jako sposobu spędzenia czasu wolnego kierowali się wieloma różnymi czynnikami. Dominowała jednak chęć opuszczenia miasta w poszukiwaniu ciszy i spokoju. Duże znaczenia dla
badanych miała także możliwość kontaktu z przyrodą. Szczegóły na ten temat
zaprezentowano na wykresie 1.
Wykres 1
Czynniki skłaniające do wyboru gospodarstwa agroturystycznego
jako miejsca wypoczynku [w %]

Źródło: Opracowano na podstawie przeprowadzonych badań.

Podczas wyboru gospodarstwa agroturystycznego jako miejsca wypoczynku
istotne dla badanych były także aspekty związane z dziedzictwem kulturowym
wsi. Prawie 1/3 z nich motywowana była bowiem możliwością poznania i obco-
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wania z obyczajami, tradycją i folklorem wsi, a także sposobnością skosztowania
produktów z regionalnej kuchni. Jednym z częściej wskazywanych powodów była
także chęć aktywnego spędzenia czasu wolnego. Co ciekawe, kwestie kosztowe nie
miały dla badanych większego znaczenia. Czasy, kiedy ta forma turystyki wiejskiej
wybierana była wyłącznie z uwagi na niskie koszty (a wraz z nimi akceptowany
niski standard usługi) bezpowrotnie minęły, a oferta turystyczna dzisiejszych gospodarstw rolnych jest często niezwykle bogata i charakteryzuje się bardzo wysoką jakością. Ma to oczywiście odzwierciedlenie w jej cenie.
Analizując czynniki, którymi badani kierowali się podczas wyboru konkretnego gospodarstwa agroturystycznego można dostrzec, że ponownie prym wiodły
tu walory przyrodnicze i kulturowe obszarów wiejskich. Nieco istotniejsza, niż
poprzednio, była atrakcyjność cenowa, ale musiał towarzyszyć jej odpowiedni
standard obiektu, a także jego czyste i estetyczne wnętrze (wykres 2).
Wykres 2
Czynniki decydujące o wyborze konkretnego gospodarstwa
agroturystycznego [w %]

Źródło: Opracowano na podstawie przeprowadzonych badań.

Badani dużą uwagę przywiązywali także do możliwości aprowizacji w miejscu zakwaterowania oraz oddalenia obiektu od dużych ośrodków miejskich, co
przełożyć się powinno na wskazywaną wcześniej możliwość wypoczynku w ciszy
i spokoju. Często podkreślana była także chęć poznania miejscowej kultury, tradycji i folkloru, co świadczy o dużym zainteresowaniu sferą kulturową obszarów
wiejskich. Świadczy o tym także fakt, iż diagnozując okoliczności inicjujące powstanie doznań podczas pobytu w gospodarstwie agroturystycznym, respondenci
(poza podziwianiem i fotografowaniem przyrody) wskazywali głównie różnego
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rodzaju działania mające ścisły związek z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym wsi (wykres 3).
Wykres 3
Okoliczności i działania inicjujące powstanie doznań podczas pobytu
w gospodarstwie agroturystycznym [w %]

Źródło: Opracowano na podstawie przeprowadzonych badań.

Jednymi z najbardziej pożądanych elementów infrastruktury i udogodnień
w gospodarstwie był grill, miejsce na ognisko oraz sala kominkowa, a więc miejsca, które pozwolą zrelaksować się po aktywnym dniu pełnym wrażeń. Szczegóły
na ten temat zaprezentowano na wykresie 4.
Wykres 4
Poziom pożądania poszczególnych elementów infrastruktury
i udogodnień w gospodarstwie [w %]

Źródło: Opracowano na podstawie przeprowadzonych badań.
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Bardzo dużą uwagę badani przywiązywali także do tych elementów, które
umożliwiały podejmowanie aktywności fizycznej, tj. wypożyczalnia rowerów
i sprzętu wodnego, przydomowy basen, boisko do gier zespołowych czy kort tenisowy. Z pewnością wynika to z faktu, że dla prawie 1/3 badanych aktywność
fizyczna była jedną z głównych spośród omawianych wcześniej okoliczności
inicjujących powstanie przeżyć i doznań podczas wypoczynku na wsi. Poza aktywnością fizyczną, badani wyrażali duże zainteresowanie warsztatami z zakresu
dziedzictwa kulturowego wsi – przykładem może być rękodzieło oraz warsztaty
kulinarne. Bardzo często wskazywane było także grzybobranie oraz atrakcyjna
szczególnie dla najmłodszych opieka nad zwierzętami gospodarskimi czy zbieranie owoców i warzyw z przydomowego ogrodu (wykres 5).
Wykres 5
Poziom atrakcyjności wybranych aktywności dostępnych podczas pobytu
w gospodarstwie agroturystycznym [w %]

Źródło: Opracowano na podstawie przeprowadzonych badań.

Istotnym elementem badań było rozpoznanie czynników, które wpływają na
pozytywny wizerunek gospodarstwa agroturystycznego. Najistotniejsze dla badanych okazały się w tym przypadku przytulne i czyste pokoje, a także prywatna
łazienka. Szczegóły na ten temat zaprezentowano na wykresie 6.
Respondenci dużą wagę przywiązywali ponadto do zadbanego przydomowego
ogrodu, możliwości spożywania posiłków na świeżym powietrzu oraz dostępu do
aneksu kuchennego. Pojawiały się tu także wskazania dotyczące dziedzictwa kulturowego wsi, tj. drewniana zabudowa, folklorystyczny wystrój obiektu, regionalny akcent w strojach gospodarzy czy posiłki spożywane przy akompaniamencie
muzyki charakterystycznej dla danego regionu.
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Wykres 6
Czynniki wpływające na pozytywny wizerunek gospodarstwa
agroturystycznego w opinii badanych [w %]

Źródło: Opracowano na podstawie przeprowadzonych badań.

Emocjami towarzyszącymi pobytom badanych w gospodarstwie agroturystycznym było najczęściej zrelaksowanie, eskapizm (będący swego rodzaju
ucieczką, oderwaniem się od rzeczywistości i od problemów z nią związanych)
oraz zaciekawienie. Szczegóły na ten temat zaprezentowano na wykresie 7.
Wykres 7
Emocje i doznania towarzyszące pobytom w gospodarstwie
agroturystycznym [w %]

Źródło: Opracowano na podstawie przeprowadzonych badań.

Warto nadmienić, że zdecydowana większość doznań i emocji wskazywanych
przez respondentów miała charakter pozytywny. Bardzo mały odsetek osób ba-
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danych poczuło znudzenie, a jeszcze mniej rozczarowanie. Nikt nie poczuł się
zniechęcony. Co zaskakujące, dla niespełna 2% badanych wypoczynek na wsi nie
wiązał się z przeżywaniem żadnych emocji i doznań.
Badani poproszeni zostali także o zgłoszenie pomysłów na wzbogacenie oferty odwiedzanych gospodarstw agroturystycznych. Należy podkreślić, że znaczna część wskazań dotyczyła dziedzictwa kulturowego wsi. Wymieniane były bowiem biesiady przy sezonowych przysmakach (dziedzictwo kulinarne), wędrówki
z przewodnikiem (dziedzictwo materialne, ale także przyrodnicze) oraz warsztaty
edukacyjne i wieczory tematyczne, podczas których lepiej poznać można tradycje,
zwyczaje i obyczaje danego regionu (dziedzictwo niematerialne), a także, podczas
warsztatów chociażby rękodzielniczych czy kulinarnych, przybliżyć dziedzictwo
materialne obszarów wiejskich. Własnoręcznie wykonane dzieła natomiast stanowić mogą doskonałą pamiątkę czy nietuzinkowy upominek.
Wykres 8
Pomysły gości na wzbogacenie oferty odwiedzanych gospodarstw
agroturystycznych [w %]

Źródło: Opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań.

Badani wskazywali ponadto zabiegi z zakresu odnowy biologicznej (masaże
lecznicze i relaksacyjne oraz saunę fińską i ziołową), a także inne usługi i atrakcje,
które w ich opinii przyczynić by się mogły do uatrakcyjnienia pobytu w gospodarstwie.
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5. Podsumowanie
Wyjątkowość oraz oryginalność doznań i doświadczeń, dostępnych dla turystów
w trakcie wypoczynku w gospodarstwie rolnym, wynika ze specyfiki agroturystyki. Ta forma turystyki wiejskiej, wpisująca się w nurt turystyki alternatywnej,
oferuje gościom wiele niepowtarzalnych i autentycznych atrakcji, niedostępnych
poza obszarami wiejskimi. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano szereg wniosków:
 Dominującym czynnikiem decydującym o spędzeniu czasu wolnego w gospodarstwie agroturystycznym była chęć opuszczenia miasta i wypoczynek
w ciszy i spokoju, a także kontakt z przyrodą. Relatywnie niewielkie znaczenie miała w tym przypadku kwestia atrakcyjności cenowej;
 Wybierając konkretne gospodarstwo agroturystyczne, badani kierowali się
głównie pobliskimi walorami przyrodniczymi i kulturowymi. Duże znaczenie miała także atrakcyjność cenowa, której musiał jednak towarzyszyć odpowiedni standard obiektu oraz jego czyste i estetyczne wnętrze;
 Okolicznościami inicjującymi powstanie doznań podczas pobytu w gospodarstwie agroturystycznym były dla badanych głównie: podziwianie i fotografowanie przyrody oraz różnego rodzaju działania mające ścisły związek
z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym wsi;
 Jednymi z najbardziej pożądanych przez respondentów elementów infrastruktury i udogodnień w gospodarstwie był grill, miejsce na ognisko oraz
sala kominkowa, a więc miejsca, które pozwolą zrelaksować się po aktywnym dniu pełnym wrażeń. Istotne były ponadto elementy, które umożliwiały podejmowanie aktywności fizycznej;
 Najczęściej wskazywanym przez badanych czynnikiem wpływającym na pozytywny wizerunek gospodarstwa agroturystycznego były przytulne i czyste
pokoje oraz prywatna łazienka;
 Emocjami towarzyszącymi pobytom badanych w gospodarstwie agroturystycznym było najczęściej zrelaksowanie, eskapizm oraz zaciekawienie. Marginalnemu odsetkowi respondentów towarzyszyły negatywne doznania.
Z uwagi na dużą złożoność i niejednorodność produktu agroturystycznego,
wciąż poszerzającą się typologię gospodarstw agroturystycznych i wynikającą
z niej wielokierunkowość specjalizacji tych przedsięwzięć, prezentowane treści z pewnością nie wyczerpują niezwykle bogatego tematu, jakim są doznania
i doświadczenia turystów wypoczywających na wsi. Prezentowane wyniki badań
należy więc traktować jako zaledwie przyczynek do dalszych badań i pełniejszego zgłębienia poruszonego tematu. Potrzeba wszczęcia szerszych dociekań dotyczących roli doświadczeń i doznań w kreowaniu, rozwijaniu i udoskonalaniu
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oferty gospodarstw agroturystycznych wynika m.in. z faktu, iż postępująca komodytyzacja oferty rynkowej sprawia, że podmioty tego typu często tracą możliwość tworzenia przewagi konkurencyjnej o charakterze cenowym. Tym, co je
wyróżnia jest coraz częściej niepowtarzalna i unikatowa oferta, której rolą jest
inicjowanie zapamiętywanych na długo przeżyć i emocji. Wnioski i spostrzeżenia będące wynikiem naukowej penetracji tego obszaru przyczynić się więc mogą
do skuteczniejszego poszukiwania nowych sposobów wyróżnienia się na rynku
i zdynamizują rozwój agroturystyki. Przekładają się tym samym na urozmaicenie oraz intensywność emocji, wrażeń i doznań doświadczanych i przeżywanych
przez turystów podczas wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych.
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STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przybliżenie mało znanego nurtu ekonomii doświadczeń, jak również zaprezentowanie motywów, preferencji, zachowań, a także okoliczności oraz działań
inicjujących powstawanie doznań i doświadczeń turystycznych towarzyszących osobom
wypoczywającym w gospodarstwach agroturystycznych. W opracowaniu szczególną wagę
przywiązano do dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. Badania sondażowe z wykorzystaniem techniki ankiety przeprowadzone zostały w 2018 r. wśród 116 osób. Dobór
próby miał charakter nielosowy – przypadkowy. Kwestionariusz ankiety rozpowszechniony został na grupach tematycznych na Facebooku i Instagramie, a także blogach i forach
podróżniczych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzić można, że dziedzictwo
kulturowe obszarów wiejskich, zarówno to materialne, jak i niematerialne, jest dla turystów istotnym motywem do wyboru wsi na miejsce wypoczynku, jak również stanowi ono
bardzo atrakcyjny motyw przewodni oferty agroturystycznej, będąc kwintesencją m.in.
interesujących warsztatów rękodzielniczych, edukacyjnych czy wieczorków tematycznych.
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SUM M A RY

The purpose of the article is to present the little-known current of experience economics, as well as to present motives, preferences, behaviors as well as circumstances and actions initiating the creation of tourist impressions and experiences accompanying persons
on agritourism farms. Particular attention was paid to the cultural heritage of rural areas.
Scientific research using the survey technique was conducted in 2018 among 116 people.
The selection of the sample was intentional and non-random. The survey questionnaire
was disseminated on thematic groups on Facebook and Instagram, as well as blogs and
travel forums. Based on the research, it can be concluded that the cultural heritage of rural
areas, both tangible and intangible, is for tourists an important motive for choosing a village as a place of rest, as well as it is a very attractive leitmotif of the agritourism offer being
the quintessence of interesting handicrafts or educational workshops or themed evenings.
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1. Wstęp
Pojęcie „dziedzictwo kulturowe” (ang. cultural heritage) jest obszerne znaczeniowo i trudne do precyzyjnego zdeﬁniowania [Kozioł i in. 2013]. Według Z. Kobylińskiego dziedzictwo kulturowe określane jest jako część dawnych dóbr kultury,
która uznana została za wartościową przez kolejne, następne pokolenia i dzięki
temu dotrwała do chwili obecnej. Natomiast dobra kultury to wytwory człowieka,
a także wytwory natury, które posiadają wartości duchowe [Kobyliński 2011].
B. Skaldawski definiuje dziedzictwo kulturowe jako: „odziedziczone z przeszłości i funkcjonujące współcześnie dobra kultury, które mogą mieć formę
ﬁzyczną (materialną), takie jak np.: zabytki, obiekty historyczne, dzieła sztuki,
archiwa, historyczne parki, ogrody, zachowane krajobrazy i stanowiska archeologiczne, oraz formę duchową (niematerialną), jak: tradycje, obrzędy, zwyczaje,
umiejętności rzemieślnicze, wiedza tradycyjna (np. medycyna ludowa), podania,
legendy bądź też pamięć o tej spuściźnie” [Skaldawski 2017]2.
1 Wkład pracy: Magdalena Woźniczko – 50%, Dominik Orłowski – 50%.
2 Dziedzictwo kulturowe dzieli się na: materialne, na które składają się zabytki nieruchome

(w tym światowe dziedzictwo) i ruchome, oraz niematerialne, przekazywane głównie za pomocą
przekazu ustnego i tradycji.

Dziedzictwo kulinarne Dolnego Śląska i jego wykorzystanie w turystyce

49

Jednym z istotnych komponentów dziedzictwa kulturowego jest dziedzictwo
kulinarne, które można uznać jako element związany z odżywianiem się wcześniejszych pokoleń [Świtała-Trybek 2014]. W badaniu opinii Polaków na temat
dziedzictwa kulturowego3 respondenci oceniając poszczególne jego elementy,
mimo ogólnie wysokich not, najmniej docenili tradycje kulinarne, które znalazły
się w grupie trzech najniżej ocenionych (29,3%). Trzema najwyżej ocenianymi
elementami dziedzictwa okazały się: dzieła sztuki (42,8%), parki i ogrody (42,8%)
oraz historyczne miejsca i budynki wraz z zabytkową architekturą (42,3%). Są
to te najbardziej oczywiste komponenty dziedzictwa kulturowego – przychodzą na myśl większości osób, gdy proszone są o podanie przykładu dziedzictwa
kulturowego. Można założyć, że wiedza respondentów na temat tych elementów
dziedzictwa oraz świadomość ich istnienia jest stosunkowo duża. Ta interpretacja Fortuny-Marek wskazuje, że mniej rozpoznawalne elementy dziedzictwa są
niżej oceniane [Fortuna-Marek 2017]. Jednakże z obserwacji własnych wynika,
że wydarzenia kulinarne związane z dziedzictwem kulturowym danego regionu,
cieszą się dużym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców i odwiedzających
go turystów.
Dziedzictwo kulinarne zalicza się do niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Definicja tego pojęcia określona w Konwencji (2003, art. 2, ust. 1) przyjętej przez UNESCO jest następująca: „praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę
i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty
i przestrzeń kulturowa – które wspólnoty, grupy i w niektórych przypadkach jednostki, uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane
przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody
i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się
w ten sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności”4.
W ostatnich latach zauważa się wzmożone działania związane z dokumentowaniem, eksponowaniem i promocją dziedzictwa kulinarnego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Podejmowane czynności, na rzecz jego zacho3 Badanie ankietowe przeprowadzone w ramach projektu DoM - „Dziedzictwo obok Mnie”,
szerzej: Fortuna-Marek A. (2017), Komponenty postaw Polaków wobec dziedzictwa kulturowego,
[w:] Dziedzictwo kulturowe w badaniach. T. 1: Polacy wobec dziedzictwa. Raport z badań społecznych, Chabiera A. i in. (red.), Narodowy Instytut Dziedzictwa, Uniwersytet Jagielloński, Warszawa
- Kraków, 22-44.
4 Szerzej o niematerialnym dziedzictwie kulturowym: Adamowski J., Smyk K. (2013): Niematerialne dziedzictwo kulturowe – teoria i praktyka [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe:
źródło – wartości – ochrona, Adamowski J., Smyk K. (red.), Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Lublin-Warszawa, 9-17.
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wania, przybierają różne formy, nad którymi opiekę sprawują instytucje państwowe, ośrodki naukowe, organizacje, stowarzyszenia, fundacje, osoby prywatne itp.
[Świtała-Trybek 2011].
Celem opracowania jest przedstawienie wydarzeń kulinarnych promujących
dziedzictwo kulinarne na obszarach wiejskich na Dolnym Śląsku, przyczyniających się do rozwoju turystyki.
Zakres pracy obejmuje:
 przybliżenie dziedzictwa kulinarnego Dolnego Śląska i jego wykorzystania
w turystyce, zwłaszcza w formie organizowania wydarzeń kulinarnych na
obszarach wiejskich,
 zaprezentowanie przeglądu wydarzeń kulinarnych na Dolnym Śląsku na
wybranych przykładach.
Do przygotowania opracowania zastosowano metodę badawczą w formie analizy treści (ang. content analysis). Dokonano przeglądu źródeł wtórnych: literatury
przedmiotu oraz materiałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego promujących wydarzenia kulinarne – Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska z roku 2019. Ponadto wykorzystano metodę obserwacji uczestniczącej – w odwołaniu się do aspektów praktycznych.
Wytypowano Dolny Śląsk jako obszar badań ze względu na wielobarwną mozaikę kulturową. Składa się ona na obraz Dolnoślązaka zakorzenionego w kulturze przodków i budującego nową jakość, będącą jednością w wielości w tymże
regionie. Obecnie na Dolnym Śląsku mieszkają potomkowie osiedleńców, którzy
zasiedlili ten region po II wojnie światowej. Czerpią oni z pokładów kulturowych
Dolnego Śląska sprzed 1945 r. i kultury swych dziadków Kresowian, którzy w wyniku wielkiej powojennej wędrówki ludów osiedlili się – nie z własnej woli – we
Wrocławiu, Legnicy czy Jeleniej Górze. Natomiast Polacy z Bukowiny i ówczesnej
Jugosławii opuścili swoje domy na obczyźnie dobrowolnie i przekonali się do zamieszkania na Dolnym Śląsku. Łemkowie i Ukraińcy trafili do tego regionu w wyniku akcji „Wisła”. Z kolei dolnośląscy Grecy, to uciekinierzy polityczni, którzy
upodobali sobie Zgorzelec. Na Dolnym Śląsku na trwale osiedlili się Żydzi, a także
Niemcy [Perzyński 2018]. Z przedstawicielami wszystkich wymienionych grup
można spotkać się podczas wydarzeń kulinarnych w regionie dolnośląskim. Ich
pochodzenie wpłynęło na bogate i zróżnicowane tradycje oraz zwyczaje kulinarne
tego regionu.
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2. Dziedzictwo kulinarne na Dolnym Śląsku i jego wykorzystanie
w aktywności turystycznej w formie wydarzeń kulinarnych
Bogactwem Dolnego Śląska jest nie tylko krajobraz kulturowy, ale także różnorodne tradycje kulinarne, które należą do tych wyznaczników tożsamości kulturowej, z którymi jednostka identyfikuje się najmocniej. Wielokulturowy charakter
dawnej kuchni dolnośląskiej kształtowały wpływy kuchni polskiej, czeskiej, północnoniemieckiej, wschodniopruskiej. Ślad w dziedzictwie kulinarnym tego regionu pozostawiły także kuchnie: francuska, angielska, rosyjska, żydowska i wiedeńska [Jakimowicz-Klein 2012].
Specyfika współczesnej kuchni dolnośląskiej jest rezultatem powojennej historii regionu i związanej z nią migracji ludności. Stąd w obecnej kuchni Dolnego Śląska kultywuje się zwyczaje i tradycje kulinarne różnych regionów Polski
przedwojennej i dawnych Kresów wschodnich oraz tradycje kuchni niemieckiej,
ukraińskiej, łemkowskiej, litewskiej, żydowskiej, czeskiej, karaimskiej, romskiej,
greckiej, macedońskiej i bałkańskiej [Jakimowicz-Klein 2012]. W kulturze regionu odnajduje się wiele wyraźnych odwołań do kanonu tradycji wyniesionych
przez pierwszych osiedleńców z miejsc ich pochodzenia [Dumin 2012].
Wielokulturowość, wielonarodowość, wielowyznaniowość odbijają się w urozmaiconej, niepowtarzalnej i unikatowej kuchni Dolnego Śląska. Dziedzictwo kulinarne tego regionu stanowią kuchnie i tradycje wszystkich kultur, które tworzą
dzisiejszy obraz Dolnego Śląska [Jakimowicz-Klein 2012].
Współcześnie nie istnieje jedna kuchnia dolnośląska o określonych, jednorodnych cechach [Dumin 2012]. Każdy subregion na Dolnym Śląsku ma własne wyjątkowe tradycje, produkty żywnościowe i potrawy. Stanowią one cząstkę kultury
i tożsamości lokalnych społeczności. Stąd Dolny Śląsk jest regionem, gdzie można
spróbować tak różnorodnych potraw jak: bałkańska pieczenica, kresowe gołąbki
krużewnickie, maczanica z Polesia oraz specjałów: z Polski centralnej, z Rzeszowskiego, górali od Tatr po Beskidy, łemkowska kyselica, ukraińskie galuszki, niemieckie śląskie niebo, żydowski cymes, grecka giouvarlaka, itp. Chcąc spróbować
tych specjałów, warto wziąć udział w wydarzeniach kulinarnych organizowanych
na Dolnym Śląsku [Perzyński 2018]. Przyczyniają się one do rozwoju turystyki,
zwłaszcza wiejskiej czy kulinarnej.
Współczesny turysta coraz częściej poszukuje miejsc, gdzie może poznać i doświadczyć dziedzictwa kulinarnego. Wydarzenia kulinarne organizowane na obszarach wiejskich, kultywują tradycje, zwyczaje i obrzędy związane z kulinariami,
a także stanowią dobrą formę popularyzacji żywności tradycyjnej, lokalnej i regionalnej wśród turystów-konsumentów. Umożliwiają im bezpośredni kontakt
z ich producentami - właścicielami gospodarstw agroturystycznych, członkinia-
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mi Kół Gospodyń Wiejskich, czy z osobami zrzeszonymi w Lokalnych Grupach
Działania. Do tego turyści mają możliwość degustacji lokalnych, tradycyjnych
specjałów w postaci: wędlin, ryb, serów, pieczywa, ciast, przetworów owocowo-warzywnych, win, nalewek czy regionalnych potraw. Organizowanie wydarzeń
kulinarnych na obszarach wiejskich odgrywa ważną rolę jako miejscowa atrakcja
turystyczna.

3. Przegląd wydarzeń kulinarnych na Dolnym Śląsku – wybrane
przykłady
Korzystanie z zasobów dziedzictwa kulinarnego w turystyce związane jest z taką
formą aktywności jak wydarzenia kulinarne. Przedsięwzięcia te, związane są
z działalnością takich instytucji jak: urzędy gmin i miast, starostwa powiatowe,
ośrodki kultury, KGW, stowarzyszenia itp. Organizowane są zazwyczaj w okresie
wiosenno-letnim, głównie w weekendy, co wpływa na duże zainteresowanie i wysoką frekwencję uczestników tych wydarzeń. Są one doskonałą okazją do wypromowania nie tylko określonego produktu żywnościowego, potrawy czy napoju,
ale także miejsca pochodzenia [Świtała-Trybek 2007].
Podczas trwania wydarzeń kulinarnych odbywają się: degustacje tradycyjnych
i lokalnych produktów żywnościowych, regionalnych potraw i napojów, konkursy gotowania, warsztaty kulinarne pod okiem znanych szefów kuchni, występy
zespołów folklorystycznych. Na straganach można zakupić przetwory i produkty
pochodzące z lokalnych gospodarstw agroturystycznych lub ekologicznych.
Wydarzenia kulinarne na Dolnym Śląsku to cykliczne imprezy, najczęściej plenerowe, które trwają jeden, dwa lub kilka dni. Przybierają formę:
 festiwalu, np. Festiwal piwa i sera w Srebrnej Górze,
 festynu, np. Festyn Pierogowy w Dąbrowie Bolesławieckiej,
 pikniku, np. Piknik Miodowo-Truskawkowy w Żelaźnie,
 święta (potrawy, produktu żywnościowego lub napoju), np. Święto Pečenicy
w Gościszowie, Święto Miodu i Wina w Oleśnicy,
 dnia (potrawy, produktu żywnościowego lub napoju), np. Dzień Placka
w Henrykowie Lubańskim, Dzień Ziemniaka w Miłoszycach,
 jarmarku (świąteczne lub produktu lokalnego, regionalnego), np. Jarmark
Wielkanocny w Strzegomiu, Jarmark Produktu Lokalnego w Strzelinie,
 kiermaszu, np. Kiermasz „Górskie smaki u Księcia Pana” w Kłodzku,
 targu (żywności regionalnej, lokalnej, tradycyjnej), np. Targi zdrowej żywności - „Zdrowie ma smak” w Świdnicy,
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pokazów lub prezentacji stołów świątecznych (wielkanocnych, wigilijnych,
bożonarodzeniowych), np. Pokaz Stołów Wielkanocnych i Kiermasz Świąteczny w Domaniowie, Prezentacja Wojewódzkich Tradycyjnych Stołów
Wigilijnych,
 mistrzostw, np. Mistrz jaja – Wielkanocne tradycje kulinarne w Górach Sowich,
 konkursów, np. Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”,
 warsztatów, np. Międzynarodowe warsztaty pszczelarskie – Bartnictwo
w Sudetach Zachodnich.
Najwięcej wydarzeń kulinarnych jest organizowanych w okresie letnim (czerwiec, sierpień, wrzesień). Miesiące styczeń i luty (także marzec, gdy Wielkanoc
jest w kwietniu) stanowią okres, w którym nie są planowane wydarzenia kulinarne. Głównym ich celem jest kultywowanie tradycji kulinarnych mieszkańców
regionu, gminy, wsi. W przygotowania zaangażowane są KGW, LGD oraz lokalne
stowarzyszenia. Wydarzeniom często towarzyszą konkursy kulinarne, pokazy lub
warsztaty, turnieje, zawody czy kiermasze.
Analizując rozmieszczenie przestrzenne wydarzeń kulinarnych na Dolnym
Śląsku stwierdza się, iż najwięcej jest ich organizowanych w zachodniej części regionu. Biorąc pod uwagę okres odbywania się imprez kulinarnych w roku 2019,
najliczniej realizowano je we wrześniu (32) i sierpniu (30), natomiast najmniej
w listopadzie (2), a wcale - w styczniu, lutym i marcu. W sumie zorganizowano
155 wydarzeń kulinarnych, w tym 90 na obszarach wiejskich.
„Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska” stanowi kulinarną mapę tego
obszaru. Wydawany jest cyklicznie od 2011 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, Wydział Obszarów Wiejskich). Jest zbiorem wyjątkowych wydarzeń, których tematem głównym są żywnościowe produkty i potrawy lokalne, ekologiczne,
tradycyjne, regionalne. Opisy wielu imprez opowiadają ciekawą historię tradycji
kulinarnych Dolnego Śląska. W tabeli 1. przedstawiono wybrane przykłady wydarzeń kulinarnych organizowanych na Dolnym Śląsku w ujęciu całorocznym,
z podziałem na miesiące.
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Tabela 1
Wybrane przykłady wydarzeń kulinarnych na Dolnym Śląsku
w 2019 r.
Miesiąc
wydarzenia

Nazwa wydarzenia

Miejscowość

Organizator

styczeń

brak

---

---

luty

brak

---

---

marzec

brak

---

---

Jarmark Wielkanocny

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

Ścinawka
Średnia

Gmina Radków

Mistrz jaja – Wielkanocne
tradycje kulinarne
Walim
w Górach Sowich

Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu

Pokaz Stołów
Wielkanocnych
i Kiermasz Świąteczny

Domaniów;

Gmina Domaniów, Centrum Kultury
i Czytelnictwa Gminy Domaniów

Konkurs Kulinarny na
Najlepszą Potrawę
Regionalną i Wypieki
Ciast

Sucha Górna

Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie

Festyn Pierogowy

Dąbrowa
Bolesławiecka

Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Bolesławcu, Komitet
Organizacyjny wsi Dąbrowa
Bolesławiecka

Jarmark Produktów
Lokalnych

Oborniki Śląskie

Gmina Oborniki Śląski

Festiwal słodkości
Piknik MiodowoTruskawkowy

Wambierzyce
Żelazno

Gmina Radków;
Koło Gospodyń Wiejskich Żelazno,
Ochotnicza Straż Pożarna Żelazno,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Żelaźnie

Bałkańska Festa

Bolesławice

Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Bolesławcu, Komitet
Organizacyjny wsi Bolesławice

Święto Jemioły i Pieroga

Jemielno

Gminny Ośrodek Upowszechniania
Kultury w Jemielnie

Święto Pečenicy

Gościszów

Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Nowogrodźcu, Rada Sołecka Wsi
Gościszów

Festiwal Piwa i Sera

Srebrna Góra

Twierdza Srebrna Góra
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Miesiąc
wydarzenia

Nazwa wydarzenia

Miejscowość

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Organizator

Festyn pszczelarski

Godzięcin

Rada Sołecka, Stowarzyszenie
Mieszkańców Wsi Godzięcin „Wspólna
Sprawa”, Gmina Brzeg Dolny,
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury

Święto Pstrąga

Bolkowice

Rada sołecka wsi Bolkowice

Dzień Placka

Henryków
Lubański

Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa
Lubańskiego

Festiwal Karpia
Milickiego;

Milicz

Gmina Milicz, Ośrodek Kultury w Miliczu

Święto Wina

Środa Śląska

Gmina Środa Śląska, Dom Kultury
w Środzie Śląskie

Dzień Ziemniaka

Miłoszyce

Sołtys, Rada Sołecka, Koło Gospodyń
Wiejskich w Miłoszycach

Smaki Rybne

Łagów

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łagów
„Górnołużyckie Błękitne Kamizelki
z Łagowa”

Winobranie

Bagieniec

Fundacja Spichlerz Kultury

Festiwal Potraw

Biedrzychowice

Rada Sołecka w Biedrzychowicach,
Stowarzyszenie Klub Seniora „Bielany”,
Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

Święto Niepodległości
i Bieg Gęsi

Jerzmanowa

Gminne Centrum Kultury
w Jerzmanowej

„Niepodległość uczcić
ze smakiem Jedliny”

Jedlina-Zdrój

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Jarmark
Bożonarodzeniowy

Dobroszyce

Gminne Centrum Kultury

Tradycje
Bożonarodzeniowe

Osiek

Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Pokaz Stołów
Bożonarodzeniowych
i Kiermasz Świąteczny

Domaniów

Gmina Domaniów, Centrum Kultury
i Czytelnictwa Gminy Domaniów

sierpień
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego
Śląska 2019, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2019.

Wydarzenia kulinarne organizowane na Dolnym Śląsku są okazją do poznania bogactwa i różnorodności potraw świątecznych, zwłaszcza podczas pokazów
i prezentacji stołów oraz towarzyszących im zwyczajów, obrzędów, jak również
konkursów związanych z tradycjami kulinarnymi. Dokonując przeglądu kalendarza imprez kulinarnych zaobserwowano wiele inicjatyw poświęconych tematyce
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kulinariów, jednakże nieliczne nawiązują do autentycznego dziedzictwa kulinarnego jego mieszkańców. Cenny jest czynny udział reprezentacji wiejskich społeczności w tychże wydarzeniach. Na szczególną uwagę zasługują te poświęcone:
 wielkanocnym tradycjom i zwyczajom (np. Pokaz Stołów Wielkanocnych
w Domaniowie, Tradycje Stołu Wielkanocnego w Marcinowicach, Gminny
Konkurs Palm Wielkanocnych i Prezentacja Potraw w Krzeszowie, Gminny
Przegląd Wielkanocny w Rosochatej);
 bożonarodzeniowym tradycjom i obrzędom (Pokaz Stołów Bożonarodzeniowych w Domaniowie, Konkurs Potraw Bożonarodzeniowych w Spalonej, Tradycje Bożonarodzeniowe w Osieku),
 tradycyjnym wypiekom chleba (np. Święto Chleba w Milikowie, Święto
Chleba i Piernika w Jaworze, Święto Chleba w Nowogrodźcu),
 potrawom regionalnym (np. Festiwal Potraw w Biedrzychowicach, Konkurs
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”, Konkurs kulinarny na
najlepszą potrawę regionalną i wypieki ciast w Sobinie).
Organizowane na Dolnym Śląsku wydarzenia odnoszące się do rzeczywistych
tradycji kulinarnych stanowią integralną część Programu Ochrony Tradycji Kultury Wsi, chroniącego niematerialne dziedzictwo kulturowe regionu.

4. Podsumowanie
Dolny Śląsk należy do najbardziej zróżnicowanych kulturowo regionów w Polsce. W regionie tym, zauważalna jest potrzeba upowszechniania i stymulowania rozwoju regionalnej tożsamości kulinarnej. Podjęte w tym zakresie działania
zintegrowano z sektorem turystycznym, aby turyści odwiedzający Dolny Śląsk
mogli nie tylko doświadczać piękna przyrody, poznawać interesujące zabytki, ale
także skorzystać z oferty kulinarnej, promującej lokalnie wytwarzane produkty
żywnościowe oraz potrawy. Degustacja kulinariów coraz częściej staje się motywem przewodnim podróżowania. Jedną z form aktywności turystycznej, podczas której zapewnione jest poznawanie oraz degustowanie lokalnych specjałów,
są wydarzenia kulinarne. Spośród bogatej ich oferty na Dolnym Śląsku, tylko
niektóre nawiązują do autentycznych, przeniesionych do tego regionu tradycji
pierwszych powojennych osiedleńców. Tego typu wydarzenia organizowane są na
obszarach wiejskich, gdzie zaangażowane są lokalne społeczności wsi bądź gminy.
Kultywują tradycje i zwyczaje kulinarne, popularyzują lokalną żywność, co sprzyja aktywizacji gospodarczej i promocji turystycznej subregionu, a także ochronie
dziedzictwa kulturowego wsi na Dolnym Śląsku.
Podsumowując, wieś dolnośląska jest bardzo zasobna w lokalne i regionalne
tradycje kulinarne, które wpływają na atrakcyjność turystyczną. Niewątpliwie
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dziedzictwo kulinarne Dolnego Śląska odgrywa ważną rolę w turystyce, zwłaszcza
wiejskiej czy kulinarnej, stanowiąc element przyciągający podróżnych. Dziedzictwo kulinarne jest istotnym elementem kulturowym Dolnego Śląska.
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STRESZCZENIE

W opracowaniu przedstawiono dziedzictwo kulinarne, które jest częścią dziedzictwa
kulturowego. Kulinaria stanowią istotny element produktu turystycznego. Regionalna, lokalna i tradycyjna żywność skutecznie promuje rejon turystyczny oraz sprzyja rozwojowi
turystyki, zwłaszcza wiejskiej czy kulinarnej.
W opracowaniu przedstawiono wyniki podjętych badań w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulinarnego w rozwoju turystyki regionu. Wytypowano Dolny Śląsk jako obszar badań ze względu na wielobarwną mozaikę kulturową (po II wojnie światowej osiedlili się tam:
Kresowianie, Polacy z Bukowiny i dawnej Jugosławii, Łemkowie i Ukraińcy, dolnośląscy Grecy, Żydzi, Niemcy) oraz wiążące się z tym bogate, zróżnicowane tradycje i zwyczaje kulinarne.
W opracowaniu dokonano przeglądu wydarzeń kulinarnych organizowanych cyklicznie na terenie Dolnego Śląska. Kalendarz imprez nawiązujących do dziedzictwa kulinarnego badanego regionu jest bogaty i urozmaicony. Przyczynia się to do rozwoju turystyki
wiejskiej i wzbogacenia oferty kulinarnej na Dolnym Śląsku.
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SUM M A RY

The study deals with culinary heritage, which is part of the cultural heritage. Culinary
is an important element of the tourist product. Regional, local and traditional food effectively promote the tourist area and promote the development of tourism, especially rural
or culinary.
The study presents the results of research undertaken in the field of using culinary traditions in the development of regional tourism. Lower Silesia was selected as the research area
due to the multicolored cultural mosaic (after World War II, Kresowianie, Poles from Bukowina and former Yugoslavia settled there, Lemkos and Ukrainians, Greeks from Lower Silesia, Jews, Germany) and the rich, diverse traditions associated with it and culinary habits.
The study reviews culinary events organized periodically in Lower Silesia. The calendar of events referring to the culinary heritage of the studied region is rich and varied. It
contributes to the development of tourism in Lower Silesia.
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1. Wstęp
W potocznym rozumieniu turystyka wiejska oznacza wyjazdy turystów na obszary wiejskie2 dla uprawiania różnych form turystyki, w zależności od walorów
jakimi tereny te dysponują. Według głównych motywów ruchu turystycznego wyróżnić można dwie grupy walorów: walory wypoczynkowe, służące regeneracji sił
fizycznych oraz psychicznych i walory krajoznawcze, będące przedmiotem zainteresowań poznawczych turysty. Tą drugą grupę tworzą walory naturalne zwane
też przyrodniczymi i walory kulturowe zwane też antropogenicznymi. Walory
kulturowe to obiekty materialne, ściśle związane z działalnością człowieka, przez
niego całkowicie wytworzone i kontrolowane, stanowiące wartościowy przedmiot
pod względem turystycznym. Są to m.in. zamki, pałace, muzea, skanseny. Z kolei
walory przyrodnicze to: góry, jeziora, lasy, rzeki.
1 Wkład pracy: Robert Andrzejczyk – 50%, Arkadiusz Niedziółka – 50%.

2 Obszar wiejski, to pojęcie niejednolicie rozumiane, nie tylko dlatego iż posługują się nim
przedstawiciele różnych dziedzin nauki, takich jak: ekonomia, geografia, socjologia, kulturoznawstwo czy etnografia – ale też, że stosowane jest ono w wielu aktach prawnych i to nie zawsze spójnie.
Np. w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 podaje się, że obszary
wiejskie to „tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, czyli gminy wiejskie lub
części wiejskie gmin miejsko-wiejskich”. Natomiast w opisie warunków kwalifikowalności pomocy
z tego Programu – że pomoc może być przyznana jeśli operacja „realizowana jest w miejscowości,
należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.
mieszkańców” [Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 2019]. Dlatego też w niniejszej pracy autor przyjął uważać, że obszar wiejski to: …
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Atrakcyjnym regionem pod względem walorów kulturowych jest Podhale,
będące geograficzno-etnograficzną krainą położoną w południowej części województwa małopolskiego. Obejmuje ono dwa miasta: Nowy Targ i Zakopane
oraz wszystkie gminy wiejskie powiatu tatrzańskiego: Biały Dunajec, Bukowinę
Tatrzańską, Kościelisko i Poronin oraz trzy wiejskie gminy należące do powiatu
nowotarskiego: Czarny Dunajec, Nowy Targ i Szaflary.

2. Cel i metodyka badań
Celem głównym opracowania jest ukazanie dziedzictwa kulturowego jako istotnego czynnika determinującego rozwój turystyki wiejskiej na Podhalu. Dla jego
realizacji zastosowano następujące metody badawcze: metodę analizy i krytyki
piśmiennictwa, analizę strategii rozwoju gmin oraz metodę sondażu diagnostycznego3. Pierwsza metoda dotyczyła analizy literatury dotyczącej dziedzictwa
kulturowego i turystyki wiejskiej, a druga analizy dwóch kategorii czynników
strategicznych techniki heurystycznej SWOT, zawartej w ich strategiach rozwoju,
którymi są: „Mocne strony” oraz „Szanse” gmin w kontekście rozwoju wiejskiej
turystyki kulturowej. W trzeciej metodzie narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety z pytaniami otwartymi, który skierowano do urzędów siedmiu
wyszczególnionych we wstępie gmin. Celem sondażu diagnostycznego było określenie roli dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki wiejskiej oraz roli władz
lokalnych w tym procesie. Badania zrealizowano w okresie letnim 2019 roku, a respondentami byli wybrani pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za promocję i turystykę.

3. Istota i formy turystyki wiejskiej
Turystyka wiejska to jedna z podstawowych form wypoczynku w Polsce i bardzo popularny rodzaj turystyki. W literaturze można znaleźć liczne jej definicje,
wśród których na uwagę zasługuje bardzo ogólna autorstwa A. P. Wiatraka [1996].
Uważa on, że turystyka ta „obejmuje całokształt gospodarki turystycznej na terenach wiejskich, a więc związanej z wiejską przestrzenią rekreacyjną”. Jeszcze
zwięźlej definiuje ją A. Szwichtenberg [1998], który twierdzi, że turystyka wiejska
„bezpośrednio wykorzystuje zasoby wsi i dóbr kulturowych”. Podobne zdania nt.
turystyki wiejskiej mają inni autorzy, m.in. M. Dębniewska i M. Tkaczuk [1997],
3 Sondaż diagnostyczny nie daje wiedzy o faktach, ale wiedzę o opiniach na temat tych faktów.

„Metodę sondażu zaleca się stosować szczególnie wtedy, gdy pragniemy dowiedzieć się o opiniach
(także przekonaniach) respondentów na temat interesujących nas spraw oraz o tym, jak je oni oceniają i w ogóle co o nich wiedzą lub chcieliby wiedzieć na ich temat.” (M. Łobocki, 2003, s. 244).
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które uważają, że „za turystykę wiejską można uznać tę, która odbywa się na obszarach wiejskich i jest dostosowana do istniejących tam warunków i racjonalnie
wykorzystuje naturalne zasoby miejscowe”. M. Drzewiecki [2001] twierdzi natomiast, że „turystyka wiejska stanowi formę rekreacji odbywającą się na obszarach
„prawdziwej” wsi i obejmuje wielorakie rodzaje aktywności rekreacyjnych związanych z przyrodą, wędrówkami, turystyką zdrowotną, krajoznawczą, kulturową
i etniczną”.
Bliskim pojęciem do turystyki wiejskiej jest turystyka na obszarach wiejskich.
Oznacza ona jednak najszerszy znaczeniowo termin w administracyjnym tego
słowa znaczeniu i obejmuje wszelkie formy i rodzaje turystyki na terenach pozamiejskich [Kosmaczewska 2013]. Każdy zatem wypoczynek poza miastem, nawet
jeśli jego miejsce nie posiada atrakcyjnych walorów turystycznych, można określić jako turystykę na obszarach wiejskich.
Wracając do turystyki wiejskiej trzeba stwierdzić, że może ona przybierać różne formy. Bardzo rozpowszechniona na obszarach wiejskich w Polsce jest agroturystyka bezpośrednio związana z czynnym gospodarstwem rolnym [Bogusz, Galiszewska 2017]. Jedną z wielu definicji agroturystyki przedstawia J. Wojciechowska
[2018], która twierdzi, że jest to „forma turystyki wiejskiej stanowiąca specyficzne
przedsięwzięcie turystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym, organizowane przez rodzinę rolniczą na bazie zasobów własnego gospodarstwa oraz walorów turystycznych okolicy, a także we współpracy z lokalną społecznością, dla
turystów poszukujących ciszy i spokoju, zainteresowanych życiem i obyczajami
wsi”. Podobnie określa agroturystykę J. Majewski [2004], który uważa, że jest ona
formą turystyki związaną z funkcjonującym gospodarstwem rolnym, gdzie produkcja roślinna i hodowla zwierząt są dla turystów najważniejszą atrakcją.
Innymi aktywnościami turystycznymi mogącymi obejmować obszary wiejskie
są np. turystyka zrównoważona i ekoturystyka. Według Federacji Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody Europy (EFNNP) turystyka zrównoważona „to
każda forma rozwoju zagospodarowania turystycznego i aktywności turystycznej,
która podtrzymuje ekologiczną, społeczną i ekonomiczną integralność terenów,
a także zachowuje dla przyszłych pokoleń, w niezmienionym stanie, zasoby naturalne i kulturowe tych obszarów” [Gałązka 2009]. Z kolei „ekoturystyka definiowana jest jako bardziej restrykcyjna forma turystyki zrównoważonej, w której najwyższy priorytet przypisuje się zachowaniu walorów przyrodniczych, zaś kwestie
ekonomiczne i społeczne mają znaczenie drugorzędne” [Adamski, Ciapała 2016].
Ważnym motywem dla uprawiania turystyki krajoznawczej są wspomniane
już we wstępie niniejszej pracy walory kulturowe, które wydają się obejmować
także tereny miejskie. Walory kulturowe związane są z turystyką kulturową, określaną jako „podróżowanie poza miejsce zamieszkania, którego celem jest obco-
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wanie z odmienną kulturą, zwiedzanie zabytków architektury i sztuki, muzeów,
skansenów, obiektów kultu religijnego, obiektów przemysłowych, udział w wydarzeniach kulturalnych, kontakt z ludnością lokalną, smakowanie kuchni regionalnej [Jędrysiak 2008]. Turystyka kulturowa dotyczy zarówno wyjazdów do
miast jak i na wieś. J. Majewski [1997] twierdzi, iż oferta kulturowa na wsi dotyczy
wielu atrakcji turystycznych, m.in.: zwiedzania interesujących miejsc i zabytków
wiejskich (np. kościołów, skansenów, muzeów, młynów, kuźni, itd.), uczestnictwa
w wydarzeniach lokalnych, sakralnych i świeckich (np. w odpustach, procesjach,
festynach, dożynkach, jarmarkach).
Turystyka wiejska jest zatem związana z obszarami wiejskimi charakteryzującymi się przede wszystkim atrakcyjnymi walorami przyrodniczymi, ale także
i kulturowymi. Najczęściej dotyczy ona wypoczynku turystów na obszarach cennych przyrodniczo, a więc uprawiania ekoturystyki. Do innych najważniejszych
form turystyki wiejskiej zalicza się m.in. agroturystykę, która w bezpośredni sposób związana jest z gospodarstwem rolnym oraz turystykę krajoznawczą obejmującą zarówno ekoturystykę, jak i wiejską turystykę kulturową.

4. Dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich
Turystyka kulturowa związana jest z dziedzictwem kulturowym. Z. Kruczek,
A. Kurek oraz M. Nowacki [2003] twierdzą, że dziedzictwo to „coś przekazywanego z pokolenia na pokolenie, to czym żyjemy obecnie i to co przekażemy dzieciom i wnukom. Są to nasze identyfikatory, punkty odniesienia, nasza tożsamość”.
Dziedzictwo kulturowe według J. Wojciechowskiej [2003] jest natomiast częścią
składową walorów turystycznych danego obszaru. Wykorzystuje się je w promocji
regionu i dzięki temu staje się ono istotnym czynnikiem rozwoju turystyki.
Samo dziedzictwo jest pojęciem bardzo szerokim. W rozumieniu ratyfikowanej w 1972 roku Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa
kulturowego i naturalnego, dziedzictwo to zabytki, zespoły i miejsca zabytkowe wyróżniające się uniwersalną, wyjątkową wartością z punktu widzenia historii, sztuki
lub nauki [Kozioł, Trelka, Florjanowicz 2013]. W polskim prawodawstwie pojęcie
dziedzictwa nie zostało zdefiniowane ale pojawia się w art. 5. Konstytucji RP jako
jedna z naczelnych wartości, których strzeże Rzeczpospolita Polska. Z kolei zabytek
według ustawy to „nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące
dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze
względu na posiadaną wartość historyczną lub naukową” [Ustawa…2003].
Dziedzictwo kulturowe jest bardzo ważnym czynnikiem społeczno-ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich w Polsce. Według Konwencji
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UNESCO z 2003 roku tworzy je zarówno dziedzictwo materialne, jak i niematerialne [Legutko-Kobus 2016]. To pierwsze obejmuje zabytki, materialne świadectwa przeszłości oraz wytwory natury. W skład dziedzictwa materialnego wchodzą: zabytki nieruchome, zabytki ruchome, muzea i muzealia, archiwalia i zasób
biblioteczny oraz krajobraz kulturowy. Do dziedzictwa niematerialnego zalicza
się natomiast zwyczaje, przekaz ustny, wiedzę i umiejętności oraz związane z nimi
przedmioty i przestrzeń kulturową, które są uznane za część własnego dziedzictwa przez daną wspólnotę, grupę lub jednostki [Legutko-Kobus 2016]. W przypadku tych pierwszych jest ono świadectwem, jak na wsi żyły kolejne pokolenia,
jak budowały świątynie, domy i obejścia gospodarskie, jak wytyczały drogi i uprawiały ziemię [Rzecz o dziedzictwie…2011].
Z dziedzictwem kulturowym na wsi bardzo mocno wiąże się tradycja i folklor.
Tradycję można określić jako przekazywanie z pokolenia na pokolenie obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia, odczuwania albo postępowania, wydarzeń z przeszłości traktowanych jako historia (choć niesprawdzonych),
umiejętności artystycznych albo rzemieślniczych, itd. [Kopaliński 1987, 1196].
Folklor stanowi natomiast część kultury ludowej, istniejącej dzięki słowu mówionemu lub śpiewanemu (np. opowieści, pieśni, muzyka, taniec). Należy jednak zaznaczyć, że słowo to musi mieć wymiar artystyczny. Folklor, będący twórczością
anonimową i zbiorową musi docierać od nadawcy do odbiorcy w sposób bezpośredni bez pomocy środków technicznych [Jędrysiak 2010].

5. Wyniki badań






W okresie letnim 2019 roku przeprowadzono sondaż diagnostyczny badania
w gminach wiejskich położonych na Podhalu w celu, jak podano wcześniej,
określenia roli dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki oraz roli władz
lokalnych w tym procesie.
Wszystkie badane gminy podhalańskie, oprócz gminy Szaflary, posiadają opracowane aktualne strategie rozwoju do roku 2020 lub 2022. W gminie Szaflary
w chwili obecnej trwają natomiast prace na nową strategią.
Autorzy niniejszego opracowania poddali także analizie strategie rozwoju badanych gmin. W występujących w nich macierzach SWOT w dwóch z czterech
tworzących je kategorii czynników strategicznych, którymi są: „Mocne strony”
i „Szanse”, zawarto wiele kwestii dotyczących turystyki, w tym różnych jej form.
W kontekście rozwoju wiejskiej turystyki kulturowej w tabelach 1 oraz 2 zawarto najważniejsze czynniki determinujące jej rozwój, które uwzględniono
w „Mocnych stronach” i „Szansach”.
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Tabela 1
Czynniki rozwoju wiejskiej turystyki kulturowej podane
w „Mocnych stronach” macierzy SWOT (wg badanych gmin)
Gmina
Biały Dunajec

Bukowina
Tatrzańska

Czarny Dunajec

Walory kulturowe
Żywa kultura ludowa, folklor, patriotyzm lokalny – pielęgnowane przez
wielopokoleniowe rodziny.
Liczne imprezy kulturalne (np. Dzień Pstrąga czy Parada Gazdowska, Dunajeckie
Granie, Wybory Nojśwarniyjsyj Górolecki), wysoki poziom uczestnictwa w kulturze.
Bogactwo i różnorodność (historyczna, kulturowa) dwóch krain: Podhala i Spisza –
specyficzny „klimat Pogranicza”.
Niematerialne dziedzictwo kulturowe, kultywowane przez mieszkańców – żywy
folklor i rzemiosło, tradycje, obyczaje, muzyka, gwara, stroje, zespoły regionalne
i artystyczne, twórcy ludowi.
Architektura sakralna (kapliczki przydrożne, kościoły w stylu góralskim, kościoły
drewniane).
Tradycje góralskie, wyroby regionalne, działalność pasterska.
Budownictwo regionalne, głównie drewniana zabudowa wsi Chochołów.

Kościelisko

Nowy Targ

Kultura, ośrodki kultury, bogate dziedzictwo kulturowe, spora grupa twórców
ludowych.
Unikatowe dziedzictwo kultury materialnej i duchowej (liczne zabytki, bogaty
i ciągle żywy folklor),
Małopolski Szlak Architektury Drewnianej (w tym gotycki kościół św. Michała
Archanioła w Dębnie wpisany na listę UNESCO).
Bogate zasoby materialnego dziedzictwa kulturowego.

Poronin

Niematerialne dziedzictwo kulturowe, kultywowane przez mieszkańców
(żywy folklor - tradycje, gwara, stroje, zespoły regionalne, tradycja wyrobu
przysmaków kuchni góralskiej).
Tradycje pasterskie, bacówki, oscypki i inne produkty regionalne.

Szaflary

Zespoły regionalne w każdej szkole.
Dziedzictwo kulturalne, żywe tradycje.

Źródło: Opracowanie na podstawie:
(2014): Strategia Rozwoju Gminy Biały Dunajec na lata 2014-2020, FRDL Małopolski
Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Biały Dunajec, 20, 21.
(2015): Strategia Rozwoju Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2015-2020, FRDL
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Bukowina
Tatrzańska, 19, 20.
(2014): Strategia Rozwoju Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2020, FRDL Małopolski
Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Czarny Dunajec, 23, 24.
(2016): Strategia rozwoju gminy Kościelisko na lata 2016-2022, HR DORADCA dla
Gminy Kościelisko, Kościelisko, 36.
(2015): Strategia Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2015-2022, Nowy Targ, 90, 91, 94, 95.
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(2016): Strategia Rozwoju Gminy Poronin na lata 2016-2022, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Poronin, 16, 17.
(2007): Strategia Rozwoju Gminy Szaflary na lata 2007-2017, Szaflary, 60, 61.

Z tabeli 1 wynika, że czynniki determinujące rozwój turystyki kulturowej
zawarte w „Mocnych stronach” macierzy SWOT są liczne i zróżnicowane pod
względem materialnym i niematerialnym. Zarówno tradycja, folklor, jak i zabytki
architektury stanowią ważny składnik turystyki kulturowej.
W „Szansach” dalszego rozwoju walorów kulturowych i wiejskiej turystyki
kulturowej zapisano natomiast różne jej czynniki (tabela 2).
Tabela 2
Czynniki rozwoju wiejskiej turystyki kulturowej podane w „Szansach”
macierzy SWOT (wg badanych gmin)
Gmina
Biały Dunajec
Bukowina
Tatrzańska

Czarny Dunajec

Kościelisko

Szanse rozwojowe
Lepsze zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby rozwoju sportu i kultury.
Włączenie zasobów przyrodniczo-kulturowych w obieg społecznogospodarczy, w szczególności na potrzeby rozwoju oferty czasu wolnego.
Moda na turystykę aktywną, kulturową (m.in. popularność folkloru, tradycji
i sztuki ludowej) i kulinarną.
Realizacja projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak dookoła
Tatr” (trasy piesze, rowerowe, narciarskie, edukacyjne, konne).
Rozwój tzw. pielgrzymkowej turystyki oraz promocja miejsc związanych z osobą
papieża Jana Pawła II.
Możliwość rozwoju współpracy z Miastem Tvrdosin w zakresie stworzenia
wspólnej oferty turystycznej.
Ochrona dziedzictwa kulturowego i dostosowanie go do nowych funkcji
społecznych i gospodarczych.

Nowy Targ

Specjalizacja ośrodków kultury w zakresie edukacji kulturalnej i regionalnej,
a poprzez to ich większa profesjonalizacja.
Wdrożenie programu ochrony dziedzictwa materialnego (w tym program
odnowy kapliczek przydrożnych, kuźni, szałasów, itp.).

Poronin

Moda na turystykę aktywną, kulturową (m.in. popularność folkloru, tradycji
i sztuki ludowej) i kulinarną.

Szaflary

Dobrze funkcjonujące placówki oświatowe.

Źródło: Opracowanie własne na podst.:
(2014): Strategia Rozwoju Gminy Biały Dunajec na lata 2014-2020, FRDL Małopolski
Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Biały Dunajec, 23.
(2015): Strategia Rozwoju Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2015-2020, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Bukowina Tatrzańska, 24.
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(2014): Strategia Rozwoju Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2020, FRDL Małopolski
Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Czarny Dunajec, 28, 29.
(2016): Strategia rozwoju gminy Kościelisko na lata 2016-2022, HR DORADCA dla
Gminy Kościelisko, Kościelisko, 39.
(2015): Strategia Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2015-2022, Nowy Targ, 116.
(2016): Strategia Rozwoju Gminy Poronin na lata 2016-2022, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Poronin, 21.
(2017): Strategia Rozwoju Gminy Szaflary na lata 2007-2017, Szaflary, 61, 62.

„Szanse” macierzy SWOT zawarte w tabeli 2 obejmują czynniki rozwoju wiejskiej turystyki kulturowej w badanych gminach. Generalnie dotyczą one mody na
uprawianie turystyki kulturowej i możliwości realizacji różnych projektów i programów związanych z tą formą turystyki.
Przechodząc do badań sondażowych należałoby podać, że w kwestionariuszu
ankiety znalazły się trzy otwarte pytania. Pierwsze to: Podaj najważniejszy czynnik rozwoju turystyki w ich gminie. W pięciu przypadkach na przemian wskazywano folklor i dziedzictwo kulturowe, przy czym w jednym zaznaczono te dwa
czynniki razem (tabela 3).
Tabela 3
Najważniejszy czynnik rozwoju turystyki kulturowej w badanych gminach
w opinii respondentów
Gmina

Najważniejszy czynnik

Biały Dunajec

zabytki architektury

Bukowina Tatrzańska

dziedzictwo kulturowe

Czarny Dunajec

dziedzictwo kulturowe i folklor

Kościelisko

folklor góralski

Nowy Targ

folklor góralski

Poronin

zabytki architektury

Szaflary

folklor góralski

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań własnych.

Aby wiejska turystyka kulturowa mogła się rozwijać, potrzebne jest wsparcie
władz samorządowych. Pomoc ta widoczna jest przede wszystkim w działalności
promocyjnej prowadzonej przez gminę. W związku z tym, kolejne pytanie ankietowe dotyczyło rodzajów narządzi komunikacji z rynkiem, stosowanych w promocji walorów kulturowych. Wszyscy badani wskazali na reklamę internetową,
a dokładniej na oficjalną stronę własnej gminy, na której zawarto liczne informacje dotyczące zabytków architektury, muzeów, skansenów, góralskich zespołów
pieśni i tańca oraz imprez kulturowych. Ankietowani podkreślali także wkład
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władz lokalnych w opracowanie różnych wydawnictw propagujących lokalne
dziedzictwo kulturowe i folklor oraz współorganizowanie różnych imprez kulturowych. W działalności promocyjnej część gmin współpracuje z Lokalnymi Grupami Działania (LGD) lub Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi (LOT-y).
Trzecie i ostatnie pytanie zamieszczone w ankiecie związane było z poznaniem
opinii respondentów nt. tego, co należałoby zrobić w przyszłości, aby zwiększyć
rozwój turystyki kulturowej. Najczęściej wymieniali oni potrzebę skuteczniejszych działań promocyjnych i współpracy pomiędzy władzą lokalną, a innymi
podmiotami. W niektórych przypadkach zwracano uwagę na kultywowanie tradycji ludowych, dbanie o folklor (tabela 4).
Tabela 4
Przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju turystyki kulturowej
(w opinii badanych)
Gmina / miasto

Postulowane przedsięwzięcia w przyszłości w celu rozwoju
turystyki kulturowej

Biały Dunajec

Lepsze działania marketingowe, skuteczniejsza promocja.

Bukowna Tatrzańska

Trzeba prężniej promować dobra kultury i zwiększyć współpracę
samorządu gminnego z różnymi organizacjami.

Czarny Dunajec

Trzeba bardziej promować walory kulturowe gminy.

Kościelisko

Lepsza promocja folkloru góralskiego w gminie.

Nowy Targ

Należy polepszyć współpracę pomiędzy gminą a różnymi organizacjami,
stowarzyszeniami.

Poronin

Lepsza promocja oraz potrzeba zdobywania środków zewnętrznych na
rozwój turystyki kulturowej.

Szaflary

Współpraca władz gminy z właścicielami obiektów noclegowych oraz
z innymi podmiotami na rynku turystyki.

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań własnych.

Analizując tabelę 4 trzeba stwierdzić, że priorytetem w rozwoju turystyki kulturowej jest działalność promocyjna. Samorządy gminne muszą w tym zakresie
stosować różne instrumenty promocji, np. Internet, wydawnictwa, wyjazdy na
giełdy turystyczne czy nadal brać udział imprezach kulturalnych. Istotnym przedsięwzięciem rozwoju turystyki kulturowej jest ponadto dalsza współpraca badanych gmin z innymi podmiotami działającymi na lokalnym i regionalnym rynku
turystycznym, np. stowarzyszeniami czy lokalnymi organizacjami turystycznymi,
jak i z pojedynczymi właścicielami obiektów noclegowych.
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Strategia rozwoju gminy jest istotnym narzędziem zarządzania lokalną gospodarką turystyczną. Czynniki rozwoju turystyki kulturowej, podane zarówno w „Mocnych stronach”, jak i w „Szansach” macierzy SWOT, są podstawą
realizacji strategii rozwoju turystyki kulturowej w badanym regionie. Podstawą rozwoju tej formy turystyki w przyszłości jest promocja lokalnych walorów
antropogenicznych, w tym góralskiego folkloru i współpraca w tym zakresie
z różnymi podmiotami i organizacjami. W realizacji przedsięwzięć związanych
z dziedzictwem kulturowym ważne jest ponadto wsparcie ze źródeł zewnętrznych, w tym środków pochodzących z programów Unii Europejskiej.

6. Wnioski
Podhale to kraina geograficzno-historyczna będąca typowo turystyczno-wypoczynkowym regionem w południowej Małopolsce. Region posiada bardzo długie
tradycje związane z przyjazdami turystów, odpowiednią infrastrukturę turystyczną oraz atrakcyjne walory środowiska przyrodniczego i kulturowego. Jedną z rozpowszechnionych form turystyki na Podhalu jest wiejska turystyka kulturowa.
Na podstawie sondażu diagnostycznego przeprowadzonego z użyciem kwestionariusza ankiety z pracownikami urzędów badanych gmin wiejskich Podhala
odpowiedzialnych za promocję i turystykę oraz analizy aktualnych strategii rozwoju tych gmin należy stwierdzić:
 dziedzictwo-kulturowe, w tym folklor stanowi bardzo ważny czynnik rozwoju turystyki wiejskiej na Podhalu,
 we wszystkich strategiach rozwoju badanych gmin zapisano liczne działania
wspierające rozwój wiejskiej turystyki kulturowej i wspieranie dziedzictwa
kulturowo-historycznego,
 wśród elementów dziedzictwa kulturowego omawianego regionu na czoło
wysuwa się góralski folklor,
 władze samorządowe odgrywają istotną rolę w kultywowaniu dziedzictwa
historycznego, głównie w jego promocji,
 dalszy rozwój turystyki kulturowej na obszarach wiejskich Podhala związany będzie przede wszystkim z działalnością promocyjną oraz współpracą
samorządów z różnymi podmiotami w tym zakresie.
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ROBERT ANDRZEJCZYK, ARKADIUSZ NIEDZIÓŁKA
DZIEDZICTWO KULTUROWE JAKO CZYNNIK ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ
NA PODHALU

Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowo-historyczne, folklor, turystyka kulturowa
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono dziedzictwo kulturowo-historyczne jako ważny czynnik
rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Podhala. Na podstawie literatury scharakteryzowano istotę dziedzictwa, przedstawiono jego elementy oraz pojęcia pokrewne, w tym
istotę wiejskiej turystyki kulturowej. Część empiryczna artykułu obejmuje natomiast
analizę wyników badań ankietowych przeprowadzonych w gminach wiejskich powiatu
tatrzańskiego oraz trzech powiatu nowotarskiego, wchodzących w skład Podhala. Na ich
podstawie stwierdzono duże znaczenie dziedzictwa kulturowo-historycznego w rozwoju turystyki w omawianym regionie oraz spore zaangażowanie samorządów gminnych
w utrzymanie i kultywowanie dziedzictwa, w tym folkloru i różnych imprez kulturowych.
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1. Wstęp
Istotę turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki można określić przez wskazanie
jej cech charakterystycznych. Powinna ona być zlokalizowana na obszarach wiejskich i zapewniać ciszę, spokój oraz kontakt z przyrodą i kulturą. Charakteryzuje
się ona małą skalą przedsięwzięcia (niewielka liczba miejsc noclegowych, gastronomicznych itp.) tak, aby nie zdominować pierwotnej funkcji (głównie rolniczej)
obszaru, na którym się rozwija. Bazuje na istniejącej zabudowie oraz wykorzystuje lokalne surowce i zasoby pracy żywej [Jędrysiak 2010]. Jej atutem powinien być
ciągły rozwój uzupełniony o nowe aktywności poszerzające ofertę pobytu, jak:
warsztaty artystyczne, turystyka kwalifikowana i zdrowotna [Guzik 2003].
Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania dziedzictwa
kulturowego w usprawnianiu organizmu ludzkiego podczas korzystania z usług
turystycznych na obszarach wiejskich.

2. Formy turystyki wiejskiej z elementami dziedzictwa kulturowego
Turystykę wiejską ze względu na formę można podzielić na agroturystykę,
ekoturystykę, etnoturystykę i terapioturystykę. Szczegółowy ich zakres zaprezentowano w tabeli 1.
1 Wkład pracy: Michał Roman – 50%, Antoni Roman – 50%.
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Tabela 1
Formy turystyki wiejskiej ze względu na przedmiot zgłaszanych potrzeb
przez turystów
Formy

Agroturystyka

Ekoturystyka

Etnoturystyka

Terapioturystyka

Podstawowa
działalność

Opis

Rolnictwo

Bazuje na funkcjonującym, aktywnym, czynnym
gospodarstwie rolnym i atrakcjach związanych
z rolnictwem.

Przyroda, ekologia

Zapewnia ona turystom tzw. „zieloną przestrzeń”,
chroniony krajobraz przez umożliwienie im pobytu
w naturalnym środowisku człowieka, w miejscach
powszechnie niedostępnych (np. w rezerwatach
przyrodniczych).

Turystyka etniczna,
kultura

Mająca dwojaki charakter. Po pierwsze – dotyczy
wyjazdów w celu poznawania i nawiązywania kontaktów
z ludnością odmiennie kulturową, czyli podróżami
zorientowanymi na poznawanie, upowszechnianie,
promocję i ochronę wartości kulturowych, dziedzictwa
kulturowego w skali lokalnej. Natomiast w drugim
znaczeniu obejmuje turystykę sentymentalną,
tj. odwiedzanie miejsc, „starych kątów”, które wiążą się
ze wspomnieniami i wszystkim tym co miłe, co pamiętają
dawni mieszkańcy danego terenu z czasów dzieciństwa
lub znają z opowieści członków rodziny lub bliskich.

Zdrowie

Jest to innowacyjna forma turystyki wiejskiej, która
obecnie jest szeroko rozwijana na obszarach
wiejskich, np. gospodarstwa opiekuńcze. Dotyczy ona
usprawniania (uzdrawiania, rehabilitacji, leczenia)
organizmu ludzkiego w naturalnym środowisku wiejskim
(np. w ramach turnusów rehabilitacyjnych, w mini
sanatoriach, w „wiejskich SPA”).

* Terapioturystyka i etnoturystyka mogą być również realizowane w środowisku miejskim.

Źródło: [Roman 2018].

Pierwszą z nich jest agroturystyka. Jej definicja w literaturze polskiej i zagranicznej pojawiła się na początku lat 90. XX wieku [Sznajder, Przezbórska 2006]. Wchodzi
ona w obręb turystyki wiejskiej, czyli formy rekreacji odbywającej się na obszarach
„prawdziwej wsi” i obejmującej wiele rodzajów aktywności związanej z turystyką pobytową, krajoznawczą, aktywną, specjalistyczną, kulturową itp. [Kłodziński 1999].
Agroturystyka dotyczy organizowania pobytu turystów przez rodzinę rolniczą we własnym, czynnym gospodarstwie rolnym [Wiatrak 1996, Kosmaczewska
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2013]. Nazwa tego typu wypoczynku na wsi składa się z dwóch członów: agro
i turystyka [Sikora 2012, Sikora 2008]. Przedrostek agro wywodzi się z terminu
greckiego agros, co oznacza rolę oraz słowa agronomos, odnoszącego się do zarządzającego majątkiem rolnym [Sznajder, Przezbórska 2006].
Ekoturystyka (turystyka zrównoważona) dotyczy problematyki zachowania
zrównoważonego rozwoju zasobów turystycznych przez integrację działalności
turystycznej z celami promocji i ochrony przyrody, z myślą utrzymania jej stanu
dla przyszłych pokoleń. Związana jest także ze wzrostem i rozwojem społeczno-gospodarczym danego terenu, przy racjonalnym wykorzystaniu istniejącego potencjału, kształtowania nowych postaw i zachowań turystów oraz organizatorów
ruchu turystycznego [Zaręba 2000]. Oferuje ona turystom pobyt w miejscach powszechnie niedostępnych.
Natomiast etnoturystyka (turystyka etniczna) promuje, chroni i upowszechnia dziedzictwo kulturowe oraz historię grup społecznych, zamieszkujących na
danym obszarze, charakteryzujących się własnym językiem, strukturą społeczną,
wierzeniami, rytuałami, kuchnią, ubiorem, wyglądem zewnętrznym, rodzajem
zabudowy i zagospodarowaniem terenu.
W terapioturystyce motywem przewodnim wyjazdów turystycznych jest aspekt
zdrowotny, pomoc w przywracaniu i utrzymaniu zdrowia. Można zauważyć, że wyjazdy turystyczne na wieś stanowią formę czynnego wypoczynku poza miejscem
zamieszkania, która jest determinowana potrzebami poznawczymi, wypoczynkowymi, rozrywkowymi, zdrowotnymi i sportowymi, a także chęcią przeżycia przygody [Gannon i in. 1993]. Obejmują one wszelkie formy dobrowolnej zmiany środowiska względem miejsca zamieszkania i zatrudnienia [Kornak, Rapacz 2001].

3. Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju turystyki wiejskiej
Współczesna agroturystyka w Polsce jest realizowana w celu osiągania dodatkowych dochodów przez rolników w gospodarstwach kilkuhektarowych, gdyż gospodarstwa wielkoobszarowe nastawione są głównie na produkcję rolną. Obecnie
można zauważyć, że w dużej części gospodarstw agroturystycznych świadczone są
tylko usługi noclegowe i żywieniowe, co stanowi zbyt ubogą ofertę. Niski poziom
konkurencyjności tych gospodarstw w odniesieniu do specjalistycznych placówek
ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, nie gwarantuje pełnego zaspokojenia potrzeb turystów [Roman 2019].
Dotychczas prowadzenie usług turystycznych na obszarach wiejskich przez
właścicieli gospodarstw agroturystycznych w większości oparte jest na tradycyjnych i biernych formach spędzania wolnego czasu. Oferta turystyczna powinna
polegać na tym, że obok tradycyjnego wypoczynku uwzględniającego wykorzy-
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stanie naturalnych zasobów przyrodniczych wprowadza się formę aktywności intelektualnej [Roman, Niedziółka 2017].
Obecnie w ofercie niektórych gospodarstw agroturystycznych można zauważyć elementy związane z ochroną wartości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Właściciele tych obiektów turystycznych organizują zajęcia praktyczne
dla swoich gości. Uczestnictwo w warsztatach artystycznych powinno stanowić
swoistą „podróż do świata przodków”. Osoby biorące udział w warsztatach mogą
także własnoręcznie wykonać pamiątkę.
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze na wsi stanowi podstawowy wyznacznik tożsamości danego społeczeństwa, a jego ochrona jest wspólnym obowiązkiem [Gołuchowski, Spyra 2014; Machnik 2014]. To także ważny czynnik, gdyż
dzięki niemu można poznać historię narodu, daje także podstawy krytycznej oceny przyjmowania wartości innych kultur [Sawicki 2009]. Można również nauczyć
się patriotyzmu i szacunku do ludzi, którzy tworzyli dorobek kulturowy. Kształtuje ono własną tożsamość oraz ukazuje wrażliwość na piękno dzieł stworzonych
przez człowieka. Stanowi ono zakorzenienie w danych realiach oraz jest pełną
i godną obecnością człowieka w danym miejscu i czasie.
Dziedzictwo kulturowe można również rozpatrywać w aspekcie sentymentalnym. Jest to „podłoże” do wyodrębnienia turystyki sentymentalnej, jako rodzaju turystyki etnicznej. Dotyczy to podróży osób, które podejmują poszukiwania
własnej tożsamości, swoich korzeni. Właściciele gospodarstw agroturystycznych
prowadzący zajęcia warsztatowe powinni spełniać oczekiwania wszystkich, którzy poszukują „skarbów” dziedzictwa kulturowego (tajników kuchni wiejskiej,
sztuki ludowej, rzemiosła dawnego, medycyny ludowej).
Istotne znaczenie w rozwoju agroturystyki ma także kultura wiejska. Jest to
całokształt wartości materialnych i niematerialnych, wiejskich społeczności lokalnych w danym czasie i na danym terenie. Często pojęcie to utożsamia się z kulturą
ludową, co nie jest jednoznaczne. Wieś stanowiła środowisko kulturotwórcze i samowystarczalne ze względu na brak środków finansowych oraz trudności zaopatrzeniowe. Na kulturę wsi składają się takie elementy, jak: budynki gospodarskie
i budowle sakralne, narzędzia i urządzenia potrzebne do produkcji rolnej i w gospodarstwie domowym, wierzenia, sposób organizacji życia wiejskiego oparty na
cyklu naturalnym, pracy i odpoczynku, w tym zabawy, sposób przyrządzania potraw, kanony budownictwa i zdobnictwa wiejskiego, sposób zagospodarowania
obszarów wiejskich, w tym krajobrazu. Tradycją kultury wsi jest przekazywanie
z pokolenia na pokolenie wszelkich norm dziedzictwa kulturowego na wsi, uznawanych przez zbiorowość za społecznie ważne.
Osoba korzystająca z usług gospodarstw agroturystycznych oczekuje bogatej
oferty turystycznej. Chce ona przeżywać pobyt emocjonalnie, a nie tylko spędzać
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czas biernie w obiekcie turystycznym. Turysta pragnie, aby zapewniono mu aktywny wypoczynek (odkrywanie wartości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu, zagwarantowanie szybkiego przemieszczania się z miejsca na miejsce, przy jednoczesnym zapewnieniu coraz to nowszych atrakcji). Oczekuje on
powrotu do wiejskości w „nowej agroturystyce”.

5. Dziedzictwo kulturowe a działania terapeutyczne w turystyce
wiejskiej
W życiu człowieka jednym z ważnych elementów jest zdrowie. Stanowi ono dobrostan, a więc sumę pozytywnych przeżyć, które powodują, że jednostka znajduje się w pozytywnym nastroju, co sprzyja wzrostowi sprawności i skuteczności
działania ułatwiającego rozwój osobisty. Ma to związek z dobrym samopoczuciem, będącym odbiciem zdolności do optymalnego funkcjonowania człowieka
w sensie fizycznym, psychicznym, duchowym i społecznym, zachowania dobrej
jakości życia, związanej ze zdrowiem, wydajną pracą i aktywnym uczestnictwem
w życiu społeczno-gospodarczym, kulturowym i politycznym. Wyróżnia się [Jankowiak, Kowalewska, Rolka 2015]:
 zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego narządów
i układów,
 zdrowie psychiczne (zdrowie emocjonalne – zdolność do rozpoznawania,
wyobrażania i kontroli emocji i uczuć, wyrażania ich w odpowiedni sposób,
umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją,
a także zdrowie umysłowe – zdolność do logicznego, jasnego myślenia),
 zdrowie duchowe – u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami
religijnymi, a u innych osobisty zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania
wewnętrznego spokoju i równowagi,
 zdrowie społeczne – zdolność pełnienia ról społecznych, w tym rodzinnych,
towarzyskich i zawodowych, do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi w miejscu życia, nauki i pracy
zawodowej oraz odpoczynku.
Zdrowie stanowi też wartość publiczną chronioną w myśl zasad solidaryzmu
i współodpowiedzialności. W praktyce zagadnienia przywracania, utrzymania
zdrowia, realizowane są w ramach terapii (leczenia, rehabilitacji, kuracji, usprawniania), procesu terapeutycznego na bazie produktów terapeutycznych. Terapia
powinna tworzyć wewnętrznie spójny system medyczny (profilaktyki chorób i ich
leczenia). Można ją realizować w ramach turystyki wiejskiej, wykorzystującej walory dziedzictwa kulturowego.
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Na potrzeby artykułu przyjęto następującą definicję dziedzictwa kulturowego.
Stanowi ono utrwalony historycznie i w świadomości społecznej, wzbogacany
w ciągu dziejów dorobek ludzkości w sferze materialnej i niematerialnej na
danym terenie w zakresie architektury, sztuki, rzemiosła, krajobrazów kształtowanych przez człowieka oraz tradycji i historii. To wszystko, co upamiętnia
miejscowy byt społeczny i do którego społeczeństwo odnosi się z czcią, powagą,
szacunkiem oraz czerpie korzyści i przekazuje go następnym pokoleniom, aby
podkreślić własne korzenie, pamięć, jedność obywatelską, tożsamość i ciągłość
historyczną. Słowo kultura (z łac. colere – uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie) to termin wieloznaczny, pochodzący od łac. cultus agri – „uprawa ziemi”.
Obejmuje ono całokształt dorobku ludzkości w sferze materialnej i niematerialnej
(świadomościowej, duchowej i historycznej), który jest utrwalony, wzbogacany
na przestrzeni dziejów i przekazywany z czcią z pokolenia na pokolenie [Chabiera
i in. 2016].
Elementy dziedzictwa kulturowego zastosowane w turystyce wiejskiej należy
odnieść do takich kategorii, jak [Zarycki 2009, Maźnica 2013]:
 zasób kulturowy – to zawartość pewnego składnika dostarczonego i zastosowanego w produkcie turystycznym (ofercie turystycznej) w danym momencie na określonym terenie lub w danym miejscu,
 strumień zasobów kulturowych – stanowi proces usług świadczonych przez
wybrane aktywa w ciągu danego okresu na określonym obszarze lub miejscu,
 kapitał kulturowy – to ożywiony, aktywny zasób, służący pomnażaniu wartości, mający zdolność tworzenia nowych wartości,
 walor kulturowy – wyraża spostrzeżenie, intencjonalność, świadomość, zaś
atrakcja kulturowa mieści dodatkowo w sobie przeżycia i związane z tym
stany emocjonalne (emocje, uczucia) wynikające z tytułu posiadania lub
korzystania z waloru turystycznego, które wzbudzają zainteresowanie, przyciągają turystów oraz przynoszą im określone korzyści,
 atrakcja kulturowa – z łac. attractio – to co przyciąga uwagę, wzbudza zainteresowanie, interesuje swą niezwykłością, urozmaiceniem, stanowi niespodziankę, rozrywkę, przygodę, przyjemność, przyciąganie. Z kolei słowo
atrakcyjny, atrakcyjność kulturowa od atrakcja kulturowa oznacza mający
siłę przyciągania zainteresowania, pociągający, rzecz lub osoba interesująca.
Z przedstawionych kategorii dziedzictwa kulturowego można zaprezentować
zależności między stroną podażową (organizator turystyki), a stroną popytową
(turysta) (rysunek 1).
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Rysunek 1
Zależności między stroną podażową a popytową w turystyce
z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego

Źródło: [Kowalczyk 2012].

Elementy dziedzictwa kulturowego mogą być wykorzystywane w ofercie turystyki wiejskiej do usprawniania organizmu ludzkiego. Poza terapią farmakologiczną potrzebna jest terapia kompleksowa (leczenie, rehabilitacja, kuracja),
aby skłonić do holistycznego spojrzenia na człowieka. Działania w tym kierunku,
poprzedzone trafną diagnozą dają lepsze efekty, gdy na potrzeby leczenia na wsi
stosuje się ergoterapię, arteterapię i psychoterapię, połączoną z ćwiczeniami gimnastycznymi w otoczeniu przyrodniczym i ścisłym kontakcie z zasobami dziedzictwa kulturowego. Ergoterapia (gr. ergo – czynię, robię) – to rodzaj terapii,
wykorzystującej pracę fizyczną, czynności manualne jako środek terapeutyczny
w różnego rodzaju zajęciach i rekreacji, pozwalających na usprawnianie organizmu ludzkiego [Wilczek-Różyczka 2007]. Z kolei arteterapia (inaczej artterapia,
z łac. ars sztuka i terapia) – zajmuje się leczeniem przez sztukę, w tym sztukę
ludową, w czynnościach pozwalających na usprawnianie organizmu człowieka
i kształtowanie poprawnych kontaktów społecznych (oczyszczaniu, rozwoju osobowości duchowej i integracji z grupą) [Szulc 2011, Konieczna 2003].
W działaniach twórczych, umożliwiających poprawę zdrowia, arteterapia spełnia następujące funkcje [Szulc 2011]:
 rekreacyjną – tworzenie warunków ułatwiających wypoczynek, oderwanie
się od codziennych trudności i problemów życiowych,
 edukacyjną – zdobywania wiedzy o mądrości życiowej, orientacji w otaczającej rzeczywistości i o tym, jak przekształcać sytuacje mniej wartościowe
w stany pożądane,
 poznawczą – uczy poprawnego rozpoznawania, nazywania i wyrażania
uczuć,
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ekspresyjną – wyzwalanie się stłumionych emocji, głębi duchowej jednostki oraz „oczyszczanie” organizmu przez rozładowanie niekorzystnych dla
zdrowia stanów napięcia,
korekcyjną – umożliwienie zmiany nastawienia do życia oraz sprawne bytowanie w zmieniających się warunkach charakteru człowieka i otoczenia,
pragmatyczną – umożliwienie jednostce ludzkiej, grupom społecznym
i ogółowi społeczeństwa wyrażanie własnych potrzeb,
kompensacyjną – działania terapeutyczne służą zaspokajaniu ujawnionych
potrzeb,
regulacyjną – przez arteterapię możliwe jest zaspokojenie potrzeby samorealizacji oraz kompensacji w kierunku podnoszenia jakości, stylu życia
przy pomocy biernego lub czynnego kontaktu z dziedzictwem kulturowym
i uprawiania sztuki,
profilaktyczną – uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych zapobiega pojawieniu się trudności życiowych, a w przypadku ich występowania – zmniejszenia ich ciężaru i przezwyciężania przeszkód w wymiarze doraźnym,
ogólnożyciowym i perspektywicznym,
rehabilitacyjną – usprawnienie organizmu ludzkiego pod względem fizycznym, psychicznym, duchowym i społecznym.

W zajęciach terapeutycznych, organizowanych w ramach turystyki wiejskiej
należy popularyzować „ginące zawody”, stanowiące wartość dziedzictwa kulturowego. Do nich należą takie techniki z zakresu ergoterapii i arteterapii, jak
[Milanowska 1965, Milanowska 1982, Skuza 2008]:
 tkactwo ludowe, obróbka wełny, lnu, konopi i pokrzywy,
 prace w drewnie, w tym stolarstwo (malowanie drewna, lakierowanie drewna, politurowanie drewna, woskowanie drewna, obróbka ręczna drewna
za pomocą strugów i pił, obróbka drewna tarnikami i pilnikami, wiercenie
ręczne w drewnie za pomocą świdrów i wierteł, toczenie drewna, rzeźbienie
drewna, łączenie elementów drewnianych),
 pracę w skórze (galanteria skórzana) – garbowanie skóry, praca w skórze (krojenie i szycie skóry, sklejanie skóry, tłoczenie skóry, sztancowanie
i dziurkowanie skóry),
 plastyczną obróbkę blachy (prostowanie i cięcie blachy, formowanie ręczne
blachy, nitowanie, lutowanie, polerowanie i patynowanie blachy),
 obróbka drutu (cięcie, wyginanie, skręcanie i zwijanie drutu, kucie drutu,
wykonywanie zapinek),
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plecionkarstwo z wykorzystaniem wikliny, rogożyny (pałki wodnej), łuby,
słomy, korzeni jałowca i świerku, a także koszykarstwo i sitarstwo,
 siatkarstwo (węzły stosowane w robotach siatkowych),
 zabawkarstwo (zabawki z papieru, kartonu, tektury, odpadów drewnianych,
tkaniny, filcu, gliny),
 garncarstwo i ceramika (formowanie ręczne i na kole garncarskim gliny oraz
masy ceramicznej, wypalanie wyrobów ceramicznych, zdobienie, w tym farbowanie, a także szkliwienie wyrobów ceramicznych),
 krój i szycie ręczne oraz z wykorzystaniem maszyny do szycia,
 introligatorstwo (prace z papieru, kartonu, tektury, tkanin, skór naturalnych
i ich imitacji introligatorskich, oprawa książki),
 ogrodnictwo (warzywnictwo, kwiaciarstwo, sadownictwo, pielęgnacja ogrodu), określane jako hortikuloterapia, hortiterapia, terapia ogrodem, ogrodolecznictwo i obejmujące prace typowo ogrodnicze i porządkowe.
Popularyzacja „ginących zawodów” w zajęciach terapeutycznych jest ważnym
zagadnieniem społecznym, ze względu na pamięć o własnej tożsamości i korzeniach narodowych oraz kulturowych. Rzymskie przysłowie brzmi: „jeśli nie wiesz
skąd idziesz, to nie wiesz dokąd idziesz”.


5. Podsumowanie i wnioski
Elementy dziedzictwa kulturowego mogą być z powodzeniem wykorzystane w działalności terapeutycznej w turystyce zdrowotnej na wsi. Usprawnianie organizmu
ludzkiego może odbywać się za pomocą np. arteterapii. Działania terapeutyczne
organizowane w ramach turystyki wiejskiej z wykorzystaniem elementów dziedzictwa kulturowego ukazują, że synteza różnych form aktywności może przybliżyć do
zdrowia, poprawić styl życia oraz umożliwić na bazie pracy twórczej kształtowanie i udoskonalanie poprawnych umiejętności komunikacyjnych. W terapii istotną kwestią jest estetyka, dążenie do piękna i doskonałości. Doskonałość wyrażona
w kategorii zdrowie jest oznaką pewnego porządku i pozwala spojrzeć na emocje
z pozycji zdystansowanej. Dzięki temu możliwe jest dążenie do harmonii, balansu,
równowagi, zdrowia, ważnego zarówno w życiu osobistym, jak też gospodarczym.
Artykuł zawiera treści dotyczące turystyki wiejskiej z uwzględnieniem aspektów kulturowo-zdrowotnych. Przedstawione zagadnienia mają istotny wpływ na
ukazanie nowych trendów w rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. Na
obszarach wiejskich występują dynamiczne zmiany, dlatego też warto w przyszłości przeprowadzić badania dotyczące wpływu dziedzictwa kulturowego na rozwój
turystyki wiejskiej z elementami zajęć terapeutycznych.
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STRESZCZENIE

Celem artykułu było zaprezentowanie możliwości wykorzystania dziedzictwa kulturowego w usprawnianiu organizmu ludzkiego podczas korzystania z usług turystycznych
na obszarach wiejskich. Turystyka wiejska, w tym terapioturystyka, stanowi dziedzinę
aktywności gospodarczej, która w czasach ogólnie „obecnego pośpiechu”, może znaleźć
szerokie zastosowanie m.in. w działaniach relaksacyjnych i socjoterapeutycznych. W zajęciach terapeutycznych można wykorzystywać ergoterapię, czyli usprawnianie organizmu
ludzkiego przez pracę, jak również arteterapię (leczenie przez sztukę). Artykuł ma charakter przeglądowy i wykorzystano w nim literaturę z zakresu turystyki wiejskiej z uwzględnieniem oddziaływania dziedzictwa kulturowego na procesy terapeutyczne.
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The aim of the article was to present the possibilities of using cultural heritage in improving the human body when using tourist services in rural areas. Rural tourism, including therapy, is a field of economic activity, which in times of „current rush” in general,
may be widely used, among others in relaxation and sociotherapeutic activities. The therapeutic classes can be used occupational therapy, the improvement of the human body
by working, as well as art therapy (therapy through art). The article is a review and uses
literature in the field of rural tourism, taking into account the impact of cultural heritage
on therapeutic processes.
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1. Wstęp
Turystyka wiejska obejmuje szerokie spektrum działalności turystycznych organizowanych w środowisku wiejskim w oparciu o atrakcje przyrodnicze, kulturowe i atuty codziennego życia mieszkańców wsi [Wojciechowska 2009]. Turystyka
wiejska ma szczególne i ugruntowane znaczenie w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich2. Pozytywne oddziaływanie turystyki na tereny wiejskie dotyczy aspektów ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Turystyka wzbogaca
możliwości zatrudnienia i uzyskiwania dodatkowych dochodów przez mieszkańców wsi, świadczących zarówno podstawowe usługi turystyczne, jak i usługi
komplementarne, w tym związane z dziedzictwem. Ruch turystyczny zwiększa zapotrzebowanie na sprzedaż bezpośrednią produktów rolnych, w tym szczególnie
1 Wkład pracy: Elżbieta Kmita-Dziasek – 50%, Józefina Król-Nowinski – 50%.
2 Obszar wiejski, to pojęcie niejednolicie rozumiane, nie tylko dlatego iż posługują się nim

przedstawiciele różnych dziedzin nauki, takich jak: ekonomia, geografia, socjologia, kulturoznawstwo czy etnografia – ale też, że stosowane jest ono w wielu aktach prawnych i to nie zawsze spójnie.
Np. w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020 podaje się, że obszary
wiejskie to „tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, czyli gminy wiejskie lub
części wiejskie gmin miejsko-wiejskich”. Natomiast w opisie warunków kwalifikowalności pomocy z tego Programu – że pomoc może być przyznana jeśli operacja „realizowana jest w miejscowości, należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących
powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej
5 tys. mieszkańców” [Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 2019]. Dlatego
też w niniejszej pracy przyjęto, że obszar wiejski to: obszar kraju z wyłączeniem miast liczących
powyżej 5000 mieszkańców, tak jak zostało to przyjęte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi,
Rolnictwa i Rybactwa 2030.
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produktów regionalnych przyczyniając się do utrzymania istniejącej produkcji,
rozszerzenia przetwórstwa produktów spożywczych, podniesienia jakości oferowanych towarów oraz zachowania tradycyjnych upraw i hodowli. Z kolei zainteresowanie turystów tradycyjnymi wartościami kulturowymi wsi stymuluje troskę społeczności wiejskich o lokalną architekturę, pamiątki kultury materialnej,
rzemiosło, sztukę kulinarną, zwyczaje i obrzędy. Na coraz bardziej zglobalizowanym rynku wzrasta zainteresowanie ofertą turystyczną związaną z dziedzictwem
kulturowym. Istotą turystyki dziedzictwa kulturowego jest aktywne i świadome
korzystanie z bogactwa kultury danego regionu i doświadczanie autentycznego
kontaktu z lokalną społecznością.
W ostatnim czasie na znaczeniu zyskuje rolnictwo wielofunkcyjne określane
jako uzyskiwanie wartości dodanej z podstawowej działalności rolniczej poprzez
wprowadzanie dodatkowych funkcji opartych na zasobach gospodarstwa rolnego
[Wilkin 2010]. Jednym ze sprawdzonych kierunków rolnictwa wielofunkcyjnego
jest agroturystyka3. będąca formą turystyki wiejskiej. Idea rolnictwa wielofunkcyjnego jest w agroturystyce urzeczywistniana poprzez ścisłe powiązanie rolniczego siedliska i zajęć gospodarskich z szerokim zakresem usług dla turystów.
Kapitał ludzki o pierwszorzędnym znaczeniu dla turystyki wiejskiej, w tym
szczególnie agroturystyki, stanowią kobiety. Angażując się aktywnie w rozwijanie
dodatkowej działalności w ramach gospodarstwa rolnego lub w przedsiębiorczość
turystyczną, która wykracza poza zakres produkcji rolnej, kobiety mają wpływ
na podtrzymywanie tradycji kulturowych na obszarach wiejskich i wzmacnianie
regionalnej tożsamości4. Zakładaniu i prowadzeniu biznesu turystycznego przez
kobiety sprzyja podobieństwo zakresu podstawowych zadań wynikających z obsługi gości z zakresem prac domowych. Współczesna agroturystyka obejmuje
znacznie szerszy wachlarz usług turystycznych i rekreacyjnych opartych o zasoby
gospodarstw rolnych i specyficzne walory środowiska wiejskiego: od noclegowych i żywieniowych, poprzez atrakcje czasu wolnego, po usługi społeczne i specjalistyczne produkty niszowe.
W kontekście wskazanych tendencji interesujące jest zbadanie roli kobiet w realizacji nowych trendów w rozwoju obszarów wiejskich oraz dokonanie analizy
szans, jakie dla rozwoju zawodowego kobiet wynikają z rolnictwa wielofunkcyjnego i turystyki dziedzictwa kulturowego.

3 Agroturystyka to forma turystyki wiejskiej oparta na funkcjonującym gospodarstwie rolnym
i atrakcjach związanych z rolnictwem (Turystyka wiejska: Rozwój wiejskiej bazy noclegowej. Podręcznik trenera, DG Agroprogress, Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Kraków 1996).
4 Sprawozdanie w sprawie kobiet i ich roli na obszarach wiejskich (2016/2204 (INI)), Parlament
Europejski, 8.03.2017.
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2. Cel, zakres i metodyka
Artykuł powstał w oparciu o raporty z badań prowadzonych w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie w ramach międzynarodowych, krajowych
i regionalnych projektów:
1. REWARD: „Raising Employability of Women through entrepreneurial Activities fostering Rural Development“ [Podnoszenie zdolności do zatrudnienia kobiet poprzez działania przedsiębiorcze wspierające rozwój obszarów
wiejskich]5,
2. Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy6,
3. Przygotowanie kompleksowego programu wsparcia i szkoleń dla gospodarstw agroturystycznych w Małopolsce7.
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena potencjału przedsiębiorczości kobiet w zakresie turystycznych usług komplementarnych związanych z rolnictwem
wielofunkcyjnym i dziedzictwem kulturowym8. Dla jego osiągnięcia dokonano
analizy literatury przedmiotu oraz wyników badań empirycznych, przeprowadzonych w ramach wymienionych wcześniej projektów.
W zakresie analizy literatury dokonano przeglądu dostępnych źródeł w obszarze demograficznej, społecznej i zawodowej sytuacji kobiet wiejskich oraz ich
pozycji na rynku pracy. W części empirycznej wykorzystano wyniki badań ilościowych i jakościowych, prowadzonych następującymi metodami:
1. Metodą wywiadu bezpośredniego z ekspertami. Próba badawcza była dobrana celowo, na podstawie wiedzy o badanej populacji i celach badania.
Próba obejmowała po jednym reprezentancie następujących środowisk z terenu Polski: kobiet-przedsiębiorców na obszarach wiejskich, stowarzyszeń
kobiet, osób odpowiedzialnych za rozwój obszarów wiejskich, ekspertów ds.
wielofunkcyjności, ekspertów ds. marketingu/dystrybucji, przedsiębiorców
zajmujących się agroturystyką, ekspertów w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, przedstawicieli środowiska akademickiego, przedstawicieli struktur samorządowych, w tym jednostek kultury. Wywiady przeprowadzono
w marcu 2019 roku. Kwestionariusz wywiadu obejmował 36 pytań otwar5 Projekt nr 2018-1-FR01-KA202-047809 w ramach Programu ERASMUS + Współpraca na
Rzecz Innowacji i Wymiany Dobrych Praktyk (KA2): Partnerstwa strategiczne (2018-2021)
6 Projekt SIR, CDR O/Kraków DROW-075-56/2016 (2016-2017)
7 SR KSOW Małopolska umowa nr IXa/231/FE/15 (2015-2016)
8 Dziedzictwo kulturowe rozumiane jako odziedziczone z przeszłości i funkcjonujące współcześnie dobra kultury, które mogą mieć formę fizyczną (materialną) oraz formę duchową (niematerialną) (Dziedzictwo kulturowe w badaniach. Tom 1: Polacy wobec dziedzictwa. Raport z badań
społecznych. [red.] Chabiera A. i in., Narodowy Instytut Dziedzictwa, Uniwersytet Jagielloński,
Warszawa – Kraków 2017, s. 12).
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tych, które dotyczyły charakterystyki wybranych aspektów sytuacji i potencjału kobiet na obszarach wiejskich oraz opinii na temat nowych możliwości
rozwoju i zatrudnienia.
2. Metodą sondażu przeprowadzonego wśród rolników i członków rodzin
rolniczych uczestniczących w wojewódzkich spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. Jego celem było rozpoznanie zainteresowania rolników
i członków rodzin rolniczych prowadzeniem gospodarstwa opiekuńczego
oraz uczestnictwem w działaniach dotyczących budowania sieci współpracy na rzecz tworzenia tych gospodarstw. Próba badawcza obejmowała 988
osób. Dobór próby był celowy, oparty na rekrutacji potencjalnie zainteresowanych tematem rolników i członków ich rodzin, przeprowadzonej przez
doradców rolniczych z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.
W ramach badania przeprowadzonego w lutym i marcu 2017 roku, rozdano
tym osobom do wypełnienia 988 kwestionariuszy ankiety. Kwestionariusze
te zostały wypełnione i zwrócone ankieterom w liczbie 979.
3. Metodą wywiadu telefonicznego wśród 206 właścicieli gospodarstw agroturystycznych dobranych metodą warstwową proporcjonalną z terenu województwa małopolskiego. Badanie przeprowadzono w kwietniu i maju 2015 roku.
Dostępne źródła i materiał badawczy pozwalają zrealizować założony cel pracy.

3. Społeczna i demograficzna sytuacja kobiet na obszarach wiejskich
Współczesna sytuacja kobiet na obszarach wiejskich w Polsce to wypadkowa
zmian społeczno-gospodarczych na przełomie wieków – od uwłaszczenia chłopów w połowie wieku XIX i reformy rolnej, po odzyskanie niepodległości w 1918
roku, poprzez dramat dwóch wojen światowych w wieku XX i powojenny okres
gospodarki socjalistycznej, aż po transformację ustrojową zapoczątkowaną w roku
1989 i globalną gospodarkę wolnorynkową wieku XXI. Tradycyjne społeczności
wiejskie definiowały rolę kobiety wiążąc ją przede wszystkim z pracą w gospodarstwie rolnym i obowiązkami gospodyni domowej. Podczas gdy gospodarstwo
rolne było prowadzone przez mężczyznę (ojca, męża, brata), domeną kobiet było
prowadzenie domu oraz pełnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec
dzieci i osób starszych, ale także podtrzymywanie więzi rodzinnych i społecznych.
Tradycyjny podział ról jako czynnik ograniczający aktywność kobiet do sfery rodzinnej limitował nie tylko ich aktywność zawodową, ale też minimalizował
obecność kobiet wiejskich w życiu publicznym. Pierwsza kobieta w Polsce została
wybrana na sołtysa dopiero w 1951 r. Z czasem odsetek kobiet pełniących funkcje
sołtysek, wójtów i burmistrzów stopniowo wzrastał. W roku 2018 odsetek kobiet peł-
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niących funkcję sołtysa wynosił 38%9. Praca społeczna kobiet na rzecz wsi zaznacza
się przede wszystkim w działalności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW), których liczbę szacuje się na ponad 21 tysięcy. KGW prowadzą działalność kulturalną i oświatową, kultywują lokalne zwyczaje, integrują i motywują mieszkańców do wspólnych
działań. Według Michalskiej [2013], obecna aktywność kobiet wiejskich w Polsce to
„wypadkowa walki dwóch porządków: starego, który domagał się od nich wielkiego zaangażowania w sferę prywatną i mocno obciążał obowiązkami rodzinnymi i domowymi oraz nowego, rysującego nowe możliwości i formułującego odmienne oczekiwania
wobec kobiet – zdobywania wykształcenia, aktywności zawodowej, przedsiębiorczości”.
Współczesne gospodynie wiejskie w Polsce to osoby aktywne, wykształcone,
w wieku młodym i średnim, co istotnie przekłada się na podejmowanie przez nie
nowych wyzwań, będących przejawem pozytywnie postrzeganej przedsiębiorczości10. Jako zalety, na rynku pracy kobiet mieszkających na wsi, uznaje się: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, umiejętność pracy w zespole,
kreatywność, odporność na stres, a także dobrą organizację pracy, obowiązkowość, zdyscyplinowanie i koncentrację na wykonywaniu zadań11.
W ogólnej liczbie ludności Polski kobiety stanowią prawie 52%, w tym na obszarach wiejskich 49,5%. Na wsi na 100 mężczyzn przypada 101 kobiet (w miastach jest to 111). Przeciętnie, kobiety na wsi żyją o 8,7 lat dłużej niż mężczyźni
i jest to jeden z najwyższych wskaźników w UE12. W ostatnich latach wieś stała
się atrakcyjnym miejscem zamieszkania, co skutkuje dodatnim saldem migracji
dla wsi. Pomimo wielu problemów infrastrukturalnych i komunikacyjnych oraz
braków w dostępie do usług, ponad 70% Polek mieszkających na wsi nie chce
przeprowadzać się do miasta13.
Udział kobiet w liczbie zatrudnionych w Polsce ogółem, utrzymuje się od 2014
roku na poziomie blisko 49%14. Zarobki kobiet są przeciętnie o 7,2% niższe od zarobków mężczyzn, jednak jest to jeden z najniższych wskaźników w UE - średnia
dla krajów UE wynosiła w 2016 roku 16,2%15. Zatrudnienie w rolnictwie w pełnym wymiarze znajduje około 40% pracujących mieszkanek polskiej wsi. Kobiety
9 Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza Raport z badania, Fundacja Wspomagania Wsi,

Warszawa, 2017.
10 Raport z badania „Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania”. Szczecin, Konsorcjum Badawcze FOCUS GROUP, Centrum Rozwoju
Społeczno- Gospodarczego Sp. z o.o., marzec 2012.
11 Raport z badania „Zawodowa rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim”, WUP Szczecin
2011.
12 Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa 2018.
13 TNS OBOP, Raport z badań „Polska wieś i rolnictwo”. Warszawa 2011
14 Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, GUS, Warszawa 2018.
15 GUS, https://stat.gov.pl/kobiety-i-mezczyzni-w-europie/bloc-2d.html?lang=pl [10.05.2018].
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stanowią ogółem ponad 29% zarządzających gospodarstwami rolnymi w Polsce. Jest
to jeden z najwyższych wyników w Unii Europejskiej16, gdyż jedynie w trzech krajach nadbałtyckich oraz Austrii i Rumunii wskaźnik ten jest wyższy. Odsetek kobiet
prowadzących gospodarstwa rolne maleje wraz ze wzrostem wielkości gospodarstwa rolnego. Największa liczba gospodarstw zarządzanych przez kobiety w Polsce
dotyczy gospodarstw drobnych o powierzchni 1-5 ha17. W grupie obszarowej 1015 ha co dziesiąte gospodarstwo zarządzane jest przez kobietę. Stosunkowo niewiele
kobiet prowadzi gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha. Nie wszystkie kobiety
kierujące gospodarstwami rolnymi zatrudnione są wyłącznie w swoim gospodarstwie rolnym – prawie co trzecia z nich łączy to zajęcie z pracą poza gospodarstwem.
„Kobiety rolniczki wnoszą do swoich gospodarstw: kobiecą intuicję, odwagę, wytrwałość w dążeniu do celu i cierpliwość w jego realizacji, konsekwencję w działaniu oraz
wysoką odporność psychiczną na stres. Są przede wszystkim bardzo przedsiębiorcze,
mądrze inwestują. Kobiety - rolniczki stale się dokształcają, dzięki temu mądrze zarządzają swoimi gospodarstwami”18.
Rysunek 1
Udział kobiet w zarządzaniu gospodarstwem rolnym w Polsce
w podziale na grupy obszarowe

Źródło: Eurostat.
16 Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r., GUS, Warszawa 2017, s. 123.
17 Obszary wiejskie w Polsce w 2016 r., GUS, Warszawa 2017.
18 Aktualny stan zatrudnienia kobiet na obszarach wiejskich w Polsce, raport krajowy, RE-

WARD - Raising Employability of Women through entrepreneurial Activities fostering Rural Development, Projekt nr 2018-1-FR01-KA202-047809, Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, materiał niepublikowany.

90

Elżbieta Kmita-Dziasek, Józefina Król-Nowinski

Analiza SWOT w przedmiocie posiadanego potencjału dla rozwoju zawodowego kobiet mieszkających na obszarach wiejskich, będąca wynikiem
przeprowadzonej pogłębionej analizy teoretycznej i empirycznej autorek, wykazuje wśród mocnych stron mieszkanek wsi: wyższe w porównaniu z mężczyznami wykształcenie, wysoką motywację do samokształcenia i doskonalenia wiedzy,
kreatywność, silną osobowość, a także umiejętność radzenia sobie z problemami,
samodzielność, dobrą organizację pracy, umiejętność planowania, zdolność do
poświęcenia dla pracy i rodziny, a przez to zdolność do utrzymywania silnych
więzi społecznych, kultywowania tradycji i kultury. Wśród słabych stron zaznacza
się brak czasu na realizację swoich pasji oraz ograniczone możliwości realizacji
wykształcenia w pracy zawodowej. Rozwojowi ambicji zawodowych i społecznych kobiet nie sprzyja słaba infrastruktura edukacyjna i społeczno-kulturalna.
Problemem są duże odległości do dobrej jakości miejsc pracy, edukacji, kultury,
mało atrakcyjne i mniej płatne oferty pracy na miejscu. Znajduje to odzwierciedlenie w większym bezrobociu kobiet na terenach wiejskich, niż w miastach19.
Sytuacja zawodowa kobiet na obszarach wiejskich stale ewoluuje. Zmiany są
determinowane koniunkturą gospodarczą i warunkami dla przedsiębiorczości
oraz dostępem do wiedzy. Aktywności zawodowej kobiet sprzyja rozwój nowych
technologii i możliwości pracy zdalnej, zmiana modelu rodziny oraz instrumenty
wsparcia w ramach polityki społecznej państwa. Szansą może być także wzrost
podaży usług, w których potencjalnie większe możliwości na zatrudnienie mają
kobiety, na przykład rosnący rynek usług opiekuńczych w związku ze starzeniem
się społeczeństwa. Z kolei źródłem zagrożenia mogą być migracje ze wsi, szczególnie osób dobrze wykształconych, słaba dostępność miejsc pracy dla osób ze
specjalistycznym wykształceniem na obszarach wiejskich, a także wciąż funkcjonujące negatywne stereotypy pracodawców wobec zatrudnienia kobiet, związane
z ograniczoną przydatnością w okresie ciąży i wychowania dzieci.

4. Aktywizacja zawodowa kobiet i ich potencjał w zakresie wielofunkcyjnego rolnictwa i dziedzictwa kulturowego
Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego, aktywizacja to pobudzanie do aktywności i wzmaganie tej aktywności. Według K. Piątka [2008] aktywizacja oznacza
„intencjonalne pobudzanie (nawoływanie, ożywianie, dynamizowanie) do działań,
19 Szerzej o niskiej aktywności zawodowej kobiet na obszarach wiejskich m.in. w: Rollnik-

-Sadowska E., 2010: Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Difin, Warszawa; Sawicka J. 2010: Sytuacja
kobiet wiejskich na rynku pracy i w rolnictwie [w:] Raport: Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet 20
lat transformacji 1989-2009. Fundacja Feminoteka, Warszawa; Marks-Krzyszkowska M., 2012: Ekonomiczne i społeczno-kulturowe aspekty braku aktywności zawodowej kobiet na wsi oraz sposoby
ich ograniczania, Wieś i Rolnictwo 4 (157).
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do aktywności”. Może ono odnosić się zarówno do jednostki, małej grupy jak i całego społeczeństwa. A. Michalska-Żyłka [2008] proponuje, aby aktywizację zawodową kobiet rozważać z perspektywy rozwoju przedsiębiorczości. Zatem pojęcie
aktywizacji zawodowej obejmować będzie tutaj wszelkiego rodzaju działania, które przyczyniają się do zwiększania aktywności zawodowej jednostki - poszerzanie
swoich kompetencji zawodowych, przekwalifikowywanie się, zakładanie nowych
przedsięwzięć, czy też rozwijanie i poszerzanie już prowadzonych przedsiębiorstw.
Aktywności zawodowe w obszarze rolnictwa wielofunkcyjnego i dziedzictwa
kulturowego podejmowane przez kobiety wiejskie, dotyczą głównie: agroturystyki i turystyki wiejskiej, sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego, żywności
tradycyjnej i regionalnej, interpretacji lokalnego dziedzictwa, edukacji i opieki
w gospodarstwie, utrzymywania ras zachowawczych zwierząt i cennych gatunków
roślin, estetyzacji wsi.
W oparciu o uzyskany materiał z kwestionariuszy wywiadu, użytych podczas
badań prowadzonych w ramach projektu REWARD metodą wywiadu bezpośredniego w marcu 2019 roku z dziewięcioma wybranymi ekspertami polskimi, wyselekcjonowane zostały aktywności o największym znaczeniu dla rozwoju rolnictwa
wielofunkcyjnego w Polsce (rysunek 2).
Jako działania o największym znaczeniu zostały wskazane te, które związane są
z produkcją i promocją produktów lokalnych, produktów ekologicznych, ale także te polegające na wprowadzaniu usług kwalifikowanych. W praktyce najbardziej
rozpowszechnioną i utrwaloną dziedzinę dodatkowej działalności zarobkowej
gospodarstw wiejskich stanowi agroturystyka i turystyka wiejska. Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacuje liczbę obiektów agroturystycznych w Polsce na
poziomie około 8,5 tys.
Jak wynika z wywiadu telefonicznego przeprowadzonego metodą warstwową
proporcjonalną wśród 206 właścicieli gospodarstw agroturystycznych, dobranych z terenu województwa małopolskiego (w ramach badania potrzeb edukacyjnych kwaterodawców wiejskich Małopolski) – właścicielem gospodarstwa
agroturystycznego jest tam przede wszystkim kobieta w średnim lub starszym
wieku (zwykle powyżej 55 lat), posiadająca najczęściej wykształcenie średnie,
której głównym źródłem utrzymania jest przede wszystkim praca w gospodarstwie. Średnia wielkość takiego gospodarstwa nie odbiega znacznie od średniej
wielkości gospodarstwa rolnego na terenie województwa małopolskiego i wynosi
około 4,5 ha20.
20 Badanie potrzeb edukacyjnych kwaterodawców wiejskich Małopolski, w ramach projektu
Przygotowanie kompleksowego programu wsparcia i szkoleń dla gospodarstw agroturystycznych
w Małopolsce, CDR Kraków 2015.
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Rysunek 2
Znaczenie różnych aktywności dla rozwoju rolnictwa wielofunkcyjnego
w ocenie ekspertów projektu REWARD

Źródło: Aktualny stan zatrudnienia kobiet na obszarach wiejskich w Polsce, raport
krajowy, REWARD.

Dominująca rola kobiet w prowadzeniu specjalistycznych usług społecznych
w gospodarstwie rolnym została wykazana na podstawie analizy ogólnopolskiej
bazy Zagród Edukacyjnych. Na 273 Zagrody funkcjonujące w październiku 2019
roku, 45% jest prowadzone przez kobietę, a kolejne 27% wspólnie przez małżeństwa. Fakt ten potwierdzają wyniki krajowego badania sondażowego, przeprowadzonego wśród rolników i członków rodzin rolniczych w lutym i marcu 2017 roku.
Z analizy zebranych 979 kwestionariuszy wywiadu wynika, że 75% osób zainteresowanych prowadzeniem gospodarstwa opiekuńczego21 stanowiły kobiety22.
21 Gospodarstwo opiekuńcze to forma gospodarowania polegająca na łączeniu działalności rol-

niczej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia (Gospodarstwa opiekuńcze. Budowanie sieci
współpracy, CDR O/Kraków, Kraków 2017, s.6).
22 Badanie prowadzone w ramach projektu Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy wśród uczestników spotkań informacyjno-szkoleniowych. Szerzej o wynikach badania: Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy. Raport z badań, CDR O/Kraków, Kraków 2017.
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Rodzaje aktywności, które mogą być rozwijane w ramach rolnictwa wielofunkcyjnego w zestawieniu z możliwymi do wykorzystania zasobami materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego prezentuje tabela 1.
Tabela 1
Zasoby dziedzictwa kulturowego wspierające rozwój rolnictwa
wielofunkcyjnego
Zasoby dziedzictwa kulturowego możliwe do wykorzystania

Kierunek rolnictwa
wielofunkcyjnego

niematerialne

materialne

Innowacyjna
i wyspecjalizowana
produkcja rolna



Kultura rolna; tradycje w danym
obszarze produkcji;
 Wykorzystanie znaczenia miejsca
pochodzenia, tradycyjnej metody
produkcji;
 Umiejętności lokalnej społeczności;
 Wytwarzanie produktów
w systemach jakości żywności.



Przetwórstwo na
małą skalę produktów
rolnych wysokiej
jakości



Tradycje kulinarne danego regionu,
lokalne przepisy i receptury;
 Lokalne zwyczaje związane
z wytwarzaniem określonych
produktów;
 Rytuał przygotowywania
i podawania posiłków.



Hodowla lokalnych/
zagrożonych
ras zwierząt
gospodarskich oraz
uprawa tradycyjnych
odmian roślin
uprawnych



Pamięć smaku;
Tradycje hodowlane obszaru;
 Wykorzystanie informacji o wartości
starych ras i odmian;
 Łączenie tradycyjnych gatunków
i odmian z przetwórstwem;
 Wykorzystanie doświadczenia,
wiedzy i umiejętności osób, które
jeszcze pamiętają bądź same
prowadziły chów zwierząt ras dzisiaj
zagrożonych – korzystanie
z przekazu bezpośredniego
z pokolenia na pokolenie,
o sposobie hodowli, uprawy
metodami tradycyjnymi;







Tradycyjne otoczenie gospodarstwa
– zachowana architektura lub
elementy dekoracyjne do ozdoby
budynków;
 Lokalne i tradycyjne maszyny
rolnicze.

Tradycyjne uprawy – widok sadu,
„szachownicy pół”;
 Tradycyjny sprzęt i urządzenia
do przetwórstwa;
 Tradcyjne miejsca wykonywania
produktów;
 Potencjał gospodarstw rolnych,
wielopokoleniowe gospodarstwa
rodzinne (siła robocza, marka
rodzinna).
Zachowanie starych sadów;
Odnowienie i wprowadzenie od
nowa do chowu ras zwierząt już od
kilkudziesięciu lat niewystępujących
w gospodarstwach, a bardzo
cennych pod względem wartości
odżywczych np. mięsa, mleka;
pozyskanie innych surowców takich
jak skóry, wełna i wykorzystania
w produkcji ekologicznej;
 Powrót do upraw odmian
tradycyjnych roślin –
niemodyfikowanych genetycznie
(pszenicy, prosa, gryki, ziół: mięty,
dziurawca, lawendy, cykorii).
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Zasoby dziedzictwa kulturowego możliwe do wykorzystania

Kierunek rolnictwa
wielofunkcyjnego

niematerialne

materialne

Hodowla lokalnych/
zagrożonych
ras zwierząt
gospodarskich oraz
uprawa tradycyjnych
odmian roślin
uprawnych c.d.



Produkcja ekologiczna



Świadomość ekologiczna;
o ważności uprawy czy hodowli
w warunkach ekologicznych, a także
o wpływie na zdrowie osób, które
potem te pokarmy spożywają;
 Przekazywanie wiedzy o sposobach
ochrony roślin metodami
ekologicznymi, w tym o wzajemnym
oddziaływaniu roślin i zwierząt;
 Znajomość zjawisk przyrody
specyficznych dla danego miejsca.



Nowe formy
komercjalizacji
produktów rolnych



Umieszczanie na etykietach opisów
nawiązujących do historii produktu;
 Umiejętność pracy w grupie, np. na
rzecz produkcji i sprzedaży płodów
rolnych.



Działania promocyjne



Opowieści, legendy, zapiski;
Wykorzystanie tradycyjnej
kultury obszaru (np. muzyki,
charakterystycznych lokalnych
materiałów) do działań
marketingowych;
 Lokalny język.



i informacyjne
dotyczące produktów
lokalnych

Usługi kwalifikowane
np. usługi edukacyjne,
terapeutyczne,
rehabilitacyjne,
opiekuńcze

Wyrobienie przekonania o koniecz
ności zachowania w hodowli
i uprawie starych ras jako zasobów
genowych dla tworzenia odmian
nowych sprawdzających się
w danym regionie.





Historia miejsca, legendy, zwyczaje,
obrzędy, tradycje kulinarne do
wykorzystania w prowadzeniu zajęć i
warsztatów;

Drobne gospodarstwa rolne,
produkcja na niewielką skalę;
 Zasoby materialne, ukształtowanie
terenu, krajobraz, czyste
środowisko;
 Sadzonki tradycyjnych odmian;
 Tradycyjny sprzęt wykorzystywany
do produkcji.

Istniejące produkty o charakterze
lokalnym;
 Wykorzystanie do opakowań
materiałów nawiązujących do
dziedzictwa kulturowego: drewno,
słoma, wiklina;
 Wykorzystanie do sprzedaży miejsc
związanych z dziedzictwem, np.
tradycyjnych zabudowań na terenie
gospodarstwa lub punktów promocji
regionów.
Naczynia, w których podawane
są potrawy związane z danym
miejscem;
 Własne publikacje, strona
internetowa z elementami
regionalnymi;
 Stosowanie tradycyjnych materiałów
do promocji.


Tradycyjne, historyczne przedmioty,
urządzenia i zabudowania do
wykorzystania w prowadzeniu zajęć
i warsztatów;

Aktywizacja zawodowa kobiet poprzez turystykę dziedzictwa kulturowego ...

95

Zasoby dziedzictwa kulturowego możliwe do wykorzystania

Kierunek rolnictwa
wielofunkcyjnego

niematerialne

materialne

Usługi kwalifikowane
np. usługi edukacyjne,
terapeutyczne,
rehabilitacyjne,
opiekuńcze c.d.



Wykorzystanie tradycyjnych
sposobów uprawy ziemi do zajęć
i warsztatów;
 Serwowanie lokalnych potraw
podczas organizowanych zajęć
i warsztatów;
 Obserwacja lub możliwość
wzięcia udziału w nauce rękodzieł
(malowanie, rzeźbienie, garncarstwo,
haftowanie, plecenie koszyków itp.).



Agroturystyka



Krajobrazy wiejskie – wykorzystanie
w organizacji pobytu turystów;
 Tradycja i kultura jako element oferty
turystycznej;
 Muzyka lokalna – organizacja
imprez; serwowanie posiłków przy jej
akompaniamencie;
 Przepisy, zwyczaje, obyczaje – np.
prezentacje i pokazy dla turystów;
potrawy kulinarne wytwarzane
w zgodzie z tradycją są istotnym
elementem tworzenia kultury danego
regionu;
 Możliwość zapoznania się z tradycją,
historią wsi i regionu, jej folklorem,
poznanie kuchni regionalnej;
 Możliwość udziału we wszelkiego
rodzaju imprezach w tym m.in.
festyny, odpusty, jarmarki;
 Gościnność, tradycyjne wartości,
obrzędy.



Powstanie skansenów, izb regio
nalnych ze zbiorami wytworów
rękodzieła, urządzeń do
produkowania;
 Wykorzystanie tradycyjnych
stylów budownictwa do aranżacji
przestrzeni;
 Tradycyjne rasy zwierząt i odmiany
roślin wykorzystywane do terapii;
 Ogrody ziołowe;
 Wykorzystanie miejsc składowania
siana, szałasy do zabaw dzieci;
 Zajęcia rekreacyjne na ścieżce
zdrowia, w ogrodzie, uprawianie
działki ogrodniczej, udział w pra
cach gospodarskich, degustacja
produktów pochodzących z gospo
darstwa, wykorzystanie tradycyjnych
zasobów (np. roślin, sposobów
wytwarzania) – do świadczenia
usług edukacyjnych; tradycji
pszczelarskich – do apiterapii; wiej
skich zapachów lasów i łąk – do
aromaterapii).
Styl budownictwa, aranżacja wnętrz
w stylu charakterystycznym dla
danego regionu;
 Meble tradycyjne;
 Strój gospodarzy nawiązujący do
tradycji;
 Potrawy przygotowane z lokalnych
produktów;
 Zagroda wiejska i możliwość
zaadoptowania pomieszczeń na cele
agroturystyczne;
 Duży potencjał do powstania
gospodarstw agroturystycznych, np.
piękne krajobrazy, liczne zabytki,
rzeka, kompleksy leśne;
 Otoczenie przyrodnicze, bliskość
natury i piękna krajobrazu.

Źródło: Aktualny stan zatrudnienia kobiet na obszarach wiejskich w Polsce, raport
krajowy, REWARD.
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5. Szanse wykorzystania wielofunkcyjności gospodarstw rolnych
i dziedzictwa kulturowego w turystyce
Ranga dziedzictwa kulturowego w działalności przedsiębiorczej wynika przede
wszystkim z wielości i różnorodności jego elementów składowych, do których
zalicza się np.: dobrze zachowane zabytki, budownictwo wiejskie, kultywowane
zwyczaje i obrzędy, tradycje kulinarne, stroje ludowe, izby regionalne i muzea,
a także pomniki przyrody czy parki krajobrazowe.
W ocenie ekspertów, objętych badaniami prowadzonymi w ramach projektu
REWARD metodą wywiadu bezpośredniego w marcu 2019 roku, zasoby dziedzictwa kulturowego mogą skutecznie stymulować działalność gospodarczą na wsi, ze
względu na swój oryginalny i innowacyjny charakter. Czynnikiem sprzyjającym
jest zainteresowanie kwaterodawców wiejskich rozszerzaniem swojej oferty.
Jak wynika z badań prowadzonych metodą wywiadu telefonicznego w kwietniu
i maju 2015 roku w ramach projektu „Przygotowanie kompleksowego programu
wsparcia i szkoleń dla gospodarstw agroturystycznych w Małopolsce”, co czwarty kwaterodawca w Małopolsce zamierza proponować nowe usługi dla turystów
oraz co trzeci planuje podnosić standard usług przy utrzymaniu dotychczasowej
pojemności obiektu23. Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego jest
postrzegane jako szansa na wzbogacenie oferty agroturystycznej.
Szanse i możliwości rozwoju turystyki kulturowej w Polsce są warunkowane
kilkoma czynnikami, które można znaleźć w obrębie czynników strategicznych
rozwoju rolnictwa wielofunkcyjnego podanych w macierzy SWOT (tabela 2).
Z analizy wskazanych czynników rozwoju turystyki dziedzictwa można wyciągnąć następujące wnioski. Niezbędna jest wymiana dobrych praktyk pomiędzy
potencjalnymi osobami zainteresowanymi podjęciem działań przedsiębiorczych
oraz osobami, które już odnoszą sukcesy w tej sferze. Potrzebne jest wspieranie
działań ukierunkowanych na turystykę kulturową na obszarach wiejskich poprzez
systemowe szkolenia w zakresie dziedzictwa kulturowego, fachowe doradztwo,
system zachęt (np. dotacje na tego typu działalność) oraz promocję przedsięwzięć
wykorzystujących dziedzictwo kulturowe. Szanse wynikają z przemian w mentalności. Społeczeństwo zwraca coraz większą uwagę na tożsamość i kulturę lokalną,
ludzie chcą poznawać świat, spędzać czas aktywnie, poznawać nowe miejsca, które odróżniają się od innych. Szansą na aktywizację i rozwój osobisto-zawodowy
jest zatem kreowanie w regionach własnych marek lokalnych, opartych na miejscowych wartościach kulturowych.

23 Badanie potrzeb edukacyjnych op.cit.
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Tabela 2
Analiza SWOT – czynniki rozwoju rolnictwa wielofunkcyjnego
Zbyt mała promocja obszarów wiejskich
pod względem kulturowym;
 Zbyt mała liczba animatorów kultury
wiejskiej i lokalnych liderów kultury;
 Zbyt mała przedsiębiorczość osób, brak
wiedzy i umiejętności;
 Brak kapitału własnego na rozpoczęcie
działalności gospodarczej i skomplikowane
procedury w przypadku pozyskiwania
kapitału obcego;
 Ograniczony popyt – brak świadomości
i działań promocyjnych odnośnie usług
i produktów ofertowanych na obszarach
wiejskich;
 Brak wiedzy i pomysłów jak tworzyć
i realizować innowacyjne projekty.


Duża liczba gospodarstw, które mogą
rozwijać różne kierunki działalności;
 Możliwość wykorzystywania podstawowej
funkcji – wytwórczej – do świadczenia
innych usług;
 Bogate i zróżnicowane zasoby
kulturowe wsi;
 Dostępność środków finansowych na
rozpoczęcie i prowadzenie działalności
pozarolniczej.

Popyt na przetwórstwo, rolnictwo
ekologiczne i usługi specjalistyczne;
 Wzrost długości życia;
 Wspieranie poprzez programy finansowe
kładące nacisk na wielofunkcyjny rozwój
wsi, zachęty finansowe na podejmowanie
działalności w różnych branżach;
 Rosnące wewnętrzne zainteresowanie
produktami z wielofunkcyjnych
gospodarstw;
 Pobudzenie lokalnych inicjatyw;
 Poprawa infrastruktury technicznej.

Słabe strony

Mocne strony



Spadek koniunktury gospodarczej;
Przemiany ekonomiczne zagrażające
istnieniu gospodarstw rodzinnych;
 Opuszczenie rodzinnych gospodarstw
przez młodych ludzi z terenów wiejskich;
 Zanikanie rolniczego charakteru
obszarów wiejskich oraz krajobrazu
wiejskiego i przyrodniczego;
 Starzenie się populacji wiejskiej.



Zagrożenia

Szanse



Źródło: Opracowanie własne.

Pomimo coraz większego zainteresowania dziedzictwem kulturowym, wiedza
i wiadomości dot. zagadnienia pozostają wciąż na stosunkowo niskim poziomie.
Produkty lokalne i regionalne mają wąską grupę odbiorców. Wśród problemów,
po stronie samych mieszkańców wsi, eksperci wskazywali także: słabą wiedzę
o dziedzictwie kulturowym i jego znaczeniu, brak doświadczeń związanych z podróżowaniem i odkrywaniem, niedostateczny poziom przedsiębiorczości, w tym
zakresie umiejętności strategicznego planowania, słaby dostęp do doradztwa
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, brak kapitału na rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Barierą wykorzystywania dziedzictwa kulturowego może być brak
kompetencji mieszkańców wsi do identyfikowania wszystkich wartościowych elementów dziedzictwa kulturowego, niedocenianie tych walorów, które wzbudzają
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uznanie i zachwyt osób odwiedzających, niszczenie śladów przeszłości (wyrzucanie na śmietnik, palenie pamiątek), brak świadomości i wiedzy w utrzymaniu
budownictwa charakterystycznego dla danego obszaru, niewystarczająca dbałość
o podtrzymywanie zwyczajów, brak należytego pielęgnowania lokalnej przyrody,
a także niechęć do eksponowania walorów dziedzictwa.
Wśród zagrożeń dla rozwoju działalności bazującej na zasobach dziedzictwa
kulturowego, oprócz tych wynikających z przyczyn społeczno-politycznych i globalnych (np. kryzys gospodarczy), należy również wskazać ograniczony rynek
odbiorców usług i produktów, dominację masowej kultury i stylu życia, w którym nie ma miejsca na turystykę dziedzictwa. Zagrożeniem jest także brak lub
niedostateczna współpraca mieszkańców wsi w tworzeniu ofert regionalnych,
a także niewystarczająca promocja dziedzictwa jako ważnego elementu życia społeczeństw, co w konsekwencji może wywołać zanik potrzeby korzystania z dziedzictwa kulturowego w ogóle.

6. Wnioski i podsumowanie
W rozwoju obszarów wiejskich ważną rolę odgrywają kobiety. Analiza aktualnej
sytuacji społeczno-demograficznej uwarunkowanej historycznie wskazuje na ich
wiedzę, kompetencje i potencjał, jaki może zostać wykorzystany do zwiększania aktywności w zakresie działań wielofunkcyjnych. Analizy przeprowadzone
w przedmiotowym opracowaniu potwierdzają, że szansą dla kobiet wiejskich na
ich aktywizację zawodową jest turystyka wiejska, której szczególnym zasobem są
wielofunkcyjne gospodarstwa rolne.
Na perspektywy rozwoju wielofunkcyjności w rolnictwie i na obszarach wiejskich korzystnie wpływa wzrost świadomości społeczeństwa na temat walorów
przyrodniczo-kulturowych wsi i jakości tradycyjnej żywności. Szczególnego znaczenia nabierają zasoby dziedzictwa kulturowego, które wciąż są w niskim stopniu
wykorzystywane, a które mogą w bardzo różnorodny sposób wspierać i wzbogacać działalność gospodarstw, w tym gospodarstw agroturystycznych.
Zaangażowanie kobiet w rolnictwo wielofunkcyjne i turystykę dziedzictwa
sprzyja ich dalszemu upodmiotowieniu oraz pokazuje, że tradycyjne wartości
w istotny sposób kształtują sytuację również rozwiniętych społeczności wiejskich.
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AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET POPRZEZ TURYSTYKĘ DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH

Słowa kluczowe: agroturystyka, rolnictwo wielofunkcyjne, turystyka dziedzictwa
kulturowego
STRESZCZENIE

Kobiety stanowią bogaty kapitał ludzki o pierwszorzędnym znaczeniu dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Gospodynie wiejskie mają swoją ugruntowaną pozycję w działalności agroturystycznej oraz stanowią potencjał rozwoju przedsiębiorczości w zakresie
działalności związanych z rolnictwem wielofunkcyjnym i dziedzictwem kulturowym.
W niniejszym artykule podjęto się próby identyfikacji i oceny szans zawodowych
kobiet, implikowanych rozwojem turystyki dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich. Analizę oparto o studia literaturowe oraz wyniki badań empirycznych prowadzonych w ramach projektów międzynarodowych, krajowych i regionalnych.
W artykule scharakteryzowano sytuację społeczno-ekonomiczną kobiet wiejskich
w Polsce oraz czynniki determinujące rozwój wielofunkcyjności rolnictwa i turystyki
dziedzictwa kulturowego. Analizie zostały poddane możliwości zatrudnienia, samozatrudnienia lub uzyskiwania dodatkowego dochodu kobiet w oparciu o usługi turystyczne
związane z dziedzictwem kulturowym. Szczególny nacisk położono na endogeniczny potencjał gospodarstwa rolnego w zakresie wspierania agroturystyki i turystyki dziedzictwa
kulturowego, stanowiących wybrane kierunki wielofunkcyjnego rolnictwa.
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PROFESSIONAL ACTIVATION OF WOMEN THROUGH CULTURAL HERITAGE
TOURISM IN RURAL AREAS
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SUM M A RY

Women are rich human capital of primary importance for the development of rural
areas in Poland. Rural housewives have their established position in agritourism and constitute the potential for entrepreneurship development in the field of activities related to
multifunctional agriculture and cultural heritage.
The article deals with the identification and assessment of women’s professional opportunities implied by the development of heritage tourism in rural areas. The analysis
was based on literature studies and the results of empirical research conducted as part of
international, national and regional projects.
The article characterizes the socio-economic situation of rural women in Poland and
factors determining the development of multifunctionality of agriculture and heritage tourism. The possibilities of employment, self-employment or obtaining additional income
for women based on heritage-related tourist services were analyzed. Particular emphasis
was placed on the endogenous potential of the farm in maintaining and passing on traditions and culture related to farming, animal husbandry, local processing, running a rural
household, as well as local identity shaped by the broadly understood rural economy.
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1. Wstęp
W Unii Europejskiej małe gospodarstwa rolne są przedmiotem zainteresowania
badaczy i polityków z uwagi na ich liczebność, pozycję w łańcuchu pokarmowym,
zatrudnianą siłę roboczą czy rolę, jaką odgrywają na obszarach wiejskich. Istnieją co najmniej trzy sposoby wyróżniania małych gospodarstw rolnych. Pierwszy
sposób opiera się na kryterium powierzchni użytków rolnych (UAA), drugi na
kryterium ekonomicznym wyrażonym w ESU (obecnie SP) oraz trzeci na rocznych jednostkach pracy AWU. Eurostat definiuje małe gospodarstwa jako gospodarstwa produkujące na własne potrzeby lub jako gospodarstwa niskotowarowe
o wielkości ekonomicznej poniżej 1 ESU [Hubbard 2009]. Jeszcze więcej spotykamy definicji małych gospodarstw, poczynając od pojęć sformułowanych przez
FAO, Bank Światowy czy OECD, kończąc na autorach wywodzących się z różnych
krajów i obszarów gospodarczych [Dudzińska, Kocur-Bera 2013]. Oficjalnie na
poziomie UE gospodarstwa niskotowarowe definiuje się jako gospodarstwa rolne,
które produkują przede wszystkim na własne potrzeby, przy czym mogą sprzedawać część swojej produkcji. Często pojęcie „małe gospodarstwa” jest utożsamiane
z jednostkami zagrożonymi, z niekorzystną sytuacją ekonomiczną, stanowiącymi
źródło ubóstwa, kojarzącymi się z brakiem możliwości rozwoju i potrzebą udzielenia wsparcia [Gruchelski, Niemczyk 2016].
W Europie początkowo nie było powszechnego zrozumienia dla małych gospodarstw rolnych. Dopiero przystąpienie wschodnioeuropejskich państw do
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Wspólnoty, najpierw 10 krajów (2004), a potem zwłaszcza rozdrobnionej rolniczo
Bułgarii i Rumunii (2007), przyczyniło się do podwojenia liczby małych gospodarstw rolnych w UE [Gioia 2017]. Zjawisko poszerzenia UE zwiększyło heterogeniczność sektora rolnego, przedtem nieznanego w Europie Zachodniej [Żmija,
Szafrańska 2015].
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości małych gospodarstw rolnych wskazała na niektóre cechy tych jednostek produkcyjnych. Wśród
cech pozytywnych podkreślono funkcje społeczne związane z utrzymaniem określonego charakteru krajobrazu wsi, zapewnienie różnorodności biologicznej, dbanie o dobrostan zwierząt, podtrzymywanie żywotności nietypowych obszarów
wiejskich, takich jak tereny górskie, obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, regiony najbardziej oddalone, itp. W sensie gospodarczym małe gospodarstwa są podstawowym lub dodatkowym źródłem utrzymania dla pewnego
odłamu ludności wiejskiej, zapobiegając w ten sposób powstawaniu ubóstwa czy
wyludniania się wsi. Stanowią także określony zasób siły roboczej dla przemysłu
i innych gałęzi gospodarki narodowej. Wymieniając tylko niektóre cechy tych jednostek produkcyjnych można powiedzieć, że małe gospodarstwa rolne stwarzają
korzystne warunki dla prowadzenia działalności rolniczej przyjaznej dla środowiska, co więcej, przy małej restrukturyzacji mogą przejść na ekologiczne metody
produkcji [Report on the future 2014].
Do pewnych negatywnych cech małych gospodarstw rolnych zaliczono niedużą skalę produkcji, niską efektywność, wyższe koszty produkcji, przy jednoczesnym zaangażowaniu większej ilości siły roboczej. Z tego względu mają mniejszą pozycję przetargową w łańcuchu dostaw żywności. Ponadto gospodarstwa te
w mniejszym zakresie przyswajają innowacje rolnicze, mają mniejsze zasoby finansowe, aby angażować się w procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne. Bywają stale poddawane presji demograficznej, skierowanej głównie do osób młodszych i lepiej wykształconych, co z kolei prowadzi do wyludniania się obszarów
wiejskich. Anektowane ziemie z gospodarstw drobnych bywają źródłem powstawania gospodarstw większych obszarowo [Report on the future 2014].

2. Materiał i metody
Badania porównawcze w ramach UE-27 dotyczące cech małych gospodarstw rolnych, zwłaszcza gospodarstw bez ziemi, takich jak społeczno-oświatowe aspekty
funkcjonowania drobnych jednostek gospodarczych, nie były podejmowane. Dotychczas prezentowane prace badawcze skupiały się na ustaleniu definicji małych
gospodarstw [Gioia 2017], społeczno-ekonomicznych aspektach ich funkcjonowania [Żmija, Szafrańska 2015], konwersji na rolnictwo ekologiczne [Gruchelski,

104

Bogdan M. Wawrzyniak

Niemczyk 2016], restrukturyzacji drobnych gospodarstw [Mickiewicz, Mickiewicz 2016], a także rozważano o przyszłości drobnych rolników, możliwości poprawy ich dochodów [Sroka, Musiał 2013] oraz pytano, dlaczego są tak ważne
dla całej gospodarki żywnościowej. Analizy dotyczące ogólnie sformułowanego
czynnika ludzkiego w rolnictwie, były podejmowane w odniesieniu do całej zbiorowości kierowników gospodarstw rolnych [Chmieliński i inni 2013].
Koncepcję badań budowano na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badania struktury gospodarstw rolnych
i badania metod produkcji rolnej. Tego typu spisy przeprowadza się raz na dziesięć lat [Rozporządzenie, 2008]. W okresie międzyspisowym (2013, 2016) przeprowadzono dodatkowo spisy, jako badania przykładowe na losowo wybranych
próbach. Wykaz cech dla badania struktury gospodarstw rolnych zawierał obok
płci i wieku, także poziom wykształcenia rolniczego osoby kierującej gospodarstwem rolnym. Eurostat nie agregował danych odnośnie poziomu wykształcenia
dla gospodarstw bez ziemi. W analizie przyjęto założenie badawcze, że osoby kierujące gospodarstwami bez ziemi (zero ha) i małymi gospodarstwami rolnymi
to w przeważającej mierze kobiety (ponad 50% populacji). Ponadto przyjęto, że
liczba gospodarstw bez ziemi będzie miała tendencję wzrostową, z uwagi na spodziewaną dalszą restrukturyzację gospodarstw rolnych i koncentrację ziemi.
Analizie poddano osoby kierujące gospodarstwami rolnymi, czyli osoby fizyczne upoważnione przez właściciela lub użytkownika gospodarstwa rolnego
do podejmowania decyzji bezpośrednio związanych z procesami produkcyjnymi, nadzorowania ich lub wykonywania. Kierujący jest na ogół tą samą osobą co
użytkownik gospodarstwa rolnego. Stąd osoby kierujące gospodarstwami rolnymi
potraktowano jako tożsame z liczbą jednostek w danej grupie badawczej.
W opracowaniu analizowano dwie grupy gospodarstw, a mianowicie gospodarstwa bez ziemi i małe gospodarstwa rolne, przy czym więcej uwagi poświęcono
tym pierwszym jednostkom, z uwagi na fakt, że w małym zakresie były przedmiotem badań. Przyjęte tutaj pojęcie „gospodarstwo bez ziemi” oznacza gospodarstwo rolne, w którym powierzchnia użytków rolnych wykorzystywanych do celów
rolniczych jest mniejsza niż jeden hektar, jednostka może dysponować użytkami
nierolniczymi, a ponadto część produkcji tych gospodarstw przeznaczona jest na
sprzedaż, pod warunkiem, że wielkość tej produkcji przekracza określone fizyczne progi. Gospodarstwa bez ziemi zostały wyodrębnione w statystyce z uwagi na
rolę jaką pełnią na obszarach wiejskich, a przy tym swoją działalnością dostarczają specjalistyczne lokalne produkty, a także wspierają rozwój usług społecznych, kulturalnych i środowiskowych. Z kolei za gospodarstwo rolne uznano te
jednostki, w których powierzchnia użytków rolnych wykorzystywanych do celów
rolniczych wynosi co najmniej jeden hektar. Tak więc w ustawodawstwie wspól-
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notowym przyjęto dwa zakresy badań statystycznych, w tym gospodarstwa do
1 ha (zero ha) i gospodarstwa powyżej 1 ha, co dokonano ze względu na potrzebę
dogłębnego poznania struktury agrarnej, która z kolei określa kierunki rozwoju wspólnej polityki rolnej [Rozporządzenie 2008]. Analizę badanych czynników
uznano za konieczne przedstawić w układzie dwóch grup krajów członkowskich,
w tym odrębnie dla dawnych członków Wspólnoty (UE-15) oraz dla nowych krajów członkowskich (NUE-12), ponieważ wychodzono z założenia, że upłynęło
zbyt mało czasu od akcesji, aby mówić o wyrównaniu szans rozwojowych dzięki
funduszom europejskim.

3. Gospodarstwa bez ziemi rolniczej
Gospodarstwa bez ziemi rolniczej można zdefiniować jako eks-jednostki,
które w wyniku polityki strukturalnej lub transformacji politycznej, wyzbyły się
gruntów rolnych, lecz nadal dysponują budynkami, obejściami gospodarczymi
i przestrzenią rolniczą (do 1 ha) oraz nierolniczą, pozwalającą na prowadzenie
działalności rolniczej bądź okołorolniczej. Funkcje jakie podejmują mają co
prawda charakter uzupełniający lub wspomagający rolnictwo właściwe, ale ich
istnienie w niektórych krajach ma zdecydowanie pozytywne znaczenie dla osiągnięcia końcowych rezultatów produkcyjnych.
Geneza gospodarstw bez ziemi rolniczej w EWG sięga początków polityki
strukturalnej z 1988 r., znanej powszechnie pod nazwą planu Mansholta, której
celem była zmiana struktury agrarnej, koncentracja ziemi poprzez powiększenie
wielkości gospodarstw rolnych i pozyskanie dodatkowej siły roboczej dla sektora pozarolniczego. Szczegółowe rozwiązania strukturalne zmierzały do likwidacji
małych jednostek produkcyjnych, dokonania koncentracji przestrzennej gospodarstw i stopniowego wycofywania ludzi z sektora rolnego [Wawrzyniak 2017].
Inaczej proces ten przebiegał w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie
w wyniku transformacji systemowej i po likwidacji sektora spółdzielczego w rolnictwie, ziemie podzielono na mniejsze działki, zaś sposobem na znalezienie
środków do życia wielu mieszkańców wsi, było dysponowanie kawałkiem własnej
ziemi. Zjawisko rozdrobienia w krajach nowo przyjętych do Wspólnoty nie było
kontestowane przez polityków, lecz starano się je wspierać za pomocą różnych
działań zawartych w kolejnych programach PROW (gospodarstwa niskotowarowe, dostosowanie do standardów UE, obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, itp.).
Rola gospodarstw bez ziemi jest o wiele szersza, niż tylko spełnianie funkcji
produkcyjnych i pozaprodukcyjnych. Poprzednio w krajobraz wsi były wpisane
usługi związane bezpośrednio z obsługą gospodarstwa wiejskiego typu kowal-
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stwo, kołodziejstwo, stolarstwo, bednarstwo, rymarstwo, itp. Wraz z postępem,
szereg tych zawodów stopniowo zanikało, bądź pozostały w szczątkowej postaci.
Pojawiły się natomiast nowe zawody i usługi związane ze współczesną sytuacją
na obszarach wiejskich. Dużego znaczenia zaczęły nabierać nowego typu usługi związane z pojawianiem się nowoczesnej techniki w rolnictwie, problemami z wdrażaniem innowacyjnych procesów produkcyjnych, a także zjawiskiem
stopniowej informatyzacji i cyfryzacji obszarów wiejskich. W niektórych krajach
gospodarstwa bez ziemi stanowią rezerwuar siły roboczej, która jest wykorzystywana przy sezonowym zbiorze w sadach, winnicach, na plantacjach truskawek
lub innych owoców miękkich czy w gajach oliwnych. Ponadto gospodarstwa te
stanowią bazę dla rozwoju agroturystyki, a także są miejscem tworzenia wyrobów regionalnych i rękodzielniczych, takich jak garncarstwo, wikliniarstwo czy
rzemiosło artystyczne. Gospodarstwa bez ziemi są predysponowane do podjęcia przetwórstwa produktów rolnych, pszczelarstwa, obróbki drewna, produkcji
energii odnawialnej (OZE), akwakultury czy leśnictwa.
Analiza gospodarstw bez ziemi rolniczej przeprowadzona przez pryzmat osób
kierujących tymi jednostkami pod względem ilościowym, wskazuje na niewielki
ich udział w stosunku do ogólnej liczby osób kierujących gospodarstwami rolnymi (256,1 tys. tj. 2,1%), przy czym udział ten był nieco wyższy w nowych krajach
członkowskich (201,4 tys. tj. 3,0%), niż w dawnych państwach UE (54,7 tys. tj.
1,0%). Ogólna liczba gospodarstw bez ziemi spadła od 2010 r. z 256,1 tys. jednostek do 2017,1 tys. jednostek w 2016 r. (o 15,2%). Bliższa analiza tego zjawiska we
Wspólnocie wskazuje, że we wszystkich krajach członkowskich występuje zbliżony poziom liczby gospodarstw bez ziemi, za wyjątkiem Węgier (7,4%), Bułgarii
(3,6%) oraz Rumuni (3,5%). Również spojrzenie na osoby kierujące gospodarstwami rolnymi we Wspólnocie poprzez płeć, wskazuje na wyraźną przewagę
mężczyzn (74,0%) nad kobietami (26,0%).
Ważne dane uzyskujemy analizując wiek osób kierujących gospodarstwami
bez ziemi, ponieważ otrzymujemy pośrednio informację, w czyich rękach one się
znajdują. Okazuje się, że proporcjonalnie najwięcej osób młodych, dysponującymi takimi gospodarstwami, występuje w Grecji (25,8%), a następnie w Finlandii
(17,5%), we Włoszech (15,7%) oraz w Rumunii (15,2%), przy średniej dla całej
Unii Europejskiej na poziomie 13,7%.
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Tabela 1
Liczba osób kierujących gospodarstwami bez ziemi według płci i wieku
Kraj
członkowski

Ogólna
liczba osób
kierujących
gosp. rolnym
(2010)

Liczba osób kierujących
gospodarstwami bez ziemi
2010

2013

2016

Płeć (2013)
Kobiety

Wiek (2013)

Mężczyźni

Do 34 lat

Od 35-64 lat

65 lat i więcej

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Austria

150470

1080

820

1070

290

26,8

790

73,2

140

12,9

740

68,5

200

18,6

Belgia

42806

950

420

680

210

22,1

740

77,9

60

6,3

720

75,8

170

17,9

Dania

42100

860

900

840

90

10,5

770

89,5

90

10,5

690

80,2

80

9,3

50

12,5

Finlandia

63880

400

170

230

140

35,0

260

65,0

70

17,5

280

70,0

Francja

516110

9490

8500

8210

2050

21,6

7440

78,4

920

9,7

7520

79,2 1050

11,1

Niemcy

299140

1410

2870

3770

190

13,5

1220

86,5

120

8,5

1150

81,6

140

9,9

Grecja

723060

6190

5910

6200

1430

23,1

4760

76,9

1600 25,8

3580

57,8 1010

16,4

Irlandia

139890

130

30

30

20

15,4

110

84,6

10

1,3

90

69,2

30

29,5

Włochy

1620890

5290

880

1750

1070

20,2

4220

79,8

830

15,7

3660

69,2

800

15,1

Luksemburg

2200

20

20

20

×

×

20

100,0

×

×

10

50,0

10

50,0

Holandia

72330

1700

1690

1320

210

12,3

1490

87,7

140

8,2

1430

84,1

130

7,7

Portugalia

305270

1400

840

1250

230

16,4

1170

83,6

160

11,4

950

67,8

290

20,8

Hiszpania

989800

22500

20700

18100

4710

20,9

17790

79,1

2400 10,7 16960 75,4 3140

13,9

Szwecja

71100

740

590

610,0

140

18,9

600

81,1

70

9,4

530

71,6

140

19

W. Brytania

186790

2540

860

2640

290

11,4

2250

88,6

220

8,7

1750

68,9

570

22,4

UE-15

5225836

54700

45200

46720

11070 20,2

43630

79,8

6830 12,5 40060 73,2 7810

14,3

Bułgaria

370490

13150

9550

16330

2630

20,2

10520

79,8

1570 11,9

Cypr

38860

490

230

240

60

12,2

430

87,8

40

Czechy

22870

290

290

360

50

17,2

240

82,8

7470

56,8 4110

31,3

8,1

340

69,4

110

22,5

30

10,3

230

79,3

30

10,4

20

13,3

110

73,3

20

13,4

Estonia

19610

150

430

620

30

20,0

120

80,0

Węgry

576810

42790

38250

64890

9610

22,4

33380

77,6

Łotwa

83400

320

1080

290

140

43,7

180

56,3

10

3,1

190

73,1

120

23,8

Litwa

199910

260

70

190

120

46,1

140

53,9

20

7,7

180

69,2

60

23,1

50

40

4940 11,5 29230 68,3 8620

20,2

Malta

12540

340

360

220

30

8,8

310

91,2

14,7

250

73,5

Polska

1506630

7960

7450

5540

2980

37,4

4980

62,6

1100 13,8

5740

72,1 1120

14,1

11,8

Rumunia

3859050

134710

65890

79840

39770 29,5

94940

70,5

20510 15,2 84610 62,8 29590

22,0

Słowacja

24460

740

1520

1750

150

20,2

590

79,8

190

100

80

40

21,0

150

79,0

80

10,8

520

70,3

140

18,9

10

5,2

130

68,4

50

26,4

Słowenia

74650

NUE-12

6789280

201390 125220 170350 55610 27,6 145780

72,4

28380 9,4 129000 64,1 44010

26,5

UE-27

12015116

256090 179920 217070 66680 26,0 189410

74,0

35210 13,7 169060 66,0 51820

20,3

Źródło: Dane Eurostatu.
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Na drugim biegunie wieku ważną grupą, którą analizowano, były osoby w wieku 65 lat i więcej, ponieważ formalnie mogą przejść w stan spoczynku zawodowego, korzystając z funduszy emerytalnych. W badanej populacji więcej osób starszych odnotowano w nowych krajach członkowskich (26,5%) w stosunku do dawnych państw UE (14,3%), przy średniej dla całej Wspólnoty na poziomie 20,3%.
Ogólną cechą osób starszych w całej Wspólnocie jest, że na ogół osoby w wieku
poprodukcyjnym, niezależnie od wielkości gospodarstwa rolnego, nie rezygnują
z funkcji menedżerskich, na ogół z przyczyn osobistych (przywiązania do ziemi)
względnie z braku następcy lub innych przyczyn [Chmieliński i inni 2013].
Osoby kierujące gospodarstwem rolnym bez ziemi rolniczej mogą co prawda posiadać małe działki rolne (do 1 ha), ale ich przywilejem jest, że mogą także posiadać inne grunty nierolnicze, w tym pod zabudowaniami, podwórkami,
drogami, wodami śródlądowymi, akwenami wodnymi, bagnami, nieużytkami
czy lasami. Gospodarstwa te prowadzą chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
w tym koni, owiec, kóz, drobiu, królików, pszczół, ryb, itp. Chociaż nie posiadają
użytków rolnych mogą prowadzić specyficzny rodzaj produkcji roślinnej, np. ziół,
uprawa grzybów, czy też sadzonek roślin ozdobnych w specjalnych pojemnikach
umiejscowionych na gruntach innych, niż użytki rolne.
Gospodarstwa bez ziemi rolniczej nie stawiają przed sobą celów produkcyjnych, ale ich funkcjonowanie przynosi określone przychody, a niekiedy stanowi nawet podstawowe źródło utrzymania. Dzieje się tak wtedy, gdy jednostka
przyjmuje interesujący kierunek wykorzystania własnych obiektów i zasobów, jak
w przypadku agroturystyki, hipiki, rybactwa, zbieractwa runa leśnego, minizoo,
nauki wyrobów regionalnych, wystaw i pokazów tradycyjnych i tym podobnych.
W sytuacji dużego nasilenia występowania drobnych jednostek w niektórych krajach (Bułgaria, Rumunia, Węgry), funkcjonowanie ich stanowi o możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.
Gospodarstwa bez ziemi rolniczej dysponują we Wspólnocie około 500 tys.
ha użytków nierolniczych, co daje średnio około 2,0 ha w przeliczeniu na jedno
gospodarstwo, w tym najwięcej w krajach dysponujących przykładowo lasami,
wodami, jak przykładowo w Szwecji (29,5 ha) oraz w Finlandii (26,5 ha). Ogólna
powierzchnia gospodarstw bez ziemi wzrosła z 496,4 tys. ha w 2010 r. do 522,1 tys.
ha w 2016 r. (o 10,5%). Na ogół wszystkie gospodarstwa utrzymują zwierzęta gospodarskie (97,3%), które także stanowią dodatkowe źródło dochodów, zaś w niektórych przypadkach mają charakter hobbistyczny (konie, zoo). Dochody ludności w omawianej grupie kształtowane były pod wpływem różnych źródeł, w tym
z pracy pozarolniczej, usług, pracy chałupniczej, rent i emerytur, zgromadzonego
kapitału i innych sposobów [Marcysiak 2007].
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Tabela 2
Powierzchnia pozarolniczych użytków rolnych i gospodarstw
ze zwierzętami gospodarskimi
Kraj
członkowski

Austria

Ogólna powierzchnia
pozarolniczych użytków
(w ha)

Powierzchnia użytków
pozarolniczych na
1 gospodarstwo
(w ha)

Liczba gospodarstw
posiadających zwierzęta
gospodarskie

Procent
ogólnej liczby
gospodarstw

2010

2013

2016

2010

2010

2013

2016

2010

3390

2870

4350

3,2

1080

820

1070

100,0

Belgia

580

210

1360

0,6

800

410

660

84,2

Dania

3830

6630

11750

4,5

850

850

780

98,8

Finlandia

10590

2450

4560

26,5

390

170

220

97,5

Francja

19090

13920

17430

2,0

9020

8410

8160

95,1

Niemcy

4960

9070

4820

3,5

1380

2840

3720

97,9

Grecja

2230

4540

2530

0,4

6160

5910

6190

99,5

Irlandia

0

0

0

0

80

30

30

61,5

Włochy

15030

1320

93670

2,8

5220

880

890

98,7

Luksemburg
Holandia

0

0

0

0

20

20

20

100,0

7850

11360

15040

4,6

1450

1470

1130

85,3
98,6

Portugalia

4530

2020

7500

3,2

1380

820

1230

Hiszpania

87120

146190

46900

3,9

22500

20700

18100

100

Szwecja

21840

9660

15470

29,5

640

540

560

86,5

W. Brytania

12010

9230

230180

4,7

2530

860

740

99,6

UE-15

193050

219470

455560

3,5

53500

44730

43500

97,8

Bułgaria

15030

1830

2690

1,1

13030

9430

16210

99,1

Cypr

330

160

260

0,7

490

230

240

100,0

Czechy

730

1170

14540

2,5

290

290

350

100,0

Estonia

2350

3270

8040

15,7

150

430

620

100,0

Węgry

198670

166370

12870

4,6

37570

33590

64790

97,8

Łotwa

3550

4580

3710

11,1

320

1080

290

100,0

Litwa

1950

880

1570

7,5

250

70

170

96,1

Malta

70

90

110

0,2

340

340

220

100,0

Polska

48190

22840

12080

6,1

7780

5900

4090

97,7

Rumunia

25540

5480

9890

0,2

134630

65780

79820

99,9

Słowacja

6640

900

660

8,9

740

1520

1750

100,0

Słowenia

270

160

90

1,4

180

100

80

94,7

NUE-12

303320

207730

66510

1,5

195770

118760

168630

92,7

UE-27

496370

427200

522070

1,9

249270

163490

604130

97,3

Źródło: Dane Eurostatu.
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4. Wybrane cechy małych gospodarstw rolnych
Małe gospodarstwa stanowiąc podstawę rolnictwa, charakteryzują się określonymi cechami społeczno-ekonomicznymi. Odgrywają znaczącą rolę we wspieraniu
zatrudnienia na obszarach wiejskich, zapewniają lokalne miejsca pracy i podtrzymują działalność na obszarach wiejskich, przyczyniając się ponadto do rozwoju
terytorialnego. Małe jednostki są ważne dla różnorodności produkcji, zwłaszcza
w postaci lokalnych produktów specjalistycznych i zapewniają ważne usługi społeczne, turystyczne, kulturalne i środowiskowe.
Liczba małych gospodarstw przedstawiona poprzez pryzmat osób kierujących tymi jednostkami, wskazuje na ich dominującą pozycję w stosunku do innych grup wielkościowych struktury agrarnej. Zbiorowość małych gospodarstw
rolnych wynosiła łącznie 6,9 mln jednostek, co wobec 12,0 mln gospodarstw
w całej Wspólnocie stanowiło 57,5%, w tym w dawnych krajach członkowskich
te wskaźniki kształtowały się na poziomie 38,5%, natomiast w nowych krajach
UE - 72,0%. W pierwszej grupie analizowanych państw członkowskich (UE-15)
wysoki stopień nasycenia małymi gospodarstwami rolnymi występował w zasadzie w czterech krajach, a mianowicie: w Grecji (76,2%), Portugalii (75,2%), we
Włoszech (72,6%) i Hiszpanii (50,8%), które pod względem liczebnym stanowiły
90,2% wszystkich małych jednostek produkcyjnych. Natomiast w nowych krajach
członkowskich (NUE-12) wysoki udział małych gospodarstw rolnych odnotowano głównie w Bułgarii (87,8%), Rumunii (89,6%) i na Węgrzech (81,2%), co stanowiło 75,6% wszystkich gospodarstw odnotowanych w badanych krajach.
W badanej grupie małych gospodarstw rolnych (do 5 ha) dane statystyczne
wyodrębniają jednostki do 2 ha, które charakterem realizowanych kierunków
produkcji, stoją najbliżej gospodarstw bez ziemi. Spełniają one zbliżone funkcje
pozarolnicze, krajobrazowe, ekologiczne, klimatyczne, środowiskowe, itp. Zasadnicza różnica między gospodarstwami bez ziemi a gospodarstwami do 2 ha wyraża się w tym, że ta druga grupa kwalifikuje się do dopłat bezpośrednich, a ponadto
może aplikować o wsparcia finansowe w ramach PROW (co najmniej 1 ha). Pod
względem liczbowym gospodarstwa do 2 ha dominują w grupie małych gospodarstw rolnych, stanowią bowiem 63,8% (4,4 mln) wszystkich gospodarstw do
5 ha, przy czym odnotowano mniejszy ich udział w UE-15 (43,5%) w porównaniu
do nowych krajów członkowskich (72,5%). Tak wysoki udział gospodarstw do
2 ha stanowi o dużym rozdrobieniu agrarnym, które wpływa na wysokość i koszty produkcji rolniczej. Styk na granicy między jednostkami do 1 ha, a tymi ponad 1 ha, jest labilny, co powoduje, że nabycie nawet niewielkiego kawałka ziemi,
predysponuje je do płatności obszarowych i innych benefitów. Minimalna powierzchnia działki rolniczej uznawanej przez agencje rolne jako predysponowa-
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nej do płatności wynosi bowiem 0,1 ha, co ułatwia przekraczanie granicy między
obiema grupami.
Udział kobiet jako osób kierujących gospodarstwami rolnymi kształtował się na
poziomie 30,2% dla UE-15, lecz był zróżnicowany w poszczególnych krajach, od
najwyższego poziomu w Austrii (36,6%), we Włoszech (32,9%) i Portugalii (31,8%),
do najniższego udziału w zarządzaniu, który odnotowano w Holandii (9,5%), wobec średniej dla UE-15 na poziomie 30,2%. Udział kobiet w NUE-12 był szczególnie
wysoki w krajach bałtyckich, w tym zwłaszcza na Litwie (53,9%), Łotwie (52,9%)
oraz w Estonii (45,6%), wobec 33,3% w nowych krajach członkowskich.
Z kolei liczba osób młodych kierujących gospodarstwem rolnym, pozostających w wieku do 34 lat była niewielka i wynosiła 4,2%. Stosunkowo dużo młodych
rolników odnotowano w Polsce (12,7%), Czechach (8,6%), Austrii (7,2%) oraz
Rumunii (7,1%). Na drugim biegunie mamy osoby w wieku 65 lat i więcej, które
formalnie pozostają w wieku poprodukcyjnym, ale ze względu na sytuację rodzinną bądź inne czynniki, nadal pełniły tę rolę. Osób starszych było ogółem 38,2%,
natomiast ten wskaźnik był wyższy w krajach o dużym rozdrobieniu agrarnym,
w tym w Portugalii (49,7%), we Włoszech (40,4%), Grecji (36,7%) oraz Hiszpanii (36,2%), wobec 35,3% dla całej Unii Europejskiej. Rolę i znaczenie małych
gospodarstw wiejskich wpisano w zakres Wspólnej Polityki Rolnej, co znalazło
odzwierciedlenie w kolejnych wieloletnich ramach finansowych. W programie
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 wyodrębniono co najmniej dwa
działania związane z małymi gospodarstwami rolnymi, w tym 1. Restrukturyzacja
małych gospodarstw rolnych i 2. Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się
do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekażą swoje gospodarstwo
innemu rolnikowi. W pierwszym przypadku chodziło o udzielenie wsparcia finansowego rolnikowi, który zdecyduje się wzmocnić swój rozwój i ukierunkować na realizację lokalnych usług na obszarach wiejskich, a zatem na odwrócenie
negatywnych tendencji spowolnienia gospodarczego i społecznego oraz przeciwdziałanie wyludnianiu się obszarów wiejskich. W ramach tego działania wspierane były poczynania związane z poprawą dziedzictwa kulturalnego, przyrodniczego i krajobrazów wiejskich, stanowiących zasadniczy element kształtowania
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Drugie działanie zachęcało rolników do trwałej rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem,
że uczestniczyli w systemie dla małych gospodarstw i w sposób trwały przekazali
gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Rekompensatą za utracone grunty rolne
była premia. Przyjęcie dwukierunkowych działań, z jednej strony wzmacniających jednostki rokujące progres, z drugiej skłaniających rolników do rezygnacji
z dalszego prowadzenia gospodarstw, stanowi o nowym podejściu do polityki wobec małych gospodarstw rolnych [Rozporządzenie PE i Rady 2013].
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Tabela 3
Liczba osób kierujących małymi gospodarstwami rolnymi według płci i wieku
Kraj
członkowski

Ogólna
liczba osób
kierujących
gosp. rolnymi
(2010)

Liczba osób kierujących
gospodarstwami mniejszymi
niż 5 ha

Płeć (2013)
Kobiety

Wiek (2013)

Mężczyźni

Do 34 lat

35-64 lat

65 lat
i więcej

2010

2013

2016

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Austria

150470

46380

42250

40030

16970

36,6

29410

63,4

3350

7,2

34930

75,3

8100

17,5

Belgia

42806

8720

5060

4430

1750

20,1

6970

79,9

160

1,8

5480

62,8

3080

35,4

Dania

42100

1470

1180

700

250

17,0

1220

83,0

50

3,4

1140

77,6

280

19,0

Finlandia

63880

5780

2780

1770,0

1410

24,4

4370

75,4

380

6,6

4350

75,3

1050

18,1

Francja

516110

129270

107870

102610

41400

30,0

87870

70,0

8510

6,6

81570

63,1

39190

30,3

Niemcy

299140

25950

21730

19860

3490

13,4

22460

86,6

640

2,5

21680

83,5

3630

14,0

Grecja

723060

550980

538440

523440

168150

5,4 319220

57,9

202210

36,7

Irlandia

139890

9590

9770

10160

1750

5,9

64,0

2880

30,1

Włochy

1620890

707810

387460

300

80

Luksemburg

2200

1177030 591840
360

320

30,5 382830 69,5
18,2

7840

81,8

32,9 789570 67,1
22,2

280

77,8

17200

29550
570
44760

6140

3,8 657070

55,8

475200

40,4

10

2,8

290

80,5

60

16,7

Holandia

72330

19000

16790

9900

1800

9,5

90,5

670

3,5

13690

72,1

4640

24,4

Portugalia

305270

229520

190310

183880

73040

31,8 156480 68,2

3980

1,7 111510

48,6

114030

49,7

Hiszpania

989800

503080

485850

469260

121170

24,1 381910 75,9

20890

4,1 300490

59,7

181700

36,2

Szwecja

71100

8190

7120

6000

1940

23,7

6250

76,3

390

4,8

5260

64,2

2540

31,0

W. Brytania

186790

12520

11710

16200

2420

19,3

10100

80,7

510

4,1

8210

65,6

3800

30,3

UE-15

5225836

2727840 2033020 2096350

823080

30,2 1904760 69,8 114420 4,2 1571030

57,6

1042390

38,2

Bułgaria

370490

325350

211450

151140

76200

23,4 249150 76,6

5,9 176510

54,2

129630

39,9

Cypr

38860

34330

31570

31060

7620

22,2

26710

77,8

790

2,3

21920

63,8

11620

33,9

Czechy

22870

3240

4580

4600

630

19,4

2610

80,6

280

8,6

2380

73,5

580

17,9

45,6

3510

54,4

120

1,9

4140

Estonia

19610

6450

5910

4650

2940

Węgry

576810

458800

377310

285230

129440

28,2 329360 71,8

19210

29800

64,2

2190

33,9

6,5 283360

61,8

145640

31,7

Łotwa

83400

27980

33780

24320

15080

53,9

12900

46,1

500

1,8

17850

63,8

9630

34,4

Litwa

199910

117140

91350

75010

61890

52,8

55250

47,2

4710

4,0

67310

57,5

45120

38,5

Malta

12540

11910

8710

8770,0

1340

11,2

10570

88,8

510

4,3

8210

68,9

3190

26,8

770360

760940

312280

Polska

1506630

823420

37,9 511140 62,1 104780 12,7 617410

75,0

101230

12,3

Rumunia

3859050

3459120 3281180 3060930 1151540 33,3 2307580 66,7 244940 7,1 1879210

54,3

1334970

38,6

Słowacja

24460

15010

12360

12540

2800

18,6

12210

81,4

670

4,5

9940

66,2

4400

29,3

Słowenia

74650

45200

43170

41490

14110

31,2

31090

68,8

1430

3,2

28070

62,1

15700

34,7

NUE-12

6789280

5327950 4871730 4460680 1775870 33,3 3552080 66,7 407740 7,6 3116310

58,5

1803900

33,9

UE-27

12015116

8055790 6904750 6557030 2598950 32,3 5456840 67,7 522160 6,5 4687340

58,2

2846290

35,3

Źródło: Dane Eurostatu.
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5. Podsumowanie
Małe gospodarstwa rolne stanowią istotny czynnik kształtowania ustroju rolnego,
z uwagi na liczebność jednostek, rozproszenie terytorialne, specyficzny sposób
produkcji, zatrudnianą siłę roboczą oraz inne czynniki społeczno-demograficzne.
Gospodarstwa bez ziemi jako jednostki w zasadzie pozbawione użytków rolnych, stanowią ważne ogniwo sektora rolnego, ponieważ funkcjonują i wzmacniają jego otoczenie, wytwarzając przy tym specyficzne produkty rolnicze, uczestnicząc w przetwórstwie rolno-spożywczym i tworząc inne dobra mające znaczenie dla gospodarki żywnościowej. Ich znaczenie jest o wiele szersze niż wyłącznie
produkcyjne, wpływają bowiem na krajobraz, klimat, środowisko, zatrudnienie,
kulturę, społeczność czy kształtowanie wspólnoty wiejskiej. Gospodarstwa bez
ziemi dysponują nie tylko obiektami mieszkalnymi, ale także gospodarczymi,
urządzeniami specjalistycznymi, a także obszarami ziemi nierolniczej, które mają
duże znaczenie przy kreowaniu otoczenia, zapewnieniu obszarów ekologicznych,
rekreacyjnych i zapobiegają wyludnieniu obszarów wiejskich. Gospodarstwa bez
ziemi pod względem liczebnym okazały się grupą stosunkowo małą, licząca sobie
zaledwie 256,1 tys. jednostek (2,1%), przy czym w większym zakresie występowały w nowych państwach członkowskich (3,0%) w porównaniu do dawnych krajów
Wspólnoty (1,0%). W ustawodawstwie europejskim dostrzeżono rolę i znaczenie
gospodarstw bez ziemi, poprzez wyodrębnienie ich jako odrębnego podmiotu
przy badaniu struktury gospodarstw rolnych (FSS).
Istnieje zasadnicza różnica w ocenie znaczenia i pozycji małych gospodarstw
między dawnymi krajami członkowskimi (UE-15), a nowymi państwami członkowskimi (NUE-12). W państwach UE-15 istnieje grupa krajów południa, których duże rozdrobnienie wynika z uwarunkowań historycznych i specyficznego
charakteru produkcji rolniczej (Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja). Natomiast w nowych państwach członkowskich (NUE-12) zjawisko wyłonienia się
małych gospodarstw rolnych powstało w wyniku wtórnego podziału ziemi, jako
następstwo transformacji systemowej.
Między gospodarstwami bez ziemi, a małymi gospodarstwami rolnymi,
liczącymi sobie do 2 ha, występują małe różnice powierzchniowe, ale duże różnice odnośnie wsparcia finansowego (co najmniej 1 ha), które mają wpływ na
konkurencyjność tych jednostek. Stąd zapewne dążność do przekraczania granicy
1 ha i w sumie zatrzymanie występującego spadku liczby gospodarstw bez ziemi.
Małe gospodarstwa rolne analizowane poprzez pryzmat płci i wieku ujawniły, że udział kobiet jako menedżerek pozostawał na poziomie około 30% w obu
badanych grupach krajów. W małym zakresie gospodarstwami rolnymi kierowali młodzi rolnicy (6,5%), natomiast w zbyt szerokim zakresie osoby w starszym
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wieku (35,3%). W badaniach nie znalazła potwierdzenia przyjęta teza, że kobiety
dominują w kierowaniu gospodarstwami rolnymi. Również druga teza dotycząca
wzrostu liczby gospodarstw bez ziemi, jako konsekwencji restrukturyzacji gospodarstw, nie znalazła potwierdzenia w badaniach.
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Słowa kluczowe: gospodarstwo bez ziemi, małe gospodarstwo rolne, płeć, wiek, działalność
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STRESZCZENIE

W opracowaniu przedstawiono cechy gospodarstw bez ziemi i małych gospodarstw
rolnych pod względem płci i wieku. Dla celów badawczych nie dysponowano trzecim
czynnikiem, czyli danymi dotyczącymi poziomu wykształcenia rolniczego. Za gospodarstwo bez ziemi rolniczej (do 1 ha) uznano te jednostki, które w wyniku polityki strukturalnej lub transformacji systemowej, wyzbyły się gruntów rolnych, lecz nadal dysponują
budynkami, obejściami gospodarczymi oraz przestrzenią nierolniczą. Z kolei za małe gospodarstwo rolne przyjęto jednostki do 5 ha użytków rolnych. Badania przeprowadzono
poprzez pryzmat osób kierujących gospodarstwami rolnymi, które uznano jako tożsame
z liczbą gospodarstw rolnych. Analiza wykazała, że kobiety jako osoby kierujące gospodarstwami rolnymi stanowiły 26,0% w przypadku gospodarstw bez ziemi i 32,3% w przypadku małych jednostek gospodarczych. Z kolei wiek badanych grup społecznych wykazał, że występowało więcej osób młodych w gospodarstwach bez ziemi (13,7%) w porównaniu do drugiej grupy badawczej (6,5%). Osoby starsze będące w wieku 65 lat i więcej,
były reprezentowane w zbiorowości odpowiednio przez 20,3% i 35,3% badanej populacji.
Gospodarstwa bez ziemi prowadziły różnorodną działalność gospodarczą, a średnio
na jedno gospodarstwo przypadało 2,0 ha użytków nierolniczych, przy czym 97,3%
posiadało zwierzęta gospodarskie. W populacji osób kierujących gospodarstwami rolnymi
różniącymi się cechami społecznymi (kobiety, młodzi rolnicy), nie stwierdzono istotnych
odstępstw porównawczych odnośnie płci i wieku.

BOGDAN M. WAWRZYNIAK
CHARACTERISTIC FEATURES OF FARMS WITHOUT LAND AND SMALL FARMS IN
EUROPEAN UNION COUNTRIES

Keywords: farm without land, small farm, sex, age, economic activity
SUM M A RY

The paper presents features of farms without land and small farms in terms of sex and
age. For research purposes, no third factor was available, i.e. data on the level of agricultural education. Farms without agricultural land (up to 1 ha) were considered those who,
as a result of structural policy or political transformation, lost agricultural land and still
have buildings, farms and non-agricultural areas. In turn, units for up to 5 ha of agricultural land were accepted for small farms. The research was conducted through the prism
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of people managing farms, which were considered identical to the number of farms. The
analysis showed that women as managers of farms accounted for 26.0% for farms without
land and 32.3% for small farms. In turn, the age of the surveyed social groups showed that
there were more young people in farms without land (13.7%) compared to the second
research group (6.5%). Elderly persons aged 65 and more were represented in the population by 20.3% and 35.3%, respectively, of the surveyed population.
Farms without land carried out various economic activities, and on average one farm
had 2.0 ha of non-agricultural land, with 97.3% of farm animals. In the population of
people managing farms with different social characteristics (women, young farmers), no
significant comparative differences regarding gender and age were found.
e-mail: bogdan.wawrzyniak2@neostrada.pl
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1. Wstęp
„Odpowiedzialność jest to temat, w którym streszcza się i objawia wielka choroba
naszej cywilizacji – choroba być może jeszcze nie śmiertelna, lecz niezwykle niepokojąca” [Kołakowski 1999]. Profesor Kołakowski odnosił to stwierdzenie głównie
do umiejętności przyjmowania na siebie winy przez jednostkę w sensie moralnym.
Jednak kwestia odpowiedzialności rozumianej jako poczucie obowiązku zadbania
o kogoś lub o coś, podejmowana jest też w sferze biznesu, w tym także turystyki.
Jak podkreśla Goodwin [2011], turystyka odpowiedzialna nie jest odrębną,
izolowaną formą, ale przenika się z innymi formami aktywności ludzkiej i ewoluuje wraz ze zmieniającymi się potrzebami i postawami ludzi.
Oczywiście z punktu widzenia rozwoju obszaru recepcji turystycznej najbardziej korzystne wydają się te formy turystyki i sposoby wykorzystania potencjału,
które przyczyniają się do dużego ruchu turystycznego, dają zatrudnienie i generują znaczące wpływy do budżetów społeczności lokalnych. Często jednak w takich
przypadkach atrakcyjność ma wtórny i wykreowany charakter.
Problem jakości oferty związany z wykorzystaniem autentycznych zasobów,
dotyczy także produktów turystyki wiejskiej, budowanych w oparciu o elementy
dziedzictwa kulturowego tych obszarów. Tworzenie takich atrakcji może bowiem,
z jednej strony prowadzić do komercjalizacji zasobów kultury ludowej, z drugiej
natomiast może się przyczynić do ich zachowania, ocalenia bądź ponownego zaistnienia w środowisku wiejskim.
Oczywiście bardziej pożądana jest druga z tych opcji, będąca przejawem
działań odpowiedzialnych społecznie, bazujących na świadomości, że określenie
własnego dziedzictwa kulturowego dostarcza społeczności lokalnej niezbędnej
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dozy stabilizacji, stanowi podstawę identyfikacji i poczucia wartości własnej grupy, wpływa na jej integrację i wspólnotę dążeń wyznaczającą kierunki rozwoju
[Tomicki 1981]. Jednym z nich może być właśnie turystyka wiejska, uznawana
w relacji z kulturą ludową zarówno za jej przedmiot, jak i podmiot [Małek 2003].
Biorąc pod uwagę wartość, jaką przedstawia kultura wsi dla rozwoju turystyki
na tych obszarach należy zadać sobie pytanie, jak zachować równowagę pomiędzy autentycznością i tradycją, a wymaganiami współczesności i zróżnicowanymi
oczekiwaniami turystów? Jak unikać folkloru oderwanego od naturalnego kontekstu społecznego i pierwotnych znaczeń?
Artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest, z jednej strony, zidentyfikowanie zagrożeń, jakie mogą wynikać z nieodpowiedzialnego wykorzystania
dziedzictwa kulturowego wsi w turystyce, z drugiej natomiast wskazanie obszarów działań, jakie dla jego ochrony mogą być podejmowane przez poszczególne
grupy interesariuszy.

2. Istota dziedzictwa kulturowego wsi i jego znaczenie
dla społeczności lokalnych
Termin „dziedzictwo kulturowe” jest obszerny znaczeniowo i trudny do precyzyjnego zdefiniowania [Kobyliński 2011, Skaldawski 2017]. Niewątpliwie można jednak stwierdzić, że dziedzictwem jest ta część dawnych dóbr kultury, która
uznana została za wartościową przez kolejne, następne pokolenia i dzięki temu
dotrwała do chwili obecnej i co ważne, chociaż składa się z wytworów dawnych,
jest w znacznym stopniu produktem teraźniejszości, jest współczesnym konstruktem społecznym, przypisywanym w ciągłym procesie przemian wciąż nowym zjawiskom z przeszłości [Ashworth 2007, Murzyn 2007]. Dziedzictwo stanowi zatem
historię miejsc i ludzi, którzy w tych miejscach żyją [Duriasz-Bułhak, Połomski
i Potok 2011]. Taki „spadek” po przodkach jest o tyle ważny, że decyduje o tożsamości, która z kolei jest odpowiedzialna za integrację społeczności lokalnej i stanowi mobilizację do wspólnej aktywności.
W ramach dziedzictwa kulturowego wymienić można dwie główne, wzajemnie
powiązane grupy: dorobek kultury materialnej (tzw. zabytki nieruchome, zabytki
ruchome i zabytki archeologiczne) oraz dorobek w ramach kultury duchowej obejmujący obrzędy, rytuały, zwyczaje, sposoby gospodarowania i wytwarzania przedmiotów, sposoby uprawy ziemi i hodowli lub chowu zwierząt, czy wytwarzanie dzieł
o walorach artystycznych, a także folklor muzyczny, taneczny i słowny (w tym gwary, legendy, mowy obrzędowe) oraz tradycje życia rodzinnego, sąsiedzkiego i wspólnotowego [Hełpa-Liszkowska 2013]. Wskazuje się także trzeci nurt, związany z kulturą gospodarowania przestrzenią [Szczepańska, Wilkaniec 2017].
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Współcześnie społeczności lokalne odzyskują swoją tożsamość, która nie jest
już powodem do wstydu, lecz dumy z tego, gdzie się żyje i kim jest. Wskrzeszanie
tradycji i odkurzenie lokalnej historii nabiera coraz większego znaczenia, mieszkańcy wsi chętnie chwalą się i tradycjami i folklorem [https://www.agrofakt.pl/
dziedzictwo-kulturowe-wsi/].
Pełne i harmonijne wykorzystanie zasobów kulturowych danego obszaru stanowi podstawową przesłankę rozwoju lokalnego, opartego na czynnikach endogenicznych [Murzyn-Kupisz 2012]. Poczucie identyfikacji społeczeństw lokalnych
z obszarem, na którym mieszkają, oparte na przesłankach kulturowych i tradycji
historycznej, jest jednym z „miękkich”, trudno mierzalnych czynników rozwojowych [Brdulak 2011].
W obecnym środowisku wiejskim kultura ludowa funkcjonuje w postaci reliktów kultury dawnej, kultury ludowej dawnej uwspółcześnionej, bądź kultury ludowej o charakterze komercyjnym. Należy przy tym zaznaczyć, że kultura
ludowa komercyjna może przyjmować formę zarówno autentyczną (produkty
zgodne z dawną tradycją) oraz nieautentyczną (produkty mają za zadanie jedynie
spełniać oczekiwania np. turystów – mają być proste, ładne, łatwe w transporcie,
o uproszczonej i zrozumiałej formie) [Mokras-Grabowska 2009].

3. Interesariusze turystyki wiejskiej a zasoby kulturowe
Turystyka wiejska w bardzo naturalny sposób umożliwia eksponowanie elementów kultury ludowej. Ten walor stanowi bowiem podstawę jej specyfiki [MacDonald, Jolliffe 2003; Mikos von Rohrscheidt 2008]. Dla turystów wypoczywających
na obszarach wiejskich akcentowanie dziedzictwa kulturowego jest obok jakości
oferowanych usług i czystości środowiska przyrodniczego, ważnym wyróżnikiem
regionu. Możliwość podziwiania zachowanych zabytków architektury, poznanie
legend i przypowieści ludowych, uczestnictwo w tradycyjnym wiejskim życiu
jest ważnym elementem decydującym o wyborze konkretnej oferty turystycznej
i może stanowić element przewagi konkurencyjnej regionu na silnie nasyconym
rynku [Bandarin i in. 2011, Ursache 2015, Christou i in. 2018].
Planując rozwój turystyki bazującej na potencjale kulturowym, należy jednak
pamiętać, że dziedzictwo to, zwłaszcza w swoich niematerialnych przejawach, jest
bardzo wrażliwe. Brak świadomości w odniesieniu do wartości dziedzictwa kulturowego jest największym wrogiem zarówno dla niego samego, jak i dla rozwoju
lokalnego [Hełpa-Liszkowska 2013].
Rozwiązaniem jest postulowanie zrównoważonego rozwoju turystyki, odpowiedzialnego za wykorzystanie najcenniejszych wartości kulturowych obszaru [Majewski 2012, Mihalic 2016]. Realizacja założeń tej idei jest jednak o tyle

120

Magdalena Maćkowiak

trudna, że definiowanie i określanie korzyści, jakie można czerpać z użytkowania
dziedzictwa kulturowego zależy od grup interesariuszy zaangażowanych w rozwój
turystyki na danym terenie. Są nimi m.in. usługodawcy, mieszkańcy, władze lokalne, turyści, organizacje pozarządowe, urzędnicy czy uczelnie.
Turystyka jest, obok m.in. badań naukowych, edukacji, promowania integracji i podtrzymywania solidarności społecznej, wykorzystywania elementów dziedzictwa jako symboli reklamowych, jedną z form „konsumpcji” dziedzictwa kulturowego. Wszystkie te, tak bardzo różniące się od siebie formy działań, łączy ze
sobą postawa wobec dziedzictwa, oparta na dążeniu do pewnego „zysku”, który
może przybierać rozmaite postacie, niekiedy społeczne, niekiedy zaś stricte finansowe [Kobyliński 2011].
Oczywiście podstawą dla długotrwałego wykorzystywania dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki jest dbałość o jego ochronę. Tradycyjna „ochrona zabytków” czy „dóbr kultury”, charakterystyczna dla etapu istnienia państw
o scentralizowanej administracji, opierała się na wyspecjalizowanych służbach
konserwatorskich, kompetencjach administracyjnych, dokonywaniu aktów władczych oraz eksperckich kryteriach ewaluacji zabytków i arbitralnych decyzjach,
co do ich losu. Współczesne „zarządzanie dziedzictwem kulturowym” opiera się
natomiast na publicznej partycypacji w procesach konserwacji, wiedzy naukowej,
negocjacjach i doradztwie, uwzględnianiu opinii różnych sektorów społeczeństwa
i publicznym uzasadnianiu decyzji [Gutowska, Kobyliński 2011].
Paradygmat partnerstwa w działaniach ochronnych i sposobach użytkowania
dziedzictwa wydaje się głęboko uzasadniony. Oddanie decyzji o tym, co jest dziedzictwem i sposobie jego wykorzystania, wyłącznie w ręce ekspertów w zakresie
badania, dokumentowania i ochrony różnych kategorii dóbr kultury, może spowodować, że w procesie decyzyjnym nie zostaną uwzględnione interes i stanowisko społeczności lokalnych – gospodarzy i depozytariuszy dziedzictwa.
Przekazanie decyzji o uznaniu za dziedzictwo określonych zasobów kultury
jedynie społecznościom lokalnym może zaś prowadzić do utraty lub degradacji
wartości wielu z nich, których wartość nie jest powszechnie rozpoznana i doceniana [Skaldawski 2017].
Najbardziej racjonalne wydaje się zatem włączenie w proces uznawania za
dziedzictwo zarówno ekspertów, jak i społeczności. Różne grupy społeczne świadome już wartości historycznych, artystycznych, naukowych, powinny deklarować wolę zachowania tych dóbr kultury, które uznają za część swojego dziedzictwa i brać udział w zarządzaniu nimi.
Tak rozumiana idea partnerstwa otwiera przestrzeń dla możliwości wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności [Woźniczka 2013]. Partnerstwa
między różnymi instytucjami mają istotne znaczenie w procesie zaangażowania
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interesariuszy i mogą doprowadzać do kreatywnych rozwiązań pojawiających się
problemów [Grayson, Hodges 2004]. Partnerstwa takie powinny opierać się na
wzajemnym zaufaniu i racjonalnym podziale korzyści, co ma ogromne znaczenie
w budowaniu produktów w turystce wiejskiej, uwzględniających potrzeby i oczekiwania wszystkich zaangażowanych w nie interesariuszy [Maćkowiak, Graja-Zwolińska 2017].

4. Odpowiedzialność społeczna wobec dziedzictwa kulturowego
w turystce wiejskiej
Przygotowanie każdego rodzaju produktu turystycznego i jego realizacja, tak na poziomie pozarynkowym jak i rynkowym, wiąże się z określonymi działaniami w zakresie organizacji, planowania zadań, wykorzystania różnorodnych walorów, szeroko rozumianej współpracy, zatrudnienia czy finansów. Płaszczyzny te stwarzają
możliwość wykazania się odpowiedzialnością przez wszystkie grupy interesariuszy
[Idziak 2011; Leslie 2012; Pascariu, Frunz 2012; Coles i in. 2013; Stawicka 2016].
Odpowiedzialność społeczna jest przede wszystkim rozumiana jako świadomość wpływu wywieranego przez określoną działalność na społeczeństwo i środowisko w jej otoczeniu. Decyzje i działania powinny być przejrzyste oraz oparte
na etyce, uczciwości, równości i prawości. Odpowiedzialność przejawia się także
szacunkiem dla potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz akceptacją i respektowaniem przepisów obowiązującego prawa. Niezmiernie ważne jest również poszanowanie praw człowieka oraz uwzględnienie zarówno ich wagi, jak i uniwersalności [Projekt standardu..., 2009].
Dotyczy to również turystyki wiejskiej, której największa wartość przejawia
się w kształtowaniu ofert bazujących na oddolnych inicjatywach, zakorzenionych
w lokalnych społecznościach, tworzonych w oparciu o ich zasoby. Dzięki temu
budowany jest kapitał społeczny, poprawia się sytuacja ekonomiczna mieszkańców, ograniczane jest bezrobocie, następuje integracja wspólnoty.
W dziedzictwie kulturowym wykorzystywanym odpowiedzialnie dla rozwoju turystyki należy „poszukiwać nie dekoracyjnej atrakcyjności czy szlachetnej egzotyki
rzeczy dawnych, ale odpowiedzi na pytanie, w czym dziedzictwo kulturowe pomaga
nam zrozumieć nas samych i w czym staje się inspiracją do nowego” [Bartosz 2011].
Tymczasem zyski płynące z turystyki, niejednokrotnie stanowiące zasadnicze
źródło dochodów jakiejś społeczności, a nawet warunek jej przetrwania, mogą
powodować chęć dostosowania kultywowanych przejawów dziedzictwa do oczekiwań widzów spoza danej społeczności, które kształtowane są często przez medialną kulturę spektaklu. Rodzi to niebezpieczeństwo dekontekstualizacji i swoistej teatralizacji danego zjawiska, występujące często jako implikacja źle pojętych
działań na rzecz zwiększenia atrakcyjności walorów turystycznych, zwiększenia
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spektakularności zjawiska: teatralizacji obrzędów o charakterze performatywnym,
powiększania składów kapel muzycznych, dostosowywania układów tanecznych
czy kostiumów [Ratajski 2015].
Trudno także przeciwstawiać się procesom cywilizacyjnym, które powodują,
że często mniej cenne zjawiska wypierają tradycje miejscowe tylko ze względu
na brak świadomości wartości własnej kultury. Stąd ważne stają się szkolenia
społeczności lokalnych, podnoszące poczucie wartości tradycyjnych, umiejętności czy obrzędów, szczególnie wśród młodego pokolenia. Obiektem szczególnej
ochrony powinny być te społeczności i osoby, które są nośnikami żywej kultury
niematerialnej, a zasadniczym celem – zapewnienie kontynuacji tej kultury.
Dążenie do odpowiedzialnego wykorzystywania dziedzictwa kulturowego
w turystce wiejskiej jest niewątpliwie procesem, związanym z [Gałuszka 2008]:
 uwzględnianiem możliwości decyzyjnych oraz skali decyzyjności i wpływu poszczególnych partnerów, różnych perspektyw spojrzenia na dany obszar czy
temat (inne u zarządzających dziedzictwem, turystów oraz w lokalnej społeczności); wyszukiwaniem przejawów dziedzictwa; szacowaniem ważności dziedzictwa; odwoływaniem się do lokalnej tożsamości, symboli, elementów składających się na osobowość danego regionu, a jednocześnie jego mieszkańców;
 zawieraniem partnerstw i porozumień w celu podejmowania poszczególnych działań; inwestowaniem w ludzi i miejsca; dostarczaniem wysokiej jakości doświadczeń dla odwiedzających;
 respektowaniem praw i obowiązków rdzennych mieszkańców.
Przejawem odpowiedzialnego zarządzania dziedzictwem kulturowym wsi,
a tym samym optymalnego sposobu wykorzystania ukrytego w nim potencjału dla rozwoju turystyki, jest także wdrażanie w działaniu następujących zasad
[Sprawozdanie z konferencji... 2010, za: Hełpa-Liszkowska 2013]:
 dziedzictwo kulturowe to rzecz do „myślenia” nie tylko do „konserwacji”;
przemyślenie i interpretacja są niezbędne, aby trwało i rozwijało się;
 kreatywność rozwija się za sprawą rozbudzenia kulturowych potrzeb;
 rozbudzanie kulturowych potrzeb wymaga stworzenia warunków wyboru,
pokazywania różnych sposobów zaspokajania potrzeb i różnych wzorów;
 potrzebne są wielowątkowe wydarzenia o synergicznych efektach, łączących
różne elementy dziedzictwa;
 technologie informatyczne są niezbędnym warunkiem rozpowszechniania
treści kulturowych, zwłaszcza jeśli technologie generują interaktywność;
 osoby, które mają odgrywać ważną rolę w działalności kulturalnej, nie mogą
być tylko animatorami, potrzebni są kompetentni przewodnicy po obszarze
kultury.
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5. Podsumowanie
Uwzględnienie lokalnych zasobów kulturowych jest jednym z warunków koniecznych dla właściwego gospodarowania obszarami wiejskimi oraz efektywnego rozwoju, a tym samym podniesienia konkurencyjności danego obszaru. To właśnie
kultura warunkuje w znacznym stopniu dynamikę i kierunek rozwoju gospodarczego, w tym także turystyki [Krzyminiewska 2010].
Zapewnienie turystom możliwości udziału w tradycyjnym wiejskim życiu,
poznania obyczajów, systemu wartości ludzi mieszkających na wsi, powrotu do
natury i odkrywania tradycji, stanowi charakterystyczne, najbardziej pożądane
cechy oferty turystyki wiejskiej. Istotne jest jednak, że elementy dziedzictwa kulturowego znajdują swój sens tylko na określonym terenie, w określonym otoczeniu i przy odpowiedzialnym sposobie wykorzystania.
Turystyka jest na tyle odpowiedzialna, na ile odpowiedzialni są jej uczestnicy.
Diagnozując poziom odpowiedzialności turystyki wobec dziedzictwa kulturowego wsi należy więc przede wszystkim zwrócić uwagę na reguły, według których
funkcjonują turyści, usługodawcy, władze lokalne i mieszkańcy, pytając o system
wartości osób uczestniczących w turystyce, o odpowiedzialne zachowania rynku,
będącego pod presją wzrastającej konkurencji [Kaźmieraczak 2014].
Odpowiedzialne wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego wsi dla rozwoju
turystyki powinno bazować przede wszystkim na świadomości potencjału jego
materialnych i niematerialnych zasobów, który może zostać użyty dla przyszłego
rozwoju. Tylko umiejętne korzystanie z odziedziczonych po przodkach dóbr kultury i harmonijne ich włączanie do zachodzących obecnie dynamicznych przemian daje gwarancję skutecznej ochrony.
Jest to jednak zadanie nie tylko dla społeczności lokalnych, dla których kultywowanie własnego dziedzictwa kulturowego powinno być dowodem dumy
z własnej historii, przywiązania do określonych wartości i traktowania ich jako
gwarancji integracji i przyszłej pomyślności. Wszystkie grupy interesariuszy biorących udział w kształtowaniu produktu turystycznego bazującego na potencjale kulturowym wsi powinny mieć świadomość, że wchodzą w relację nie tylko
z wykorzystywanymi elementami dziedzictwa, ale tworzą także sieci zależności
pomiędzy sobą, które powinny skutkować budowaniem wartościowych i odpowiedzialnych działań partnerskich.
Publikacje zwarte:
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ST R E S Z C Z E N I E
Dziedzictwo kulturowe jest elementem niepodważalnie wpływającym na atrakcyjność
turystyczną obszarów wiejskich. Jednak rozważając jego wykorzystanie w perspektywie
trwałego rozwoju lokalnego pamiętać należy, że zasoby te nie są niewyczerpywalne i niezniszczalne. Niezwykle ważna jest zatem świadomość odpowiedzialnego użytkowania zarówno materialnych, jak i niematerialnych elementów dziedzictwa.
Celem teoretycznej analizy zawartej w artykule jest próba odpowiedzi na pytanie, jak
w kontekście potencjalnych zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym użytkowaniem
dziedzictwa kulturowego wsi w rozwoju turystyki, powinny wyglądać odpowiedzialne
społecznie działania poszczególnych grup interesariuszy, sprzyjające jego podtrzymaniu
i ochronie.
MAGDALENA MAĆKOWIAK
SOCIALLY RESPONSIBLE USE OF THE CULTURAL HERITAGE OF THE VILLAGE
IN TOURISM.
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SUM M A RY

Cultural heritage is an element which undoubtedly influences the tourist attractiveness of rural areas. However, when considering its use in the perspective of sustainable
development, it should be remembered that these resources are not inexhaustible and
indestructible. Therefore, awareness of the responsible use of both tangible and intangible
elements of heritage is extremely important.
The purpose of the theoretical analysis contained in the article is to try to answer the
question how in the context of potential threats related to the irresponsible use of the cultural heritage of villages in tourism development, socially responsible actions of individual stakeholder groups should be considered, supporting its sustainability and protection.
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1. Wstęp
Winnice i uprawa winorośli są ściśle związane z terytorium i jego dziedzictwem
przyrodniczym. Są one także ważnym elementem dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. To przede wszystkim warunki przyrodnicze, tj.: klimat, gleba,
ukształtowanie terenu, roślinność, ale także umiejętności ludzi, ich wiedza, zwyczaje, nazewnictwo, nadają polskim winom wyjątkowość, a wytwarzane w lokalnych, rodzinnych winnicach, na małą skalę, dzięki specyficznym i niepowtarzalnym cechom, są często wizytówką regionów. Uprawa winorośli i produkcja wina
może zacząć się od hobbystów i miłośników tej tradycji, a skończyć na małych
i średnich firmach rodzinnych, które działają nie tylko na lokalnych rynkach.
W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się w Polsce wyraźny wzrost zainteresowania uprawą winorośli i winiarstwem. Przyczyniły się do tego różne czynniki
[Myśliwiec 2013], tj.:
 stopniowe ocieplanie klimatu Polski, które sprzyja uprawie winorośli; pojawienie się w uprawie nowych odmian bardziej przystosowanych do warunków
polskiego klimatu;
 przyjmowanie zachodnioeuropejskich wzorców konsumpcji alkoholu; wzrost
świadomości konsumentów o dietetycznych i zdrowotnych właściwościach
wina;
 poprawa stanu wiedzy sadowników na temat uprawy winorośli i winiarstwa
dzięki doświadczeniom zdobywanym podczas prac w europejskich winnicach
oraz coraz liczniej wydawanej w Polsce literaturze fachowej;
 poszukiwanie przez sadowników nowych, alternatywnych możliwości zarobkowania.
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Ważną determinantą tej sytuacji jest turystyka winiarska, czyli enoturystyka, która stanowi obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi światowego przemysłu turystycznego [Woźniczko i in. 2015]. Zainteresowanie tą formą
turystyki wzrasta nie tylko w regionach winiarskich, lecz również w miejscach,
gdzie do tej pory uprawa winorośli nie była tak rozpowszechniona [Kurek 2007].
Rozwój ten stwarza perspektywy do tworzenia rodzinnych gospodarstw enoturystycznych, które prowadzą niewielką produkcję wina na potrzeby degustacji dla
odwiedzających. Podczas wyjazdów winiarskich turysta nie tylko degustuje lokalne wina, ale zdobywa także wiedzę na temat uprawy winorośli, produkcji wina
i jego właściwości prozdrowotnych.
Celem niniejszego artykułu była charakterystyka winnic jako obiektów, które
kultywują tradycję winiarską w Polsce, łącząc ją z propagowaniem enoturystyki.

2. Materiał i metody badań
Opracowanie ma charakter teoretyczno-przeglądowy, do realizacji zastosowano
metodę analizy literatury oraz analizy treści wykorzystując wybrane dostępne publikacje i strony internetowe. Materiał źródłowy stanowiły dane umieszczone na
portalu www.winogrodnicy.pl. Wyniki badań zaprezentowane zostały w formie
tabelaryczno-opisowej.

3. Rozwój winiarstwa na ziemiach polskich
W Polsce przyjmuje się, że w rozwoju winiarstwa, jako fenomenu kulturowego oraz
przedsięwzięcia gospodarczego, można wyróżnić trzy odrębne etapy (tabela 1).
Tabela 1
Trzy etapy rozwoju winiarstwa na ziemiach polskich
Pierwszy okres

Drugi okres

Trzeci okres

Od przyjęcia chrześcijaństwa (z kulminacją
rozwoju na przełomie XIII i XIV w.) do schyłku
I Rzeczypospolitej.

XX w. (szczególnie
lata 30. i 50.)

III RP oraz
czasy obecne

Źródło: Internet 1.

Do Polski winorośl przywędrowała wraz z chrześcijaństwem, a pierwszymi winiarzami byli zakonnicy – benedyktyni i cystersi, którzy uprawiali te rośliny w przyklasztornych gospodarstwach, a wino wykorzystywali do celów liturgicznych. Ze
względu na zły stan dróg import wina z zagranicy był trudny, a zapotrzebowanie na
wino mszalne rosło, dlatego też starano się zakładać własne winnice [Wawro 2015].
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Najstarsze nasadzenia winorośli znalezione na zboczach Wawelu pochodzą
z poł. X w. [Internet 2]. O znaczeniu winiarstwa na ziemiach polskich w dawnych
wiekach mogą także świadczyć lokalne nazwy geograficzne miejsc tj.: Winnica,
Winiary, Winna Góra, Winniki, Winogrady, Wińsko [Jaros 2015].
Dokumentem, który faktycznie wspomina o winnicy w dziejach polskiego
państwa, jest XII-wieczna Bulla gnieźnieńska. Jest tam wymieniona jedna z miejscowości na terenie Wielkopolski, jako lokalizacja istniejącej tam wówczas winnicy. Najprawdopodobniej był to punkt mający na celu zagwarantowanie produkcji
wina na potrzeby kurii gnieźnieńskiej przy dworze piastowskim oraz na potrzeby
duchownych, być może również władców Polski [Badowicz 2017].
Początkowo uprawa winorośli w Polsce nie była łatwa, ponieważ wymagała
stosowania nieznanych uprzednio technik, a pracę tę mogli wykonywać ludzie odpowiednio wyszkoleni. Uważa się, że właśnie dlatego winiarstwem zajmowano się
najpierw na terenach należących do kościołów, klasztorów, czy też książąt. Dopiero
w późniejszym czasie winnice pojawiły się przy szpitalach, bowiem wino stanowiło lekarstwo na rozmaite choroby. Coraz częściej też osoby prywatne dzierżawiły
klasztorne winnice, a wino nabrało wartości handlowej [Myśliwiec 2013].
W XIII w. winiarstwo nie miało w Polsce większego znaczenia gospodarczego,
a wino było luksusowym napojem zamożnych. Dopiero w XIV w. nastąpiła rewolucyjna zmiana i był to okres największego rozpowszechnienia się tej działalności
w Polsce. W tym czasie wytwarzaniem wina zajęli się również mieszczanie, którzy
dostrzegli, że jest to zajęcie rentowne [Poczta, Zagrodzka 2016]. Uprawę winorośli i produkcję wina lokalizowano w pobliżu dużych miast, a winnice powstały m.in. w: Zielonej Górze, Płocku, Poznaniu, Sandomierzu, Krakowie, Toruniu,
Przemyślu oraz w okolicach Krosna [Internet 3].
Kryzys polskiego winiarstwa rozpoczął się w XVI w., kiedy zaczęto przywozić
wino z krajów, w których uprawa winorośli była dużo łatwiejsza, a polskie wino
powoli ustępowało miejsca tańszemu, zagranicznemu. Nie był to jednak jedyny
czynnik, który spowodował obniżenie zainteresowania zakładaniem własnych
winnic. Przyczyniły się do tego również mroźne zimy, które skutecznie niszczyły
plony, przez co uprawa była droższa i mniej opłacalna. Jednak największego zniszczenia w polskich winnicach dokonały wojny w XVII w. [Myśliwiec 2013]. Winnice w rejonie Zielonej Góry istniały nieprzerwanie od XII w., zajmowano się tam
produkcją wina na dużą skalę i najdłużej oparły się one różnym przeciwnościom.
W połowie XIX w. w okolicach Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego i Gubina
winnice zajmowały około 2 tys. ha powierzchni [Internet 4].
Obecna historia wytwarzania wina w Polsce rozpoczęła się w II poł. XX w.,
kiedy to w 1984 r. Roman Myśliwiec, który jest uznawany za prekursora odradzającego się winiarstwa, założył w Jaśle Winnicę Golesz [Wawro 2015].
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4. Cechy charakteryzujące winnice
Winnica to miejsce, gdzie uprawia się winorośl z przeznaczeniem na wino, które
jest tam produkowane. W miejscach tych nie tylko można skosztować produkowanego tam trunku, kupić je, ale także przespać się w przygotowanych do tego
celu pomieszczeniach, a pobyt uatrakcyjniają lokalne imprezy winiarskie, festiwale. Na obecności winnicy w danym regionie zarabia nie tylko jej właściciel, ale także inni lokalni przedsiębiorcy (sklepikarze, właściciele obiektów noclegowych, firmy transportowe itd.), mieszkańcy, rolnicy (produkujący lokalną żywność) oraz
samorząd. Enoturystyka jest dobrym sposobem na promocję miejsc i regionów.
Winnicę charakteryzuje terroir, francuski termin wywodzący się od terre (ziemia), w polskiej literaturze tłumaczony jako „siedlisko”, lub tłumaczy się go też jako
„poczucie miejsca”. Określa on szczególne cechy miejsca, w interakcji z genetyką
roślin w produktach rolnych, takich jak wino, ale także takich jak: kawa, czekolada, herbata i ser [Marlowe, Bauman 2019]. Określenie to dotyczy specyficznych
cech geograficznych (szczególny nacisk kładzie się na słońce i mikroklimat: deszcz,
wiatr, wilgotność, zmiany temperatury itp.) i geologicznych (gleba, skały, wysokość,
nachylenie wzgórza lub terenu) plantacji winorośli, które potem mogą być nadane
winu. Żadne dwie winnice nie mają dokładnie tego samego terroiru, chociaż różnica w wyprodukowanym winie może być praktycznie niewyczuwalna. Koncepcja
ta została opracowana, jako sposób opisania unikalnych aspektów miejsca, które
wpływa i kształtuje produkowane tam wino [Ewing-Mulligan 2001].
Niedawno pojawiła się nowa forma turystyki – turystyka terroir, w której decydującą rolę odgrywa połączenie tej formy aktywności z unikalnym terenem.
Istotnymi jej atrybutami są właśnie cechy regionu, miejsca lub terenu [Marlowe,
Bauman 2019, Marlowe, Lee 2018].
Zazwyczaj winnice są lokalizowane na zboczach wzgórz oraz na glebach,
które są zwykle bezużyteczne dla innych roślin, a powszechne powiedzenie: im
gorsza gleba, tym lepsze wino, oddaje stan tych ziem. W Polsce tereny o bardzo
korzystnym mikroklimacie dla uprawy winorośli położone są w takich regionach
jak: Wyżyna Sandomierska, Wyżyna Małopolska, Pogórze Karpackie, Przedgórze Sudeckie, Nizina Śląska i Nizina Wielkopolska [Kapłan 2013]. Współcześnie,
regiony uprawy winorośli właściwej w Polsce pokrywają się z obszarami tradycyjnie związanymi z „kulturą wina”, a należą do nich: część zachodnia i południowo-zachodnia, z silnymi wpływami klimatu morskiego, nadające się do uprawy
winorośli właściwej (woj. lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie i południowe
części wielkopolskiego i łódzkiego) oraz południowa i południowo-wschodnia,
z warunkami do uprawy odporniejszych odmian winorośli oraz mieszanek odmian (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz południowe części
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lubelskiego i mazowieckiego) [Jaros 2015]. W wielu miejscach (okolice Sandomierza, Krakowa) odnaleziono ślady starych winnic, a nawet zdziczałe krzewy
winorośli. Na przykład w winnicy „Miłosz” w woj. lubuskim znajdują się stare
odmiany winogron, uprawianych tutaj co najmniej od XVI w. [Makowski, Miętkiewska-Brynda 2015].
Dziedzictwo kulturowe składa się z zasobów o różnorodnej formie, które pozostawiła przeszłość [Conclusions on cultural heritage …. 2014]. Na przestrzeni
lat winnice i uprawy winorośli zaznaczyły się w dziedzictwie kulturowym obszarów, na których się znajdują. To nie tylko dobra materialne, budynki związane
z uprawą i przetwórstwem winorośli, ale także elementy niematerialne dziedzictwa kulturowego. Jest ono bardziej nieuchwytne, a w jego skład wchodzi: wiedza,
umiejętności, praktyki, idee, wartości, wyobrażenia, przekazy, nazwy miejsc oraz
związane z nimi przedmioty czy miejsca. W tym przypadku, poza winem, w centrum zainteresowania znajdują się także inne cechy regionu, takie jak: sztuka kulinarna, kultura duchowa i materialna, które wspólnie tworzą szczególną atmosferę.
Istotnym elementem dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich jest krajobraz,
tak bardzo charakterystyczny dla miejsc, gdzie uprawia się winorośl.
Na rysunku 1 została przedstawiona liczba winnic w poszczególnych latach na
przestrzeni 20 lat. Przed rokiem 2000 w Polsce, wg portalu www.winogrodnicy.
pl, było 19 winnic, zaś obecnie określa się ich liczbę na 485 (tabela 2), a co roku
przybywają nowe takie miejsca, choć można zauważyć, że w ostatnich latach liczba nowo powstałych obiektów jest mniejsza.
Rysunek 1
Liczba winnic narstająco i w poszczególnych latach do 2019 w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Internet 5.

Obecnie uprawa winorośli w Polsce ma niewielkie znaczenie gospodarcze, ale
towarzyszy jej duże zainteresowanie społeczne i szybki wzrost powierzchni upraw
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[Kapłan 2013]. Najwięcej winnic znajduje się w woj. małopolskim, natomiast największe tego typu obiekty są w woj. lubelskim (tabela 2).
Tabela 2
Winnice w Polsce – liczba i powierzchnia
liczba

%

powierzchnia ha

średnia
ha

małopolskie

117

24,1

106,33

0,91

podkarpackie

85

17,5

58,6

0,69

lubelskie

47

9,7

127,64

2,27

dolnośląskie

42

8,7

81,57

1,94

lubuskie

37

7,6

26,68

0,72

świętokrzyskie

30

6,2

32,2

1,07

śląskie

25

5,2

10,13

0,41

mazowieckie

19

3,9

10,83

0,57

wielkopolskie

15

3,1

14,59

0,97

zachodniopomorskie

14

2,9

43,29

3,09

opolskie

14

2,9

11,84

0,85

kujawsko-pomorskie

11

2,3

13,79

1,25

łódzkie

11

2,3

7,48

0,68

warmińsko-mazurskie

6

1,2

1,95

0,33

pomorskie

6

1,2

5,62

0,94

podlaskie

6

1,2

4,71

0,78

485

100

557,25

1,09

Województwo

Polska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Internet 5.

Współcześnie rozwój winiarstwa będzie się opierał na działalności niewielkiej
winnicy, łączącej wyrób wina z własnych winogron z dodatkową działalnością
dochodową. Jest to na świecie powszechnie spotykany model funkcjonowania
małego i średniego gospodarstwa winiarskiego, na który składają się trzy sfery
działalności:
1. uprawa winorośli,
2. produkcja wina,
3. sprzedaż bezpośrednia wina i enoturystyka [Bosak 2013a].
Czynnikiem sprzyjającym odradzaniu się winiarstwa w Polsce stało się obserwowane od kilkudziesięciu lat globalne ocieplenie klimatu, które przypomina
średniowieczne optimum klimatyczne, kiedy to uprawa winorośli pojawiła się na
tych ziemiach. Klimat zaczyna w istotny sposób sprzyjać uprawie winorośli i daje
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szanse powrotu do liczącej się przecież tradycji winiarstwa [Makowski, Miętkiewska-Brynda 2015].

5. Rozwój enoturystyki
Turystykę winiarską określa się jako odwiedzanie winnic, winiarni, festiwali wina
oraz pokazów win, na których atrybuty winorośli danego regionu są głównym
powodem wizyty dla odwiedzających turystów [Hall i in. 2000]. Enoturystyka to
podróże do regionów winiarskich, podczas których turyści degustują wino produkowane w odwiedzanej winnicy, zwiedzają winnice lub uczestniczą w różnych
imprezach winiarskich. Kowalczyk określił tę aktywność jako wyjazdy turystyczne, które wynikają z chęci poznania regionów winiarskich, miejsc związanych
z produkcją wina i jego składowaniem, możliwości degustacji trunku oraz jego
zakupu u producenta, jak również uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych
o charakterze winiarskim oraz przebywanie w krajobrazie charakterystycznym
dla terenów uprawy krzewów winnych z powodów turystycznych i rekreacyjnych [Kowalczyk 2010]. Warto podkreślić, że istotną cechą tej formy turystyki
jest otwartość jej uczestników na poszerzanie wiedzy winiarskiej. Enoturystyka
charakteryzuje się następującymi cechami:
 stanowi komponent edukacyjny,
 pozwala na doświadczenie określonego stylu życia,
 uwzględnia zarówno podaż (właściciele winnic i operatorzy turystyczni), jak
i czynniki popytu (zachowania konsumentów),
 jest elementem szerszej oferty turystycznej regionu (najczęściej łączone jest
z żywnością, kulturą, zabytkami, sztuką, rękodziełem),
 jest szansą marketingową dla regionu, producentów wina,
 zwiększa ekonomiczne, kulturalne i społeczne wartości dla regionu,
 może stanowić część narodowego i międzynarodowego turystycznego wizerunku regionu [Mazurkiewicz-Pizło 2017, 15, Sharma 2005].
Podstawą rozwoju enoturystyki są winnice i odpowiednia infrastruktura do
przyjmowania gości. Współczesny enoturysta interesuje się nie tylko samym winem, ale także całym kontekstem jego powstawania [Poczta, Zagrodzka 2016].
W przypadku turystyki winnej można także zaproponować działania odnoszące
się do modelu ekonomii doświadczeń tj. 4E: education, entertainment, escapist
and esthetics (tabela 3), które mogą pomóc osiągnąć lepsze wrażenia z uczestnictwa w tej formie turystyki [Marlowe, Bauman 2019].
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Tabela 3
Model doświadczeń w enoturystyce
Edukacja
Degustacje wina,
Seminaria o tematyce
winnej,
Szkolenia o tematyce
winnej,
Wydarzenia kulinarne
związane z winem,
Lekcje gotowania
i rzemiosła.

Rozrywka
Koncerty w piwnicach
winnic,
Muzyka w winnicy,
Pokaz mieszania wina,
Pokazy żywności,
Imprezy na terenie
winnicy,

Wycieczki po
winnicach

Estetyka

Wycieczki rowerowe,

Krajobraz winnicy,

Loty balonem,

Wyjątkowe
zakwaterowanie (nocleg
ze śniadaniem),

Wycieczki konno,
Wycieczki powozem.

Jazda wzdłuż wiejskich
dróg wzdłuż winnic,
Targi sztuki i rzemiosła
w winnicach.

Imprezy w regionie,
Zwiedzanie winnic.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Marlowe B., Bauman M. J. (2019): Terroir
Tourism: Experiences in Organic Vineyards, Beverages 5, 30; 1-8.

Ostatnimi czasy enoturystyka stała się w Polsce modna. Dla niewielkich winnic jej rozwój stał się ratunkiem, ponieważ wcześniej ledwie wiązały koniec z końcem, borykając się z konkurencją masowej produkcji. Dopiero napływ turystów
zainteresowanych winem, pozwolił im zyskać dodatkowe źródła dochodów. Przy
winnicach powstały obiekt noclegowe i niewielkie restauracje rodzinne, a winiarze zaczęli organizować degustacje produkowanych win, specjalistyczne wycieczki, kursy i warsztaty o tematyce winiarskiej i kulinarnej oraz inne podobne imprezy. Przede wszystkim zyskali oni dzięki temu możliwość sprzedaży części swojego
wina na miejscu, nie płacąc żadnej marży pośrednikom [Bosak 2013b].
Turyści (enoturyści) uczestniczący w tej formie turystyki, to osoby, dla których pobyt w winnicy, czy też degustacja wina, wynika z potrzeby pogłębienia
wiedzy na ten temat. Charakteryzują się oni wstępowaniem kilku wspólnych cech:
 wiek, najczęściej w przedziale 35-45 lat (choć z roku na rok wzrasta zainteresowanie turystyką winiarską osób młodych, wobec czego średnia wieku obniża
się),
 zwykle są to pary bądź samotni mężczyźni, dużo rzadziej kobiety,
 osoby zajmujące wysokie stanowiska, z wyższym wykształceniem,
 osoby posiadające dochody wyższe od standardowych [Mazurkiewicz-Pizło
2015, 266].
Najczęściej deklarowanymi motywacjami, które skłaniają turystów do podjęcia wyjazdów enoturystycznych są: zakup wina, degustacje i chęć poznania nowych rodzajów win, poznanie różnorodnych tradycji kulinarnych i winiarskich,
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poznawanie wina w relacji z lokalną kuchnią, unikalna atmosfera miejsc i regionów, gdzie powstaje wino, zainteresowanie konkretnymi winami lub producentami i chęć zdobycia informacji na ich temat, okazja do wypoczynku, „ucieczka
za miasto”, czy okazja do wspólnego spędzenia czasu z partnerem, przyjaciółmi
lub rodziną a także możliwość poszerzenia ogólnej wiedzy na temat wina [Bosak
2008, Internet 6].
Rozwój enoturystyki w regionie ma wiele korzyści dla różnych interesariuszy:
wzrost poziomu dochodów rolników, winiarzy i producentów wina, rozwój usług
turystycznych i towarzyszących, poprawa wizerunku regionu, często zagrożonego
spowolnieniem gospodarczym, promocja zachowania tożsamości i kultury regionu,
promocja aktywnych postaw proekologicznych pośród mieszkańców regionu, promocja rozwoju rolnictwa ekologicznego [Kowalczyk 2003]. Na wzroście zainteresowania enoturystyką przede wszystkim skorzystać mogą gospodarstwa winiarskie,
jak i gospodarstwa agroturystyczne, ale także gospodarka danego regionu.

Podsumowanie
W ostatnich latach można zaobserwować w Polsce wzrost zainteresowania
uprawą winorośli i winiarstwem. Obecne tereny uprawy winorośli właściwej
w Polsce pokrywają się z obszarami tradycyjnie związanymi z ich uprawą na przestrzeni wieków, a czynnikami, które sprzyjają tej sytuacji jest globalne ocieplenie
klimatu oraz popularyzacja enoturystyki, co daje szanse powrotu do tradycji winiarstwa.
Winnice i uprawy winorośli mają swoje miejsce w polskim dziedzictwie kulturowym. Są one przede wszystkim widocznym elementem krajobrazu wiejskiego – uprawy, budynki związane z uprawą i przetwórstwem winorośli, ale także
zawierają elementy niematerialne dziedzictwa kulturowego, tj.: wiedza, umiejętności, praktyki, idee, wartości, wyobrażenia, przekazy, czy nazwy miejsc. Jednak
w przypadku uprawy winorośli w centrum zainteresowania znajdują się specyficzne cechy geograficzne i geologiczne plantacji winorośli, które potem mogą być
nadane winu.
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ANNA JĘCZMYK
WINNICE JAKO ELEMENT POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
NA TERENACH WIEJSKICH

Słowa kluczowe: winnica, wino, uprawa winorośli, terroire, turystyka terroir, enoturystyka
STRESZCZENIE

Polska nie jest powszechnie uważana za kraj winiarski, jednak ma tradycje związane
z winem i jego produkcją. Obecnie turystyka winiarska, enoturystyka, staje się coraz bardziej popularna na świecie i w Polsce. Winnice są tymi miejscami, gdzie nie tylko produkuje
się wino, ale można je zwiedzić, czy przenocować, organizuje się tam biesiady przy winie
lub wspólne zbieranie winorośli. Celem niniejszej pracy była charakterystyka winnic jako
tych obiektów, które kultywują tradycję winiarską w Polsce, łącząc ją z propagowaniem enoturystyki. Opracowanie ma charakter teoretyczno-przeglądowy, do realizacji zastosowano
metodę analizy literatury oraz analizy treści, wykorzystując wybrane, dostępne publikacje
i strony internetowe.

ANNA JĘCZMYK
VINEYARDS AS AN ELEMENT OF POLISH CULTURAL HERITAGE IN RURAL AREAS

Keywords: vineyard, wine, viticulture, terroire, terroir tourism, enotourism
SUM M A RY

Poland is not generally considered a wine-growing country, but it has traditions related to wine and its production. Currently, wine tourism, enotourism, is becoming increasingly popular in the world and in Poland. Vineyards are places where not only wine is
produced, but they can be visited or they can spent the night there, wine feasts or joint vine
picking are organized. The purpose of this work is to characterize vineyards as objects that
cultivate the wine tradition in Poland, combining it with the promotion of enotourism.
The study is of theoretical and review nature, the method of literature analysis and content
analysis using selected available publications and websites are used for implementation.
e-mail: anna.jeczmyk@up.poznan.pl
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„Podatki w działalności rolniczej”. Autorzy: Łukasz Bocheński, Oskar Wysocki.
Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu,
Poznań 2019, s. 22.
Rolnicy prowadzący działalność rolniczą, podobnie jak inne grupy społeczne,
podlegają opodatkowaniu, jednak przepisy prawne w tym zakresie znacznie różnią
się od przepisów obowiązujących dla innych podmiotów funkcjonujących na rynku.
Wynika to m.in. z faktu, że głównym czynnikiem produkcji jest ziemia, a działalność
rolnicza cechuje się zazwyczaj niższą opłacalnością w stosunku do innych działalności gospodarczych, gdzie efekty produkcyjne w dużej mierze determinują warunki
klimatyczne.
W Polsce działalność rolnicza jest opodatkowana kilkoma rodzajami podatków.
Są to przede wszystkim: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT), podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej,
podatek akcyzowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w ramach rolniczego handlu detalicznego.
W publikacji przedstawiono zagadnienia związane: z opodatkowaniem majątku
gospodarstwa rolnego, dochodów rolnika uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności rolniczej oraz zasady rozliczania podatku VAT w obrocie środkami produkcji i produktami rolnymi.
„Wykorzystanie programów komputerowych i aplikacji mobilnych w gospodarstwie rolnym”. Autorzy: Iwona Kajdan-Zysnarska, Łukasz Bocheński, Kacper
Mytko, Oskar Wysocki. Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, Poznań 2019, s. 27.
W ostatnich latach powstało wiele specjalistycznych programów i aplikacji komputerowych oraz internetowych baz danych wspomagających zarządzanie gospodarstwem rolnym, opracowanych przez podmioty prywatne bądź udostępnione przez
instytucje publiczne.
Prowadzenie dokumentacji papierowej sprawdza się przy małej ilości danych.
Przy dużej ilości informacji pozyskiwanie danych, sortowanie i przetwarzanie, staje
się nieefektywne i zbyt czasochłonne. Rozwiązaniem w takiej sytuacji są programy
komputerowe i aplikacje mobilne ułatwiające zarządzanie gospodarstwem. Ceny licencji czy koszty abonamentu sprawiają, że są one coraz częściej dostępne dla średnich, a nawet mniejszych gospodarstw.
W niniejszej publikacji zaprezentowano wybrane programy komputerowe oraz
aplikacje internetowe do zarządzania gospodarstwem rolnym kompleksowo lub poszczególnymi działalnościami produkcyjnymi, a także do świadczenia bądź realizacji
określonych usług. Broszura stanowi przewodnik, w którym zebrano informacje na
temat funkcjonalności poszczególnych programów oraz przedstawiono zasady dostępu i warunki korzystania z oprogramowania.
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” publikowane są również:
“
• informacje
o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do l 100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
14 wierszy, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze), dodatkowo podgląd artykułu w wersji oryginalnej w pliku PDF;
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz
DODATKOWO w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW
w formacie B5;
• dane literaturowe – odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
w kolejności – wyd. zwarte, czasopisma, akty prawne, dokumenty elektroniczne; – przykład: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
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• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za
nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za
odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłany pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i naz
wisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać procentowy wkład
pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egzemplarz autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA F OR MA LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w „Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego”, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.
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tel.: 61 823 20 81 fax: 61 820 19 71
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www.cdr.gov.pl
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EDWARD MATUSZAK
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu

25 LAT KWARTALNIKA
„ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO”

Decyzja o wydawaniu kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” podjęta została w 1994 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Centrum Doradztwa
i Edukacji w Rolnictwie w Brwinowie, profesora Andrzeja Piotra Wiatraka, który
został redaktorem naczelnym czasopisma. Poprzedzona była wnikliwą analizą możliwości wydawniczych Centrum, a jeszcze bardziej potrzebami i oczekiwaniami środowiska doradztwa rolniczego. Lata 90. charakteryzowało duże zapotrzebowanie na
„słowo pisane”. W tym samym roku rozpoczęto też wydawanie miesięcznika „Top
Agrar Polska”, natomiast „Poradnik Gospodarski", jako jedno z najwcześniej wydawanych czasopism rolniczych, do którego odwoływały się izby rolnicze, przestał się
ukazywać. Brakowało czasopisma, które podejmowałoby szeroko rozumianą problematykę doradztwa rolniczego, w którym od lat 80. następowały istotne zmiany.
Po 1991 roku ośrodki doradztwa rolniczego przeżywały kolejną reformę doradztwa rolniczego. Celem zmiany było lepsze dostosowanie oraz zmobilizowanie doradztwa rolniczego do pomocy rolnikom w gospodarowaniu, w warunkach
rozwijającej się gospodarki rynkowej. Zmiany wprowadzone reformą były dość
duże, dotyczyły różnych aspektów funkcjonowania jednostek państwowego doradztwa, ale najistotniejsze były następujące:
 Z WOPR (Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego – nazwa do reformy
doradztwa w 1990 roku) wyodrębnione zostały gospodarstwa produkcyjne,
jako odrębne jednostki nie związane z doradztwem, a w powstałych w ich
miejsce ośrodkach doradztwa rolniczego (ODR) pozostawiono nieduże obszary gruntów do prowadzenia działalności upowszechnieniowej;
 Znacznie ograniczono liczebność kadry doradczej zatrudnionej w ośrodkach doradztwa rolniczego, które od tego czasu funkcjonowały jako jednostki budżetowe.

6

Edward Matuszak

W poszukiwaniu sposobów realizacji wyznaczonych nowych zadań, przy ówczesnych możliwościach komunikacyjnych, postawiono na rozwój komunikacji
pomiędzy ośrodkami doradztwa a rolnikami w formie pisanej. W stosunkowo krótkim czasie poszczególne ośrodki zakupiły maszyny poligraficzne, a Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie (CDiEwR) od 1990 roku nieprzerwanie organizowało i nadal, (już jako Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu), organizuje warsztaty dla redaktorów wydawnictw i osób zajmujących się
komputerowym składem tekstu. W miarę poprawiającego się dostępu do nowych
programów do składu tekstu i grafiki komputerowej oraz dostępności coraz wydajniejszego sprzętu komputerowego, jakość edytorska i merytoryczna czasopism wydawanych przez ośrodki doradztwa i CDiEwR stawała się coraz lepsza i bardziej kolorowa. Sprzyjał temu również konkurs „Na najlepsze wydawnictwo rolnicze ODR”
i towarzyszące mu szkolenia warsztatowe organizowane przez Centrum.
W połowie lat 90. ośrodki doradztwa wydawały corocznie, łącznie około
500 tytułów wydawnictw tematycznych i wydawnictwa periodyczne – najczęściej
miesięczniki. Razem z Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie były w tym
czasie największym wydawcą fachowej prasy rolniczej kierowanej przede wszystkim do rolników.
Podobnie jak ośrodki doradztwa rolniczego szukały efektywnego sposobu
komunikowania się z rolnikami, Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie
poszukiwało dobrego sposobu i narzędzia komunikowania się z doradcami pracującymi w ośrodkach doradztwa rolniczego, wymiany informacji, doświadczeń w pracy doradczej oraz przekazu wiedzy i informacji z nauki do doradztwa
i praktyki rolniczej. Obecnie wybór padłby zapewnie na Internet, ale na początku
lat 90-tych takim narzędziem jednostki doradztwa rolniczego nie dysponowały.
Do 1994 roku polski Internet był prawie wyłącznie siecią akademicką. W 1996 r.
Telekomunikacja Polska umożliwiła połączenie z siecią za pomocą modemu telefonicznego. Dopiero trzy lata później uruchomiono sprzedaż SDI, czyli Szybkiego
Dostępu do Internetu, a praktycznie na szerszą skalę zaczął się on rozwijać i znajdował coraz szersze zastosowanie po 2000 roku.
Obszarów tematycznych do wspólnego rozwiązywania było dużo, ale kilka
było szczególnie istotnych:
 informacja o wynikach badań naukowych i możliwościach ich zastosowania
w praktyce rolniczej;
 informacje rynkowe, planowanie produkcji w warunkach nadprodukcji
niektórych produktów rolniczych, z którymi to problemami większość rolników a także doradców rolniczych nie miała do czynienia w okresie powojennym, w sposób praktyczny;
 metodyka doradztwa – organizowanie i prowadzenie doradztwa w oparciu
o zidentyfikowane potrzeby rolników i opracowane na tej podstawie programy doradcze;
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wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, wspieranie różnych form aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców wsi, rozwoju dodatkowych źródeł
dochodu rodzin rolniczych – w latach 90. dominowały zagadnienia związane głównie z agroturystyką, obecnie, po wielu latach, rodzajów przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i tym samym dodatkowych źródeł dochodów jest niewspółmiernie więcej;
 szerokie spektrum zagadnień związanych z wstąpieniem Polski do UE, poczynając od dostosowywania wielu dziedzin produkcji rolniczej do warunków funkcjonowania w UE, aż po korzystanie z dostępnych form wsparcia
finansowego dla rolników i mieszkańców wsi.
Tematyka zamieszczanych artykułów zmieniała się w kolejnych latach wraz
ze zmianami zachodzącymi w rolnictwie i jego otoczeniu gospodarczym i instytucjonalnym. Zamierzeniem Centrum Doradztwa Rolniczego było stworzenie na
łamach „Zagadnień Doradztwa Rolniczego” platformy wymiany doświadczeń doradców i instytucji doradczych. Stąd zdecydowana większość nakładu kwartalnika
kierowana jest do ośrodków doradztwa rolniczego, a także do instytutów badawczych, uniwersytetów rolniczych, izb rolniczych, instytucji z otoczenia rolnictwa.
W praktyce jednak wymiana doświadczeń pomiędzy doradcami odbywała się
w dużo szerszym zakresie w trakcie organizowanych przez Centrum Doradztwa
szkoleń dla doradców.
Od 2009 roku treść kwartalnika zamieszczana jest na stronie internetowej
www.cdr.gov.pl, a streszczenia publikowanych artykułów dostępne są również
w bazach czasopism naukowych, takich jak: AGRO, CEJSH czy Index Copernicus
(czasopismo jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List).
Od 2011 roku współwydawcą kwartalnika jest Stowarzyszenie Ekonomistów
Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA), którego członkowie – głównie pracownicy
naukowi uniwersytetów, instytutów badawczych, a także wyższych szkół prywatnych, byli i są często autorami zamieszczanych w kwartalniku artykułów. Dzięki
ich aktywności i wysokiemu poziomowi przekazywanych do publikacji artykułów, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” znalazły się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Nie byłoby 25 lat wydawania kwartalnika, gdyby nie zespół ludzi zaangażowanych w przygotowanie i wydanie kolejnych numerów. Wszystkim tym osobom:
redaktorowi naczelnemu, zespołowi redakcyjnemu, recenzentom, sekretarzowi
redakcji, członkom Rady Programowej, pracownikom przygotowującym kolejne
numery kwartalnika, w imieniu Wydawcy składam serdeczne podziękowanie.
Podziękowania równie serdeczne dla Autorów artykułów oraz czytelników
wyrażających swoje opinie i oczekiwania wobec kwartalnika.
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1. Wstęp
W obecnych czasach turystyka spełnia ważną rolę w społeczeństwie. Z jednej
strony sprzyja rekreacji, podróżom, poznaniu itd., a z drugiej – realizacji przedsięwzięć turystycznych, zatrudnieniu, zwiększeniu dochodów, rozwoju określonego
obszaru itd. Rozwijaniem turystyki zainteresowane są gminy wiejskie i mieszkańcy obszarów wiejskich, którzy poprzez podjęcie działalności turystycznej chcą
lepiej wykorzystać zasoby wsi i uzyskać dodatkowe dochody. Wyrazem tego zainteresowania są przygotowane strategie rozwoju gmin wiejskich, które zawierają
problematykę turystyczną. Dotyczy to głównie ogólnego rozwoju turystyki wiejskiej, ale i także jej popularnej formy jaką jest agroturystyka, w oparciu o lokalne
walory przyrodnicze i kulturowe. Strategia rozwoju turystyki zawierająca walory
kulturowe sprzyja ochronie tego dziedzictwa, a nawet jego odtworzeniu. Wymaga
to przygotowania programów i planów rozwoju turystyki kulturowej, a następnie narzędzi ich wdrożenia. Podstawą tych działań może być strategia rozwoju
lokalnego, w której zawarte są zarówno cele rozwoju turystyki, w tym turystyki
kulturowej, jak i uwarunkowania ich realizacji. Biorąc pod uwagę obecne zainteresowanie problematyką rozwoju turystyki kulturowej na obszarach wiejskich,
w niniejszym artykule podjęto próbę przybliżenia istoty i uwarunkowań jej rozwoju w oparciu o strategie rozwoju lokalnego. Celem artykułu jest ukazanie turystyki kulturowej na obszarach wiejskich w strategiach rozwoju lokalnego. Praca
ma charakter poznawczy oraz, w mniejszym stopniu, aplikacyjny.
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Materiał źródłowy, będący podstawą rozważań stanowiły: literatura przedmiotu oraz strategia rozwoju lokalnego LGD „Zapilicze” – działającej w powiecie białobrzeskim województwa mazowieckiego. Wykorzystano metody przetwarzania
danych, tj. analizę i syntezę.

2. Istota i uwarunkowania strategii rozwoju lokalnego
Rozwój jest procesem pozytywnych zmian, obejmujących wzrost ilościowy i postęp jakościowy. Zmiany te burzą dotychczasową równowagę, tworząc nowe warunki funkcjonowania i życia. Pamiętać jednak należy, że zmiany te mogą prowadzić także do nieprawidłowości, jeśli będzie występował brak dostatecznego powiązania poszczególnych elementów, które je określają i determinują. W związku
z tym trzeba dążyć do tego, aby był to rozwój zintegrowany, uwzględniający sfery
życia gospodarczego, społecznego i środowiska [Majewski i Lane 2001; Małek
2003; Słodowa-Hełpa 2013].
Procesy rozwojowe obejmują różne sfery i obszary, np. przemysł, rolnictwo
oraz kraj, region i sferę lokalną. Regionem w Polsce najczęściej określa się województwo, natomiast skala lokalna obejmuje gminę, grupę gmin lub powiat. W obrębie skali lokalnej dokonują się działania o charakterze gospodarczym, ekonomicznym, kulturowym i społecznym. Podlegają one ciągłym zmianom, procesom
stymulowanym przez czynniki zewnętrzne (otoczenie) oraz wewnętrzne (potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji publicznych).
Strategię rozwoju lokalnego można określić jako spójny plan działania danego
obszaru, opracowany świadomie na podstawie posiadanych zasobów i związków
ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym oraz wyznaczający sposób osiągania celów poprzez ujęcie systemowe i całościowe podejście do problematyki
rozwoju. Odpowiada ona na pytanie: kto?, co?, kiedy?, gdzie?, jak?, za co?, po co?
itp. i określa szczegółowe cele działania i oczekiwane rezultaty [Wiatrak 2011].
Strategia zawiera przynajmniej następujące elementy [Wiatrak 2018]:
 podmioty rozwoju lokalnego, tj. władzy lokalnej, mieszkańców i przedsiębiorców,
 wyznaczone cele, ich hierarchię i czas realizacji,
 narzędzia realizacji tych celów oraz wynikających z nich zadań i przedsięwzięć,
 wdrażanie i monitorowanie realizacji strategii, oceny jej wykonania i warunków wprowadzania zmian.
Przygotowując strategię rozwoju lokalnego w pierwszej kolejności należy wyznaczyć wizję, misję i cele rozwoju danego obszaru. Wizja jest wytyczeniem kierunków rozwoju i działania danego obszaru, określających jego długofalową przy-
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szłość i pozycję przy założeniu możliwie najlepszych uwarunkowań. Wizja składa
się z podstawowej ideologii dotyczącej przyszłości danego obszaru i wyobrażenia,
w jaki sposób będzie ona realizowana. Z kolei misja rozwoju obszaru jest syntetyczną prezentacją kierunków tych działań, które są możliwe do zrealizowania
w przyjętym okresie. Misja ukierunkowuje wszystkie działania, gdyż jest głównym celem rozwoju, określającym pozostałe cele. W związku z tym jest ważne,
aby zachować powiązanie poszczególnych celów, uwzględniając ich preferencje,
jak i wielkość [Wiatrak 2011]. Cele rozwoju lokalnego dotyczą całokształtu funkcjonowania określonego obszaru. Jednym z tych celów jest turystyka i różne jej
rodzaje w zależności od posiadanych zasobów i walorów turystycznych obszaru
recepcji turystycznej oraz przyjętych kierunków jego rozwoju. Określając zatem
kierunki rozwoju turystyki należy uwzględniać uwarunkowania jej zmian, cele
działania oraz zadania i przedsięwzięcia z nich wynikające.
Rysunek
Rysunek
11
Proces
tworzenia
i wdrażania
strategii
rozwojurozwoju
lokalnego
Proces
tworzenia
i wdrażania
strategii
lokalnego

Wizja
Misja
Cele
Analiza obszaru

Analiza otoczenia
Opcje strategiczne
Ocena i wybór strategii
Organizacja strategii
Wdrożenie i kontrola
Źródło:
własne.
Źródło:Opracowanie
Opracowanie własne.

Na ogół cele turystyczne są częścią strategii rozwoju danego obszaru, ale niektóre samorządy terytorialne przygotowują osobną strategię turystyki, która eksponuje walory turystyczne obszaru i przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury turystycznej. Strategią rozwoju turystyki można określić program zamierzeń i kierunków działań władz danego obszaru w zakresie rozwoju turystyki (rysunek 1).
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Misja i wyznaczone cele są podstawą przygotowania opcji strategicznych, tj.
wariantów strategii, które mogą być realizowane w danym obszarze, np. powielania dotychczasowego modelu jego funkcjonowania lub też określenia kierunków zmian, np. dotyczących rozwoju turystyki zrównoważonej, rozwoju funkcji
rezydencjonalnej itd. W wyznaczaniu poszczególnych opcji strategicznych, jak
i oceny realności celów pomocna jest analiza strategiczna danego obszaru i jego
otoczenia, np. analiza SWOT. Na jej podstawie można ocenić mocne i słabe strony
obszaru, jak i szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia. Analiza ta może potwierdzić trafność wyboru celów, jak też potrzebę ich weryfikacji, a także pomocna jest w wyznaczeniu opcji strategicznych. W związku z tym należy uwzględnić
sprzężenia zwrotne między celami, opcjami strategicznymi oraz wynikami analizy obszaru i jego otoczenia (rysunek 1).
Dalsze etapy obejmują organizację strategii oraz jej wdrożenie. W przypadku
organizacji strategii należy określić harmonogram wdrażania zadań i przedsięwzięć oraz działań im towarzyszących, takich jak np. rozpoczęcie i zakończenie
określonego rodzaju inwestycji, wielkości niezbędnych środków i terminu ich
posiadania, ustalenie sposobu sfinansowania strategii rozwoju, określenie osób
odpowiedzialnych za realizację strategii itd. Wdrożenie jest urzeczywistnianiem
celów, zadań, przedsięwzięć, które wynikają ze strategii. Natomiast kontrola polega na zestawieniu tego co istnieje, z tym co być powinno i wyciągnięciu wniosków,
czy pozostawić dotychczasowy system wdrożenia, czy też go zmienić i podjąć
określony cykl działań korygujących. Celem kontrolowania, monitoringu i oceny jest stwierdzenie poprawności przyjętej strategii oraz określenie racjonalności
działań, w tym właściwego wydatkowania środków.

3. Istota i rodzaje turystyki kulturowej oraz uwarunkowania
jej rozwoju na szczeblu lokalnym
Turystykę kulturową można różnie określać i klasyfikować w zależności od przyjętego jej zakresu. Najogólniej biorąc turystyka kulturowa obejmuje podróżowanie ludzi z miejsca ich zamieszkania do miejsc atrakcji kulturowych, aby zaspokoić ich potrzeby kulturowe i poszerzyć wiedzę z tego zakresu. W znaczeniu wąskim
turystyka kulturowa związana jest z elementami dziedzictwa materialnego (budynki, obiekty sakralne itd.), natomiast w znaczeniu szerokim – obejmuje także
dziedzictwo niematerialne (zwyczaje, folklor, wydarzenia historyczne itd.). Turystykę kulturową można określić jako formy podróży, wynikające z chęci kontaktu
z kulturą danego obszaru w szerokim tego słowa znaczeniu, obejmując zarówno
wytwory kultury z przeszłości, jak i współczesne [Skaldawski 2017].
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Przedstawiona definicja uwzględnia aspekt popytowy turystyki kulturowej, który ma wpływ na aspekt podażowy, obejmujący przygotowanie oferty turystycznej oraz strategii w tym zakresie (rysunek 2). Oferta ta z jednej strony wynika
z potrzeb turystów, ale może też określać nowe produkty turystyki kulturowej
związane z danym obszarem. Turyści, którzy jadą na wieś biorą pod uwagę różne
czynniki, ale podstawą ich wyjazdów wypoczynkowych na obszary wiejskie są
zwykle przyroda oraz dziedzictwo kulturowe (materialne i duchowe). „Zarówno
krajobraz, architektura, sposób gospodarowania, lokalna wytwórczość (dziedzictwo materialne), jak i obyczaje, życie wspólnot wiejskich, język, folklor, muzyka
(dziedzictwo duchowe) mogą stanowić dla nich znaczącą atrakcję turystyczną.
Dziedzictwo materialne jest ściśle związane ze świadomością duchową, jest jej
materialnym wyrazem, a tożsamość wiejską kształtują stały kontakt z naturą,
krajobrazem oraz warunki życia codziennego” [Poczta 2013]. W związku z tym
oferta turystyki kulturowej na wsi powinna nie tylko uwzględniać wymienione jej
uwarunkowania, a także je wzmacniać.
Są różne klasyfikacje turystyki kulturowej i ich nazwy [Małek 2003; Mokras-Grabowska 2009; Žuromskaite 2009], ale dla obszarów wiejskich – ze względu na
częstotliwość ich występowania i walory kulturowe – można przyjąć następujące:
		
turystyka wiejsko-kulturowa,
 turystyka dziedzictwa kulturowego materialnego,
 turystyka dziedzictwa kulturowego niematerialnego,
 turystyka historyczna,
 turystyka kulinarna,
 turystyka edukacyjna,
 turystyka muzealna.
Pojęcie turystyka wiejsko-kulturowa jest najbardziej ogólne i szerokie, obejmuje różne walory kulturowe (materialne i niematerialne), bez wyraźnego wykształcenia specjalizacji turystycznej. Podkreślić należy, że wiele ofert turystyki
kulturowej na wsi ma taki charakter. Pozostałe rodzaje turystyki kulturowej na wsi
mają charakter specjalistyczny, ukierunkowany na określonego rodzaju turystę
i ściśle związany z danym obszarem. Wyodrębnione rodzaje turystyki kulturowej
mogą być podstawą rozwoju lokalnego terenów wiejskich.
Przygotowując strategię rozwoju i wyznaczając cele rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym należy uwzględnić jaki charakter ma realizowana polityka (np. dla
trwałego rozwoju, ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego itd.)
oraz jakie ma ona znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej, w tym
działalności turystycznej. Dalej trzeba wziąć pod uwagę jak ta polityka wpływa
na społeczeństwo, na jego zachowania produkcyjne i konsumpcyjne, na zagospodarowanie środowiska itd. [Kasprzak i Raszka 1998]. Te zagadnienia i ich powią-
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zanie określają uwarunkowania zewnętrzne rozwoju turystyki, które mają wpływ
na uwarunkowania wewnętrzne (w ramach danego obszaru) oraz na zachowania
produkcyjne, środowiskowe i kulturowe. Takie powiązanie w rezultacie znajduje
odzwierciedlenie w uwarunkowaniach wewnętrznych, m.in. w takich jak:
 posiadane walory turystyczne i kulturowe, ich wielkość i struktura oraz stopień wykorzystania,
 infrastruktura danego obszaru, w tym infrastruktura turystyczna,
 kapitał ludzki i społeczny, a zwłaszcza kwalifikacje i gotowość do współpracy poszczególnych podmiotów rozwoju lokalnego,
 posiadane zasoby finansowe, jak również możliwości ich pozyskiwania,
 sposób organizacji i zarządzania przedsięwzięciami turystycznymi (rysunek 2).
Rysunek 2
Cele, zadania
rozwoju turystyki
i ich powiązania
Rysunek
2. Cele,i uwarunkowania
zadania i uwarunkowania
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wewnętrzne:
 walory turystyczne
i kulturowe
 infrastruktura obszaru
i turystyczna
 kadry
 finanse
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Cele i zadania
z zakresu turystyki
Narzędzia realizacji
celów i zadań z turystyki

Oferta turystyczna

Uwarunkowania
zewnętrzne:
 społeczeństwo,
 gospodarka
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 ład przestrzenny
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turystyki kulturowej
Oferta turystyki
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Źródło:Opracowanie
Opracowanie własne.
Źródło:
własne.

Wyznaczając cele rozwoju turystyki należy rozważyć ofertę turystyczną
z punktu widzenia grup oczekiwanych turystów i motywów ich przyjazdów, w zależności od walorów turystycznych i kulturowych oraz infrastruktury turystycznej
danego obszaru. Określając cele rozwoju turystyki, w tym turystyki kulturowej,
należy stwierdzić czy są one adekwatne dla posiadanych zasobów i możliwe do
zrealizowania. Uwzględnić też należy konkurencyjność innych obszarów, zwłasz-
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cza sąsiednich, a także współpracę podmiotów rozwoju lokalnego. Współpraca
ta często jest niezbędna na szczeblu lokalnym, gdy miejscowi przedsiębiorcy (np.
rolnicy prowadzący działalność turystyczną) nie mają dostatecznych zasobów do
prowadzenia tej działalności, w tym o charakterze specjalistycznym, jak w przypadku turystyki kulturowej.
Dla zrealizowania wybranych celów turystycznych należy zaangażować odpowiednie środki, stosownie do ich treści i wysokości. Źródła ich finansowania stanowią środki [Wiatrak 2018]:
 samorządu terytorialnego,
 inwestorów lokalnych,
 inwestorów zewnętrznych.
Analizując wymienione źródła finansowania rozwoju turystyki na szczeblu
lokalnym należy uwzględnić, że ich wielkość zależy przede wszystkim od zasobów danego obszaru, jego wielkości, potencjału ekonomicznego, stopnia zagospodarowania itd. Oznacza to, że uzyskiwanie środków na rozwój przez jednostki
samorządowe jest zróżnicowane, dlatego też ich zdolność do realizacji celów turystycznych może być ograniczona, zwłaszcza w niektórych okresach (np. słabej
koniunktury gospodarczej). Tak samo jest ze środkami inwestorów lokalnych,
które nie zawsze są wystarczające, zwłaszcza w biedniejszych jednostkach terytorialnych na wsi. W związku z tym istnieje potrzeba ich uzupełniania poprzez
nakłanianie inwestorów zewnętrznych i uzyskiwanie pomocy finansowej na rozwijanie przedsięwzięć turystycznych (np. z funduszów Unii Europejskiej).

4. Cele rozwoju turystyki kulturowej na szczeblu lokalnym
na przykładzie LGD „Zapilicze”
Gminy z obszaru Stowarzyszenia LGD „Zapilicze” są położone w powiecie białobrzeskim województwa mazowieckiego. Są to gminy rolnicze, które stopniowo odchodzą od tradycyjnego rolnictwa na rzecz rolnictwa wyspecjalizowanego, zwłaszcza warzyw i owoców. Zajmują się one ich produkcją, skierowaną na
potrzeby aglomeracji warszawskiej i łódzkiej oraz miasta Radom. Badane gminy
spełniają wobec tych miast funkcje żywicielskie, ale także turystyczne, w tym poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.
W Strategii rozwoju lokalnego LGD „Zapilicze” scharakteryzowano dziedzictwo kulturowe poszczególnych gmin, pod względem turystyczno-kulturowym.
Z charakterystyki tej wynika, że na terenie analizowanego obszaru znajdują się
m.in. następujące obiekty [Strategia 2015]:
1. Budownictwo sakralne – drewniane i murowane, przy czym to drugie
w większości z XIX w. Wśród budownictwa drewnianego można wyróż-
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nić m.in. kościół z XVII w. z dzwonnicą w Bukównie, kościół z dzwonnicą
z XVII w. w Jasionnej oraz kościół z XVII w. w Kaszowie. Natomiast wśród
budownictwa murowanego: Sanktuarium Maryjne w barokowym kościele
z XVI i XVII w. z bogatymi malowidłami ściennymi i polichromiami, ołtarzami i organami w Starej Błotnicy, a także kościół z XIX w. wraz z zabudowaniami przykościelnymi oraz ze znajdującym się grobem Antoniego
Madalińskiego w Przybyszewie;
2. Zabytkowe nagrobki w większości cmentarzy przykościelnych i parafialnych badanego obszaru, m.in. nagrobki z XVIII-XX w. w Wyśmierzycach;
3. Zabytkowe pałace i domy, jak np. zespół dworsko-parkowy z dworem neoklasycystycznym z przełomu XIX/XX w. w Chruściechowie, dwa pałace
z XIX i XX w. z parkiem w Suchej Szlacheckiej, klasycystyczny piętrowy
pałac z połowy XIX w. w Promnie, pałac o kształcie barokowo-klasycystycznym z XIX w. wraz z parkiem krajobrazowym w Rykałach;
4. Zabytkowe obiekty produkcyjno-usługowe, m.in. takie jak: drewniany młyn
na rzece Pierzchni z XIX w. w Białobrzegach, zabytkowa gorzelnia z 1905
r. w Chruściechowie, zabytkowe spichlerze z XIX w. Stawiszynie i Suchej
Szlacheckiej, czy też zabytkowa karczma z XIX w. w Przybyszewie;
5. Obiekty użyteczności publicznej, jak most żelbetonowy z okresu międzywojennego (jedna z największych budowli tego okresu w Polsce) na rzece Pilicy
w Białobrzegach;
6. Stanowiska archeologiczne, odkrycia i wykopaliska w wielu miejscowościach analizowanego terenu LGD, które świadczą o działalności ludzkiej
w przeszłości na tym obszarze. I tak w Wyśmierzycach odkryto ciałopalne
cmentarzysko z okresu I w. p.n.e. – I w. n.e., a w Starej Błotnicy przeworskie
cmentarzysko użytkowane między I w. p.n.e. a III w. n.e. W tej miejscowości
znajdowało się także duże grodzisko, w pobliżu którego były dwie osady
z XIII – XV w. Na terenie gminy Stara Błotnica znajduje się gródek wśród
podmokłych łąk, otoczony nawodnioną fosą. Wykopaliska na terenie Zapilicza świadczą, że w średniowieczu powstały różnego rodzaju ośrodki cywilizacyjne: grody i wsie oraz towarzyszące im – obiekty sakralne i cmentarze;
7. Obszar LGD to teren wielu wydarzeń historycznych związanych z walkami
wyzwoleńczymi w XIX i XX w, o czym mogą świadczyć nagrobki i mogiły
informujące o powstańcach z XIX w. oraz poległych w I i II Wojnie Światowej;
8. Szlaki turystyczne piesze i rowerowe, a wśród nich m.in.: szlak walk na
przyczółku, szlak drewnianego budownictwa sakralnego, kapliczki i krzyże Zapilicza, perły architektury gminy Białobrzegi, po karczmach, dworach
i pałacach gminy Promna, czy też ścieżkami historii, legend i tradycji Ziemi
Radzanowskiej.
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Ponadto należy wspomnieć o dziedzictwie niematerialnym badanego obszaru,
które wyraża się m.in. w [Strategia 2015]:
 kultywowaniu tradycji, zwyczajów i obrzędów podczas licznie organizowanych imprez kulturalnych i ludowych, takich jak dożynki, odpusty, festyny
itd. a także organizowaniu imprez kulturalnych związanych z obszarem LGD
„Zapilicze”, jak np. „Błotnicki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych”;
 wyrobach kulinarnych związanych z wielokulturowością obszaru, gdyż teren był w przeszłości zamieszkiwany przez mniejszości narodowe (Żydzi,
Niemcy, Rosjanie, Włosi i Romowie), którzy zostawili po sobie ślad w postaci przygotowanych obecnie potraw;
 dbałości mieszkańców o zachowanie tradycji i wartości kulturowych regionu poprzez uczestnictwo i organizację wielu cyklicznych imprez, w czasie
których są prezentowane miejscowe wyroby rzemieślnicze i serwowane lokalne potrawy;
 działalności na badanym terenie LGD ludowych zespołów tanecznych oraz
wokalnych dzieci i dorosłych.
Przedstawiona charakterystyka walorów kulturowych występujących na terenie LGD „Zapilicze”, wskazuje, że na tym obszarze może być rozwijana turystyka
kulturowa i to w różnym zakresie. Jej różne formy, to m.in.: turystyka wiejsko-kulturowa, turystyka dziedzictwa kulturowego materialnego, turystyka dziedzictwa
kulturowego niematerialnego, turystyka historyczna oraz turystyka kulinarna,
Dziedzictwo kulturowe jest wystarczające, aby rozwijać te rodzaje turystyki. Natomiast rozwijanie turystyki edukacyjnej i muzealnej jest możliwe w przyszłości,
gdyż wymaga nakładów i czasu, aby przygotować odpowiednie produkty, zwłaszcza w odniesieniu do muzealnictwa. Przygotowanie zaś ofert z zakresu turystyki
edukacyjnej powinno wynikać z rozwoju pozostałych rodzajów turystyki.
Chociaż charakterystyka LGD „Zapilicze” oraz analiza jego walorów turystycznych i kulturowych wskazuje, że na tym obszarze istnieje potencjał do rozwoju
turystyki kulturowej, to w dokumentach strategicznych i zawartych w nich celach
nie wyeksponowano tego dostatecznie. Wizję obszaru LGD „Zapilicze” sformułowano następująco: „Obszar LGD <Zapilicze>, po zakończeniu wdrażania LSR
będzie atrakcyjną przestrzenią turystyczną, obszarem bardziej przyjaznym dla
potencjalnych inwestorów oraz oferującym wielokierunkowy rozwój gospodarczy i społeczny dla mieszkańców” [Strategia 2015]. Z kolei misję określono następująco: „LGD „Zapilicze” będzie dążyć do poprawy jakości życia mieszkańców,
aktywizacji mieszkańców w kierunku rozwoju przedsiębiorczości oraz włączenia
społecznego i zawodowego grup defaworyzowanych” [Strategia 2015]. Dla ich realizacji przewidziano różne cele i przedsięwzięcia, m.in. następujące:
 Aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej;
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Kultywowanie oraz promocja kultury i tradycji lokalnych;
Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych;
 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna;
 Promocja obszaru LGD „Zapilicze” (wydawnictwa, projekty współpracy).
Przedstawione zapisy w LDG „Zapilicze” charakteryzują przede wszystkim
walory kulturowe, a nie turystykę kulturową. Zapisy na ten temat – jak i w odniesieniu do pozostałych rodzajów turystyki – są zbyt ogólne, są raczej deklaracją niż
celem, a ponadto brakuje narzędzi ich realizacji, w tym narzędzi przygotowania
konkretnych produktów turystyki kulturowej.



5. Zakończenie
Wieś polska jest zróżnicowana kulturowo, posiada różne walory kultury materialnej i niematerialnej, które warto eksponować i w oparciu o nie przygotowywać
produkty turystyczne. Aby tak się stało należy uwzględnić uwarunkowania i możliwości ich realizacji, w tym narzędzia wdrożenia przyjętych rozwiązań. W analizowanej strategii LGD „Zapilicze” są informacje o dziedzictwie kulturowym obszaru, ale nie ma dostatecznych narzędzi jego wykorzystania, ani też określonych
produktów. Jednocześnie jest mowa o rozwoju funkcji turystycznej, ale określonej
zbyt ogólnie i bez szerszego omówienia narzędzi jej wdrożenia.
Obszar LGD „Zapilicze” posiada dużą wartość kulturową i historyczną, a jego
walory kulturowe są świadectwem historii i tradycji tego obszaru. Jeśli będą one
„zagospodarowane” i wyeksponowane, to będą przyczyniać się do podniesienia
wizerunku obszaru Zapilicza, a wraz z tym do podniesienia jego atrakcyjności
turystycznej. Dzięki rozwojowi turystyki kulturowej istnieje możliwość ochrony
dziedzictwa kulturowego, a nawet jego odtwarzania, co oddziałuje także na tożsamość i więź kulturową społeczności lokalnej. Co prawda sprzyja to komercjalizacji walorów kulturowych (negatywny aspekt rozwoju), ale ma też pozytywny wpływ na ich zachowanie i integrację społeczną [Radziewicz 2011]. Ponadto
należy uwzględnić, że brak zainteresowania ochroną dziedzictwa kulturowego
może prowadzić do jego pomniejszania, a nawet dewastacji, jak np. w przypadku
wykopalisk w Kiełbowie Starym. Podobnie jest w przypadku budownictwa wiejskiego (mieszkalnego i gospodarczego): stare budynki – nawet o dużej wartości
kulturowej – są usuwane, gdyż brakuje polityki ochrony dziedzictwa kulturowego,
a jego znajomość i potrzeba dalszego podtrzymywania wśród mieszkańców wsi
jest niższa, niż wśród mieszkańców miasta [Fortuna-Marek i Stępnik 2017].
W strategii rozwoju obszaru LGD „Zapilicze” niedostatecznie zostały uwzględnione narzędzia jej wdrażania, w tym celów w zakresie turystyki. W związku
z tym, zadaniem polityki władz lokalnych powinno być stworzenie klimatu do
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działalności inwestycyjnej, który będzie mobilizował ludność danego terenu
i inwestorów zewnętrznych do dalszej działalności i inwestowania [Kosmaczewska 2013, Wiatrak 2011]. Należy także przewidzieć fundusze na doradztwo, szkolenia i przekwalifikowanie ludności oraz powiązać je z celami i zadaniami strategii
rozwoju lokalnego, w tym celów i zadań w zakresie turystyki kulturowej.
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STRESZCZENIE

Celem artykułu było przybliżenie istoty i uwarunkowań rozwijania turystyki kulturowej na szczeblu lokalnym poprzez strategie opracowane na tym poziomie. Dla ukazania problematyki analizowano następujące zagadnienia: istotę i uwarunkowania strategii
rozwoju lokalnego, istotę i rodzaje turystyki kulturowej oraz uwarunkowania jej rozwoju
na szczeblu lokalnym oraz cele rozwoju turystyki kulturowej na szczeblu lokalnym na
przykładzie Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”. Z przeprowadzonych badań wynika,
że w strategiach rozwoju lokalnego na wsi można uwzględniać turystykę kulturową. Wieś
polska posiada różne walory kulturowe, które warto eksponować i oparciu o nie przygotowywać produkty turystyczne. Niestety nie zawsze jest to realizowane, czego przykładem
jest analizowana strategia LGD „Zapilicze”, w której są informacje o dziedzictwie kulturowym obszaru, ale nie ma dostatecznych narzędzi jego wykorzystania, ani też określonych
produktów.
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SUM M A RY

The aim of the article was to present the essence and conditions of developing cultural
tourism at the local level through strategies developed at this level. Showing these issues,
the following were analyzed in turn: the essence and conditions of the local development
strategy, the essence and types of cultural tourism and conditions for its development at
the local level, and also the objectives of developing cultural tourism at the local level on
the example of the Local Action Group “Zapilicze”. The conducted considerations show
that in the local development strategies in the countryside there is a place for cultural
tourism. The Polish countryside has various cultural values that

are worth exhibiting and
preparing tourist products based on them. Unfortunately, this is not always implemented,
as exemplified by the analyzed strategy of the LGD “Zapilicze”, which contains information about the cultural heritage of the area, but there are not sufficient tools for its use, or
specific products.
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1. Wstęp
Powszechnie uważa się, że obszary wiejskie są atrakcyjne dla turystów ze względu
na walory przyrodnicze. Jednakże w wielu krajach i regionach świata cechują się
one jednocześnie dużą atrakcyjnością kulturową, rozumianą, jako „właściwości
obszaru lub miejscowości wynikające z zespołu cech kulturowych, które wzbudzają zainteresowanie i przyciągają turystów” [Kowalczyk 2012]. Owa atrakcyjność
jest implikacją uwarunkowań historycznych i przejawia się w pewnej odmienności, a także różnorodności układów ruralistycznych, form architektonicznych
w budownictwie sakralnym i świeckim, zwyczajów, obrzędów czy – najogólniej
mówiąc – krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich [Durydiwka 2011, 2017].
Obecnie obserwuje się wzmożone zainteresowanie obszarami wiejskimi. Jedną
z przyczyn takiego ożywienia jest chęć kultywowania przez społeczeństwo tradycji regionalnych, narodowych, pozwalających zachować tożsamość narodową czy
etnograficzną, tak ważną we współczesnym świecie [Zakrzewska 2011]. Zwykle
tematyka badań turystyki kulturowej na obszarach wiejskich dotyczy najczęściej
samych przejawów kultury (jako atrakcji kulturowych), poszczególnych rodzajów walorów kulturowych, związków jakie zachodzą między tą postacią turystyki,
a innymi jej rodzajami - ekoturystyką, enoturystyką, turystyką zrównoważoną,
turystyką kulinarna, formami aktywnymi (jak np. turystyka i rekreacja konna).
Coraz więcej turystów pragnie jednak spędzać czas wolny w sposób aktywny,
czerpiąc jak najwięcej korzyści ze świadomego obcowania z kulturą, tradycją
i krajobrazem danego regionu.
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Celem artykułu jest zobrazowanie zasobów dziedzictwa kulturowego wsi regionu pomorskiego, które dowodzą znaczących możliwości rozwoju turystyki
wiejskiej na tym obszarze. W opracowaniu przedstawiono ideę dziedzictwa kulturowego oraz wskazano konkretne działania podejmowane w zakresie ochrony
dziedzictwa wsi (skanseny, parki kulturowe). Uwypuklono najważniejsze wyróżniki tożsamości kulturowej Kaszubów oraz określono ich rolę w rozwoju turystyki
wiejskiej. Dziedzictwo kulturowe analizowane jest w relacji do turystyki w skalach
lokalnej i regionalnej, z akcentem na kulinarny komponent – produkty regionalne
i tradycyjne.
Region pomorski charakteryzuje się unikatowym środowiskiem i walorami
krajobrazowymi - głównie bliskość Bałtyku oraz występowanie lasów i jezior
– które umożliwiają rozwój różnych form turystyki i wypoczynku oraz różnorodnością kulturową, wynikającą z tożsamości regionalnej i lokalnej, czerpiącej
przede wszystkim z dziedzictwa Kaszub, Kociewia, Powiśla i Żuław.

2. Istota dziedzictwa kulturowego – podstawowe pojęcia
Dziedzictwo kulturowe jest ważnym czynnikiem życia i działalności każdego człowieka. Stanowi ono dorobek materialny i duchowy - ludzkości, narodu i epoki przekazywany przez pokolenia, jak również dorobek naszych czasów [Piotrowski
i Idziak 2001, Zeidler 2010]. Z. Kruczek [2007] również podkreśla, że dziedzictwo
to „coś przekazywanego z pokolenia na pokolenie, nasza spuścizna, to, czym żyjemy obecnie i to, co przekażemy dzieciom i wnukom. Są to nasze identyfikatory,
punkty odniesienia, nasza tożsamość”.
Dziedzictwo kulturowe określić można jako dziedziczenie kultury, złożonej
całości, która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, techniki
wytwarzania i używania narzędzi, a także sposób porozumiewania się. Posiada
wyraz społeczny, gdyż powyższe elementy są wytworem życia społecznego grup
ludzkich na różnym poziomie ich organizacji [Puchnarewicz 2011]. Na dziedzictwo kulturowe składają się zarówno dobra kultury, jak i zjawiska tworzące kulturę
– np. całokształt nauki i wiedzy [Kozłowska 2005, Robuda 2008]. Zgodnie z Konwencją UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego1, obejmuje:
 zabytki (dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, elementy i budowle o charakterze archeologicznym, napisy, groty i zgrupowania tych elementów, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki),
1 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
(art.1), przyjęta w Paryżu 16.11.1972 r., Dz. U. 1976, Nr 32, poz. 190.
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zespoły (budowli oddzielnych lub łącznych, które ze względu na swoją architekturę, jednolitość lub zespolenie z krajobrazem mają wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki),
 miejsca zabytkowe (dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przyrody, jak również strefy, a także stanowiska archeologiczne, mające wyjątkową
powszechną wartość z punktu widzenia historycznego, estetycznego, etnologicznego lub antropologicznego.
B. Barbier [2005] ujmuje dziedzictwo kulturowe w dwojaki sposób:
 dziedzictwo sensu stricto, obejmujące zabytki i dzieła sztuki,
 dziedzictwo w ujęciu largo, uwzględniające takie elementy jak: życie codzienne, nauka i technika (fabryki, urządzenia), środowisko geograficzne
(krajobrazy i ich interpretacje, sposoby użytkowania przestrzeni dawniej
i dziś), literatura poświęcona różnym regionom, tradycje kulinarne itp.
Z kolei J. Wojciechowska [2004] dzieli dziedzictwo kulturowe na cztery podstawowe elementy:
1) krajobraz przyrodniczy w środowisku wiejskim od naturalnego po rolniczy,
harmonijny lub dysharmonijny,
2) krajobraz osadniczy od układu przestrzennego wsi przez zagrody i budowle
inwentarskie,
3) obiekty architektury sakralnej, dwory i pałace, małą architekturę (np. kapliczki) po skanseny i izby pamiątkowe, związane ze sposobem wytwarzania, np. sposób upraw, rzemiosło i sztuka ludowa, tradycyjne potrawy
i przetwory,
4) obiekty związane z kulturą duchową, np. zwyczaje i obrzędy, legendy, dialekty, gwary, tradycyjna gościnność.
Dziedzictwo kulturowe coraz częściej traktowane jest jako istotny czynnik rozwoju lokalnego - sposób na aktywizację gospodarczą, tworzenie nowych miejsc
pracy oraz kreowanie pozytywnego wizerunku danego obszaru [Czapiewska
2014]. Dziedzictwo kulturowe staje się wartościowym produktem rynkowym
oraz przedmiotem wymiany i współpracy. Jednocześnie ma ogromne znaczenie
w kontekście rozwoju turystyki wiejskiej.
Turystyka dziedzictwa kulturowego (cultural heritage tourism) w podstawowym skojarzeniu eksponuje relację pomiędzy ludźmi, miejscem i dziedzictwem
kulturowym. Swoim zakresem obejmuje zabytki ruchome, nieruchome, zabytki
niematerialne oraz krajobraz kulturowy. Określa zwykle podróżowanie w celu
poznawania miejsc, przedmiotów kultury materialnej i duchowej oraz działań,
które w sposób autentyczny przedstawiają historię oraz wartości kulturowe, zarówno przeszłe jak i teraźniejsze. Taka forma turystyki pozwala turystom być blisko ludzi, ich tradycji, kultury i lokalnej przyrody, zaś mieszkańcom uświadamia
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piękno oraz wyjątkowość ich regionu, daje impuls do rozwoju przedsiębiorczości,
a także ułatwia budowanie lokalnej tożsamości i współpracy. Wpływa na promocję lokalnej kultury, spełnia funkcje edukacyjne (poznawanie tradycji i historii
regionu) oraz pielęgnuje wartości lokalne. Dziedzictwo kultury pobudza zatem
chęć podróżowania i tym samym rozwój turystyki kulturowej [Wartecki 2010].
Turystyka dziedzictwa kulturowego pomaga zrozumieć turyście inny punkt widzenia i popatrzeć inaczej na teraźniejszość [McKercher i du Cros 2002]. Jest formą turystyki, ale też formą zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym [Gałuszka 2008].
Turystyka kulturowa zachodząca na obszarach wiejskich obejmuje „te przedsięwzięcia o charakterze turystycznym, dla których głównym celem jest miejsce
lub obszar mało zurbanizowany, a pierwszorzędnym motywem jej podjęcia jest
chęć zapoznania się z żywą kulturą lub reliktami dawnej kultury tego miejsca lub
obszaru” [von Rohrscheidt 2008]. Według K. Buczkowskiej [2008], celem wiejskiej
turystyki kulturowej „jest poznanie dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej wybranego regionu, wsi lub małego miasta, a więc określonej grupy etnicznej
bądź narodowej, a czasami kilku grup wspólnie. Dziedzictwo będące przedmiotem zainteresowania turystów obejmuje: styl budownictwa mieszkalnego, zabytki
architektury (sakralnej, przemysłowej, gospodarczej), miejsca pamięci, elementy
twórczości ludowej (sztuka, rzemiosło, muzyka, taniec), kuchnię regionalną, tradycję i obrzędy, gwarę, biografie działaczy lokalnych, imprezy miejscowe o różnej
tematyce”.
Przez wielu badaczy niniejszej problematyki, turystyka dziedzictwa kulturowego, rozumiana jest jako podróżowanie zorientowane na obiekty dziedzictwa
i zetknięcie uczestników z zabytkami i miejscami, które w sposób autentyczny
ukazują historię oraz wartości kulturowe regionu [von Rohrscheidt 2008, Lipińska 2011, Puchnarewicz 2011, Widawski 2011, Owsianowska i Banaszkiewicz
2015, Duda 2018].

3. Zasoby dziedzictwa kulturowego regionu pomorskiego
Współcześnie województwo pomorskie obejmuje obszar historycznego Pomorza Wschodniego, większości Żuław Wiślanych oraz Powiśla. Jest jednym
z najbardziej zróżnicowanych pod względem etnograficznym regionem w kraju.
Wydarzenia historyczne XX wieku – intensywna migracja rdzennej ludności (Kaszubów, Kociewiaków i Powiślan) i napływ mieszkańców tzw. kresów wschodnich,
głównie ludności przesiedlonej w ramach akcji „Wisła”– spowodowały znaczącą ingerencję w strukturę etniczną regionu. Pozostałością są także relikty kultur
wpisujących się we wspólne dziedzictwo europejskie (kultura wielbarska, kultura
obróbki bursztynu), dziedzictwo Morza Bałtyckiego i Europy Północnej (kultura
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rzucewska, kultura Wikingów), dziedzictwo Gotlandii oraz Hanzy. Wymienione
kultury, a także obecność na tych terenach zakonów cystersów, franciszkanów,
dominikanów (w tym rycerskich: krzyżaków, joannitów) oraz osadnictwa olęderskiego i menonickiego, pozostawiła po sobie materialne pamiątki – charakterystyczne dla regionu typy obiektów zabytkowych (tabela 1). Na różnorodność zasobów dziedzictwa kulturowego województwa składają się zatem obiekty i grupy
obiektów charakterystyczne dla regionu oraz związane z jego specyfiką i nadmorskim położeniem, u ujścia rzeki Wisły [Czapiewska 2016, Raport o stanie …2017].
Unikatowa kultura materialna regionu została zatem ukształtowana przez wielowiekowe tradycje morskie i rzeczne mieszkańców.
Tabela 1
Grupy obiektów charakteryzujące kulturę i historię regionu pomorskiego
Grupy obiektów –
dziedzictwo
Dziedzictwo
morskie

Wyszczególnienie









Dziedzictwo
rzeczne











Dziedzictwo
budownictwa
ceglanego
Dziedzictwo
budownictwa
drewnianego








historyczne porty i stocznie wraz z towarzyszącą zabytkową zabudową,
pochylniami, dźwigami portowymi,
wsie rybackie: (Jastarnia Pucka, Kuźnica, Łeba, Rewa, Hel),
domy rybackie (Hel, Jelitkowo), architektura kurortowa (Sopot, Krynica Morska),
kąpieliska,
latarnie morskie (Rozewie, Stilo, Czołpino, Gdańsk-Nowy Port, Hel, Krynica
Morska),
zabytkowe jednostki pływające: Statek-Muzeum „Sołdek”, Statek-Muzeum
„Dar Pomorza”, Okręt-Muzeum „Błyskawica”
elementy doliny Delty Wisły: system polderów, rowów melioracyjnych, kanałów z przepustami, groblami, śluzami, stacjami pomp, przepompowniami, mostami (zwodzonymi, obrotowymi), innymi urządzeniami hydrotechnicznymi, strażnice wałowe,
architektura Żuław: domy podcieniowe (Lipce, Koszwały, Miłocin, Trutnowy),
zagrody typu holenderskiego, średniowieczne kościoły,
wsie żuławskie (Żuławki, Drewnica),
elementy dziedzictwa olęderskiego i mennonickiego (zabudowa, cmentarze),
zabytkowe młyny i elektrownie wodne (na rzece Raduni: w Łapinie, Bielkowie
i Straszynie, na Potoku Oliwskim i Jelitkowskim, na rzece Wierzycy w Czarnocińskich Piecach, Stockim Młynie i w Kolinczu, na rzece Słupia),
zabytkowe łodzie i statki rzeczne
sieć zamków krzyżackich: Malbork, Gniew, Bytów, Sztum, Grabiny Zameczek,
Człuchów, Lębork, Czarne, Przezmark.
zespoły fortyfikacji miejskich (mury, baszty, bramy), obiekty sakralne: (zespoły
klasztorne, kościoły)
zabytkowa zabudowa regionalna (głównie Kaszub, Kociewia i Żuław),
budownictwo szkieletowe (głównie Pobrzeża Słowińskiego i Żuław): domy, zagrody,
kościoły

Źródło: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Ochrona_dziedzictwa_kulturowego/ (dostęp z dnia 11.09.2019).
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Na obszarach wiejskich województwa pomorskiego zachowały się 24 historyczne układy ruralistyczne, m.in. jedyna w kraju, XVI-wieczna lokacja fryzyjska
w nadmorskich Karwieńskich Błotach. Układy ruralistyczne reprezentują założenia
powstałe w średniowieczu: wsie żuławskie (Drewnica, Żuławki), wsie rybackie (Jastarnia, Kuźnica) czy wsie przyklasztorne (Żukowo). Ważną grupę stanowią również
wsie XVII i XVIII-wieczne: Wdzydze Tucholskie, Juszki, Trąbki Wielkie, w tym także
wsie pohutnicze (Stężycka Huta, Klukowa Huta). Wśród zabytkowych układów ruralistycznych znaczącą grupę stanowi 5 wsi kaszubskich położonych w rejonie Jezior
Wdzydzkich o zróżnicowanej wielkości i rozplanowaniu (ulicówka, placowa, wielodrożna rybacka), otoczonych kompleksami leśnymi [Raport o stanie …2017].
Największą zbiorowość zachowanych zabytków tworzą obiekty sakralne – gotyckie kościoły żuławskie, ceglane i w konstrukcji szkieletowej (np. Gnojewo, Mątowy, Marynowy, Kiezmark z charakterystycznymi drewnianymi wieżami), świątynie XVIII-wieczne (w Pogódkach, Czapielsku, Mechowie i Przechlewie), a także
neogotyckie z końca XIX w. (Wierzchucino, Zwartowo, Ciekocino). Niezwykle
cenne gotyckie zespoły klasztorne dotrwały z niewielkimi tylko zmianami, jak
w przypadku obecnej siedziby benedyktynek (wcześniej: cysterek) w Żarnowcu
czy norbertanek w Żukowie. Obok świątyń zachowały się często kapliczki, a we
wsiach – krzyże przydrożne. Ważnym obiektem kultu religijnego w regionie jest
Kalwaria Wielewska – drugi po Kalwarii Wejherowskiej obiekt tego typu na Pomorzu Gdańskim, malowniczo położony na stokach Białej Góry przy Jeziorze
Wielewskim. Walorem dziedzictwa kulturowego są również zabytkowe cmentarze, usytuowane przy wiejskich kościołach parafialnych, bądź też położone na
uboczu nekropolii innych wyznań - ewangelickich i menonickich, np. w Stogach
i Międzyłężu [Ditrich 2007]. Opiekę nad tymi obiektami sprawuje zwykle lokalna
społeczność oraz członkowie lokalnych grup działania.
Liczną kategorię zabytków architektury na terenach wiejskich stanowią zespoły dworskie i pałacowo-parkowe wraz z towarzyszącą im zabudową folwarczną.
Na szczególną uwagę zasługują okazałe pałace (barokowy w Krokowej, klasycystyczny w Sasinie, duża grupa obiektów neostylowych z XIX wieku i przełomu
XIX-XX wieku: Rzucewie, Waplewie, Nowej Wsi Rzecznej, Sucuminie, Chynowie), dwory odnoszące się do historycznych postaci (w Będominie, Sikorzynie,
Warcinie) oraz niewielkie siedziby szlacheckie w zaaranżowanych parkach (w Salinie, Prusiewie). Jednak do najcenniejszych zabytkowych dworów należy XVIII-wieczny zespół podworski (dwór starościański) o konstrukcji szkieletowej w Mirachowie. Cenne z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego są także budynki
wchodzące w skład folwarków – stajnie, obory i magazyny zbożowe, starannie
wykonane i dekorowane – zarówno drewniane w tradycyjnej konstrukcji ciesielskiej, jak i murowane z cegły.
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Wiejskie budownictwo mieszkalne, to z jednej strony domy podcieniowe na
Żuławach, które pod względem formy architektury i bogactwa wyposażenia wnętrza porównywalne są do dworów, a z drugiej strony - drewniane chałupy zrębowe
lub w konstrukcji szkieletowej wypełnione gliną i cegłą. Natomiast wiejskie budownictwo przemysłowe obejmuje przede wszystkim charakterystyczne sylwety
wiatraków w żuławskim krajobrazie, zachowane do dziś w Palczewie czy Drewnicy [Ditrich 2007]. Większość zabytków techniki w regionie pochodzi z XIX i XX
wieku. Wśród nich wymienić należy obiekty produkcyjne zlokalizowane w folwarkach (gorzelnie, browary, kuźnie, jak ta w Wilczych Błotach czy młyny np. w Lipuszu i w Dolinie Trzech Młynów koło Lisewa). Charakterystyczną dla regionu grupę
zabytków techniki na obszarach wiejskich stanowią obiekty związane z dziedzictwem morskim i rzecznym, jak np. liczne kanały z przepustami, śluzami, mostami
i stacjami pomp (dolina Delty Wisły), zabytkowe młyny i elektrownie wodne (np.
na rzece Raduni: w Łapinie, Bielkowie i Straszynie, na rzece Wierzycy w Czarnocińskich Piecach, Stockim Młynie i w Kolinczu, a ponadto na rzece Słupi i Brdzie).
Na badanym obszarze istotną rolę odgrywają zasoby kulturowe, związane
przede wszystkim z tradycją kaszubską. Znaczną część województwa pomorskiego
zajmują Kaszuby2, zasiedlone przez jedną z najliczniejszych w Polsce grup etnicznych, która zachowała do dziś swój język3 i obyczaje. Większość Kaszubów posiada
podwójną identyfikację – narodową polską i etniczną kaszubską [Latoszek 1990,
Mordawski 1999].
Od stuleci Kaszubi (autochtoniczni Pomorzanie) pielęgnują swoją odrębność
kulturową [Czapiewska 2014]. Najznamienitszą tradycją kaszubską jest siedmiobarwny haft, charakterystyczny z powodu występujących w nim motywów (tulipany, owoce granatu, margerytki, róże i serca w kratę). Na Kaszubach ma on długą
tradycję, która sięga początku XIII wieku. Plecionkarstwo jest obecnie, obok haftu
kaszubskiego, jedną z najpopularniejszych dziedzin sztuki ludowej na Kaszubach.
Przeżywa renesans swojego istnienia, gdyż stało się popularne nawet w rejonach
Kaszub, gdzie w przeszłości uprawiane było sporadycznie. Plecionkarstwo to sztuka, którą wykonują Kaszubi nieprzerwanie od czasów średniowiecza. Ze względu
na łatwy dostęp do materiałów tworzyli oni niegdyś różnego rodzaju przedmioty
codziennego użytku z wikliny, słomy, a także korzeni sosny, świerku i jałowca.
2 Region kulturowy, będący częścią Pomorza o powierzchni 6200 km² (43 gminy województwa
pomorskiego, zlokalizowane na terenie 8 powiatów), którzy zamieszkują Kaszubi [Czapiewska 2014].
3 Język kaszubski ma uregulowany statut prawny ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. W związku z ministerialnym przyzwoleniem
prowadzenia edukacji etnicznej w szkole, jak również wytyczeniem dla niej ram programowych, na
Kaszubach ożywił się ruch związany z wprowadzaniem nauki języka kaszubskiego. Ministerstwo
Edukacji zatwierdziło w 1999 roku programy nauczania w szkołach oraz wydało podręczniki w tym
języku, a w kościołach odprawiane są nabożeństwa po kaszubsku [Czapiewska 2016].
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Powszechnym elementem tradycji jest także ekspozycja wielokolorowych i czarnych wyrobów ceramicznych pochodzących z warsztatów Meisnera w Kartuzach
i Necla w Chmielnie. Garncarstwo to jedno z najstarszych i najpowszechniejszych
dawnych rzemiosł. Współcześnie tworzą jednak jedynie osoby silnie zakorzenione tradycją, często wynoszące technikę garncarstwa z rodzinnego domu lub pasjonaci, którzy na licznych warsztatach uczą się rzemiosła.
Równie bogata jak tradycja materialna, jest tradycja obyczajowa regionu kaszubskiego, związana m.in. z muzyką kaszubską czy tańcami. Przykładem cyklicznie odbywających się imprez jest Międzynarodowy Festiwal Folkloru4, Światowy Zjazd Kaszubów5, czy Truskawkobranie6 - impreza nierozerwalnie związana
z tradycją truskawkowych dożynek, które w tzw. zagłębiu truskawkowym, jakim
nazywa się Szwajcarię Kaszubską, stanowi największe bogactwo naturalne Kaszub. Kultura kaszubska stanowi trwałą podwalinę kreowania tożsamości kulturowej regionu i w istotny sposób wzbogaca współczesną wielokulturowość badanego obszaru [Olbracht-Prondzyński 2007].
Na obszarach wiejskich regionu pomorskiego zlokalizowanych jest 7 parków etnograficznych i 2 parki kulturowe (tabela 2). Ponadto, jeszcze dwa parki kulturowe
funkcjonują na obszarach miejskich - Park Kulturowy „Klasztorne Stawy” w Słupsku i Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” w Gdańsku.
Do sztandarowych obiektów należy najstarsze na ziemiach polskich muzeum
na wolnym powietrzu – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora
Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich. Zgromadzono w nim ponad 50 obiektów architektury ludowej z obszaru Kaszub i Kociewia (chałupy, dwory, szkoła,
kościół, kuźnia, karczmy, wiatraki, budynki gospodarcze i warsztaty rzemieślnicze). Podziwiać tam można sztukę garncarstwa, bursztyniarstwa, ludowe hafty,
niezwykłe atrakcje sztuki i rzemiosła. Skansen położony na atrakcyjnym turystycznie terenie, nad kompleksem Jezior Wdzydzkich, niewątpliwie łączy walory
krajobrazowe, edukacyjne oraz rekreacyjne. Muzeum corocznie odwiedza blisko
70 tysięcy osób, z których znaczną część stanowią dzieci i młodzież7.
4 Impreza odbywająca się nieprzerwanie od 1994 roku, jednocześnie na scenach w Brusach,

Kościerzynie, Chojnicach i Wielu.
5 Zjazdy Kaszubów organizowane są na pamiątkę zjednoczenia Kaszub w granicach jednego
województwa. I Zjazd Kaszubów odbył się w 1999 roku w Chojnicach. Rokrocznie impreza organizowana jest w innym mieście na terenie województwa pomorskiego, toteż w kolejnych latach miały
miejsce w Helu, Wejherowie, Kartuzach, Słupsku, Kościerzynie, Łebie, Gdyni, Brusach, Gdańsku,
Bytowie, Pucku, Lęborku, Sopocie, Władysławowie, Pruszczu Gdańskim, Redzie, Wdzydzach, Rumii oraz Luzinie. Jubileuszowy Zjazd w 2019 roku ponownie odbył się w Chojnicach.
6 Truskawkobranie to największa impreza plenerowa na Kaszubach, odbywająca się każdego
roku na przełomie czerwca i lipca u podnóża Złotej Góry.
7 www.muzeum-wdzydze.gda.pl (dostęp z dnia 1.04.2016), www.na-kaszuby.pl (dostęp z dnia
11.09.2019)
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Tabela 2
Parki kulturowe i etnograficzne na obszarach wiejskich
województwa pomorskiego
Wyszczególnienie

Wieś

Gmina

Powiat

Parki kulturowe
Park Kulturowy Ośmiu Błogosławieństw

Sierakowice

Sierakowice

kartuski

Park Kulturowy „Osada Łowców Fok”

Rzucewo

Puck

pucki

Muzeum Wsi Słowińskiej

Kluki

Smołdzino

słupski

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza

Swołowo

Słupsk

słupski

Zagroda Gburska i Rybacka

Nadole

Gniewino

wejherowski

Muzeum Budownictwa Regionalnego

Silno

Chojnice

chojnicki

Skansen Kaszubski

Sominy

Studzienice

bytowski

Skansen – Centrum Edukacji i Promocji Regionu

Szymbark

Stężyca

kartuski

Kaszubski Park Etnograficzny

Wdzydze
Kiszewskie

Kościerzyna

kościerski

Parki etnograficzne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Instytutu
Dziedzictwa; www.skanseny.prv.pl (dostęp z dnia 18.01.2019).

Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje także najnowocześniejsza
placówka typu skansenowskiego w Polsce – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza
w Swołowie. Oferuje możliwość zwiedzania 13 zrewitalizowanych XIX-wiecznych
zabytkowych obiektów budownictwa wiejskiego wzniesionych w konstrukcji
szkieletowej, pełniących obecnie funkcje wystawienniczą i kulturalną. Szachownica budynków na stałe wpisała się w krajobraz wsi, dlatego Swołowo nazywane jest
stolicą „Krainy w Kratę”. W skansenie odbywają się cykliczne imprezy, z których
najpopularniejsze wśród turystów to „Szparagowe Święto”, „Dziecięca Zagroda”
czy impreza kulinarna „Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina”, przyciągająca
smakoszy gęsiego mięsa z całego kraju. Unikalne walory architektoniczne i przestrzenne wsi sprawiły, że Swołowo otrzymało tytuł Europejskiej Wsi Dziedzictwa
Kulturowego.
Kulturę, tradycje regionu oraz jego zasoby przyrodnicze pielęgnują koła gospodyń wiejskich, a także lokalne grupy działania, których na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje trzynaście. Przykładowo, na obszarze LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi (największej pod względem zajmowanej powierzchni
oraz skupiającej największą liczbę gmin w regionie) znajduje się jeden z głównych
produktów markowych pomorskiej wsi – „Kraina w kratę”. LGD wspiera wszelkie
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projekty sprzyjające wykorzystaniu lokalnych zasobów dla rozwoju turystycznego obszaru oraz aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców, a najciekawsze
produkty turystyczne obszaru są promowane pod wspólną marką Zielone Serce
Pomorza. Tradycje oraz bogatą kulturę Kaszubów propagują lokalne grupy działania: Bursztynowy Pasaż, Stolem, Kaszubska Droga oraz Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby (90 % ogółu mieszkańców LGD stanowi ludność kaszubska).
Natomiast na promowaniu dziedzictwa kulturowego Kociewia koncentrują swoje
działania LGD Chata Kociewia i LGD Wstęga Kociewia. Kultywowanie dziedzictwa dawnych osadników części żuławskiej – menonitów, którzy pozostawili po
sobie bogatą kulturę materialną, zadbane wioski i liczne cmentarze, wynika ze
strategii lokalnych grup działania – Trzy Krajobrazy oraz Żuławskiej. Podkreślić
należy, że coraz więcej turystów zainteresowanych jest regionalizmami i poszukiwaniem lokalnych odmienności.

4. Produkty regionalne i tradycyjne elementem dziedzictwa
kulturowego regionu
Region pomorski charakteryzuje znaczący potencjał produkcyjny gospodarstw
rolnych, gdzie stosowane są tradycyjne metody uprawy bez środków chemicznych
i mineralnego, intensywnego nawożenia. Zdrowa żywność wytwarzana jest w gospodarstwach ekologicznych, których liczba na badanym terenie systematycznie
wzrasta. W 2018 roku w województwie pomorskim funkcjonowało 540 gospodarstw ekologicznych8, podczas gdy w 2004 roku jedynie 66 rolników prowadziło
produkcję metodami ekologicznymi [Czapiewska 2016].
Kuchnia Pomorska to kuchnia subregionów: Kaszub, Kociewia, Żuław i Powiśla. Odzwierciedleniem specyfiki i bogactwa kulinarnego województwa jest
lista produktów tradycyjnych, prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Na ministerialną listę9 zostało dotychczas wpisanych 178 potraw, przyrządzanych w regionie według starych receptur i tradycją związanych z Pomorzem
(9,7% wpisanych na krajową listę produktów tradycyjnych pochodzi z regionu).
W województwie pomorskim w latach 2006-2019 najwięcej produktów regionalnych zarejestrowanych zostało na liście w kategoriach: dania gotowe i potrawy
(52 produkty, tj. 29,2% produktów ogółem w regonie), piekarnicze i cukiernicze
(30; 16,8%) oraz mięsne (27; 15,1%). Wśród dań dominują potrawy z ryb, ziem8 https://bdl.stat.gov.pl (dostęp z dnia 1.10.2019)
9 Lista Produktów Tradycyjnych została utworzona na mocy ustawy z 17 grudnia 2004 roku

o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2005 r. nr 10, poz. 68, z późn. zm.). Listę prowadzi Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi we współpracy z Marszałkami Województw.
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niaków, grzybów oraz zupy i dania mięsne. Największą liczbę produktów regionalnych zarejestrowano na krajowej liście w 2006 i 2008 roku - odpowiednio 30 i 31
(tabela 3). Pierwszym zarejestrowanym produktem regionalnym w województwie
pomorskim była okrasa z gęsiny (22.02.2006 r.), natomiast ostatnim dotychczas
wpisanym na listę produktem jest nalewka z kwiatów bzu czarnego (14.06.2019 r.).

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Lata
Kategorie
produktów

Ogółem

Tabela 3
Produkty tradycyjne regionu pomorskiego zarejestrowane na krajowej
liście ministerialnej w latach 2006-2019

Mleczne

-

-

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

4

Mięsne

2

2

2

7

1

5

1

-

3

4

-

-

-

-

27

Rybołówstwa

3

2

1

1

-

5

1

-

4

-

-

-

-

-

17

Warzywa
i owoce

2

1

4

2

-

1

1

-

4

-

-

1

-

-

16

Piekarnicze
i cukiernicze

6

4

6

1

-

2

2

1

6

1

-

1

-

-

30

Oleje
i tłuszcze

-

2

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

5

Miody

-

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Dania gotowe
i potrawy

12

10

10

5

-

5

1

-

4

5

-

-

-

-

52

Napoje

5

1

6

1

-

1

1

1

-

1

1

1

-

1

20

Inne

-

2

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

-

5

OGÓŁEM

30

26

31

18

1

21

7

2

22

15

1

3

1

1

178

Źródło: Opracowanie na podstawie listy produktów tradycyjnych MRiRW (według
stanu na dzień 17.10.2019r), www.minrol.gov.pl (dostęp z dnia 19.10.2019).

Według Kuchni Pomorskiej za najbardziej specyficzną cechę kuchni kaszubsko-pomorskiej i gdańskiej uważa się powszechne bogactwo ryb i potraw rybnych
zarówno z ryb morskich, jak i słodkowodnych, które żyją w kaszubskich jeziorach [Ditrich i Słubik 1998]. Pomorze to też jeden z najbardziej grzybodajnych
regionów w Polsce, znany z obfitości owoców leśnych, które od wieków stanowiły
dodatek do przyrządzanych potraw (borówki, czarna jagoda,). Owocem bardzo
cenionym na Kaszubach jest żurawina, obficie występująca w pomorskich lasach
i na torfowiskach. Owoce leśne stanowią także doskonałą bazę do sporządzania
nalewek. W regionie, wytwarzane są także miody pitne, jak np. kaszubski miód
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pitny, od 2008 roku na krajowej liście. Nalewki powstające na bazie owoców, ziół
i miodów są charakterystyczne dla pomorskiej kuchni staropolskiej. Wśród potraw ziemniaczanych oryginalna jest kiszka kaszubska czy plińce kaszubskie, zaś
na Kociewiu tradycyjnym daniem jest szandar kociewski. Popularny jest też kaszubski sernik z ziemniakami czy kaszubski chleb żytni na ziemniakach, będący
ważnym elementem tożsamości i dziedzictwa kulturowego Kaszub. W pomorskiej kuchni ważną rolę odgrywały niegdyś zupy, jak żur, zupa z żółtej brukwi
i prosty wywar z ziemniaków z zacierkami zwany zupą zagraj lub dziadowską
zupą [Czapiewska 2017a].
Prezentowany region wyróżniał się bogactwem i różnorodnością kulinarną,
na którą oddziaływały nowinki z krajów Europy, docierające przez Bałtyk. Dzięki
temu wpływowi subregiony wzbogacały rodzime tradycje, nadając im szczególny
charakter. Przykładem mogą być liczne wyroby piekarnicze i cukiernicze, w tym
tradycyjnie wypiekane w kamionkach i na zakwasie pieczywo oraz charakterystyczne ruchanki, fefernuski kociewskie i kuchy (m.in. kaszubski kuch marchwiowy, młodzowy kuch z kruszonką).
Pierwszym w regionie produktem objętym ochroną przez prawo unijne – zarejestrowanym jako Chronione Oznaczenie Geograficzne w Unii Europejskiej – jest
truskawka kaszubska (kaszëbskô malëna)10. Uprawiana jest na obszarze o sprzyjających warunkach klimatycznych – powiaty: kartuski, kościerski, bytowskiego
oraz gminy: Przywidz, Wejherowo, Luzino, Szemud, Linia, Łęczyce oraz Cewice.
Zatem za pośrednictwem Listy Produktów Tradycyjnych, ochronie podlega
dziedzictwo kulturowe wsi, co w dużym stopniu przyczynia się do zwiększenia
atrakcyjności terenów wiejskich oraz rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej.
Lokalne surowce rolne i środki spożywcze zastosowane do starych receptur na
dania regionalne, od lat oferowane turystom w gospodarstwach agroturystycznych, coraz częściej są wykorzystywane przez restauratorów i przetwórców żywności, czego przykładem może być szlak jaki tworzą członkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie (restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, lokalni
producenci i przetwórcy). Miejsca oznaczone logo z białą kucharską czapką są
wyjątkowe, gdyż nie tylko oferują lokalne i regionalne produkty oraz potrawy, ale
także promują zwyczaje i kulturę regionu, zwłaszcza jego historię, ludową muzykę i rękodzieło. Ciekawą propozycją dla turystów, jak i smakoszy jakościowych
kulinariów, jest Szlak „Gdańsk-Pomorskie Culinary Prestige”. Tworzą go restauracje z całego regionu pomorskiego, przygotowujące potrawy w zgodzie z przyjętą filozofią slow food, dania autorskie, bazując na regionalnych produktach, na
najwyższym europejskim poziomie. Szlak kulinarny to nie tylko oferta restauracyjna, ale również szereg wydarzeń kulinarnych opartych tematycznie na regio10 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku.
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nalnych specjałach, dopełniających tym samym ofertę kulinarną prezentowanego
obszaru (np. Noc Restauracji, Sopot od kuchni, czyli Slow Food Festival, Święto
Szparagów, Chmielaton, Festiwal Żurawiny, Truskawkobranie, Pomorska Gęsina
na św. Marcina, Festiwal Pomuchla)11. Istotnym elementem promocji kuchni regionu jest również, organizowany od 2001 roku, konkurs na najlepszy regionalny
i lokalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie czy potrawę regionalną
i lokalną – „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.
Region ma szczególne znaczenie w przypadku produktów regionalnych i tradycyjnych, bo staje się on wyznacznikiem ich odrębności, oryginalności i specyfiki, którą można spotkać tylko w danym miejscu. Produkty regionalne i tradycyjne
z jednej strony zawdzięczają swoją specyfikę identyfikowaniu ich z określonym
regionem, zaś z drugiej – pomagają kształtować pozytywny wizerunek obszaru,
z którego pochodzą [Tańska-Hus i Minta 2012]. Z kolei troska o budowanie wizerunku gmin to wiele korzyści dla środowisk lokalnych, a mianowicie dbałość
o podtrzymanie historycznych tradycji, rozwój współdziałania pomiędzy mieszkańcami i władzami samorządowymi na rzecz swojej gminy, przyciąganie turystów krajowych i zagranicznych, czego konsekwencja są korzyści materialne, zarówno dla mieszkańców, jak i budżetów gmin [Grzybek i Kawa 2012].

5. Podsumowanie
Lokalny charakter kultury wsi we wszystkich jej wymiarach - materialnych, społecznych, duchowych – odnosi się przede wszystkim do konkretnego miejsca
w przestrzeni i własnych zasobów: przyrodniczych, ludzkich, społecznych, kulturowych, które wieś stanowiły i nadal wpływają na jej specyficzną tożsamość. Ważnym warunkiem do tworzenia atrakcyjnego produktu turystycznego i przyciągania turystów do miejscowości czy regionów są inwestycje turystyczne, walory
przyrodnicze, zabytki, dziedzictwo kulturowe czy organizacja folklorystycznych
i regionalnych imprez kulturalnych. Imprezy te, często cykliczne w ramach sezonu, znacznie podnoszą atrakcyjność waloru, często generując większość ruchu
turystycznego albo wydłużając średni pobyt turysty [Benesteau i Morin 2001].
Dziedzictwo kulturowe odgrywa zatem bardzo ważną rolę w rozwoju turystyki. Turysta pragnie spędzić wolny czas w sposób aktywny, czerpiąc jak najwięcej
korzyści ze świadomego obcowania z kulturą, tradycją i krajobrazem regionu.
Rola dziedzictwa kulturowego wsi w turystyce jest ważna, gdyż stanowi źródło oferty turystycznej o charakterze wiodącym i komplementarnym. W istotny
sposób poszerza ofertę regionu i to często jako oferta związana z jakością, dzięki
czemu wpisuje się w tendencję tworzenia produktu. Z drugiej strony, niebagatelną
11 http://pomorskie.eu/dziedzictwo-kulinarne-pomorskie (dostęp z dnia 11.03.2019).
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jest także rola turystyki dla zachowania dziedzictwa dla przyszłych pokoleń, poprzez jego racjonalne wykorzystanie w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju
[Widawski 2011]. Warto dodać, iż dziedzictwo kulturowe coraz częściej traktowane jest jako ważny czynnik rozwoju lokalnego (sposób na aktywizację gospodarczą, tworzenie nowych miejsc pracy oraz kreowanie pozytywnego wizerunku
danego obszaru).
W przypadku województwa pomorskiego, duże natężenie zabytkowej architektury wiejskiej („Kraina w Kratę”) niespotykane nigdzie indziej w Europie, podkreśla unikalny charakter tego regionu i daje duże możliwości jego wykorzystania
w kulturze i turystyce, wzmacniając tym samym jego potencjał. W wielu gminach,
w których agroturystyka stała się znaczącym źródłem dochodów, odkrywane są
na nowo zapomniane tradycje. Turystyka wiejska daje szansę np. powrotu do
tradycji kuchni regionalnej - kaszubskiej i kociewskiej, tradycyjnych zajęć i zabaw, a nawet tradycyjnej zabudowy wiejskiej. Kaszubi, kociewiacy, słowińcy wykształcili odrębną kulturę, obyczaje, język (gwarę ludową), oparte na tradycjach
historycznych. Dzięki tej różnorodności kulturowej, pomorskie ośrodki kultury
ludowej charakteryzują się obecnie dużą atrakcyjnością turystyczną. Z analizy
wynika, iż szczególne znaczenie ma kultura kaszubska, która dzięki staraniom
różnych instytucji, a także samych mieszkańców Kaszub, jest w regionie wciąż
„żywa”. Tradycję kaszubską propagują m.in. parki kulturowe i etnograficzne oraz
lokalne grupy działania. Natomiast kuchnia kaszubska jest doceniana dzięki potrawom wpisanym na listę produktów tradycyjnych.
W przyszłości należy podejmować różnorodne działania służące ochronie
dziedzictwa kulturowego wsi regionu pomorskiego, które będą kreować ich rozwój. Ochrona wiejskości krajobrazu wymaga kultury przestrzennej, która łączy:
walory użytkowe, racjonalność ekonomiczną, dbałość o środowisko, szacunek
dla tradycji i walory estetyczne. Odnosząc się jednak do krajobrazu wsi i jego
aspektów wizualnych, należy pamiętać, że na kształt i wizerunek mają również
wpływ czynniki dziedzictwa niematerialnego - mieszkańcy, tradycja, wierzenia
oraz zwyczaje, wpływające na charakter wsi czy polityka regionu.
Dziedzictwo kulturowe regionu pomorskiego jest kapitałem, którego odpowiednie wykorzystanie może przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich
i wzrostu natężenia ruchu turystycznego na badanym terenie. Pielęgnowanie
duchowej i materialnej spuścizny pomorskich wsi pomaga lokalnej społeczności w zachowaniu odrębności regionalnej, która powinna być wykorzystywana
w tworzeniu atrakcyjnych, unikalnych ofert turystycznych [Czapiewska 2017b].
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Dziedzictwo kulturowe jest ważnym czynnikiem życia i działalności każdego człowieka.
Celem artykułu jest zobrazowanie zasobów dziedzictwa kulturowego wsi regionu pomorskiego, które dowodzą znaczących możliwości rozwoju turystyki wiejskiej na tym obszarze.
W opracowaniu przedstawiono ideę dziedzictwa kulturowego oraz wskazano konkretne
działania podejmowane w zakresie ochrony dziedzictwa wsi (skanseny, parki kulturowe). Badany obszar charakteryzuje się unikatowym środowiskiem, walorami krajobrazowymi oraz
różnorodnością kulturową, wynikającą z tożsamości regionalnej i lokalnej. Uwypuklono
najważniejsze wyróżniki tożsamości kulturowej Kaszubów oraz określono ich rolę w rozwoju turystyki wiejskiej. Dziedzictwo kulturowe analizowano w relacji do turystyki w skalach
lokalnej i regionalnej, z akcentem na kulinarny komponent – produkty regionalne i tradycyjne. Odpowiednie wykorzystanie dziedzictwa kulturowego może przyczynić się do rozwoju
obszarów wiejskich i wzrostu natężenia ruchu turystycznego w regionie pomorskim.
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Cultural heritage is an important factor in everyone’s life and activities. The purpose of
the article is to illustrate the resources of cultural heritage of the villages of the Pomeranian
region, which prove significant opportunities for the development of rural tourism in this
area. The study presents the idea of cultural heritage and indicates specific actions taken
to protect the heritage of the village (ethnographic museums, cultural parks). The studied
area is characterized by a unique environment, landscape values and cultural diversity resulting from regional and local identity. The most important distinguishing features of the
Kashubian cultural identity were highlighted and their role in the development of rural
tourism was determined. Cultural heritage is analyzed in relation to tourism on a local
and regional scale, with an emphasis on the culinary component - regional and traditional
products. Appropriate use of cultural heritage may contribute to the development of rural
areas and the increase of tourist traffic in the Pomeranian region.
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1. Wstęp
Agroturystyka ma istotny wpływ na rozwój obszarów wiejskich i cennych przyrodniczo. Domeną tej formy turystyki jest przestrzeń zapewniająca bliskość natury [Sieczko i Sieczko 2018] i swobodę poruszania się, ograniczająca kontakt z anonimowym tłumem i dająca możliwość osobistego kontaktu z innymi mieszkańcami wsi, turystami, sprzyjająca uprawianiu wielu sportów na świeżym powietrzu
itp. [Wiatrak 2003]. Rozwój agroturystyki jest uwarunkowany występowaniem
wielu czynników, takich jak zabytki architektoniczne czy miejsca o wysokich
i różnorodnych walorach przyrodniczych [Uglis, Jęczmyk 2015, Niedziółka 2016,
Wojcieszak, 2017]. Sikora [2012] określa agroturystykę, jako tą formę turystyki,
która preferuje bliski związek turystów z miejscową społecznością, wykorzystanie
walorów wsi i jej okolicy oraz istniejącej zabudowy w taki sposób, aby w jak największym stopniu zachować środowisko przyrodnicze.
Z drugiej strony są też czynniki, które mogą ograniczać rozwój turystyki. Słaba infrastruktura turystyczna, a przede wszystkim brak cennych walorów i odpowiedniej promocji regionów z potencjałem turystycznym, nie zachęca turystów do
odwiedzenia danego miejsca [Fornal-Pieniak 2011]. Zdaniem Kiniorskiej [2011]
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atrakcje i walory obszarów cennych przyrodniczo należą do podstawowych elementów wyróżnienia regionów turystycznych. Ich mozaika i oryginalność przekłada się w znacznym stopniu na rozwój ruchu turystycznego, który musi być
uzupełniany zagospodarowaniem turystycznym. Bez pełnego, o wysokiej jakości
zaplecza organizacyjnego, zarówno walory przyrodnicze jak i antropologiczne pozostałyby niewykorzystane. Zdaniem Sawickiego [2007] człowiek jest elementem
przyrody i nie może istnieć bez kontaktu z nią. Spotykanie się z innymi ludźmi na
tle pięknego malowniczego krajobrazu gór, lasów, parków czy pól powoduje odnowę naszej codzienności w otoczeniu przyrody, stajemy się spokojniejsi. Spośród
cennych walorów przyrodniczych szczególne znaczenie w turystyce mają obszary
prawnie chronione, a więc rezerwaty, parki narodowe, parki krajobrazowe. Aktualny stan środowiska przyrodniczego na przeważającej części obszarów wiejskich
w Polsce sprzyja rozwojowi agroturystyki, zazwyczaj jakość tego środowiska jest
wysoka [Knecht 2009].
Zdaniem Kozaka [2011], stan środowiska przyrodniczego i ciekawy krajobraz należy uznawać jako jeden z kluczowych czynników kształtujących wartości i strukturę ruchu turystycznego. Miejsca i obszary, które wyróżniają się cenną różnorodnością świata przyrody, niezwykłym krajobrazem, bogatą historią
i występującymi obiektami związanymi z działalnością człowieka, przeważnie są
gwarantem udanego wyjazdu turystycznego. Należy rozwijać działalność agroturystyczną, ale ważne jest, aby mieć na uwadze, że trzeba chronić obszary cenne
przyrodniczo. Zbyt duży niekontrolowany napływ turystów może doprowadzić
do zniszczenia środowiska.
Obszar Ojcowskiego Parku Narodowego znajduje się w województwie małopolskim w powiecie krakowskim i położony jest na terenie czterech gmin Wielka
Wieś, Skała, Sułoszowa oraz Jerzmanowice-Przeginia. Zajmuje obszar 2145,62
ha. Posiada bardzo wysokie walory środowiska naturalnego i krajobrazu, które są
objęte ochroną prawną. Obszar parku jest jednym z najbardziej ciekawych i urokliwych terenów w tak bliskim otoczeniu Krakowa [LGD Jurajska Kraina 2017].
Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego protekcją objęte są wszystkie podzespoły środowiska przyrodniczego, ze znajdującymi się tutaj powszechnymi gatunkami roślin i zwierząt, łącznie z gatunkami bardzo rzadko występującymi. Na
tym obszarze występuje dużo gatunków roślin i zwierząt niepospolitych w innych
częściach kraju [Zachariasz 2008]. Oprócz wspaniałej przyrody Ojcowski Park
Narodowy ma na swoim terenie wiele interesujących zabytków, będących dziełem
człowieka. Najcenniejsze i najbardziej popularne obiekty zabytkowe to perła polskiego renesansu, czyli zamek w Pieskowej Skale, ruiny zamku Kazimierza Wielkiego w Ojcowie, hotel Pod Kazimierzem i kaplica na wodzie w miejscowości Ojców, która powstała w roku 1901, w weekendy udostępniona jest do zwiedzania.
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Kolejnym zabytkiem godnym uwagi jest dom pod Łokietkiem w Ojcowie i Muzeum przyrodnicze imienia Władysława Szafera, które oferuje wspaniałe wystawy
i ciekawostki dla turystów [http://www.it-jura.pl/pl/opn.php?go=zabytki 2018].
Celem opracowania była ocena wykorzystania elementów dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczo-krajobrazowego w rozwoju agroturystyki na obszarze
Ojcowskiego Parku Narodowego.

2. Metoda badań
W pierwszej części zastosowano metodę kwerendy bibliotecznej, dzięki której
dokonano analizy literatury przedmiotu z zakresu istoty agroturystyki oraz dziedzictwa kulturowego, przyrodniczo-krajobrazowego na obszarach cennych przyrodniczo.
W części empirycznej wykorzystano metodę ankietową, która posłużyła do
zebrania danych. Narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu. Badania
zostały przeprowadzone w dwóch grupach. Pierwszą z nich stanowili właściciele gospodarstw agroturystycznych z gmin znajdujących się w obszarze geograficznym Ojcowskiego Parku Narodowego, czyli na terenie czterech gmin. Było
to 32. kwaterodawców, co stanowiło ponad 90% gospodarstw agroturystycznych,
według ewidencji prowadzonej przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego [2018]. Drugą grupę tworzyli przedstawiciele otoczenia instytucjonalnego,
wspierający rozwój agroturystyki na badanym obszarze, m. in. przedstawiciele:
Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina”, czterech urzędów gmin oraz dwóch
przedstawicieli zarządu i dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego. Badania zostały przeprowadzone 2018 roku na obszarze geograficznym Ojcowskiego Parku
Narodowego. Dobór podmiotów do badań był celowy.
Przeprowadzona ocena wykorzystania elementów dziedzictwa kulturowego,
przyrodniczo-krajobrazowego dla rozwoju agroturystyki pozwoli wnioskować
o potencjale gospodarstw agroturystycznych i szerszej możliwości rozwoju turystyki.

3. Wyniki badań
Na obszarze obejmującym Ojcowski Park Narodowy przeważają usługi noclegowe w gospodarstwach agroturystycznych. Baza Noclegowa i jej wymiar są w Ojcowskim Parku Narodowym zmienne. Według ewidencji obiektów, w których
świadczone są usługi noclegowe na terenie gminy Skała zarejestrowano 3 gospodarstwa agroturystyczne i 13 obiektów typu „pokoje gościnne”. Na terenie gminy
Sułoszowa zarejestrowano 14 gospodarstw agroturystycznych, w gminie Jerzma-
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nowice 12 gospodarstw. Natomiast w gminie Wielka Wieś zarejestrowanych jest
5 gospodarstw agroturystycznych [MODR 2018]. Bazę noclegową charakteryzuje
z jednej strony sezonowość, a z drugiej w wielu przypadkach brak zgłoszenia do
ewidencji prowadzonych usług. W tej sytuacji nie ma możliwości określenia ile
tak naprawdę jest miejsc noclegowych łącznie z pokojami gościnnymi.
Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza wywiadu. Ze względu
na niewielki obszar badań nie przeprowadzono charakterystyki ilościowej. Nie
było znaczących różnic w odpowiedziach pomiędzy poszczególnymi grupami
wiekowymi, czy zawodowymi. Natomiast wyniki te mogą stanowić podstawę do
przeprowadzenia szerszych badań na obszarach cennych przyrodniczo.
Kwestionariusz wywiadu wypełniły 32 osoby zamieszkujące i prowadzące działalność agroturystyczną na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Większość
badanych respondentów stanowiły kobiety. Ich odsetek wyniósł 78%, w porównaniu do 22% jakie stanowili mężczyźni. Wśród badanych właścicieli gospodarstw
agroturystycznych najwięcej było osób między 31-45 rokiem życia (62,5%). Kolejne pod względem liczebności grupy wiekowe stanowią osoby w wieku od 46-60
lat (15,6%) oraz powyżej 60 roku życia (12,5%), a w przedziale 18-30 lat (9,4%).
Spośród wszystkich osób, które wypełniły kwestionariusz wywiadu, najwyższy
odsetek, bo aż 50%, stanowiły osoby z wykształceniem zawodowym. Nieco mniej
było osób z wykształceniem średnim – 31,25%. Najmniej ankietowanych zadeklarowało wykształcenie wyższe (12,5%) lub podstawowe (6,25%).
Ankietowani kwaterodawcy posiadali niewielkie gospodarstwa rolne. Ponad
50% powyżej 1 ha, pozostała część to gospodarstwa ze średnią wojewódzką ok.
3,5 ha. W większości gospodarstw agroturystycznych goście przyjmowani byli sezonowo, od maja do października, zdarzali się też turyści w okresie świątecznym,
zimą. Przyjmowani goście to zarówno stali klienci z Polski jak i turyści zagraniczni.
Wszyscy kwaterodawcy zapewniali atrakcje i udogodnienia dla turystów.
Najczęściej wskazywane odpowiedzi to ogniska, grill, jazda konna. Według respondentów większość gości spędza wolny czas na turystyce pieszej i zwiedzaniu
zabytków. W ocenie respondentów atrakcyjność turystyczna parku została oceniona jako bardzo duża, według nich przyroda i krajobraz naturalny determinują
rozwój turystyki, a dziedzictwo kulturowe odgrywa bardzo dużą rolę.
Gospodarstwa agroturystyczne w Ojcowskim Parku Narodowym najczęściej
odwiedzane były przez grupy osób młodych uprawiających sport oraz przez rodziny z dziećmi, które przyciągały głównie zabytki architektury, szlaki piesze i rowerowe oraz niski koszt pobytu w gospodarstwach agroturystycznych na tym terenie (35 – 45 zł za nocleg). Zdaniem właścicieli gospodarstw agroturystycznych
najczęściej odwiedzane przez turystów obiekty na terenie parku to zamek w Pieskowej Skale, jaskinia Łokietka oraz zamek w Ojcowie.
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Jednak na pytanie dotyczące infrastruktury turystycznej w granicach parku
większość kwaterodawców odpowiedziała, że jest ona niewystarczająca, brakuje
parkingów i toalet oraz koszy na śmieci. Zaniedbane są także szlaki.
Z analizy uzyskanych odpowiedzi na pytania z kwestionariusza wywiadu wynika, że w opinii właścicieli gospodarstw agroturystycznych przyroda i krajobraz
naturalny determinują rozwój turystyki, a dziedzictwo i jego promocja odgrywa
bardzo dużą rolę. Według ich sugestii, w parku potrzebne są zmiany, aby odwiedzający go turyści byli bardziej zadowoleni. Należałoby, wyznaczyć dodatkowe
ścieżki przyrodnicze i je zrealizować, a także zaprojektować kolejne szlaki piesze,
rowerowe, szlaki edukacyjne czy tematyczne, które pozwoliłyby turystom na pogłębianie wiedzy o lokalnej kulturze i przyrodzie.

4. Otoczenie instytucjonalne w rozwoju agroturystyki
Istotnym czynnikiem w rozwoju agroturystyki na terenie Ojcowskiego Parku
Narodowego jest odpowiednia pomoc i działania poszczególnych instytucji. Do
podmiotów otoczenia instytucjonalnego zaliczają się przedstawiciele lokalnych
grup działania, urzędy gminy, przedstawiciele zarządu OPN, Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Krakowie, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izba Rolnicza, organizacje
turystyczne jak na przykład Małopolska Organizacja Turystyczna, i Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Sukces w rozwoju zależy
przede wszystkim od wzajemnej współpracy organizacji władz gminnych i mieszkańców.
Szczególnie istotną rolę w rozwoju agroturystyki na terenie Ojcowskiego Parku
Narodowego, odgrywa lokalna grupa działania (LGD). LGD są to organizacje pozarządowe, które są partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD działają na obszarze
praktycznie całego kraju jako stowarzyszenia i są dobrowolnymi, samorządnymi,
trwałymi zrzeszeniami osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego [Brelik, Bogusz 2011]. Grupy te dbają o zachowanie dziedzictwa
kulturowego terenów wiejskich i rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki.
Na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego duży wpływ na rozwój agroturystyki mają przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina. Ponadto
agroturystykę w tym regionie wspierają urzędy gmin Skała, Sułoszowa, Wielka
Wieś, Jerzmanowice-Przeginia oraz przedstawiciele zarządu Ojcowskiego Parku
Narodowego.
W wyniku wywiadu z pracownikiem Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina uzyskano informacje, że do głównych zadań tej grupy należą działania pro-
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mujące atrakcyjność poszczególnych gmin, mobilizowanie lokalnej ludności do
aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów gmin, zachęcanie do zakładania gospodarstw agroturystycznych i własnych biznesów, poprawa infrastruktury
i warunków społecznych, udzielanie porad, a także promocja agroturystyki. oraz
realizacja założonej lokalnej strategii zrównoważonego rozwoju. Ponadto LGD
podejmuje działania w zakresie rozwoju wykorzystania zasobów naturalnych,
ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego, zajmuje się również organizowaniem niektórych wydarzeń kulturowych i imprez cyklicznych, które mają za zadanie wyróżnić ten obszar na tle innych.
Lokalna Grupa Działania promuje atrakcyjność turystyczną obszaru Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez liczne przewodniki turystyczne, mapy turystyczne obszaru, broszury, ulotki oraz katalogi. Katalogi informacyjne i turystyczne są przygotowane w profesjonalny sposób, tak, aby zachęcały do odwiedzenia
tych okolic i zapoznania się z miejscowymi zabytkami i kulturą. Lokalna Grupa
Działania ma na swoim koncie liczne zrealizowane małe projekty odnowy i rozwoju wsi, których celem jest m.in. zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Jeżeli chodzi o urzędy gminy, to prowadzą one ewidencje liczby gospodarstw
agroturystycznych. Ważnym obowiązkiem dla gmin jest nadzorowanie wyglądu
poszczególnych wsi oraz pomoc w przygotowaniu cyklicznych imprez np. jarmarków, dożynek czy innych imprez kulturalnych. Kolejnym ważnym zadaniem jest
właściwe oznakowanie tras rowerowych, szlaków turystycznych, oraz umiejscowienie punktów informacyjnych dla turystów we właściwych miejscach.
Z przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielami gmin, okazało się, że jest
dużo niezgłoszonych obiektów noclegowych. Są problemy m.in. z rozbudową, ponieważ nie ma na to pozwoleń. Liczba gospodarstw agroturystycznych jest zmienna. Wynika to z faktu, że niektórzy rezygnują, ponieważ nie mogą być w domu, bo
pracują i nie ma kto prowadzić tej działalności. Urzędy gminy w celu poprawy sytuacji w agroturystyce wykonują podstawowe zadania takie jak dbanie o utrzymanie zabytków i zwiększanie ich atrakcyjności, pilnowanie działań obiektów agroturystycznych i ich kontrola, urządzenie ośrodków rekreacyjnych i sportowych,
a ponadto organizowanie szkoleń dla osób, które chcą podjąć własną działalność,
oraz poprawić dostępność komunikacyjną.
Kolejną instytucją, która pełni ważną rolę jest dyrekcja i zarząd Ojcowskiego
Parku Narodowego, która stoi na jego straży. Dyrekcja i zarząd udostępniają park
dla celów naukowych, turystycznych i edukacyjnych. Tworzą prawa, zakazy i nakazy, jakich trzeba przestrzegać znajdując się na terenie parku. Jeżeli chodzi o agroturystykę, dyrekcja parku jest przeciwna wznoszeniu jakiejkolwiek nowej zabudowy
i nie wydaje na to pozwoleń. Akceptuje aktualny stan bazy agroturystycznej, ponieważ przyczynia się ona do poprawy sytuacji materialnej lokalnej społeczności.
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Dochody z turystyki to też pieniądze dla parku, które są potrzebne, żeby go chronić.
Coraz większy ruch turystyczny i przeludnienie parku w długie weekendy niesie
jednak duże zagrożenia. Negatywne skutki to zbyt duży ruch samochodowy i emisja
spalin oraz hałas. Osoby nieodpowiedzialne, które łamią przepisy, zaśmiecają park
i chodzą poza wyznaczonymi szlakami niszcząc przyrodę. Obecnie nie ma zgody na
budowanie nowych parkingów, domów, hoteli czy pensjonatów na terenie parku,
tylko jest taka możliwość poza jego granicami. Niepokojąca jest coraz większa presja związana z budownictwem i inwestycjami, jakie prywatne podmioty chciałyby
wykonać na terenie parku, a na jakie nie ma zgody ze strony dyrekcji i zarządu.

5. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczokrajobrazowego w obszarze badań
Przeprowadzone badania zarówno z właścicielami gospodarstw agroturystycznych
jak i przedstawicielami otoczenia instytucyjnego potwierdziły, że dziedzictwo przyrodniczo-krajobrazowe jest dobrze wykorzystywane przez społeczność lokalną,
która prowadzi działalność agroturystyczną. Walory przyrodniczo-kulturowe przyciągają znaczącą cześć turystów na obszar Ojcowskiego Parku Narodowego. Doskonałość turystyczna i odpowiednia lokalizacja, w niedalekiej odległości od dużych
miast skutkuje tym, że teren parku jest często odwiedzany przez rodziny z dziećmi,
grupy szkolne oraz osoby indywidualne. Podczas pobytów przeważają pobyty jednodniowe, a nawet kilkugodzinne. Na terenie parku przeważa turystyka rekreacyjna i krajoznawcza, z przewagą turystyki pieszej. Dużą popularność zyskuje turystyka rowerowa. Obecna infrastruktura turystyczna jest wystarczająca, ale wymaga
jeszcze zmian i inwestycji. Obejmuje szlaki, miejsca widokowe, dostępne do zwiedzania jaskinie oraz parkingi i gastronomię. Lokalne zabytki i miejscowe tradycje
są elementami ważnego dziedzictwa kulturowego i historycznego zarówno obszaru
obejmującego park jak i całego kraju. Atuty dziedzictwa na tym obszarze muszą być
chronione oraz użyte w procesie szeroko pojętego rozwoju społecznego i gospodarczego. Ważne zabytki, obok wartości przyrodniczych są dużą atrakcją turystyczną
obszaru, a promowanie lokalnej kultury może poprawiać więzi społeczne oraz integrację mieszkańców. Tradycja i obyczaje takie jak lokalne potrawy, pieśni, legendy
to także elementy dziedzictwa kulturowego. Elementy te przypominane i promowane są w trakcie imprez cyklicznych i kulturowych odbywających się w okresie
letnim. Jak już wspomniano, stanowią one ważny czynnik integrujący z lokalną
społecznością i wzmacniający poczucie tożsamości oraz identyfikację z miejscem
zamieszkania. Omawiane dziedzictwo tworzy możliwość rozwojową obszaru pod
względem turystyki. Ważne jest, aby podejmować odpowiednie starania, które będą
wyróżniać i promować Ojcowski Park Narodowy o każdej porze roku.
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6. Podsumowanie
Przeprowadzone badania potwierdziły, iż badany obszar charakteryzuje się licznymi walorami przyrodniczo - krajobrazowymi oraz kulturowymi, które są wykorzystywane przez lokalnych mieszkańców i właścicieli gospodarstw agroturystycznych jako magnes dla turystów. Obszar ten posiada krajobraz, który cechuje
się dużą różnorodnością.
Walory Ojcowskiego Parku Narodowego pozwalają na stwierdzenie, że analizowany obszar ma duży potencjał turystyczno-rekreacyjny, w którym dobrze rozwija się działalność agroturystyczna.
W rozwoju agroturystyki i wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczo-krajobrazowego ważną rolę odgrywa wsparcie otoczenia instytucjonalnego, które zajmuje się przede wszystkim promocją obszaru, a także organizacją
lokalnych imprez.
Podsumowując, należy stwierdzić, iż otoczenie instytucjonalne, czyli Lokalna
Grupa Działania Jurajska Kraina oraz urzędy gmin powinny podejmować działania mające na celu nakłanianie mieszkańców do zakładania i rozwijania działalności agroturystycznej, która stanowi doskonałą bazę noclegową dla turystów. Takie
działania powinny być jednak prowadzone za zgodą i w porozumieniu z dyrekcją
Ojcowskiego Parku Narodowego, a co za tym idzie zgodnie z wymogami obowiązującymi na obszarach cennych przyrodniczo. Należałoby zatem wykorzystywać
istniejącą bazę mieszkaniową, zamiast budować nową. Obecna infrastruktura na
terenie Ojcowskiego Parku Narodowego stanowi spójny krajobraz z otoczeniem
przyrodniczym.
Ponadto otoczenie instytucjonalne powinno podjąć działania mające na celu
edukację w zakresie funkcjonowania na obszarach cennych przyrodniczo. Nie tylko właścicieli kwater, ale także turystów.
LITERATURA
1. Brelik A., Bogusz M. (2011): Wpływ otoczenia instytucjonalnego na rozwój gospodarstw agroturystycznych w Karpatach polskich [W:] Krakowskie Studia Małopolskie.
Kraków; 19-24.
2. Fornal-Pieniak B. (2011): Ocena zabytków w krajobrazie kulturowym powiatu tarnowskiego w aspekcie turystyki. [w:] Krajobraz kulturowy a turystyka; 131 – 140.
3. Kiniorska I. (2010): Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich. Wyd. Instytut geografii Uniwersytet Humanistyczno-przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce; 48.
4. Knecht D. (2009): Agroturystyka w agrobiznesie. Wyd. C.H. Beck, Warszawa; 184.
5. Kozak A. (2011): Znaczenie zrównoważonego rozwoju turystyki w polskich parkach
krajobrazowych dla kształtowania krajobrazu kulturowego. [w:] Krajobraz kulturowy
a turystyka; 91-98.

Znaczenie dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczo-krajobrazowego ...

45

6. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego powiat krakowski agroturystyka. [http://
www.modr.pl/sub.php?mb=6&agrop=6] Dostęp 28.09.2018.
7. Niedziółka A. (2016): Czynniki rozwoju turystyki kulturowej i promocja dziedzictwa
kulturowo-historycznego na Podhalu, w: Wieś i Doradztwo, nr 1(86); 11-17.
8. Sawicki B. (2007): Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich. Wyd. Akademia
Rolnicza. Lublin; 280.
9. Sikora J. (2012): Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa, 62.
10. Sieczko A., Sieczko L. (2018): Determinanty popytu usług agroturystycznych. Problemy Rolnictwa Światowego 2018, T. 18 (33), z. 2, s. 259-269.
11. Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina. [http://
jurajskakraina.pl/wp/wp-content/uploads/2014/12/LOKALNA-STRATEGIAROZWOJU.pdf]. Dostęp 28.09.2018.
12. Uglis J., Jęczmyk A. (2015): Agritourism, a driver of sustainable development: appeal
of Wielkopolska region., Romanian rural tourism in the context of sustainable development. Present and prospects, vol. 36, Coordinators Teodor Păduraru, Dănuţ Ugureanu, Georgiana Tacu, Institute of Economic and Social Research, Iaşi Department of
Economic Research, Editura Pim, 135-148.
13. Wiatrak A. P. (2003): Baza agroturystyczna w Polsce i uwarunkowania jej rozwoju.
[W:] Turystyka wiejska w Polsce – od rozproszonych działań do kompleksowej strategii. Materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej X Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. Kraków, 10.
14. Wojcieszak M. (2017): Uwarunkowania rozwoju turystyki przyrodniczej na obszarach
metropolitalnych i jego ekonomiczne efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-886-5; 186.
15. Zabytki historyczne w Ojcowskim Parku Narodowym. [http://www.it-jura.pl/pl/opn.
php?go=zabytki] Dostęp 28.09.2018.
16. Zachariasz A. (2008): Ojcowski Park Narodowy [https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/i3/i5/i6/r1356/ZachariaszA_OjcowskiPark.pdf] Dostęp 28.09.2018.
MAŁGORZATA BOGUSZ
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STRESZCZENIE

Agroturystyka coraz częściej rozwija się na obszarach cennych przyrodniczo. Walory
tych obszarów należą do podstawowych elementów wyróżnienia regionów turystycznych.
Ich oryginalność przekłada się w znacznym stopniu na rozwój ruchu turystycznego.
Ojcowski Park Narodowy zlokalizowany jest w regionie fizycznogeograficznym Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Posiada bardzo wysokie walory środowiska naturalnego
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i krajobrazu, które są objęte ochroną prawną. Obszar ten jest jednym z najbardziej ciekawych i urokliwych terenów w tak bliskim położeniu względem Krakowa.
Celem opracowania była ocena wykorzystania elementów dziedzictwa kulturowego
oraz przyrodniczo-krajobrazowego w rozwoju agroturystyki na obszarze Ojcowskiego
Parku Narodowego. Z merytorycznego punktu widzenia wykazanie, w jaki sposób obiekty
kulturowe, przyroda i krajobraz naturalny determinują rozwój turystyki wiejskiej na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego. W opracowaniu wykorzystano źródła pierwotne
jak i wtórne. W części empirycznej przestawione zostały wyniki badań uzyskane za pomocą kwestionariusza wywiadu. Badania zostały przeprowadzone z dwoma grupami. Pierwszą z nich stanowili właściciele gospodarstw agroturystycznych z gmin znajdujących się
w obszarze geograficznym Ojcowskiego Parku Narodowego. Drugą grupę tworzyli przedstawiciele otoczenia instytucjonalnego wspierający rozwój agroturystyki na badanym obszarze, m. in. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina”, urzędów gmin
oraz przedstawiciele zarządu i dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego.
MAŁGORZATA BOGUSZ
USE OF CULTURAL, NATURE AND LANDSCAPE HERITAGE IN AGRITOURISM
DEVELOPMENT IN THE AREA OF THE OJCOWSKI NATIONAL PARK

Keywords: agrotourism, cultural heritage, natural and landscape heritage,
Ojcowski National Park
SUM M A RY

Agritourism is increasingly developing in valuable natural areas. The values of
 these areas are among the basic elements of distinguishing tourist regions. Their originality
translates to a significant extent on the development of tourism.
Ojcowski National Park is located in the physico-geographical region of the Krakow-Częstochowa Upland. It has very high values of
 the natural environment and landscape,
which are protected by law. This area is one of the most interesting and charming areas in
such a close location of Krakow.
The aim of the study was to assess the use of elements of cultural, natural and landscape heritage in the development of agrotourism in the Ojcowski National Park. From
a substantive point of view, demonstrating how cultural objects, nature and natural landscape determine the development of rural tourism in the Ojcowski National Park. The
study uses both primary and secondary sources. In the empirical part, the results of the
research obtained using the interview questionnaire are presented. The tests were conducted with two groups. The first of them were owners of agritourism farms from municipalities located in the geographical area of the Ojców National Park. The second group was
composed of representatives of the institutional environment supporting the development
of agritourism in the studied area, among others representatives of the “Jurajska Kraina”
Local Action Group, commune offices, and representatives of the management and management of the Ojcowski National Park.
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1. Wstęp
Współczesny turysta z jednej strony poszukuje autentycznych przeżyć w postaci
aktywności zawartych w ofercie (którą w znacznej części chce sam konstruować),
niekonwencjonalnych rozwiązań w bazie noclegowej (czego dowodem są m.in.
cieszące się popularnością glampingi), a z drugiej strony fascynuje się odkrywaniem dawnych, a zarazem prostych tradycji, zwyczajów i powrotem do bliskich
relacji z przyrodą. D. MacCannell zaznacza, że obecnie w turystyce coraz częściej
sprzedaje się samo doświadczenie, bez śladów materialnych [MacCannell 2005].
W kontekście tych przemian można stwierdzić z całą pewnością, że polska
wieś dysponuje ogromnym potencjałem przyrodniczo-kulturowym, pozwalającym na tworzenie niezwykle zróżnicowanych ofert, a jednym z kierunków specjalizacji są zagrody edukacyjne. Pozwalają one na efektywne połączenie wiedzy
i rozrywki, co zresztą znalazło już swoje odzwierciedlenie w terminologii anglojęzycznej - edutainment, a czego sens najlepiej oddaje stare powiedzenie: „uczyć
bawiąc, bawić ucząc” [Stasiak 2013]. Proces edukacji przebiega dwukierunkowo
– aktywizując motywację do poznawania dziedzictwa lokalnego wśród mieszkańców oraz wzbudzając chęć doświadczania tego dziedzictwa wśród turystów.
Jednak efektywność wspomnianego procesu edukacji zależy od właściwej komunikacji i przepływu informacji między gospodarzami a potencjalnymi klientami.
Należy przy tym zaznaczyć, iż wiejska turystyka edukacyjna ma przyczyniać
się do budowania wśród odwiedzających (a tymi są głównie mieszkańcy miast)
1 Wkład pracy: Sylwia Graja-Zwolińska – 90%, Dominika Darul – 10%.
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pozytywnego wizerunku wsi. Jednocześnie badacze tej tematyki podkreślają, iż
zagrody edukacyjne powinny obejmować małe przedsiębiorstwa, wykorzystujące
w swym funkcjonowaniu marketing bezpośredni, promujące gospodarstwa rolne
i ich produkty oraz kulturę pracy na roli [Petroman i in. 2016].
W perspektywie powyższych założeń w pełni zasadne jest stwierdzenie, iż zagrody edukacyjne stanowią innowacyjną formę przedsiębiorczości na terenach
wiejskich [Bogusz, Kmita-Dziasek 2015]. Wg twórców idei sieci zagród edukacyjnych w Polsce (Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie) jest to
inicjatywa prowadzona przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych:
 edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
 edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
 edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
 edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
 edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej2.
W świetle wyżej przedstawionych możliwości w zakresie edukacji, dostrzec
można jak ważne cele spełniają zagrody w zakresie przekazywania informacji, pogłębiania wiedzy oraz wreszcie komunikacji z konsumentem (głównie pochodzącym z miast) produktów wytwarzanych w efekcie pracy rolnika.
Jednak zgodnie z koncepcją przedstawioną przez Brumanna [(2014], a mówiącą o tym, że zasoby dziedzictwa kulturowego (materialne, jak i niematerialne) należy chronić przed niszczącym działaniem czasu, trzeba znaleźć konsensus
między upowszechnianiem a komercjalizacją. W świetle powyższych rozważań,
autorki artykułu postawiły sobie za cel opracowania określenie miejsca, znaczenia
dziedzictwa kulturowego wsi w ofercie wielkopolskich zagród edukacyjnych. Postawiono zatem następujące pytania badawcze:
– czy dziedzictwo kulturowe jest w ogóle obecne w ofercie wielkopolskich zagród edukacyjnych?
– w postaci jakiego typu zajęć jest ono najczęściej upowszechniane?

2. Metodyka opracowania
Dążąc do realizacji postawionego celu podjęto następujące działania:
1. Analiza materiałów wtórnych, tj. ofert wielkopolskich zagród edukacyjnych
dostępnych na portalu www.zagroda-edukacyjna.pl oraz na stronach własnych obiektów i portalach w mediach społecznościowych, jak również wy2 https://www.zagrodaedukacyjna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8, data dostępu 18.11.2019r.
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ników badań przeprowadzonych przez Darul [2018] w ramach pracy magisterskiej dotyczącej percepcji oferty wielkopolskich zagród3.
2. Pozyskanie danych pierwotnych pozwalających na określenie miejsca dziedzictwa kulturowego w ofercie wielkopolskich zagród za pomocą metody
tajemniczego klienta. Badanie polegało na wysłaniu zapytania ofertowego
do wszystkich zagród deklarujących edukację z zakresu dziedzictwa kulturowego. Metoda tajemniczego klienta (mystery shopping) jest bardzo często
stosowana zwłaszcza w badaniach marketingowych, umożliwiając zmierzenie elementów zarówno ilościowych, jak i jakościowych Jak twierdzą Kruczek i Cieszkowska [2017] może być ona stosowana w ocenie jakości produktu turystycznego lub usług turystycznych, jak również do badania usługi
świadczonej przez obiekt turystyczny [Kruczek, Cieszkowska 2017]. Zaletą
tej metody jest wg cytowanych autorów łatwość w powtarzaniu badań (przy
założeniu opracowania odpowiednich kryteriów oceny), jak również wysoka jej wartość aplikacyjna – uzyskane wyniki można przekazać zainteresowanym podmiotom, co powinno przełożyć się na relatywnie szybką reakcję
na płaszczyznach wymagających korekty.

3. Miejsce dziedzictwa kulturowego w ofercie wielkopolskich zagród
edukacyjnych
Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi powstawało na przestrzeni wieków,
w konsekwencji zachodzących przemian polityczno-gospodarczych. Spuścizna
aż dziewięciu etnicznych grup regionalnych, pielęgnowane stroje ludowe (m.in.
szamotulski czy biskupiański), folklor (np. Biesiady Koźlarskie w okolicach Zbąszynia), kuchnia regionalna (a wśród nich potrawy takie jak plyndze, ślepe ryby,
parzybroda, szagówki, pyry z gzikiem…) i specyficzna architektura (na czele
z wiatrakami w okolicach Rydzyny i Kościana) to tylko wybrane dowody na to, że
dziedzictwo kulturowe w Wielkopolsce tętni życiem i zyskuje coraz więcej sympatyków. W upowszechnianiu tego dziedzictwa aktywnie uczestniczą społeczności
lokalne w postaci stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, jak również podmioty
takie jak skanseny i muzea: Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach,
Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie, Skansen Etnograficzny w Russowie
czy Muzeum Rolnictwa w Szreniawie4.
3 Badania zostały przeprowadzone metodą ankietową na próbie na próbie 106 pracowników

placówek oświatowych i 138 rodziców z obszaru województwa wielkopolskiego.
4 https://regionwielkopolska.pl/kultura-ludowa.html (data dostępu: 20.09.2019 r.).
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Na terenie województwa wielkopolskiego istnieje obecnie 18 zagród edukacyjnych, co stanowi niespełna 7% wszystkich obiektów działających w Polsce (tabela1).
Tabela1
Liczba i struktura zagród edukacyjnych wg województw w 2019 r.
Nazwa województwa
zachodniopomorskie

Liczba obiektów

% obiektów

7

2,55

lubuskie

7

2,55

łódzkie

9

3,28

kujawsko-pomorskie

10

3,65

podlaskie

11

4,04

opolskie

12

4,38

lubelskie

12

4,38

podkarpackie

17

6,20

wielkopolskie

19 (18)*

6,93

świętokrzyskie

19

6,93

warmińsko-mazurskie

19

6,93

śląskie

20

7,30

mazowieckie

22

8,03

pomorskie

24

8,76

małopolskie

28

10,22

dolnośląskie

38

13,87

POLSKA

274

100

* - jak wynika z badań autorki obecnie funkcjonuje 18 obiektów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.zagroda-edukacyjna.pl, data dostępu 20.09.2019 r.

Warto nadmienić, iż trzy wielkopolskie zagrody edukacyjne znajdują się w gronie laureatów cyklicznie organizowanego konkursu Urzędu Marszałkowskiego na
najlepsze obiekty turystyki wiejskiej i agroturystyki.
Zagrody edukacyjne w województwie wielkopolskim oferują średnio niespełna 4 programy edukacyjne (średnia arytmetyczna wyniosła 3,63 i była nieco
wyższa od tej uzyskanej w badaniach prowadzonych przez Bogusz, Kmitę-Dziasek
[2015], przy czym rekordowy obiekt proponuje aż 7 programów (związanych tematycznie z uprawą i wykorzystaniem ziół), a dwa kolejne proponują po 6 bloków
(dotyczących kolejno ekosystemu łąkowego oraz utrzymywania alpak).
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Tabela 2
Cele edukacyjne realizowane w wielkopolskich zagrodach
Realizowane cele edukacyjne

Liczba obiektów

Edukacja w zakresie produkcji roślinnej

12

Edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej

14

Edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych

8

Edukacja w zakresie świadomości
ekologicznej i konsumenckiej

14

Edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów,
rękodzieła i twórczości ludowej

9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.zagroda-edukacyjna.pl, data
dostępu: 20.09.2019 r.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, zdecydowana większość wielkopolskich
obiektów edukuje w zakresie produkcji zwierzęcej (cechuje je bardzo zróżnicowany skład gatunkowy utrzymywanego inwentarza – począwszy od powszechnie
spotykanych w gospodarstwach gatunków, poprzez rasy rodzime takie jak świnia
złotnicka, owca wielkopolska, a skończywszy na nadal dość egzotycznych gatunkach, za jakie nadal należy uznać alpaki – co ciekawe ich poznanie oferują aż
trzy obiekty) oraz w kwestii świadomości ekologicznej i konsumenckiej (tabela
2). Najczęściej wybierana jest oferta kilkugodzinnego pobytu, a dominującą grupą
odbiorców są dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli – co koresponduje z wynikami badań przeprowadzonych przez Bogusz i Kmitę-Dziasek [2015].
Natomiast stricte edukację kulturową w programie swoich zajęć zadeklarowała
połowa gospodarzy z istniejących w Wielkopolsce zagród. Jednakże po dokładniejszej weryfikacji ofert można stwierdzić, iż jest ona realizowana w 11 obiektach, co wynika z powiązania pewnych aktywności kulturowych z przyrodniczymi w trakcie realizacji programu edukacyjnego.
W dziewięciu zagrodach istnieje możliwość poznania dziedzictwa kulinarnego w kwestii przygotowania tradycyjnych potraw, jak i zgłębiania tajników przetwórstwa, a gospodarze zdobywają nagrody i wyróżnienia w różnych konkursach
takich jak m.in.: Kulinarne Rarytasy Wielkopolskiej Agroturystyki, Smaki Regionów, Nasze Kulinarne Dziedzictwo, Wielkopolska Gala Produktów Regionalnych
i Tradycyjnych, Polski Producent Żywności etc. czy są członkami takich inicjatyw
jak Sieć Kulinarnego Dziedzictwa Wielkopolski.
Gestorzy siedmiu obiektów prezentują zwyczaje, tradycje – głównie związane
z obchodami Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.
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W pięciu zagrodach prowadzona jest edukacja w zakresie ginących zawodów
– realizowane zajęcia dotyczą warsztatu pracy plecionkarskiego, garncarskiego,
tkackiego.
Cztery zagrody stwarzają możliwość poznania rękodzieła powstającego np.
w trakcie wyplatania form z wiklinowych witek, w drodze filcowania naturalnego
włókna, przygotowywania regionalnych wycinanek i dekoracji z bibuły, czy wypiekania chlebowych figurek.
Jak widać z przytoczonych wyżej danych, program edukacyjny wielkopolskich
zagród z zakresu dziedzictwa kulturowego wsi jest bardzo bogaty i zróżnicowany.
Ograniczone są natomiast działania w zakresie promocji tego typu oferty – zaledwie trzy obiekty prezentują swoje propozycje na własnej stronie internetowej
(z czego dwa przedstawiają konkretne programy dostosowane do różnych grup
czy pór roku), a trzy dzielą się doświadczeniami w tym zakresie na profilu w mediach społecznościowych (prezentując relacje z zajęć, zapraszając do udziału
w warsztatach itp.).
Zastosowanie metody tajemniczego klienta, poprzez wysłanie zapytania ofertowego, ukazało problem słabej komunikacji z potencjalnym klientem. Odpowiedź otrzymano zaledwie od dwóch zagród edukacyjnych, których gospodarze
wskazali konkretne propozycje, dostosowane do zgłoszonych potrzeb. W obu
przypadkach zaproponowano organizację warsztatów pozwalających na poznanie
dawnych zawodów, a jednocześnie na wykonanie unikatowej pamiątki.
W kontekście przedstawionych wyżej analiz, warto przytoczyć wybrane spostrzeżenia z badań sondażowych przeprowadzonych przez D. Darul [2018].
W trakcie badań cytowana autorka przedkładała respondentom do wyboru oferty
wielkopolskich zagród edukacyjnych, z prośbą o wybranie ich zdaniem najatrakcyjniejszej. Następnie respondenci uzasadniali swój wybór.
W świetle tych badań można dostrzec, iż zarówno pedagodzy, jak i rodzice
doceniali bogaty i zróżnicowany program. Ten element był istotny dla aż 64%
badanych przedstawicieli placówek oświatowych i stanowił główną determinantę wyboru. W przypadku rodziców czynnik ten był istotny dla 36,20%, a sama
struktura odpowiedzi była dużo bardziej zróżnicowana ze względu na charakter
wypoczynku z dziećmi (trwający zazwyczaj dłużej niż 1 dobę, jak to miało miejsce
w przypadku wycieczek szkolnych, przedszkolnych).
Obie grupy badanych wskazywały, iż na wybór konkretnej oferty zagrody
wpłynął nie tylko program, ale również różnorodność form przekazywanej wiedzy (m.in. przez udział w warsztatach, konkretnych czynnościach, pracach gospodarskich).
W kontekście rozwijania oferty zagród edukacyjnych, ważne było także poznanie korzyści dostrzeganych przez respondentów z wizyty dzieci, młodzieży w tego
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typu obiektach (tabela 3). W tej kwestii opinie obu grup badanych były bardziej
zróżnicowane, co wynika z odmiennego charakteru pobytu rodziców i pedagogów. Pedagodzy zwracali uwagę w pierwszej kolejności na możliwość poznania
specyfiki życia na wsi, a rodzice na większą możliwość poznania przyrody.
Tabela 3
Korzyści z poznawania wielkopolskich zagród edukacyjnych
w opinii respondentów
W opinii rodziców

W opinii pedagogów

1. Większa możliwość poznania przyrody

1. Poznanie specyfiki życia wsi

2. Lepsze zagospodarowanie czasu wolego,
efektywniejszy wypoczynek

2. Większa możliwość poznania przyrody

3. Poznanie specyfiki życia na wsi

4. Kształtowanie szacunku do pracy innych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych
przez Darul [2018].

Niestety należy podkreślić, iż dla zdecydowanej większości badanych termin
„zagroda edukacyjna” był praktycznie nieznany – taką deklarację złożyło aż 97%
badanych rodziców i 63% pedagogów. Taki rozkład odpowiedzi potwierdza potrzebę realizacji akcji upowszechniających ideę edukacji w gospodarstwach.

4. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza oferty wielkopolskich zagród edukacyjnych z zakresu
edukacji na temat dziedzictwa kulturowego, pozwoliła na postawienie następujących spostrzeżeń:
 Propozycje zajęć są bogate i zróżnicowane, dotyczą różnych aspektów dziedzictwa kulturowego wielkopolskiej wsi, zatem wpisują się doskonale w cele
kształcenia dzieci i młodzieży, umożliwiając realizację atrakcyjnych zajęć
w terenie. Co ważne, usługodawcy stosują różne metody i techniki przekazywania wiedzy, przez co interpretacja jest atrakcyjna dla najmłodszych
pokoleń, a efektywność edukacji skuteczniejsza;
 Działania promocyjne ze strony zagród są ograniczone i wymagają dostosowania do zmieniających się potrzeb rynkowych (konieczna jest korekta
informacji zawartych na stronach oraz umieszczanie właściwie formułowanych i aktualnych komunikatów na profilach w mediach społecznościowych). Należy przy tym zaznaczyć, iż zaistniała sytuacja wynika z faktu, że
gospodarze zagród edukacyjnych reprezentują najczęściej pokolenia starsze, które nie zawsze posiadają wystarczające umiejętności swobodnego
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poruszania się w przestrzeni wirtualnej – jednakże w tej materii istnieje
ogromny potencjał do kreowania współpracy ze środowiskiem akademickim (potwierdziły to badania, jak i warsztaty dla usługodawców, prowadzone w latach 2014-2017 przez Studenckie Koło Naukowe Turystyki AgroTur,
działające na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu) [Matuszewska
i inni 2016];
 Istotne jest także nawiązanie bezpośrednich kontaktów usługodawców
z przedstawicielami placówek oświatowych, by efektywniej promować ideę
zagród edukacyjnych oraz ofertę własną;
 Komunikacja z potencjalnym klientem jest słaba (głównie na płaszczyźnie
elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej i aplikacji dostępnych
w mediach społecznościowych), co ogranicza powszechny dostęp do oferty.
Współpraca ze środowiskiem akademickim może wzmocnić markę zagród
edukacyjnych w regionie oraz uaktywnić kontakty ze środowiskiem branżowym (m.in. pedagogicznym).
W świetle postawionych wyżej stwierdzeń, za celową należy uznać organizację
warsztatów z zakresu wykorzystania współczesnych kanałów komunikacji z klientem oraz aktywne wsparcie ze strony podmiotów uczestniczących w procesie edukacji (kuratoria, stowarzyszenia branżowe etc.)., co zwiększy wiarygodność oferty
w opinii placówek oświatowych czy wreszcie rodziców. W opinii autorki skuteczna komunikacja z wybranym segmentem odbiorców upowszechni ofertę zagród
edukacyjnych, eksponując unikatowe dziedzictwo – przyrodnicze jak i kulturowe.
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WYZWANIA WOBEC WIELKOPOLSKIEJ TURYSTYKI WIEJSKIEJ.
STUDIUM PRZYPADKU ZAGRÓD EDUKACYJNYCH

Słowa kluczowe: zagroda edukacyjna, turystyka wiejska, dziedzictwo kulturowe
STRESZCZENIE

Oblicze współczesnej turystyki wiejskiej ulega przemianom w kontekście zmian zachodzących w strukturze potrzeb gości wypoczywających na wsi. Turystyka XXI wieku
koncentruje się bowiem na modelu tzw. 3 x e (education, entertainment, excitement),
opierającym się na interaktywnym procesie poznawczym, wyzwalającym emocjonalne
doznania. Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi, ze swoją spuścizną materialną, jak
i niematerialną, stwarza ogromny potencjał warty eksponowania i upowszechniania za
pośrednictwem zagród edukacyjnych.
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki wielopłaszczyznowej analizy ofert wielkopolskich
zagród edukacyjnych w zakresie eksponowania dziedzictwa kulturowego wsi. W interpretacji kluczowych wniosków odniesiono się również do badań sondażowych przeprowadzonych na próbie Wielkopolan. Zawarto tu zarówno spostrzeżenia kadry pedagogicznej,
jako tej uczestniczącej w wyjazdach do obiektów o charakterze edukacyjnym, jak również
rodziców decydujących o wyborze miejsca wypoczynku. Weryfikacji poddano nie tylko
samą ofertę wielkopolskich zagród edukacyjnych, ale również sposoby informowania
o niej i komunikowania się z klientem.
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SYLWIA GRAJA-ZWOLIŃSKA, DOMINIKA DARUL
CHALLENGES AGAINST WIELKOPOLSKA RURAL TOURISM.
CASE STUDY FOR EDUCATIONAL HAZARDS

Keywords: educational farm, rural tourism, cultural heritage
SUM M A RY

The face of contemporary rural tourism is changing in the context of changes taking
place in the structure of the needs of guests relaxing in the countryside. 21st century tourism focuses on the so-called 3 x e (education, entertainment, excitement), based on an
interactive cognitive process, triggering emotional sensations.
The cultural heritage of the Greater Poland village, with its material and intangible heritage,
creates enormous potential worth displaying and disseminating through educational farms.
This article presents the results of a multifaceted analysis of the offers of Greater Poland
educational farms in the field of displaying the cultural heritage of the village. In the interpretation of key conclusions, reference was also made to a survey conducted on a sample
of Wielkopolska. It includes both the observations of the teaching staff as those participating in trips to educational facilities, as well as parents deciding on the choice of a place of
rest. Not only the offer of Wielkopolska educational farms has been verified, but also the
ways of informing about it and communicating with the client.
e-mail: sgraja@wp.pl
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1. Wstęp
Według definicji zawartej w „Konwencji o Ochronie Światowego Dziedzictwa
Kulturowego” przyjętej w 1972 roku przez UNESCO, dziedzictwo kulturowe stanowią zabytki, zespoły budowli, miejsca zabytkowe. W definicji tej do dziedzictwa kulturowego zaliczono tylko jego materialne przejawy [Konwencja 1972].
Dopiero w Konwencji z 2003 roku uwzględniono znaczenie dziedzictwa niematerialnego oznaczającego „praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności
– jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń
kulturową – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego” [Konwencja 2003].
W pierwszej definicji ocena wartości dziedzictwa dokonana była „z punktu
widzenia historii, sztuki lub nauki”. Druga definicja uznanie tego, co należy do
dziedzictwa pozostawia w gestii wspólnot, grup, a nawet jednostek. Zauważyć tu
można tendencję do odchodzenia, w definiowaniu dziedzictwa kulturowego, od
materialności artefaktów dziedzictwa do podkreślania znaczenia dziedzictwa niematerialnego oraz od arbitralności ocen fachowców ku subiektywnym ocenom
grup i jednostek.
We współczesnym pojmowaniu dziedzictwa kulturowego, obok podkreślania jego wartości historycznej, artystycznej, estetycznej i duchowej, zaczyna się
zwracać uwagę na aspekt utylitarny dziedzictwa, na to w jakim stopniu może ono
służyć potrzebom „wspólnot, grup i jednostek”. Dziedzictwo to nie tylko wartości,
które powinny podlegać ochronie, ważne jest także to, jakie pożytki dodatkowe
można z faktu jego istnienia osiągać. Zaczęto dostrzegać znaczenie dziedzictwa
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w edukacji, we wzmacnianiu tożsamości grup i jednostek oraz w ekonomii [Piotrowski, Idziak 2001, Kobyliński 2011, Komarac 2014, Murzyn-Kupisz 2012, Nowacki 2012].
Jednocześnie zauważa się, że dziedzictwo kulturowe nie ma charakteru neutralnego, zależne jest od kontekstu społeczno-politycznego, od aktualnej oceny,
podlega ciągłym interpretacjom i reinterpretacjom. Obok dziedzictwa przyjmowanego i akceptowanego mamy do czynienia z dziedzictwem trudnym: niechcianym, obcym, kontrowersyjnym, niewygodnym, nieuświadamianym [Owsianowska, Banaszkiewicz, 2015].
Wielowymiarowość dziedzictwa kulturowego i różnorodność jego definicji
przekłada się na funkcjonowanie muzeów, do których misji należy ochranianie
dziedzictwa dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Równolegle do dyskusji dotyczących natury dziedzictwa kulturowego trwa polemika co do natury i funkcji
muzeów. W ogniu tej polemiki narodził się ruch nazywany nowym muzealnictwem lub nową muzeologią. Początki tego ruchu datują się na lata siedemdziesiąte
dwudziestego wieku. Rozwijał się on równolegle w Europie, głównie we Francji,
Niemczech Zachodnich i Wielkiej Brytanii oraz w Ameryce Łacińskiej.
Dla początków nowego muzealnictwa ważne były praktyczne doświadczenia
związane z kreowaniem eko-muzeów, jako muzeów tworzonych i zarządzanych
przez społeczności lokalne, często w formie rozproszonej, bez specjalnych „muzealnych” budynków, oferujących możliwość dotykania eksponatów i aktywne
formy zajęć [Mensch 1992].
Dla powstawania i rozwoju nowego muzealnictwa istotne znaczenie mają dokumenty (deklaracje) wypracowane podczas spotkań organizowanych pod egidą Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. Pierwszym z serii tych spotkań był
Okrągły Stół w Santiago de Chile, pod hasłem „Rola muzeów we współczesnej
Ameryce Łacińskiej”. Podczas tego spotkania zainicjowano nowe spojrzenie na
muzeum, jego misję i funkcje. Muzeum powinno być instytucją służącą społeczeństwu i przyczyniać się do angażowania obywateli w działanie, uświadamiając
im historyczne ramy egzystencji i pokazując, co może być źródłem obecnych problemów. Jeżeli obiekt muzealny ma być „kręgosłupem” muzeum, jego uzasadnieniem i punktem wyjścia, to powinien on być interpretowany na wiele sposobów
i wpisywany w panoramę rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturowego.
Chociaż muzeum może też istnieć bez namacalnych obiektów, koncentrując się
na wartościach niematerialnych [Teruggi 1973].
W rozumieniu nowej muzeologii muzea powinny uczestniczyć we wzmacnianiu tożsamości indywidualnych i zbiorowych, w tworzeniu więzi społecznych,
w edukacji dla przyszłości, we wzmacnianiu kapitału kulturowego i wreszcie we
wspieraniu lokalnej gospodarki. Wynika to w dużej mierze z postulatów nowego
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muzealnictwa. Zakłada się w nich spełnianie przez muzea następujących potrzeb
[Declaration 2010, Idziak, 2003]:
 Przechodzenia od orientacji na obiekty muzealne do orientacji na społeczeństwo;
 Udziału społeczności lokalnych w tworzeniu muzeów i w zarządzaniu nimi;
 Poszerzenia pojęcia obiektów muzealnych i wychodzenia poza wymagania
ich namacalności, ruchomości oraz autentyczności;
 Zmiany sposobów prezentacji obiektów muzealnych;
 Dążenia do ochraniania i prezentowania zabytków in situ;
 Decentralizacji pojęcia muzeum – zamiast jednego budynku, czy kompleksu muzealnego tworzone są układy sieciowe: muzeum, jako organizacja łącząca różnego typu zbiory i kolekcje rozproszone w terenie, muzeum bez
murów;
 Racjonalizacji finansowania muzeów i zarządzania nimi, w kierunku instytucji o charakterze quasi rynkowym.
Doceniając zasadność tych postulatów można jednak spytać, czy tworzone
według nich przedsięwzięcia są w dalszym ciągu muzeami. Gdyby odwołać się
do tekstu ustawy o muzeach [Ustawa 2019], to raczej nie. Stąd posługiwanie się
słowem „muzeum” w odniesieniu do opisywanych tu konceptów należy traktować umownie i godzić się na jego używanie ze względu na brak bardziej trafnych
określeń.
W niniejszym opracowaniu opisano przykłady społecznego i gospodarczego
wykorzystania zasad nowego muzealnictwa do tworzenia produktów turystyki
kulturowej we wsiach charakteryzujących się trudnym dziedzictwem kulturowym
i jednocześnie niedostatkiem innych czynników rozwojowych.

2. Metodyka i organizacja badań
W badaniach, które są podstawą niniejszego opracowania wykorzystano metodologię antropologii stosowanej, zakładającą zorientowanie badań na cele społecznie użyteczne. Proces badawczy jest zdefiniowany w tym przypadku nie jako
dyscyplina, ale jako problem, który należy rozwiązać [Willigen 1993]. Wyniki takich badań można wykorzystać w zmianach społecznych i kulturowych, którym
podlega dana społeczność [Stringer 1996].
Przyjęcie perspektywy antropologicznej przy badaniach prowadzonych we
wsiach uzasadnia fakt, że społeczności, które je tworzą, przypominają w pewnym
sensie grupy terytorialne badane w antropologii. Są to małe, terytorialne populacje z silnymi pośrednimi więzami społecznymi, nieco odizolowane od innych
miejscowości i nawet częściowo samowystarczalne. W stosunku do takich grup
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stosuje się w antropologii koncepcję „samodeterminującej się społeczności”
[Olszewska – Dyoniziak 2000], zgodnie z którą społeczność jest traktowana jako
świadomy podmiot działań i może współdziałać w badaniach. Aby to osiągnąć,
przyjęto podejście zwane współuczestniczącym badaniem w działaniu (Participatory Action Research) [Stringer 1996]. Podstawą badań były następujące podstawowe założenia [Cole 2005, Stringer 1996]: pragmatyczne podejście do badań,
aktywny udział społeczności w badaniach, wyniki badań, które mają praktyczne
zastosowanie w życiu ich uczestników.
W niniejszym artykule przedstawiono przykłady wykorzystania zasad nowego muzealnictwa do tworzenia produktów turystyki wiejskiej. Przykłady te
wybrane zostały z wielu produktów, które powstały w trakcie tworzenia wiosek
tematycznych w Polsce i krajach sąsiednich1. Przykład wioski hobbitów (Sierakowo Sławieńskie) wybrano ze względu na jego kontrowersyjność i występowanie
w specyficznym kontekście wielorakiego wydziedziczenia kulturowego. Przykład
wioski końca świata (Iwięcino) wybrano ze względu na odwoływanie się zarówno
do lokalnych jak i globalnych zasobów dziedzictwa kultury, które mają związek
z tematem specjalizacji wsi „koniec świata”.
Z projektów realizowanych w Ukrainie wybrano „Krainę mamutów” (wieś
Meżyrycz) oraz „Krainę ziarna” (wieś Iwkiwce). „Krainę mamutów” wybrano ze
względu na wykorzystanie dla dobra mieszkańców wsi dziedzictwa o znaczeniu
światowym, które przez wiele lat było poza ich zasięgiem. „Krainę ziarna” wybrano jako przykład utworzenia siłami społecznymi muzeum i powiązanych z nim
produktów turystycznych.
Wymienione tu przykłady są egzemplifikacją tworzenia niskonakładowych
produktów turystycznych metodami partycypacyjnymi, przy zastosowaniu podejścia neo-endogennego. Koncepcja rozwoju neo-endogennego zakłada taki
rodzaj rozwoju lokalnego, w którym wykorzystuje się siły i zasoby lokalne w połączeniu ze wsparciem zewnętrznym i z działaniami ukierunkowanymi zarówno
na środowisko lokalne, jak i na otoczenie zewnętrzne, nawet z uwzględnieniem
skali globalnej. Przedsięwzięcia gospodarcze realizowane wedle tego podejścia
nakierowane są na maksymalizację korzyści społeczności wiejskich [Ray 2001].
Często też przedsięwzięcia te dotyczą sfery kultury. Przebudowa obszarów wiejskich następuje w tym przypadku dzięki waloryzacji, utowarowieniu i sprzedaży
lokalnych zasobów kultury, które mogą być fizyczne, symboliczne i ludzkie [Ray
2001, Kneafsey 2001].

1 Wieś tematyczna to wieś, której rozwój podporządkowany jest wiodącej idei, tematowi, por.
[Idziak 2008].
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3. Wyniki badań
Badania w działaniu, których częściowe wyniki są tu prezentowane, prowadzone
były z różnym natężeniem w latach 2000 – 2016. Badania w Sierakowie Sł. obejmują czas pomiędzy latami 2000 i 2016. Badania w Iwięcinie miały miejsce w latach 2005 – 2012. Badania prowadzone w ukraińskich wsiach Meżyrycz i Iwkiwce
realizowane były w latach 2014 – 2016 w ramach trzech projektów realizowanych
przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oddział w Szczecinie. Wspólną cechą tych wsi jest to, że dotknięte one zostały zakłóceniem, lub wręcz przerwaniem
transmisji kulturowej na skutek przemian polityczno – gospodarczych. Polskie
wsie Sierakowo Sł. i Iwięcino są przykładami wsi na północy i zachodzie Polski,
które zostały zasiedlone po II wojnie Światowej przez ludność przybyłą z innych
regionów Polski. W przypadku Sierakowa Sł. połowa mieszkańców tej wsi trafiła do niej na skutek przymusowych przesiedleń w ramach akcji „Wisła”. Ukraińskie wsie Iwkiwce i Meżyrycz są peryferyjnymi wsiami obwodu czerkaskiego,
dotkniętymi wcześniej przymusową kolektywizacją i tragedią Wielkiego Głodu2,
a obecnie skutkami likwidacji kołchozów i sowchozów.
SIERAKOWO SŁAWIEŃSKIE

Sierakowo Sł. jest małą wsią w gminie Sianów, liczącą około 200 mieszkańców.
W 2000 roku podczas prac nad tworzeniem strategii rozwoju gminy Sianów powstał pomysł utworzenia w Sierakowie Sł. wioski hobbitów. Inspiracją dla niego
był krajobraz wsi położonej w dolinie otoczonej lasami. Przypominał on krainę
Shire z powieści J.R.R. Tolkiena, których bohaterami byli także hobbici.
Po pięciu latach tworzenia wioska hobbitów stała się modelem dla innych
miejscowości wchodzących na ścieżkę specjalizacji tematycznej i przyczynkiem
do utworzenia kolejnych czterech wiosek tematycznych w powiatach koszalińskim i sławieńskim i razem z nimi przykładem do tworzenia innych wiosek tematycznych w Polsce oraz Litwie, Łotwie i Ukrainie. Nowe muzealnictwo zaistniało
w Sierakowie Sł. na kilka sposobów, jako:
 Swoiste imaginarium świata prozy Tolkiena w postaci tras trzech gier terenowych (dziennej, rowerowej i nocnej). Trasy wyposażone są w elementy
inscenizacji. Postacie z gier występują w strojach charakterystycznych dla
świata tolkienowskiego;
 Zabudowa Hobbitonu (wioski hobbitów) wykonana przez mieszkańców
Sierakowa Sł., wzorowana na architekturze drewnianej Podkarpacia, regionu pochodzenia połowy mieszkańców wsi, utworzona wg koncepcji profesora architektury Radosława Barka, konsultowanej z mieszkańcami wsi;
2 Wywołana sztucznie przez władze ZSRR klęska głodu w latach 1932–1933, ze szczególnym

nasileniem na terytorium dzisiejszej Ukrainy wschodniej i centralnej.
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Palantir, czyli wystawa miniatur krajobrazów opisywanych w twórczości
Tolkiena. Powstała ona w dawnej obórce przyszkolnej, której groziła rozbiórka ze względu na stan techniczny. Palantir był pracą dyplomową grupy
studentów wzornictwa Politechniki Koszalińskiej;
Wystawa „Kuźnia dziadka Filowiata” utworzona w XIX wiecznej kuźni,
w której po 1945 roku pracował dziadek Filowiat z rodziny łemkowskiej
osiedlonej w Sierakowie. Na wystawie pokazano historię kuźni i rodzin
przybyłych do Sierakowa;
„Księga wsi” - zbiór wywiadów z najstarszymi mieszkańcami Sierakowa ilustrowana fotografiami. Wywiady prowadzone były przez osoby ze stowarzyszenia Hobbiton działającego w tej wsi;
„Muzeum smoków” – powstało ono, jako zabawa w tworzenie muzeum,
brali w niej udział mieszkańcy Sierakowa oraz przygodni turyści;
Ekspozytorium interaktywne „Cystersi i rzemiosło”. Wystawa umieszczona
wewnątrz i na zewnątrz przerobionej na ten cel szafy. Wystawa połączona
jest z grą planszową „Budujemy opactwo”.
IWIĘCINO

Iwięcino jest wsią w gminie Sianów, zamieszkałą przez około 320 osób. Sklepienie kościoła w Iwięcinie pokrywa polichromia powstała w 1620 roku. Malowidło to stało się inspiracją do wybrania tematu specjalizacji „Koniec świata”.
Wioska tematyczna funkcjonowała w Iwięcinie od 2005 do 2013 roku. W tym
czasie dopracowano się w niej następujących rozwiązań, które zaliczyć można do
obszaru nowej muzeologii:
 Odtworzenie, na podstawie wywiadów z mieszkańcami wsi, tradycji Bożonarodzeniowych regionów, z których przybyli do Iwięcina osadnicy i przygotowanie na tej podstawie produktu turystycznego „Krucha tajemnica
bombki choinkowej” realizowanego razem z Muzeum w Koszalinie. Zajęcia
w ramach sprzedaży tego produktu odbywały się w kościele oraz w dostosowanych do tego celu stodole i oborze;
 Umieszczenie na domach w Iwięcinie tablic z tekstami wierszy o tematyce
końca świata;
 Przygotowanie wystawy pn. „Czasowe muzeum czasu i entropii”. Wystawa
przygotowana była przy czynnym udziale mieszkańców wsi, szczególnie
dzieci i młodzieży, w częściowo zrujnowanej stodole o konstrukcji ryglowej. Celem wystawy było nawiązanie do postaci urodzonego w Koszalinie
Rudolfa Clausiusa, twórcy drugiej zasady termodynamiki i pojęcia entropia
a jednocześnie pokazanie wartości architektoniczno – historycznych budownictwa ryglowego i nowych form użyteczności stodół;
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Ekspozytorium interaktywne połączone z grą planszową „Cystersi i wiedza”;
Tablice poświęcone historii kościoła w Iwięcinie i zakonowi Cystersów z Bukowa Morskiego;
Ścieżka edukacyjna „Wędrówki kamieni” poświęcona pochodzeniu kamieni, z których zbudowany został kościół w Iwięcinie.
MEŻYRYCZ

Meżyrycz, wieś w obwodzie czerkaskim, licząca około 900 mieszkańców. We
wsi tej odkryto w 1965 roku stanowisko łowców mamutów, pochodzące sprzed
15 tysięcy lat, w postaci zarysów czterech budowli wykonanych z kości mamutów. Zalicza się je do najstarszych przykładów ludzkiej architektury, które nie
mają odpowiedników w innych znaleziskach archeologicznych [Самойленко,
Шидловський 2016]. Budowle z Meżyrycza były prezentowane na wystawach
w wielu krajach świata. Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku wykonało
na podstawie tego znaleziska dioramę późno paleolitycznego siedliska. Odkrycie
to nie przekładało się jednak na rozwój wsi, mimo, że podstawowa część znaleziska dalej pozostawała w Meżyryczu pod prowizoryczną osłoną, która zawaliła
się w 2010 roku. Dopiero dzięki staraniom społeczników zbudowano nad tym
stanowiskiem blaszany hangar. Podczas dwóch projektów, w których uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców Meżyrycza3, zrealizowano następujące przedsięwzięcia wpisujące się w obszar nowej muzeologii:
 Produkt turystyczny „Podróż do Krainy Mamutów”, realizowany przez grupę 10 mieszkańców wsi. Zapleczem tego produktu jest punkt gastronomiczny we wsi Meżyrycz. Tutaj odbywają się zajęcia warsztatowe, stąd wyrusza
wycieczka do stanowiska archeologicznego;
 Szkolenia, konferencje i warsztaty dotyczące archeologii organizowane we
wsi z udziałem archeologów, w których uczestniczą mieszkańcy wsi;
 Oznakowanie ulic i domów wizerunkami mamutów;
 Uruchomienie wytwórczości pamiątek;
IWKIWCE

Iwkiwce, wieś w obwodzie czerkaskim licząca około 350 mieszkańców, położona w pobliżu miejsc ważnych dla historii Ukrainy, jednak wcześniej nie odwiedzana przez turystów ze względu na trudny dojazd, brak produktów turystycznych
i infrastruktury około turystycznej. Jedyną wyraźną atrakcją tej wsi był wiatrak
odnowiony staraniem stowarzyszenia zajmującego się ratowaniem zabytków młynarstwa na Ukrainie. Z wiatrakiem tym łączy się pomysł na temat rozwojowy tej
3 Wspomaganie mikroprzedsiębiorczości wiejskiej na Ukrainie (2014). Mikroprzedsiębiorczość wiejska na Ukrainie. Kreowanie nowych źródeł finansowania (2015).
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wsi – „Kraina ziarna”. We wsi Iwkiwce zrealizowano następujące przedsięwzięcia
wpisujące się w zakres nowej muzeologii:
 Muzeum etnograficzne w odnowionym staraniem mieszkańców wsi budynku
stodoły sowchozowej. Głównym realizatorem tego muzeum był Nazar Ławrinienko, historyk, kandydat nauk, urodzony we wsi Iwkiwce. Z jego zbiorów
pochodziła duża część eksponatów umieszczonych w muzeum. Pozostałe eksponaty zostały zebrane we wsi i jej okolicy. Część jako darowizny mieszkańców,
część jako plon poszukiwań w opuszczonych zagrodach. Sprzętów zgromadzonych w tym muzeum można dotykać. Wielu z nich używa się do zajęć4;
 W pomieszczeniach dobudowanych do stodoły utworzono kuźnię, garncarnię, warsztat tkacki oraz stanowiska do wyrobu motanek (laleczek z gałganków) i czerpania papieru. Kuźnia działa w ramach produktu turystycznego,
ale także świadczy usługi dla mieszkańców wsi i jest, jak dawniej, miejscem
ich spotkań;
 Z dochodów uzyskanych ze sprzedaży oferty „Krainy ziarna” wykupiono
i zaadaptowano do celów turystycznych trzy opuszczone zagrody oraz budynek poszkolny;
 Przygotowano historyczne trasy spacerowe po wsi i jej okolicy.

4. Wnioski
Z przedstawionych tu przykładów wynika, że zasady nowego muzealnictwa
sprawdzają się w odniesieniu do tworzenia produktów wiejskiej turystyki kulturowej. Są one szczególnie pomocne w warunkach wsi o skromnych lub trudnych
zasobach dziedzictwa kulturowego. Mogą być z powodzeniem zastosowane przy
niedoborach kapitałów rozwojowych. Udział społeczności lokalnych w tworzeniu
wystaw i muzeów przyczynia się do ich trwałości i opłacalności ekonomicznej.
Zarządzanie produktami wiejskiej turystyki kulturowej z poziomu wsi zwiększa
samodzielność ekonomiczną i społeczną jej mieszkańców. Dzięki waloryzacji
swego dziedzictwa i wykorzystaniu go do tworzenia produktów turystycznych,
wieś łączy lokalność z wymiarem globalnym. Dziedzictwo, które przyczynia się
do tworzenia źródeł dochodu, zyskuje na wartości i zasługuje na ochronę. Punktem wyjścia do odkrywania, odnawiania i doceniania własnego dziedzictwa oraz
dziedzictwa ziemi, może być wykorzystywanie dziedzictwa zapożyczonego. Pokazuje to przykład Sierakowa Sł. Jeden z mieszkańców tej wsi powiedział kiedyś
„Inni mają stroje ludowe, a my nie, bo jakie też stroje moglibyśmy mieć? A może
byśmy przebrali się za hobbitów i tak chodzili w niedzielę do kościoła?”
4 https://www.facebook.com/watch/?v=1542624765846589
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Realizacja przedsięwzięć w skali małej wsi napotyka na wiele problemów natury mentalnej, społecznej i ekonomicznej, z drugiej jednak strony, społeczności wiejskie zdane w wielu przypadkach na własne siły, szybciej mobilizują się
do wspólnych działań, są mniej zależne od regulacji natury biurokratycznej i od
finansów zewnętrznych. Wszystkie opisywane tu przedsięwzięcia powstały przy
minimalnych nakładach finansowych i w stosunkowo krótkim czasie. Ważne było
utworzenie przedsięwzięcia modelowego, jakim była wioska hobbitów. Kolejne
wioski tematyczne i ich produkty turystyczne w oparciu o ten przykład mogły
powstawać szybciej. Wydaje się, że jest to szczególnie istotne w pracy z mieszkańcami wsi, dla których namacalny przykład znaczy więcej niż tysiące słów. Decydujący wpływ na realizację projektów we wsiach ukraińskich miały wizyty studyjne
ich mieszkańców w zachodniopomorskich wioskach tematycznych.
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STRESZCZENIE

Dziedzictwo kulturowe jest ważnym czynnikiem rozwoju wsi. Jego znaczenie rośnie
wobec stopniowego ograniczania rolnictwa, jako podstawy gospodarki i życia społecznego wsi. Może ono być ważnym zasobem gospodarczym wobec upowszechniania się ekonomii kultury i związanej z nią turystyki kulturowej. Społeczne i gospodarcze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego wsi napotyka jednak na liczne problemy, takie jak nierówny
dostęp do zasobów kultury, różna ich jakość, kłopoty z dziedziczeniem (dziedzictwo niechciane, trudne, nieuświadamiane), niedostatek innych czynników rozwojowych: wiedzy
i umiejętności, finansów, infrastruktury. Celem opracowania jest pokazanie możliwości
wykorzystania dziedzictwa kulturowego do tworzenia produktów wiejskiej turystyki kulturowej w takich właśnie sytuacjach problemowych. Przyjęto tezę, że pomocne będzie tu
odwołanie się do postulatów nowego muzealnictwa. Teza ta weryfikowana była w trakcie
kreowania produktów turystycznych w ramach programu tworzenia wiosek tematycznych. Zastosowano przy tym metodologię współuczestniczących badań w działaniu lokującą się w szerszej perspektywie antropologii stosowanej.
WACŁAW IDZIAK
CULTURAL HERITAGE IN RURAL TOURISM FROM THE PERSPECTIVE
OF NEW MUSEUM

Keywords: cultural heritage, new museology, theme villages, applied anthropology
SUM M A RY

Cultural heritage is an important factor in rural development. Its importance is growing due to the gradual reduction of agriculture as the basis of the economy and social
life of the village. It can be an important economic resource in the face of the spread of
cultural economics and related cultural tourism. The social and economic use of the cultural heritage of the village, however, faces numerous problems, such as unequal access to
cultural resources, their different quality, problems with inheritance (unwanted, difficult,
unconscious heritage), and a lack of other developmental factors: knowledge and skills,
finances, infrastructure. The aim of the study is to show the possibilities of using cultural
heritage to create rural cultural tourism products in such problem situations. The thesis
was accepted that it would be helpful here to refer to the postulates of the new museology.
This thesis was verified while creating tourist products as part of the thematic village creation program. The methodology of the Participatory Action Research was used, which is
located in the broader perspective of applied anthropology.
e-mail: w.i.@op.pl
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1. Wstęp
Atrakcyjność turystyczna każdego regionu jest w sposób ścisły związana z jego
dziedzictwem kulturowym, a więc tradycją, zwyczajami i kulturą materialną.
Wśród elementów dziedzictwa materialnego wymienia się:
 krajobraz kulturowy – który jest efektem działań człowieka w środowisku
wiejskim,
 nieruchomości, czyli zabudowę o typowej wiejskiej architekturze, układ zabudowy itp.,
 ruchomości związane z codziennym funkcjonowaniem w środowisku wiejskim, takie jak: meble stylem nawiązujące do tradycji regionu, związane
z religią, wyposażenie kościołów czy kaplic, w końcu elementy materialne
związane ze świętami, jak ozdoby i stroje związane z obchodami karnawału,
odpustów itp.,
 produkty regionalne związane z gastronomią, np. lokalne tradycje upraw
czy takie produkty, które powstają w wyniku przetwarzania roślin i produkty pochodzenia zwierzęcego (wina, sery itp.) oraz rzemiosła artystycznego,
nawiązującego do tradycji regionu [Widawski 2011].
Turystyka kulturowa na obszarach wiejskich dla turysty jest nośnikiem wiedzy,
a dla wsi metodą na ocalenie dziedzictwa kulturowego. Pielęgnowanie duchowej
i materialnej kultury wsi umożliwia zachowanie odrębności regionalnej, a dzięki
temu tworzenie atrakcyjnych, unikatowych ofert turystycznych [Jędrysiak 2010].
1 Wkład pracy: Marta Pisarek – 50% , Marta Gargała-Polar – 50%.
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Zdaniem Poczty [2013], o popularności turystyki kulturowej na obszarach wiejskich decyduje stopień jej zrównoważonego rozwoju. Dziedzictwo materialne wsi
jest ściśle związane ze świadomością duchową, a tożsamość wiejską kształtują:
stały kontakt z naturą, krajobrazem oraz warunki życia codziennego. W Polsce
propagatorem nowych rozwiązań związanych z turystyką wiejską jest Idziak
[2009], który stawia na doznania turystów czynnie uczestniczących w zwiedzaniu
obiektów położonych na obszarach wiejskich.
Celem artykułu było przedstawienie zasobów dziedzictwa kulturowego powiatu sanockiego w kontekście możliwości budowania wiejskiego produktu turystycznego.

2. Materiał i metody
Materiał badawczy stanowiły opracowania, zawierające dane dotyczące przestrzeni kulturowej powiatu sanockiego, takie jak „Wykaz zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego wpisanych do rejestru zabytków (stan na 30 września
2019 r.)” i „Strategia rozwoju powiatu sanockiego na lata 2016-2022” oraz informacje branżowe zamieszczone na stronach internetowych organizacji turystycznych, organów państwowych, stowarzyszeń turystycznych i w artykułach naukowych tematycznie związanych z turystyką kulturową tego regionu.
Autorki artykułu przeprowadziły analizę zgromadzonego materiału oraz wykonały wizje lokalne kulturowych atrakcji turystycznych powiatu wraz z dokumentacją fotograficzną.

3. Charakterystyka powiatu sanockiego jako destynacji turystyki
kulturowej
Powiat sanocki dysponuje dużym potencjałem umożliwiającym rozwój zrównoważonej turystyki wiejskiej. Położony jest w południowo-wschodniej części
województwa podkarpackiego na terenach o charakterze górzystym i obejmuje
zachodnią część Bieszczadów, wschodnią część Beskidu Niskiego oraz pasma Gór
Słonnych i Pogórza Przemyskiego. Przez powiat prowadzi szlak drogowy w Bieszczady. W niedalekiej odległości, w sąsiadujących powiatach krośnieńskim i leskim, usytuowane są trzy z czterech uzdrowisk funkcjonujących na Podkarpaciu:
Rymanów Zdrój, Iwonicz Zdrój, Polańczyk (rycina 1).
Powiat sanocki zajmuje obszar 1224 km2. W jego skład wchodzi 89 wsie
i 2 miasta (Sanok, Zagórz). Zamieszkuje go 95 tysięcy mieszkańców, w tym 43 tysiące to ludność miejska. Powiat sanocki to obszar słabo zaludniony, na 1 km2
przypada 78 osób.
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Rycina 1
Orientacyjna odległość Sanoka od wybranych miast Polski
i Lwowa na Ukrainie

Źródło: Opracowanie własne.

Z opracowanej analizy SWOT w ramach Strategii rozwoju powiatu sanockiego
na lata 2016-2022 wynika, że do silnych stron zalicza się wysokie walory turystyczne, rozpoznawalne produkty i marki turystyczne (np.: Beksiński, ikony, skansen,
Grzegorz z Sanoka), wysoką aktywność społeczną mieszkańców oraz dbałość o zachowanie tradycji ludowych przez lokalną społeczność szczególnie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej [https://powiat-sanok.pl/bip/starostwo-powiatowe/dokumenty/strategia-rozwoju-powiatu-sanockiego-65/]. Bajda
[2013] w wyniku przeprowadzonej procedury waloryzacyjnej ustalił, że powiat sanocki posiada średni potencjał turystyczno-kulturowy, a najbardziej rozpoznawalne
są zabytki sakralne, historyczne oraz muzea: zespół klasztorny oo. Franciszkanów
i prawosławny sobór archikatedralny p.w. Trójcy Świętej w Sanoku, sanktuarium św.
Andrzeja Boboli w Strachocinie, sanktuarium Matki Bożej Zagórskiej w Zagórzu,
cerkiew prawosławna p.w. Zaśnięcia Matki Bożej w Szczawnem, cerkiew grekokatolicka p.w. św. Mikołaja w Rzepedzi, ruiny zespołu klasztornego Karmelitów Bosych
w Zagórzu, klasztor ss. Nazaretanek w Komańczy, Dom Mansjonarzy, Zamek oraz
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
W tabeli 1. przedstawiono liczebność obiektów nieruchomych powiatu sanockiego wpisanych do rejestru zabytków z podziałem na kategorie. Łącznie w rejestrze znajduje się 117 obiektów, w tym dominują obiekty budownictwa sakralnego
oraz architektury świeckiej [www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/]. Cechą charakterystyczną jest dominacja architektury drewnianej.
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Tabela 1
Obiekty nieruchome powiatu sanockiego wpisane do rejestru zabytków
Liczba

Obiekty wg kategorii

wsi

obiektów

zespół
obiektów
sakralnych

Besko

1

5

0

1

3

0

0

1

Bukowsko

5

13

0

5

3

2

0

3

Komańcza

11

32

0

8

12

5

0

7

Sanok

19

34

1

12

10

2

3

6

Tyrawa
Wołoska

4

5

0

4

0

0

0

1

Zagórz

5

9

0

5

1

1

0

2

Zarszyn

8

19

0

6

9

1

2

1

Razem

53

117

1

41

38

11

5

21

Gmina

budownictwo
sakralne

architektura
świecka

cmentarze

parki

inne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.nid.pl

W powiecie sanockim turysta może zobaczyć wiele interesujących obiektów,
które nie zostały wpisane do rejestru zabytków. Wśród obiektów nieruchomych
polecanych przez portal http://zabytki-podkarpacie.pl dominuje mała architektura sakralna – krzyże (70 obiektów) i kapliczki przydrożne (131 obiektów)
(tabela 2). Obiekty te, obecnie uważane za wyjątkowo piękne formy zanikającej
twórczości ludowej, stanowią walor turystyczny i mogą być podmiotem opracowań o charakterze albumowym oraz przewodnim tematem dla projektowanych
ścieżek i szlaków turystycznych [Pisarek i in. 2014]. Ponadto na terenie powiatu,
w tym szczególnie w gminach Komańcza i Sanok, zlokalizowane są licznie stare
cmentarze. Dominują miejsca pochówku żołnierzy z I wojny światowej (tabela 2).
Poszczególne obiekty turystyki kulturowej sprzyjają wytyczeniu w powiecie
licznych szlaków. Do najciekawszych można zaliczyć: Szlak Ikon, Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Szwejka, Szlak Nadsańskich Umocnień. Nowe trasy, których inauguracja otwarcia odbyła się jesienią 2019 roku to Szlak Odkrywcy Czarnego Złota, obejmujący dwa powiaty krośnieński i sanocki oraz transgraniczny
Szlak Historycznych Receptur [https://podkarpackie.travel].
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Tabela 2
Obiekty nieruchome powiatu sanockiego jako atrakcja turystyczna
wg portalu http://zabytki-podkarpacie.pl
Obiekty

Gminy

Razem

Besko

Bukowsko

Komańcza

Sanok

Zagórz

Zarszyn

zabudowa
starego miasta

0

0

0

1

0

3

4

dwory

0

0

0

7

0

3

10

zabudowania
zespołów
dworskich

1

0

0

4

0

1

6

cerkwie

0

3

6

13

7

2

31

zabudowania
cerkiewne

0

0

9

4

3

1

17

kościoły

1

3

0

3

3

5

15

zabudowania
kościelne

5

1

0

1

1

1

9

klasztory

0

0

1

0

6

0

7

kapliczki

6

22

17

54

19

13

131

krzyże
przydrożne

2

11

46

6

2

3

70

figury
przydrożne

3

2

1

5

0

6

17

dzwonnice

1

6

8

8

2

5

30

cmentarze

2

8

18

25

7

8

68

kirkuty

0

1

0

0

0

0

1

mosty

0

0

0

0

1

0

1

inne atrakcje
Razem

1

0

2

7

3

4

17

22

57

108

138

54

55

434

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://zabytki-podkarpacie.pl
4.

Turystyka muzealna

Za najważniejsze atrakcje turystyczne powiatu sanockiego należy uznać dwie placówki muzealne – Muzeum Budownictwa Ludowego (skansen) i mieszczące się
w dawnym zamku królewskim Muzeum Historyczne. Sanockie muzea zawierają
zbiory o znaczeniu ogólnopolskim, a nawet europejskim. Władze powiatu chcąc
wzmocnić wymienione produkty turystyczne planują do 2022 roku utworzenie
Parku Dziedzictwa Kulturowego, łączącego Muzeum Budownictwa Ludowego,

Przestrzeń kulturowa powiatu sanockiego i możliwość jej wykorzystania w turystyce ...

73

Zamek Królewski i sanocki Rynek, o czym czytamy w Strategii rozwoju powiatu
sanockiego na lata 2016-2022 [https://powiat-sanok.pl/bip/starostwo-powiatowe/
dokumenty/strategia-rozwoju-powiatu-sanockiego-65/].
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku jest największym skansenem
w Polsce. Na powierzchni 38 ha zgromadzono ponad 100 obiektów drewnianego
budownictwa ludowego pochodzących z XVII-XX w. Prezentują one kulturę grup
etnograficznych zamieszkujących polsko-ukraińskie pogranicze we wschodniej
części polskich Karpat i Podkarpacia – Bojków, Łemków, Pogórzan i Dolinian.
Obok budownictwa wiejskiego i sakralnego atrakcję stanowi Galicyjski Rynek,
na którym stoi 29 drewnianych budynków z rzemieślniczymi warsztatami: stolarskim, szewskim, zegarmistrzowskim, fotograficznym, krawieckim oraz poczta,
apteka, karczma [Olbert 2016, Werczyński 2014]. W 2019 roku oddano do zwiedzania turystom zrekonstruowaną XVIII-wieczną synagogę z Połańca. Wszystkie
prace przy jej rekonstrukcji zostały wykonywane tradycyjnymi, już niespotykanymi metodami.

Fot. 1. Fragment Rynku Galicyjskiego w Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku (fot. M. Pisarek).
Muzeum Historyczne w Sanoku, w nowo wybudowanym skrzydle otworzyło
Galerię Zdzisława Beksińskiego, z największą na świecie – liczącą około 600 prac
– ekspozycją prezentującą bogactwo i różnorodność artystyczną malarza [Jarosz
2016]. W celu przybliżenia turystom miasta rodzinnego Beksińskich opracowano quest „Sanok Beksińskich” pozwalający zwiedzać miejscowość w nowoczesnej
formie poprzez rozwiązywanie zagadek. Premiera questu odbyła się w lipcu 2018
roku w trakcie imprezy „Karpacki Festiwal Wędrowca” [www.karpacki.pl/aktualnosci/art,695,karpacki-festiwal-wedrowca.html]. Połucha [2015] podkreśla inno-
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wacyjność tego narzędzia, za pomocą którego w niekonwencjonalny i interesujący
sposób może zostać ukazane lokalne dziedzictwo. Niestety w dokumencie strategicznym powiatu nie przewiduje się dalszego korzystania z tego typu przekazu
informacji turystycznej.

5. Turystyka religijna
Z punktu widzenia turystyki religijnej na terenie powiatu sanockiego istnieje szereg atrakcji umożliwiających realizacje tego typu podróży. Do najważniejszych
obiektów zaliczamy klasztor ss. Nazaretanek w Komańczy, w którym przez rok
przebywał internowany Prymas Tysiąclecia – ks. kardynał Stefan Wyszyński oraz
sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, z relikwiami tego męczennika
(fot. 2).

Fot. 2. Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie (fot. M. Pisarek).
Nową, otwartą w sierpniu 2012 r. oraz innowacyjną w swoim zamyśle atrakcją,
związaną z turystyką sakralną, jest droga krzyżowa, umiejscowiona w połowie
drogi łączącej Sanktuarium Matki Nowego Życia w Zagórzu z ruinami Klasztoru
Karmelitów Bosych na górze Marymont. Na podkreślenie zasługuje fakt, że stacje
Drogi Krzyżowej Nowego Życia wykonane zostały przez 14 artystów związanych
z regionem bądź z samym Zagórzem. Posłużyli się oni różnorodnym materiałem:
drewnem, kamieniem, metalem. Poszczególne stacje umieszczono na rudawych
głazach pozyskanych z kamieniołomu w Rabem k. Baligrodu. [Kułakowska-Lis,
Macnar, 2015] Rzeźbiarze nie stworzyli spójnej wizji, każda praca jest pełna symboli i przemyśleń, dzięki temu jest wyjątkowa (fot. 3).
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Fot. 3. Stacje Drogi Krzyżowej Nowego Życia w Zagórzu (fot. M. Pisarek).
Jak wynika z przeprowadzonych w latach 2012-2015 przez autorki artykułu
inwentaryzacji terenu, początkowo w najbliższym otoczeniu poszczególnych stacji nie było ozdobnej roślinności. Nie mniej z biegiem czasu mieszkańcy Zagórza, według własnej, amatorskiej koncepcji, rozpoczęli zagospodarowywanie tej
przestrzeni. Ponieważ Droga Krzyżowa „Nowego Życia” w Zagórzu jest miejscem
odwiedzanym zarówno przez wiernych kościoła rzymskokatolickiego, jak również licznych turystów zwiedzających okoliczne atrakcje przyrodniczo-kulturowe,
pracownicy Zakładu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz
ze studentami planują opracować koncepcję zagospodarowania przestrzeni wokół
stacji drogi krzyżowej w celu wzmocnienia jej atrakcyjności.
Ważnym obiektem z punktu widzenia turystyki kulturowej, w tym religijnej
i militarnej są ruiny zespołu klasztornego Karmelitów Bosych w Zagórzu. Tamtejszy Karmel powstał w pierwszej połowie XVIII w. z fundacji wojewody wołyńskiego, Jana Franciszka Stadnickiego. Na miejsce budowy wybrano wzgórze
Marymont otoczone z trzech stron zakolem rzeki Osławy, bowiem obiekt, obok
funkcji sakralnych, miał pełnić funkcje wojskowe. Jednak ta forma fortyfikacji –
mur kurtynowy, okazała się przestarzała, o czym przekonali się konfederaci bar-
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scy, którzy w listopadzie 1772 r. bronili się na wzgórzu klasztornym przed Rosjanami [Bajda 2010]. Od 2000 roku ruinami zespołu klasztornego opiekuje się gmina, która sukcesywnie prowadzi prace remontowe i wprowadza w to miejsce nowe
atrakcje. W 2014 roku na szczycie południowo-wschodniej wieży wybudowano
platformę widokową, z której można podziwiać panoramę okolicy, a u podnóża
wieży został założony ogród – na wzór dawnego ogrodu klauzurowego (fot. 4).
Posadzono w nim drzewa owocowe, krzewy i zioła, powstało rosarium. W ogrodzie zaprojektowano alejki i miejsca przeznaczone dla odpoczynku. Niestety lokalizacja ogrodu w miejscu mocno eksponowanym na słońce, brak montażu kropelkowego nawadniania roślin i systematycznej pielęgnacji roślin doprowadziła
do degradacji założenia ogrodowego, co potwierdzają własne badania terenowe.

Fot. 4. Punkt widokowy na wieży i ogród klasztorny w Zagórzu (fot. M. Pisarek).
Na terenie powiatu sanockiego do rejestru zabytków wpisano 41 obiektów sakralnych: 28 cerkwie i 13 kościołów, w większości czynnych kultowo. Obecnie
cerkwie aktywne kulturowo funkcjonują jako grekokatolickie (7 obiektów), lub
kościoły rzymskokatolickie – dawniej cerkwie grekokatolickie (17 obiektów) oraz
cerkwie prawosławne – dawniej grekokatolickie (4 obiekty). Dominują cerkwie
drewniane, w różnym stanie technicznym. Drewniane kościoły, stanowią zdecydowaną mniejszość w stosunku do obiektów murowanych i jak podają Wrana,
Fitta-Spelina [2015] są obiektami niewielkimi, o dość prostej bryle.
Przez powiat sanocki biegnie II trasa Szlaku Architektury Drewnianej – sanocko-dynowska licząca długość 45 km (całkowita długość trasy nr II – 80 km). Na
sanockim odcinku znajduje się 9 świątyń, w miejscowościach: Jurowce, Czerteż,
Sanok, Hołuczków, Siemuszowa, Tyrawa Solna, Hłomcza, Łodzina, Dobra Szla-
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checka (fot. 5). Wnętrza obiektów sakralnych leżących na szlaku można zwiedzać
tylko w trakcie nabożeństw. Jest to niezrozumiały dla turysty brak udogodnienia,
nie występujący na przykład na trasie Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej [Gaweł 2011].
Szlak Ikon Doliny Osławy został utworzony by podziwiać piękno i wyjątkowość drewnianej architektury Łemkowszczyzny osławickiej. Natomiast Szlak
Ikon Doliny Sanu wiedzie przez kilkanaście miejscowości położonych nad Sanem,
w których ocalały nieliczne, ale cenne zabytki architektury. Nie mniej jednak dostępność wnętrza świątyń, na obu szlakach podobnie jak na Szlaku Architektury
Drewnianej jest ograniczona tylko do czasu trwania nabożeństw.
Łodzina

Dobra
Szlachecka

Hłomcza

Fot. 5. Świątynie na Szlaku Drewnianej Architektury, Trasa II (fot. M. Pisarek).

6. Turystyka eventowa i kulinarna
Turyści odwiedzający powiat sanocki mogą wziąć udział w cykliczne organizowanych imprezach kulturalnych o zasięgu co najmniej regionalnym, ale nie brakuje
wśród nich imprez o zasięgu międzynarodowym. Imprezy te w większości są plenerowe i skierowane do masowego turysty. Obok eventów związanych z muzyką,
rzemiosłem artystycznym, można spotkać unikatowe kermesze2, nawiązujące do
zwyczajów ludności etnicznej, jak np. Radoszyckie Źródełko Spotkanie Przy Granicy i Kermesz Karpackich Smaków (tabela 3).
2 Łemkowskie odpusty cerkiewne [Gajura 2004].
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Tabela 3
Wybrane imprezy kulturalne w powiecie sanockim
Lp.

Nazwa wydarzenia

Rok
pierwszej
edycji

Miejscowość

Opis

1.

Międzynarodowe Forum
Pianistyczne „Bieszczady
bez granic”

2006

Sanok

Największy projekt edukacyjno-społecznych
w Euroregionie Karpat

2.

Gwiazdy Jazzu
w Sanockim Domu
Kultury

2009

Sanok

Koncerty

3.

Międzynarodowe
Spotkania Gitarowe
i Akordeonowe

1990

Sanok

Koncerty, wykłady, lekcje mistrzowskie

4.

Wiosna w Międzybrodziu

b.d.

Międzybrodzie

Impreza plenerowa: ekumenia-historiakultura-integracja przy ognisku

5.

Radoszyckie Źródełko
Spotkanie Przy Granicy

1999

Radoszyce

Łemkowski kermesz poprzedzony
odprawieniem nabożeństwa przy kapliczce,
połączonego ze święceniem wody

6.

Noce Kultury Galicyjskiej

2010

Sanok

Spektakle, koncerty na Rynku i w skansenie

7.

Galicyjska Graciarnia

b.d.

Sanok

Skup, sprzedaż, wymiana staroci, antyków
w skansenie

8.

Jarmark Folklorystyczny

1974

Sanok

Koncerty zespołów ludowych i folkowych,,
stragany z rękodziełem, degustacja potraw
regionalnych, zabawy i animacje dla dzieci
oraz stoiska promocyjne

9.

Jarmark Ikon

b.d.

Sanok

Pokazy procesu powstawania ikon, warsztaty
ikonopisarstwa, wystawy, koncerty, kuchnia
regionalna

10.

Bieszczadzki Rajd
Pojazdów Zabytkowych

1998

Zagórz

Paradny przejazd, wystawa na Rynku

11.

Kermesz Karpackich
Smaków

2006

Mrzygłód

Pokazy garncarskie, symulator zderzeń
i dachowania, stragany z rękodziełem,
degustacja potraw regionalnych, zabawy
i animacje dla dzieci oraz stoiska promocyjne

12.

Rykowisko Galicyjskie

1998

Zagórz

Konkurs sygnalistów myśliwskich, konkurs
terenowej oceny poroży jeleni, prezentacja
ptaków łowczych, psów myśliwskich, kuchnia
myśliwska i regionalna

13.

Bartnik Ziemi Sanockiej

2009

Sanok

Konkurs na najsmaczniejszy miód i wyrób
cukierniczy z miodem

14.

Festiwal im. Adama
Didura

Sanok

Przegląd sztuk operowych i operetkowych
wraz z obozem humanistyczno-artystyczny
dla dzieci i młodzieży, przygotowującym do
odbioru sztuki

1990

Źródło: Opracowanie własne na podstawie plakatów informacyjnych.
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Niewykorzystanym potencjałem jest dziedzictwo kulinarne. Baza gastronomiczna oferująca potrawy związane z regionem ogranicza się tylko do dwóch lokali zlokalizowanych w Sanoku: Karczmy Jadło Karpackie (fot. 6) oraz Gospody
Pod Białą Górą. Restauracje te wchodzą w skład Szlaku Kulinarnego Podkarpackie
Smaki. Należy podkreślić, że właścicielka Karczmy Jadło Karpackie była pierwszą
restauratorką, która wprowadziła kuchnię regionalną na Podkarpacie. W lokalach
z regionalnymi potrawami serwowane są dania łemkowskie, bojkowskie, staropolskie, żydowskie oraz ukraińskie bazujące na różnych rodzajach kaszy, grochu,
kapuście, ziemniakach, mące razowej i regionalnej maślance.

Fot. 6. Fragment wystroju Karczmy Jadło Karpackie w Sanoku (fot. M. Pisarek).
Kuchnię regionalną można smakować na wielu lokalnych imprezach (tabela 3).
Stoiska przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich (działających praktycznie
w każdej miejscowości powiatu) uginają się od ciast i potraw, ale tylko dwa artykuły spożywcze wpisane są na listę Produktu Tradycyjnego Podkarpacia. Na liście
znajdują się pierogi razowe z Lalina oraz ser bieszczadzki wędzony. Na Podkarpaciu funkcjonuje Klaster Podkarpackie Smaki, do którego należy Przedsiębiorstwo
Nasienne „Centrala Nasienna” w Sanoku sp. z o.o. oferujące oleje tłoczone na zim-
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no: rzepakowy, słonecznikowy, konopny i lniany. Firma ta swoje wyroby wystawia
na różnego typu festynach organizowanych w powiecie.
Utworzony w 2019 roku Szlak Historycznych Receptur składa się 12 miejsc
(3 na Słowacji), których łączy smak, historia, kultura oraz przyroda regionu.
W małych rzemieślniczych warsztatach powstają unikatowe piwa, wina, nalewki
czy miody pitne, w tym w trzech położonych w powiecie sanockim:
1. Bieszczadzkie Smaki w Smolniku nad Osławą, w starej łemkowskiej chyży.
Skosztować tutaj można doskonałych nalewek, w których czuć smaki i zapachy tych gór: Tarninówka, Bzianka, Nostrzykówka, Pokrzywówka, Sosnowe
Igiełki, Bieszczadzki Smolarz
2. Dolina Sanu w Sanoku, dzielnicy Olchowce. To najbardziej wysunięta na
południowy wschód uprawa winorośli w Polsce.
3. Podkarpacka Destylarnia Okowity w Długim to zakład łączący produkcję
z „żywym muzeum gorzelnictwa”, umożliwiając zwiedzanie i poznanie procesu produkcji [https://podkarpackie.travel]
„Szlak Szwejka” biegnący przez Sanok, ma w tym mieście kilka przystanków,
a z kulinariami związany jest przystanek w restauracji “U Szwejka”, w której można posmakować tych samych potraw, którymi zajadał się bohater powieści Jarosława Haska. Szczególnie turystom zapada w pamięć zupa czosnkowa, Żołnierska
strawa 91-ego Budziejowickiego pułku i Czeski knedlik z gulaszem i kapustą zasmażaną [https://uszwejka.bieszczady24.pl/].

7. Baza noclegowa
Według Bajerskiego [2013] baza noclegowa w powiecie sanockim jest słabo rozwinięta, co powoduje, że ten mikroregion częściej odwiedzany jest przez turystów,
którzy wybrali noclegi w powiatach leskim i bieszczadzkim. Dla potwierdzenia
przytoczył badania, z których wynika, że dla blisko 2/3 respondentów wyjazd do
Sanoka był związany z wyjazdem w Bieszczady, a dla 40% ankietowanych atutem było położenie geograficzne Sanoka, rozumiane jako „bliskość Bieszczadów”,
„bliskość gór” itd. Prawie połowa badanych turystów zadeklarowała, że ich pobyt
w Sanoku trwał do sześciu godzin, w tym 24% odpowiedziało, że do trzech godzin. Dodatkowo grupę odwiedzających jednodniowych powiększają kuracjusze
z pobliskich uzdrowisk Rymanów Zdrój i Iwonicz Zdrój.
Obiekty hotelowe zlokalizowane są przede wszystkim w Sanoku i Komańczy,
natomiast w innych miejscowościach powiatu sanockiego nocleg jest możliwy
w gospodarstwach agroturystycznych i pokojach gościnnych. W Sanoku wycieczki autokarowe mają możliwość noclegu w Domu Sportowca „Błonie” przy MOSiR, Domu Turysty, w hotelach: Sanvit, Pod Trzema Różami oraz Bona. W pozo-
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stałych obiektach znajdujących się na terenie Sanoka nocleg przewidziany jest dla
mniej licznych grup zorganizowanych i turystów indywidualnych. W Komańczy
dostępny jest hotel „Pod kominkiem” oraz byłe schronisko PPTK Leśna Willa im.
Ignacego Zatwarnickiego. Poza wcześniej wymienionymi, baza hotelowa dostępna jest jeszcze w Besku (Hotel Kandefer).
W Smolniku w drewnianej łemkowskiej chyży znajduje się schronisko, które
ze względu na swoją lokalizację na końcu trawiastego lądowiska zyskało rangę
najwyżej w Polsce położonego domu lotnika, przy którego ścianach na noc można zakotwiczyć swój latający statek (np. Cessna, Zlin, Gawron, Jak). W miejscowości tej funkcjonuje też Zagroda Chryszczata, w której można wynająć nocleg
nie tylko w pokojach gościnnych, ale również na polu namiotowym i oryginalnie
zachowanych celach więziennych, pozostałych po oddziale zewnętrznym zakładu
karnego w Nowym Łupkowie. W Zagórzu pokoje gościnne oferuje Poczta Polska
w ramach projektu turystycznego „Wypoczywaj z Pocztą”.
Zwolennicy rodzinnego klimatu mogą znaleźć miejsca noclegowe miedzy
innymi w domkach letniskowych, pokojach gościnnych, gospodarstwach agroturystycznych w Karlikowie, Łukowie, Mrzygłodzie, Zagórzu, Załużu. Część gospodarstw agroturystycznych jest zrzeszona w Stowarzyszeniu Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne „Bieszczady”, a ich oferta dostępna na stronie internetowej tej
organizacji pod adresem: www.bieszczady.podarpackie.pl

8. Wnioski
1. Na obszarach wiejskich powiatu sanockiego turystyka kulturowa oparta jest
na obiektach kultu religijnego oraz cyklicznych imprezach plenerowych.
2. W turystyce kulinarnej i eventowej obserwuje się kultywowanie dziedzictwa
ludności łemkowskiej.
3. W ofercie turystycznej powiatu sanockiego pojawiały się nowe produkty,
nie mniej jednak dotyczą one przede wszystkim Sanoka i Zagórza.
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STRESZCZENIE

Atrakcyjność turystyczna każdego regionu, w tym powiatu sanockiego jest w sposób
ścisły związana z jego dziedzictwem kulturowym. W artykule na podstawie przeglądu
dostępnych, wtórnych materiałów źródłowych, przedstawiono potencjał turystyki kulturowej powiatu sanockiego oraz najważniejsze i najnowsze atrakcje turystyczne związane
z tego typu turystyką. Wśród zabytków dominują obiekty architektury drewnianej, w tym
budownictwo sakralne. Obiekty te udostępniane są do zwiedzania turystom na szlakach
i w skansenie. W celu wzmocnienia atrakcyjności, w powiecie tworzone są nowe produkty
turystyki kulturowej, jak drewniany Rynek Galicyjski, wieża widokowa na ruinach klasztoru i ogród przyklasztorny, Galeria Beksińskiego, Droga Krzyżowa „Nowego Życia”, Szlak
Historycznych Receptur. Atrakcję turystyczną stanowią imprezy kulturalne oraz kulinaria
regionalne, w tym nawiązujące do ludności łemkowskiej. W powiecie sanockim baza noclegowa oparta jest na obiektach niehotelarskich, np. pokojach gościnnych.
MARTA PISAREK, MARTA GARGAŁA-POLAR
CULTURAL SPACE OF THE SANOC DISTRICT AND ITS USE IN RURAL TOURISM

Keywords: Sanocki poviat, rural tourism, wooden architecture, religious tourism, culinary
tourism
SUM M A RY

The tourist attractiveness of each region, including the Sanok poviat, is closely related to
its cultural heritage. The article, based on a review of available secondary source materials,
presents the potential of cultural tourism in the Sanok poviat and the most important and
recent tourist attractions related to this type of tourism. The monuments are dominated
by wooden architecture objects, including religious buildings. These facilities are open to
tourists on the trails and in the open-air museum. In order to strengthen the attractiveness,
new cultural tourism products are being created in the poviat, such as the wooden Galician
Market, observation tower on the ruins of the monastery and the monastery garden, Beksinski Gallery, Way of the Cross “New Life”, the Trail of Historic Recipes. Tourist attractions
are cultural events and regional cuisine, including those referring to the Lemko population.
The accommodation base of the Sanok poviat is based on guest rooms.
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1. Wstęp
Obowiązująca strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa 2012-2020
oraz obecny projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący wdrożenia strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa do roku 2030,
przyjmują w swych celach szczegółowych rozwój przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich oraz ewoluowanie drobnych gospodarstw rolnych w kierunku zwiększenia ich wielofunkcyjności. Dzięki takim działaniom gospodarstwa, których funkcjonowanie dotychczas było skupione wyłącznie na podstawowej działalności
rolniczej, mają możliwości uzyskiwania dodatkowych przychodów wynikających
z wykorzystania pozostałych funkcji i walorów gospodarstwa rolnego. Działania
takie mogą być realizowane poprzez świadczenie usług turystycznych, noclegowych, organizacji pokazów i warsztatów oraz sprzedaży produktów pochodzących z gospodarstwa w ramach sprzedaży bezpośredniej czy też oferowanie wraz
z noclegami wyżywienia w oparciu o produkty spożywcze pochodzące z gospodarstwa. Realizacja tych funkcji wpisuje się w zakres najbardziej popularnej formy turystyki wiejskiej czyli agroturystyki, polegającej na organizacji wypoczynku
dla turystów w obrębie czynnych gospodarstw rolnych. Rozróżnia się trzy rodzaje
usług agroturystycznych. Usługi agroturystyczne dotyczą świadczenia usług noclegowych, najczęściej oferowanych w pokojach gościnnych, usługi gastronomiczne oferowane są jedynie przez niektóre gospodarstwa agroturystyczne. Trzecim
rodzajem usług agroturystycznych są usługi rekreacyjne, które stanowią ważny
element oferty agroturystycznej. Zróżnicowane opcje spędzania wolnego czasu
przez turystów często stanowią motyw wyboru danego obiektu na wypoczynek.
1 Wkład pracy: Marcin Kopyra – 50%, Arkadiusz Niedziółka – 50%.
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W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji agroturystyki, jednak
wszystkie podkreślają typowe jej cechy, zwracając uwagę, że agroturystyka jest
rodzajem turystyki wiejskiej oraz posiada ścisły związek z rolnictwem, hodowlą
zwierząt i/lub produkcją roślinną. Dla przykładu można przytoczyć dwie definicje. Pierwsza, prezentowana przez J. Sikorę [1999] mówi, że agroturystyka to
„turystyka związana z pobytem w gospodarstwie wiejskim, dotyczy różnych form
spędzania czasu wolnego oraz usług turystycznych świadczonych w obrębie gospodarstwa rolnego”. B. Meyer [2004] twierdzi natomiast, że „agroturystyka jest
formą turystyki wiejskiej umożliwiającą turystom oraz jednodniowym odwiedzającym bezpośredni kontakt z funkcjonującym gospodarstwem rolnym, ogrodniczym lub rybackim oraz uczestnictwo w życiu rodziny zawodowo i życiowo związanej z wyżej wymienioną działalnością”.
Obok podstawowych usług agroturystycznych, noclegowych i żywieniowych,
ważne miejsce w ofercie wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym zajmują
wspomniane już usługi rekreacyjne. Powszechnie, rekreacja jest rodzajem aktywności umysłowej lub fizycznej ludzi, podejmowanej w celu odpoczynku, rozrywki
i regeneracji sił psychiczno-fizycznych. Rekreacją określa się „zespół działań i zachowań podejmowanych przez jednostkę w czasie wolnym” [Lubowiecki-Viluk,
Paczyńska-Jędrycka 2010]. Utożsamia się ją również z wypoczynkiem po pracy
i bardzo często kojarzy z bierną formą spędzania czasu wolnego, jak oglądanie
telewizji czy czytanie książek. W szerszym ujęciu, rekreację można określić jako
zjawisko społeczno-kulturowe, którego rozwój determinuje wzrost ilości wolnego czasu oraz związane z tym formy zachowań ludzi [Kiełbasiewicz-Drozdowska
2001]. W agroturystyce usługi rekreacyjne są bardzo istotnym elementem produktu agroturystycznego. Mogą dotyczyć zarówno aktywnej formy spędzania
czasu, jak np. gra w siatkówkę czy jazda konna lub wypoczynku biernego oferowanego przez gospodarzy, np. grillowanie, obserwacja zwierząt gospodarskich
czy nauka różnych form rękodzielnictwa.
Bardzo ważnym składnikiem oferty rekreacyjnej w agroturystyce jest możliwość rekreacji turystów ze zwierzętami gospodarskimi. Żywy inwentarz w gospodarstwie agroturystycznym może być wykorzystany jako rekreacja w różnoraki
sposób. Najczęściej gospodarze umożliwiają swoim gościom obserwację zwierząt, niekiedy ich karmienie, a czasami specyficzne formy poznawania zwierząt
np. dojenie krowy. Rolnicy posiadający w swoich gospodarstwach rolnych konie
nierzadko wykorzystują je w rekreacyjnej jeździe konnej lub czasami do organizacji przejazdów bryczkami bądź zimą do kuligów. Konie mogą być ponadto
wykorzystane w specyficznej formie rehabilitacji ruchowej jaką jest hipoterapia.
Istotną rolę zwierząt w tworzeniu produktu turystyki wiejskiej podkreśla w swej
pracy Sokół [2015] wskazując, że zwierzęta w gospodarstwach agroturystycznych,
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jako jeden z wielu elementów produktu agroturystycznego stanowią jego rdzeń
i są ważne zarówno dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych, jak również
samych turystów, a bardzo często właśnie ich obecność stanowi o wyborze obiektu. Jednocześnie należy się zastanowić czy właściciele gospodarstw agroturystycznych właściwie i w pełni wykorzystują walory związane z posiadaniem i funkcją
zwierząt w gospodarstwie. Istotne jest, że gospodarstwo agroturystyczne posiadające zwierzęta gospodarskie nabiera autentyzmu, który często jest poszukiwany w tej formie wypoczynku. Dlatego też wykorzystanie w ofercie gospodarstw
agroturystycznych zwierząt polskich ras zachowawczych wydaje się dodatkowo
podkreślać oryginalność i autentyczność oferty.

2. Gospodarstwa agroturystyczne w Polsce
Gospodarstwa agroturystyczne występują na terenie całego kraju, również na obszarach, które nie są zaliczane do typowych regionów turystycznych. Największa
liczba gospodarstw agroturystycznych w Polsce znajduje się w województwach:
małopolskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim i stanowi to ponad 40%
wszystkich tego typu gospodarstw (rysunek 1).
Rysunek 1
Liczba kwater agroturystycznych w poszczególnych województwach
(GUS, 2014)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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3. Rasy zachowawcze w gospodarstwach agroturystycznych
Duże znaczenie dla obszarów wiejskich w ramach zrównoważonego rozwoju
ma zachowanie bioróżnorodności. Skutkiem wieloletniej intensyfikacji hodowli
zwierząt, która miała na celu zwiększenie ich produkcyjności doprowadzono do
marginalizacji wielu ras autochtonicznych, które nie były w stanie konkurować
z tymi o wysokiej produkcyjności. Wiele regionalnych ras i odmian zwierząt bezpowrotnie stracono, a wiele uznano za zagrożone. Postępujące zmiany skłoniły
środowiska naukowe do podjęcia działań w celu zachowania bioróżnorodności
i w 1992 r. na „Szczycie Ziemi” w Rio de Janeiro podpisano Konwencję o różnorodności biologicznej, która wyznaczyła nowy trend w ochronie środowiska
naturalnego. Polska ratyfikowała Konwencję 1996 r. zobowiązując się do ochrony
różnorodności genetycznej zwierząt. Z tego względu w Ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 133,
poz. 921 z późniejszymi zmianami) zdefiniowano rasę zagrożoną jako populację
zwierząt gospodarskich danej rasy, której niska lub malejąca liczebność stwarza
zagrożenie jej wyginięciem. W artykule 28 tej ustawy mówi się, że rasy zagrożone
obejmuje się ochroną zasobów genetycznych, polegającą na utrzymaniu żywych
zwierząt gospodarskich lub gromadzeniu i przechowywaniu materiału biologicznego pochodzącego od tych zwierząt, a ochrona jest prowadzona w sposób określony w programie ochrony zasobów genetycznych i koordynowana przez Instytut Zootechniki PIB. W Polsce w zakresie realizowanych programów w okresie
ponad 16 lat objęto ochroną ponad 80 populacji zwierząt gospodarskich: koni,
bydła, świń, owiec, kóz, drobiu grzebiącego i wodnego, zwierząt futerkowych, ryb
i pszczół [Krupiński 2012, Majewska 2019]. Aktualny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach pakietu 7. „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”– przewiduje dopłaty do ras
zwierząt zagrożonych wyginięciem, objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Przystępując do realizacji programu przyznawane są płatności do samic
następujących ras:
 konie – koniki polskie, huculskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, sokólskie, sztumskie;
 bydło – polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czerwono-białe, polskie
czarno-białe;
 świnie – puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra;
 owce – wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany barwnej, merynos odmiany barwnej, uhruska, wielkopolska, żelaźnieńska, korideil, kamieniecka, pomorska, cakiel podhalański, merynos polski w starym
typie, czarnogłówka, owca pogórza;
 kozy – koza karpacka.
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W procedurze przystąpienia do realizacji programu ochrony zasobów genetycznych określona jest minimalna liczba sztuk zwierząt, które należy utrzymywać
w stadzie, aby przysługiwała dopłata. Dopłatą obejmuje się gospodarstwa, które utrzymują zwierzęta wyżej wymienionych ras. W przypadku koni minimum
2 klacze tej samej rasy, bydła 4 krowy tej samej rasy. Dla gospodarstw utrzymujących świnie w przypadku rasy puławskiej to minimum 10 loch, natomiast dla ras
złotnickiej białej minimum 8 loch i złotnickiej pstrej minimum 8 loch. W przypadku owiec matek dla rasy olkuskiej minimalny stan to 10 szt. Natomiast dla
cakla podhalańskiego, polskiej owcy górskiej odmiany barwnej, polskiej owcy
pogórza i czarnogłówki to minimum 15 sztuk matek tej samej rasy. Dla merynosa
polskiego w starym typie minimalna liczba maciorek to 30 sztuk, a dla pozostałych ras objętych programem minimalna liczba matek tej samej rasy, do których
przysługują dopłaty, to 10 sztuk. Program dopłat posiada również kryteria związane z górnymi progami liczebności, czyli maksymalną liczbą zwierząt w jednym
stadzie, do którego stosowane są dopłaty. Płatności są przyznawane corocznie
przez okres 5 lat. W tym okresie należy spełniać również zobowiązania związane
z tym pakietem, czyli m.in. obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków
rolnych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo, stanowiących ostoje
przyrody. [http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/].
Umiejętne wykorzystanie w ofercie gospodarstwa agroturystycznego roli
zwierząt w dużym stopniu może decydować o jej wyborze przez potencjalnych
klientów [Milewski 2012]. Wypoczynek na wsi jest znakomitą okazją do spotkań
ze zwierzętami gospodarskimi, których mieszkańcy miast nie mają okazji oglądać
na co dzień. Korzystanie z usług agroturystyki daje możliwości obserwacji zachowań zwierząt w ich naturalnym środowisku, uczestnictwa w codziennych czynnościach związanych z obsługą czy pielęgnacją zwierząt oraz zdobywanie wiedzy
na temat ich biologii i wymagań środowiskowych [Serpell 1999]. Jednocześnie,
obecność zwierząt przyczynia się do kształtowania prawidłowych postaw, uczy
odpowiedzialności, uwrażliwia i wycisza [Kuźniewicz i Kuźniewicz 2007, Giermaziak, Fryzowska-Chrobot 2018]. Dlatego istotne, zwłaszcza w nowoczesnym
świecie, jest dążenie do częstego obcowania ze zwierzętami. Stanowi to zapewnienie równowagi pomiędzy koniecznością życia w mieście, a jednocześnie realizacją potrzeby bliskości ze środowiskiem naturalnym, co wpływa pozytywnie
na sferę psychologiczno-emocjoalną człowieka [Kuźniewicz i Kuźniewicz 2007,
Patkowska-Sokoła i in. 2010, Giermaziak, Fryzowska-Chrobot 2018]. Osoby, które wybierają wypoczynek na wsi poszukują ponadto możliwości zasmakowania
posiłków, przygotowanych w tradycyjny sposób, ze świeżych produktów pochodzących od zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie lub z pobliskich tradycyjnych gospodarstw zajmujących się sprzedażą bezpośrednią [Milewski i in. 2011,
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Sokół 2015]. Z tych powodów w gospodarstwach agroturystycznych wysoko cenione są gatunki i rasy zwierząt, od których można uzyskać surowce do wytwarzania żywności wysokiej jakości, a surowce pozyskiwane od ras zachowawczych
odznaczają się właśnie takimi walorami, które związane są z genotypem zwierząt,
ale również z ekstensywnie prowadzonym chowem [Lenart i in. 2018, Prasow i in.
2018, Zapletal i in. 2018]. Rasy zachowawcze stanowią w tym zakresie znaczny,
stale jeszcze w pełni nie wykorzystany, potencjał.
Celem pracy jest zaprezentowanie udziału zwierząt gospodarskich ras zachowawczych w gospodarstwach agroturystycznych „Góralskiego Stowarzyszenia
Agroturystycznego”.

4. Materiał i metody
Badaniami objęto wszystkie gospodarstwa agroturystyczne należące do „Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego” (38 gospodarstw) zlokalizowanych w województwie małopolskim. Pośród nich 52% gospodarstw agroturystycznych, położonych głównie w gminie Czorsztyn (14 gospodarstw) oraz gminie Jabłonka (3 gospodarstwa) i Krościenko nad Dunajcem (3 gospodarstwa) deklarowało utrzymanie
zwierząt gospodarskich ras zachowawczych. Podczas badań posłużono się kwestionariuszem ankiety skierowanej do właścicieli tych gospodarstw. W kwestionariuszu
ankiety uwzględniono zwierzęta gospodarskie ras zachowawczych takich jak: konie (huculskie), bydło (polska czerwona), świnie (puławska), owce (cakiel podhalański), kozy (koza karpacka). Na podstawie uzyskanych wyników przedstawiono
udział procentowy poszczególnych gatunków dużych zwierząt ras zachowawczych
w ogólnej liczbie utrzymywanych zwierząt w gospodarstwach.

5. Wyniki
Na podstawie uzyskanych odpowiedzi z kwestionariuszy ankiety przeprowadzonej w gospodarstwach agroturystycznych stwierdzono, że największy udział procentowy zwierząt gospodarskich ras zachowawczych stanowiły owce rasy cakiel
podhalański (47%). Porównywalny był udział procentowy bydła polskiego czerwonego i kóz rasy karpackiej, stanowiąc odpowiednio 20 % i 21%. Wyraźnie niski
był udział koni rasy huculskiej (7%) oraz świń rasy puławskiej - zaledwie 5% (rysunek 2). Ponadto gospodarstwa utrzymujące zwierzęta gospodarskie korzystały
z pasz wyprodukowanych w obrębie gospodarstwa, prowadząc wypas na trwałych
użytkach zielonych. Właściciele gospodarstw podkreślali niewielkie wymagania
paszowe zwierząt oraz ich długowieczność.
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Rysunek 2
Udział (%) zwierząt gospodarskich ras zachowawczych w badanych
gospodarstwach agroturystycznych w ogólnej liczbie zwierząt gospodarskich

Źródło: Opracowanie własne.

6. Podsumowanie
W gospodarstwach agroturystycznych „Górskiego Stowarzyszenia agroturystycznego” aż 52 % gospodarstw posiada zwierzęta gospodarskie ras zachowawczych. Stanowią one jeden z elementów rdzenia produktu agroturystycznego i cieszą się dużym
powodzeniem u turystów wybierających wypoczynek na wsi. Spośród wielu gatunków i ras występujących w tych gospodarstwach znaczny udział stanowią rasy zachowawcze. Jest to związane z korzyściami płynącymi z ich utrzymania, do których
zaliczyć należy: niewielkie wymagania środowiskowe, długowieczność, dobre wykorzystanie pasz gospodarskich, zagospodarowanie trwałych użytków zielonych oraz
możliwość pozyskania surowców do wytwarzania unikalnych produktów regionalnych. Ponadto dla gospodarstw utrzymujących rasy zachowawcze istnieje możliwość
przystąpienia do programu koordynowanego przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy i uzyskania w ramach pakietu 7. „Zachowanie zagrożonych
zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” dodatkowego wsparcia finansowego.
Jednocześnie utrzymanie ras rodzimych zwierząt gospodarskich charakterystycznych dla regionu wpisuje się w zachowanie dziedzictwa kulturowego i nadaje rangę
autentyczności produktu agroturystycznego, stając się czynnikiem rozwoju agroturystyki.
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MARCIN KOPYRA, ARKADIUSZ NIEDZIÓŁKA
POLSKIE RASY ZACHOWAWCZE ZWIERZĄT CZYNNIKIEM ROZWOJU
AGROTURYSTYKI

Słowa kluczowe: agroturystyka, zwierzęta gospodarskie, rasy zachowawcze
STRESZCZENIE

Ważną rolę w agroturystyce pełnią zwierzęta gospodarskie, które stanowią jeden z elementów rdzenia produktu agroturystycznego. Pośród wielu gatunków i ras zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych występują też stare rasy zachowawcze, które objęte są
programem ochrony zasobów genetycznych. Celem pracy jest zaprezentowanie udziału
zwierząt gospodarskich ras zachowawczych w gospodarstwach agroturystycznych „Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego”. Badaniami objęto wszystkie gospodarstwa
agroturystyczne należące do „Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego” zlokalizowane w wybranych gminach województwa małopolskiego. Pośród nich 52% gospodarstw
agroturystycznych deklarowało utrzymanie zwierząt gospodarskich ras zachowawczych.
Badania wykazały, że spośród zwierząt gospodarskich ras zachowawczych utrzymywanych
w gospodarstwach agroturystycznych „Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego”
największy udział stada stanowiły owce (47%). Porównywalny był udział procentowy bydła i kóz stanowiąc odpowiednio 20 % i 21% oraz wyraźnie niski był udział koni (7%) oraz
świń (zaledwie 5%). Argumentami przemawiającymi za wyborem tych ras zwierząt jest
nie tylko ich doskonałe przystosowanie do lokalnych warunków klimatycznych i paszowych, ale też duża ich zdrowotność i długowieczność.

MARCIN KOPYRA, ARKADIUSZ NIEDZIÓŁKA
POLISH ANIMAL CONSERVATIVE BREEDS AS AN OPPORTUNITY TO DEVELOP
AGRITOURISM OFFER

Keywords: agritourism, farm animals, conservative breeds
SUM M A RY

Livestock plays an important role in agritourism, which is one of the core elements of
an agritourism product. Among many breeds of animals on agritourism farms there are
also old regional breeds that are covered by the genetic resources conservation program.
The purpose of the work is to present the share of farm animals of conservative breeds
on agroturism farms of the “Highlander Agrotourism Association”. The research covered
all agritourism farms belonging to the “Highlander Agrotourism Association” of farms
located in selected voivodship of Małopolska. Among them 52% of agritourism farms
declared keeping farm animals of conservative breeds. Studies have shown that sheep accounted for the largest share o conservation breed animals on the agroturism farm of this
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association. Based on the answered obtained from questionnaires of the survey carried
out at agritourism farms, it was found that the largest percentage of large farmed animals
were 47%. The percentage share of cattle and goats was comparable, constituting 20% and
21% respectively. The percentage share of cattle and goats was comparable, constituting
20% and 21%, respectively, and the share of horses (7%) and pigs was only 5%. The arguments for choosing these animals breeds are not only their excellent adaptation to local
climate and feed conditions but also their high health and longevity.
e-mail: marcin.kopyra@urk.edu.pl
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1. Wstęp
Wykształcenie jest kategorią edukacyjną, która określa stopień przygotowania
intelektualnego człowieka do funkcjonowania w społeczeństwie. Poziom wykształcenia jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na tempo rozwoju
społeczno-ekonomicznego. Wprowadzone przez Beckera pojęcie kapitału ludzkiego najlepiej oddaje skumulowane cechy osoby, wyrażone nie tylko poziomem
wykształcenia, ale także innymi cechami niezbędnymi do spełnianie określonej
roli społecznej [Becker 1994]. Poza wykształceniem na kapitał ludzki składa się
wiele innych czynników, jak innowacyjność, otwartość, sposób uczenia się, elastyczność i wiele innych cech, które powodują, że nie tylko formalnie posiadana
wiedza, ale również umiejętności dalszego rozwijania się decydują o społeczno-ekonomicznym sukcesie człowieka [Barkley i inni 2006].
Proces kształcenie rolniczego znajduje swoje oparcie w ogólnym przygotowaniu humanistycznym, które w zależności od kraju rozpoczyna się na ogół w dość
młodym wieku. Poznawanie znaczenia rolnictwa rozpoczyna się od biologii,
przyrody, klimatu, nauki o ziemi, geologii, itp., które prowadzą uczniów do skierowania uwagi na naukę związaną z zawodem rolnika. Tworzenie szkół profilowanych sprzyja ukazaniu całego spektrum dziedzin wiedzy, które wchodzą w skład
szeroko pojętego systemu edukacyjnego związanego z rolnictwem. Notowany
wzrost znaczenia czynnika ludzkiego w rolnictwie należy rozpatrywać w kontekście rozwoju techniki i technologii, informatyki, innowacji gospodarowania i pro-
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cesów globalizacji gospodarki [Kiełbasa 2016]. Wymaga to stałego podnoszenia
poziomu wykształcenia osób pracujących w rolnictwie, nie tylko pod względem
umiejętności zawodowych, sprawnego zorganizowania pracy, a także rozwoju
osobowego, intelektualnego i obywatelskiego [Wiatrak 2005].

2. Materiał i metody badań
We Wspólnocie Europejskiej przeprowadza się systematycznie pełne spisy rolne, obejmującego wszystkie gospodarstwa rolne, w celu dokonania oceny sytuacji w rolnictwie i określenia tendencji zmian w strukturze gospodarstw rolnych.
W okresie miedzyspisowym przeprowadza się dodatkowo mikrospisy na losowo
wybranych próbach. Ważnym celem spisów rolnych był program badań struktury
gospodarstw rolnych (FSS), który poza istotnymi czynnikami charakteryzującymi
jednostki produkcyjne, zmierzał do ustalenia pozaprodukcyjnych cech badanych
gospodarstw rolnych. Wśród szczegółowych celów wskazano na potrzebę określenia obok – statusu prawnego właściciela gospodarstwa – również cech osobowych właścicieli w postaci płci, wieku i poziomu wykształcenia rolniczego [Rozporządzenie 2008].
Podstawowym celem opracowania było zobrazowanie stopnia przygotowania
osób kierujących gospodarstwami rolnymi do pełnienia funkcji samodzielnych
w rolnictwie, który wyrażono poprzez pryzmat poziomu wykształcenia rolniczego. Za osobę kierującą uważa się osobę fizyczną, upoważnioną przez właściciela
lub użytkownika gospodarstwa rolnego do podejmowania decyzji bezpośrednio
związanych z procesami produkcyjnymi, nadzorowania ich lub wykonywania.
Postawiono założenie badawcze, że większość osób zarządzających gospodarstwem, nie może wykazać się udokumentowanymi świadectwami, świadczącymi
o formalnym zdobyciu zawodu rolnika.
W badaniach przyjęto trzy różne poziomy wykształcenia rolniczego osób kierujących gospodarstwami rolnymi, w tym 1. Tylko praktyczne doświadczenie
(practical experience) oznacza sytuację, gdy doświadczenie osoby kierującej gospodarstwem zostało zdobyte wyłącznie poprzez pracę w gospodarstwie rolnym.
2. Zasadnicze wykształcenie rolnicze (basic training), jeśli osoba kierująca brała
udział w kursach szkoleniowych ukończonych w szkole rolniczej lub instytucji
specjalizującej się w pewnych przedmiotach (włączając ogrodnictwo, uprawę winorośli, leśnictwo, chów i hodowlę ryb, weterynarię, technikę rolniczą i przedmioty powiązane). Także ukończoną praktykę rolniczą w gospodarstwach do tego
upoważnionych, uważano za wykształcenie zasadnicze. 3. Pełne wykształcenie
rolnicze (full agricultural training), jeśli osoba kierująca brała udział w kursach
szkoleniowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, chowu i hodowli ryb,
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itp. lub przedmiotów powiązanych, trwających nieprzerwanie przez okres odpowiadający dwóm latom szkoleń w pełnym wymiarze godzin po zakończeniu obowiązkowej edukacji, ukończone w rolniczej szkole średniej, uczelni rolniczej lub
w innej instytucji szkolnictwa wyższego [Chmieliński i inni 2013].
Podstawową grupę badawczą stanowiły osoby kierujące gospodarstwami rolnymi, które jako osoby fizyczne upoważnione były przez właściciela lub użytkownika gospodarstwa rolnego do podejmowania decyzji bezpośrednio związanych
z procesami produkcyjnymi, nadzorowania ich lub wykonywania.
Badania polegały na analizie poziomu wykształcenia rolniczego w układzie 27
państw członkowskich UE, w podziale na dawne kraje członkowskie (UE-15) oraz
nowe państwa członkowskie (UE-12). Przeprowadzone badania uwzględniały
trzy poziomy kształcenia w odniesieniu do ogółu rolników, a ponadto w podziale
na płeć i wiek, co pozwoliło uwypuklić rolę kobiet i młodych rolników w procesie zarządzania gospodarstwami rolnymi. Wyniki badań oparte zostały na zbiorach danych zawartych w Eurostacie, przy czym dane dotyczące wielkości gospodarstw rolnych w powiązaniu z poziomem wykształcenia nie były publikowane.
Dane powyższe pozwoliłyby poznać ważną, bo edukacyjną grupę zarządzających,
zwłaszcza w większych obszarowo gospodarstwach rolnych.

3. Ogólna charakterystyka edukacji rolniczej występującej w krajach
Unii Europejskiej
W państwach członkowskich UE edukacja rolnicza stanowi integralną część
kształcenia ogólnego i pozaszkolnego. Organizacja edukacji rolniczej jest zróżnicowana ze względów historycznych, tradycyjnych, organizacyjnych i systemowych. Występują systemy scentralizowane, regionalne i lokalne, w których programy kształcenia, warunki naboru, rodzaje ścieżek edukacyjnych, sposoby przeprowadzania praktyk zawodowych i inne wymagania są regulowane w zależności
od charakteru rolnictwa i poziomu jego rozwoju. Na ogół kształcenie odbywa się
na kilku poziomach, w tym na poziomie niższym, średnim, licencjackim, magisterskim, doktorskim i podyplomowym, przy czym często na poziomie niższym
przedmioty ogólnorolnicze stanowią odrębną ścieżkę edukacyjną kształcenia
ogólnego. Ponadto programy kształcenia obok podstaw nauki o rolnictwie, mają
charakter specjalistyczny, dotyczący określonej rośliny lub gatunku zwierząt lub
nawet bywają zawężone do podstaw biologii lub ekologii. W krajach południowych UE, gdzie występują z dużym nasileniem uprawy winorośli, oliwek, owoców
i warzyw, programy nauczania są ukierunkowane na te uprawy. Inny charakter
ma nauczanie w krajach północy, gdzie niektóre uprawy z uwagi na klimat maja
miejsce w szklarniach lub pod folią.
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Kształcenie rolnicze na poziomie wyższym odbywa się w ramach dwóch systemów tj. uniwersyteckiego i politechnicznego. Ponadto istnieją publiczne i prywatne instytucje szkolnictwa wyższego. Można więc mówić, że niektóre kraje mają
binarną strukturę szkolnictwa wyższego, gdzie wyższe wykształcenie zawodowe
jest częścią zorientowaną na kształcenie zawodowe, zaś uniwersytety (politechniki) stanowią część akademicką. Sieć kształcenia na poziomie wyższym obejmuje
w UE w sumie 148 jednostek organizacyjnych, przy czym najwięcej pod względem liczbowym odnotowano ich w W. Brytanii (30), Francji (14), Niemczech (13),
Portugalii (12) oraz w Polsce (10). Nie zawsze są to samodzielne uniwersytety czy
politechniki, lecz raczej wydziały lub kierunki kształcenia. We wszystkich krajach
obserwuje się rosnącą liczbę kierunków kształcenia, wynikającą z rozwoju badań
naukowych i oczekiwań społecznych wobec absolwentów, którzy powinni pełnić
coraz bardziej zróżnicowane zawody i funkcje. Obecnie dużym zainteresowaniem
cieszą się kierunki „zielone”, związane z ochroną środowiska, ekologią, zdrową
żywnością, systemami irygacyjnymi, deszczowniami, itp. Kształcenie można podzielić na szereg głównych gałęzi, jak agronomia, ogrodnictwo, inżynieria rolnicza, ekonomika rolnictwa, nauki o zwierzętach, marketing, planowanie krajobrazu, rybactwo, leśnictwo, akwakultura, gospodarka wodna i ekologia a także nowe
technologie informacyjne i komunikacyjne w rolnictwie [ Mulder, Kupper, 2007].
Edukacja rolnicza zazwyczaj wchodzi w zakres decyzji Ministerstwa Rolnictwa lub Ministerstwa Edukacji. Z kolei polityka oświatowa i edukacyjna należy do
wyłącznych kompetencji krajów członkowskich.

4. Poziom wykształcenia osób kierujących gospodarstwami rolnymi
Komisja Europejska przy określaniu poziomu wykształcenia rolniczego pozostawiła interpretacje tej definicji krajom członkowskim, z uwagi na zjawisko występowanie różnych systemów edukacyjnych we Wspólnocie. W krajach z wysoko
rozwiniętym rolnictwem i specjalizacją, gdzie były stosowane dobrze zorganizowane szkolenia, staże, kursy i praktyki, itp., uznawano taki sposób kształcenia
nawet bez dyplomu, jako pełne wykształcenie rolnicze. Natomiast w nowych państwach członkowskich bardziej formalnie podchodzono do poziomu wykształcenia, gdzie za wykształcenie wyższe uznawano tylko osoby legitymujące się dyplomem licencjata czy magistra odpowiedniej specjalizacji. Ponadto w nowych
krajach członkowskich nie było zwyczaju zdobywania kwalifikacji innymi ścieżkami zawodowymi, jak przykładowo poprzez praktyki, staże pracy, wymiany, itp.
podejmowane w innych gospodarstwach rolnych.
W Unii Europejskiej zarządzających gospodarstwami rolnymi było około
12 mln osób, w tym 5,2 mln (43,4%) w dawnych krajach członkowskich (UE-15)
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oraz 6,8 mln (56,6%) w nowych państwach członkowskich (NUE-12). Sytuacja
powyższa pozostawała w odwrotnej proporcji do powierzchni użytków rolnych
występujących w analizowanych grupach państw, przy czym w pierwszej grupie
państw rolnicy dysponowali ponad 70% użytków rolnych, gdy tymczasem w drugiej grupie około 30% użytków rolnych, co świadczy o dużym rozdrobnieniu
struktury agrarnej.
W odniesieniu do UE jako całości można stwierdzić, że 70,4% zarządzających
osób miało tylko doświadczenie praktyczne, 22,6% zasadnicze wykształcenie rolnicze oraz tylko 7,0% pełne wykształcenie rolnicze. Występuje jednak duże duże
zróżnicowanie nie tylko między grupami państw, ale także wewnątrz analizowanych krajów członkowskich. Do krajów, które charakteryzowały się wysokimi wskaźnikami wyższego wykształcenie, należy zaliczyć takie kraje jak Belgia
(26,4%), Austria (25,6%), Francja (21,6%) czy Szwecja (18,8%), przy średniej dla
całej grupy na poziomie 7,0%. W krajach tych przywiązywano dużą uwagę do
kwalifikacji swoich menedżerów. Z kolei do krajów, gdzie poziom był niższy w odniesieniu do UE-15 należy zaliczyć kraje południa Europy, w tym Grecję (0,4%),
Hiszpanię (1,5%), Portugalię (1,6%) i Włochy (5,2%).
Wśród nowych państw członkowskich dążeniem do nadania zarządzającym
uprawnienia określanego jako pełne wykształcenie rolnicze, wykazały się w zasadzie trzy kraje, a mianowicie Czechy (37,1%), Łotwa (26,1%) oraz Polska (24,6%).
Natomiast kraje charakteryzujące się dużym rozdrobieniem agrarnym, takie jak
Bułgaria (0,8%) czy Rumunia (0,4%) powodowały, że średnia dla grupy NUE12 została uzyskana również na poziomie 7,1%. Analizując dwa niższe poziomy
wykształcenia, które mieszczą się między tylko praktycznym doświadczeniem
a zasadniczym wykształceniem rolniczym, można dojść do wniosku, że kraje
członkowskie stosowały labilne kryteria zaliczania do jednej lub drugiej grupy
wykształcenia. Dobrym przykładem były tutaj kraje południa Europy, czyli Grecja
i Włochy, mające zbliżony model rolnictwa, gdzie w pierwszym przypadku większość osób zaliczono do grupy mających tylko praktyczne doświadczenie (96,5%),
natomiast we Włoszech odwrotnie 90,8% osób określono jako dysponujące zasadniczym wykształceniem rolniczym. Tak duża rozbieżność danych wynika
z dość swobodnej interpretacji wytycznych Eurostatu, w których sam fakt pracy
w gospodarstwie (na roli) uznawano za wystarczające kwalifikacje zawodowe.
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Tabela 1
Liczba osób kierujących gospodarstwami rolnymi według poziomu
wykształcenia rolniczego (2013)
Kraj
członkowski

Ogólna liczba
osób kierujących
gospodarstwami
rolnymi

Poziom wykształcenia rolniczego
Praktyczne
doświadczenie

%

Zasadnicze
wykształcenie
rolnicze

%

Pełne
wykształcenie
rolnicze

%

Austria

150170

78030

52,0

33690

22,4

38450

25,6

Belgia

42850

22360

52,2

9160

21,4

11330

26,4

Dania

41360

21060

50,9

18210

44,0

2090

5,1

Finlandia

63880

35790

56,0

22200

34,7

5890

9,3

Francja

516110

256390

49,7

148170

28,7

111550

21,6

Niemcy

299140

94000

31,4

165230

55,2

39910

13,4

Grecja

723060

697910

96,5

22790

3,1

2360

0,4

Irlandia

139890

96510

69,0

21170

15,1

22210

15,9

Włochy

1620890

80510

5,0

1472370

90,8

68010

4,2

Luksemburg

2200

870

39,5

320

14,5

1010

46,0

Holandia

72330

20840

28,8

46690

64,5

4790

6,7

Portugalia

305270

268560

88,0

31810

10,4

4900

1,6

Hiszpania

989800

838040

84,7

136610

13,8

15150

1,5

Szwecja

71100

49130

69,1

8600

12,1

13360

18,8

W. Brytania

186790

143010

76,1

19300

10,3

22890

13,6

UE-15

5225836

2703010

51,7

2156320

41,3

363900

7,0

Bułgaria

370490

357820

96,6

9610

2,6

3070

0,8

Cypr

38860

36650

94,3

2050

5,3

170

0,4

Czechy

22870

9910

43,3

4480

19,6

8470

37,1

Estonia

19610

12450

63,5

2740

14

4420

22,5

Węgry

576810

492390

85,4

65290

10,8

19140

3,8

Łotwa

83400

51270

61,5

10330

12,4

21790

26,1

Litwa

199910

139920

67,0

35020

17,5

24970

15,5

Malta

12540

11300

90,1

1060

8,4

170

1,5

Polska

1506630

814450

54,1

320990

21,3

371180

24,6

Rumunia

3859050

3761970

97,5

81490

2,1

15580

0,4

Słowacja

24460

18640

76,2

3670

15,0

2150

8,8

Słowenia

74650

48040

64,3

19940

26,7

6670

9,0

NUE-12

6789280

5754810

84,7

556670

8,2

477780

7,1

UE-27

12015116

8457820

70,4

2712990

22,6

841680

7,0

Źródło: Dane Eurostatu.
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Całościowe spojrzenie na poziom wykształcenia rolniczego osób kierujących gospodarstwami rolnymi wskazuje, że lepiej przygotowani zawodowo są zarządzający
z dawniejszych krajów członkowskich UE-15, w których stosunkowo duży odsetek
osób dysponuje zasadniczym przygotowaniem rolniczym (41,3%), w stosunku do
osób bez przygotowania szkolnego lub pozaszkolnego (51,7%). Z kolei w grupie
nowych państw członkowskich (NUE-12) osoby pozostające bez żadnego przygotowania rolniczego dominowały w Bułgarii (96,6%), Rumunii (97,5%), na Węgrzech
(85,4%) oraz w takich małych krajach, jak Cypr (94,3%) czy Malta (90,1%).

5. Osoby kierujące gospodarstwami rolnymi według wieku i poziomu
wykształcenia rolniczego
Na ogół zakłada się, że system edukacji rolniczej organizuje się z myślą o młodych
rolnikach, którzy aspirują do pracy w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Nabór do szkół szczebla średniego i wyższego określony jest możliwościami zatrudnienia przyszłych absolwentów. Plany przeprowadzenia zwykłej rotacji pokoleń
i zastąpienia pokolenia schodzącego z pracy w rolnictwie młodszymi nie zdają
na ogół egzaminu, ponieważ duży odłam osób starszych nie rezygnuje z pracy
i nadal kieruje gospodarstwami rolnymi, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego.
W przeważającym zakresie są to osoby bez odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zjawisko powyższe powoduje, że młodzi rolnicy obejmują gospodarstwo
w stosunkowo późnym wieku, a wielu z nich rezygnuje nawet z pracy w rolnictwie. Pojęcie młody rolnik wyrażone przez pryzmat lat, inaczej interpretowane
jest w dokumentach Eurostatu, gdzie wiek młodych określono na poziomie 34 lat,
zaś w prawodawstwie unijnym związanym z programami wsparcia finansowego,
wiek młodych określono na poziomie 40 lat [Sprawozdanie 2008].
Dostęp do kierowania gospodarstwami rolnymi przez młodych rolników był
zróżnicowany nie tylko między UE-15 (5,9%) a NUE-12 (8,8%), ale także w ramach państw członkowskich. Wśród „dawnych” krajów członkowskich największy
udział młodych rolników w tym procesie wystąpił w Austrii (10,7%), a następnie we
Francji (8,7%) oraz Finlandii (8,5%). Niski poziom udziału młodych menedżerów
zanotowano głównie w Portugalii (2,6%), a następnie w Holandii (3,6%).
W nowych krajach członkowskich wysoki udział młodych rolników w kierowaniu gospodarstwami rolnymi występował w Polsce (14,7%) i Czechach (11,7%).
Z kolei niski udział młodych odnotowano na Cyprze (2,6%) oraz w Słowenii
(4,3%) czy Malcie (4,8%).
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Tabela 2

Poziom wykształcenia
rolniczego osób w wieku
35-64 lat (w %)

Poziom wykształcenia
rolniczego osób w wieku
65 lat i więcej (w %)

26,0

12380

76,5

16,8

6,7

34,6

29,9

8550

78,1

15,4

6,5

Dania

2000

35,5

55,5

9,0

31560

43,1

51,4

5,5

7800

68,8

28,9

2,3

550

36,8

47,4

15,8

57220

59,6

32,1

8,3

6110

75,8

20,0

4,2

45090

27,9

14,2

57,9

409150

46,4

33,1

20,5

61870

87,9

9,8

2,3

Finlandia
Francja

Pełne wykształcenie
rolnicze

22,7

35,5

Zasadnicze
wykształcenie
rolnicze

51,3

32240

Szkolenie
podstawowe

121680

54,8

Liczba osób w wieku 65
i więcej

38,7

21,8

Pełne wykształcenie
rolnicze

24,6

23,4

Zasadnicze
wykształcenie
rolnicze

36,7

2060

Praktyczne
doświadczenie

16110

Zasadnicze
wykształcenie
rolnicze

Austria
Belgia

Kraj
członkowski

Praktyczne
doświadczenie

Liczba osób w wieku 35-64 lat

Poziom wykształcenia
rolniczego osób w wieku do
34 lat (w %)
Pełne wykształcenie
rolnicze

Liczba osób w wieku do 34 lat

Liczba osób kierujących gospodarstwami rolnymi wg wieku i poziomu
wykształcenia rolniczego (2013)

Niemcy

21280

39,9

43,9

16,2

261960

30,2

56,5

13,3

15900

41,1

49,6

9,3

Grecja

50180

83,1

15,9

1,0

431990

96,9

3,0

0,1

240890

99,2

0,7

0,1

Irlandia

9450

48,5

11,1

40,4

95070

67,8

17,2

15

35370

83,2

10,6

6,2

Włochy

82110

3,0

86,1

13,6

935390

0,8

93,7

5,5

603390

11,8

87,0

1,2
23,3

160

18,8

12,5

68,7

1740

36,8

15,5

47,7

300

63,3

13,4

Holandia

Luksemburg

2610

20,3

61,3

18,4

56500

35,3

57,6

7,1

13220

36,7

60,8

2,5

Portugalia

7850

61,2

27,9

10,9

155480

77,3

20,5

2,2

141940

95,0

4,6

0,4

Hiszpania

52790

66,3

29,5

4,2

642660

88,0

10,5

1,5

294350

94,1

5,4

0,5

Szwecja

3380

56,2

5,9

37,9

49530

66,6

12,9

20,5

18190

78,2

11,2

10,6

W. Brytania
UE-15
Bułgaria
Cypr

7640

61,1

12,2

26,7

126590

73,4

12,1

14,5

52560

89,5

5,8

4,7

303260

39,0

40,9

20,1

3408760

49,1

42,7

8,2

1512820

60,1

38,6

1,3

25540

94,4

4,1

1,5

206790

86,6

13,3

0,1

138160

98,3

1,2

0,5

1020

93,1

5,9

1,0

25030

94,2

5,4

0,4

12810

94,5

5,0

0,5

Czechy

2670

28,8

30,0

41,2

17280

43,6

18,9

37,5

2920

46,9

22,6

30,5

Estonia

1350

62,2

12,6

25,2

12700

59,8

15,1

25,1

5560

72,3

11,7

16,0

Węgry

40760

80,1

14,8

5,1

209950

70,9

22,7

6,4

169190

91,1

6,8

2,1

Łotwa

4540

63,9

11,4

24,7

54050

56,9

13,1

30

24810

71,1

11,1

17,8

Litwa

11710

59,8

25,4

14,8

118760

62,3

21,5

16,2

69440

85,0

9,4

5,6

Malta

600

82,3

1,0

16,7

8680

89,6

8,9

1,5

3260

92,0

7,0

1,0

Polska

221580

67,6

6,7

25,7

1158650

51,2

22,7

26,1

126400

56,9

33,7

9,4

Rumunia

280440

97,1

2,4

0,5

2114890

97

2,9

0,1

1463720

98,9

0,9

0,2
3,2

Słowacja

1730

64,1

20,3

15,6

17170

73,6

16,5

9,9

5560

88,0

8,8

Słowenia

3240

53,1

24,1

22,8

48710

59,4

30,4

10,2

22700

76,2

19,2

4,6

NUE-12

595180

83,8

5,7

11,1

3992660

79,1

11,4

9,5

2044530

94,4

2,1

1,5

UE-27

898440

71,6

14,2

14,2

7401420

65,3

25,8

8,9

3557350

81,0

17,6

1,4

Źródło: Dane Eurostatu.
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Większy odsetek osób w wieku do 34 lat posiadających pełne wykształcenia
rolnicze wystąpił w „dawnych” krajach członkowskich (UE-15), tj. 20,1% w porównaniu do nowych państwa członkowskich (NUE-12), tj. 11,1%, przy średniej
dla całej Wspólnoty na poziomie 14,2%. Podobnie jak w innych przypadkach odnotowano ogromne zróżnicowanie tego wykształcenia między krajami. W pierwszym przypadku najlepsze wskaźniki odnotowano w Luksemburgu (68,7%), we
Francji (57,9%), Belgii (54,8%) oraz Irlandii (40,4%). Istniały w tej grupie kraje
o bardzo niskich wskaźnikach związanych z pełnym wykształceniem rolniczym,
jak w Grecji (1,0%), Hiszpanii (4,2%), czy w Danii (9,0%) [Wawrzyniak 2019].

6. Osoby kierujące gospodarstwami rolnymi według płci i poziomu
wykształcenia rolniczego
W literaturze przedmiotu nie określono, jakie powinny występować proporcje
między kobietami a mężczyznami w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym. Historycznie utrwaliło się przekonanie, że ze względu na trudy pracy w rolnictwie (orki, żniwa, wykopki, obsługa inwentarza, itp.), rola kierowania jednostką przypadała mężczyźnie. W miarę pojawiania się nowych technik i technologii,
praca w rolnictwie stała się lżejsza i możliwa do wykonania przez kobiety. Zarządzanie gospodarstwem rolnym przez kobiety, nie zawsze było wyborem samoistnym i dobrowolnym, często występowało jako splot różnorodnych okoliczności
związanych ze spadkobraniem, brakiem następcy, odejściem małżonka lub podjęcia przez męża pracy pozarolniczej.
W dokumentach UE nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie jaka powinna być
partycypacja kobiet w kierowaniu gospodarstwem rolnym [Sprawozdanie 2011].
Nie pojawiają się postulaty związane z równością płci i zwiększeniem ich udziału w samodzielnym zarządzaniu gospodarstwem. Zwraca się natomiast uwagę na
znaczny wkład kobiet w rozwój społeczności lokalnej, który nie jest równoważony
ich udziałem w procesach decyzyjnych. Od tradycyjnie pojmowanej roli kobiety
dawno odeszły współczesne kraje, zwłaszcza w dobie industrializacji rolnictwa,
a obecny proces technizacji zdołał zastąpić wiele rąk do pracy. W dobie współczesnej nie jest ważne to, czy zarządza kobieta czy mężczyzna, ważne jest czy tworzy
wartość dodaną, jakie osiąga rezultaty, czy gospodarstwo przynosi zyski lub straty,
itp. Ogólnie biorąc, kierowanie gospodarstwem rolnym coraz częściej traktuje się
jako normalny zawód, który jest powierzany osobom kompetentnym, wykształconym, znających podstawy zarządzania i kierowania gospodarstwem rolnym
[Sprawozdanie, 2011].
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Tabela 3
Liczba osób kierujących gospodarstwami rolnymi wg płci i poziomu
wykształcenia rolniczego (2013)

11070 21,5

76,0

940 14,6

Dania

3740

2940

78,6

610 16,3

Finlandia

7100

4370

61,5

1910 26,9

117120

90630

76,9

15720 13,4

Francja
Niemcy

25220

12880

51,0

9320 36,9

Grecja

200070

195240

97,6

4500

Irlandia

16120

12190

75,6

2320 14,4

Włochy

497850

31770

6,4

458620 92,1

350

240

68,6

4420

3260

73,8

Luksemburg
Holandia

30

2,2

8,6

920 20,8

6980 13,4

%

Pełne
wykształcenie
rolnicze

65,1

4900

%

Zasadnicze
wykształcenie
rolnicze

33730

6450

%

Mężczyźni wg poziomu wykształcenia
rolniczego
Praktyczne
doświadczenie

51780

%

Liczba mężczyzn

Austria
Belgia

%

Pełne
wykształcenie
rolnicze

Zasadnicze
wykształcenie
rolnicze

Kraj
członkowski

Liczba kobiet

Praktyczne
doświadczenie

Kobiety wg poziomu wykształcenia rolniczego

%

98390

44300

45,0

22620 23,0

31470 32,0

36410

17460

47,9

8220 22,6
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Udział kobiet w kierowaniu gospodarstwami rolnymi ukształtowany został na
poziomie 28,1%, przy czym był wyższy w nowych krajach członkowskich (31,1%)
w porównaniu do „dawnych” krajów (24,3%). W grupie badanych krajów UE-15,
duży udział kobiet w kierowaniu gospodarstwem rolnym odnotowano w Austrii
(34,4%), Włoszech (30,7%), Portugalii (29,3%) oraz Grecji (27,7%). Udział kobiet w kierowaniu gospodarstwem rolnym w nowych krajach członkowskich był
bardziej zróżnicowany. W niektórych krajach duży udział kobiet w tym procesie
odnotowano na Litwie (47,7%). Łotwie (46,8%) oraz Rumunii (32,3%). Z kolei do
krajów o najniższym udziale kobiet w kierowaniu gospodarstwem rolnym można
mówić w przypadku Malty (10,%), Czech (15,1%) oraz Słowacji (17,0%).
Analiza poziomu wykształcenia rolniczego między kobietami i mężczyznami
wskazuje, że otrzymujemy zbliżone wskaźniki (procenty) tylko w jednym przypadku, a mianowicie w przypadku pełnego wykształcenia rolniczego. Można mówić o zjawisku zbliżonych wskaźników, występujących zarówno między badanymi
grupami krajów, jak i między płciami. W przypadku mężczyzn pełne wykształcenie rolnicze utrzymuje się w UE średnio na poziomie około 8%, w przypadku zaś
kobiet na poziomie ponad 4%, przy czym było wyższe wśród kobiet z NUE-12
(6,0%) niż UE-15 (2,9%). O wiele większe zróżnicowanie poziomu wykształcenia między krajami oraz między grupami państw odnotowano w przypadku wykształcenia na poziomie praktycznego przygotowania i zasadniczego wykształcenia rolniczego. W „dawnych” krajach członkowskich udział kobiet posiadających
zasadnicze wykształcenie rolnicze (42,2%) był wyższy w stosunku do mężczyzn
(40,9%). Natomiast, gdy odnieść to wykształcenie do osób kierujących gospodarstwami rolnymi w nowych krajach członkowskich, to okazuje się, że wynosiło
ono odpowiednio 5,3% i 9,5%, przy średniej dla całej Wspólnoty na poziomie
19,2% oraz 23,9%. Odnosząc dane zawarte w tej tabeli do całej społeczności zarządzających gospodarstwami rolnymi można stwierdzić, że cechy płci nie wpływają
w sposób istotny na różnicowanie poziomu wykształcenia rolniczego.

7. Uwagi końcowe
Wykształcenie rolnicze jest częścią wykształcenia ogólnego i humanistycznego,
które wpływa na intelektualne i osobowe możliwości efektywnego zarządzania
gospodarstwem rolnym. Kraje członkowskie w rozwoju historycznym wypracowały specyficzne i tylko im przynależne systemy edukacji rolniczej, które modyfikowane były pod wpływem pojawiających się innowacji w rolnictwie. Przed rolnikami pojawiają się wyzwania związane z potrzebą produkowania coraz większej
ilości żywności, przy konieczności przestrzegania zasad związanych z ochroną
środowiska i krajobrazu oraz zmianami klimatu. Wśród wciąż ważnych i aktu-
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alnych wyzwań należy wymienić nadążanie za coraz szybszym postępem naukowym i technicznym.
W świetle statystyki dotyczącej poziomu wykształcenia rolniczego osób kierujących gospodarstwami rolnymi można stwierdzić, że poziom ten nie odpowiada
współczesnym wyzwaniom, przed jakimi stoi gospodarka żywnościowa. Stwierdzenie, że ponad 70% osób zarządzających jednostkami produkcyjnymi w rolnictwie nie dysponuje żadnym przygotowaniem zawodowym stawia ten sektor na
ostatnim miejscu wśród innych zawodów. Na poziom wykształcenia wpływu nie
miała płeć ani wiek menadżerów. Nadal zbyt dużo młodych rolników wchodzi do
zawodu rolnika bez niezbędnych kwalifikacji zawodowych. Wynika to z tradycyjnego pojmowania zarządzania gospodarstwem rolnym, gdzie zdobywanie zawodu odbywa się na zasadzie naśladownictwa starszego pokolenia, co do niedawna
stanowiło wystarczającą przesłankę do dziedziczenia gospodarstwa.
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STRESZCZENIE

Podstawowym celem opracowania było zobrazowanie poziomu wykształcenia, jakim
charakteryzują się osoby kierujące gospodarstwami rolnymi. Badania przeprowadzono na
trzech poziomach wykształcenia w odniesieniu do ogółu kierujących, a ponadto w stosunku do wieku i płci. W odniesieniu do całej zbiorowości stwierdzono, że 70,4% zarządzających osób miało tylko doświadczenie praktyczne, 22,6% zasadnicze wykształcenie
rolnicze oraz tylko 7,0% pełne wykształcenie rolnicze. Proporcje między rodzajami wykształcenia nie uległy zmianie między kobietami i mężczyznami, a także między osobami
różniącymi się wiekiem.

BOGDAN M. WAWRZYNIAK
THE LEVEL OF AGRICULTURAL EDUCATION OF PERSONS MANAGING FARMS
IN EUROPEAN UNION COUNTRIES

Keywords: agricultural education, agricultural education system, education level, farm
management, gender, age
SUM M A RY

The main purpose of the study was to illustrate the level of education characteristic
of farm managers. The research was carried out at three levels of education in relation to
all managers and, in addition, in relation to age and gender. In relation to the entire population, it was found that 70.4% of managers had only practical experience, 22.6% basic
agricultural education and only 7.0% full agricultural education. The proportions between
types of education have not changed between men and women as well as between people
of different ages.
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1. Wstęp
W turystyce wiejskiej dziedzictwo kulturowe stanowi istotny element jej oferty,
mający przyciągać odwiedzających. Kulturowe motywy podróży na wieś są wielorakie: od klasycznego zwiedzania, uczestnictwa w programach edukacyjnych do
rozrywki. Jednak turyści ciągle oczekują nowości i odmienności, a usługodawcy
nie mogą poprzestać na dotychczasowych propozycjach i muszą tworzyć nowe.
W związku z tym, warto postawić sobie pytanie o jeszcze niewykorzystane obszary
dziedzictwa kulturowego, które można „zagospodarować” dla potrzeb turystyki.
Problematyka niewykorzystanego dziedzictwa ma niedługą historię i skromną
literaturę. Najlepiej opracowana jest ta część, która nazywana jest (w tłumaczeniu dosłownym) dziedzictwem wywołującym dysonans (dissonant heritage). Naukowy wymiar tej koncepcji dziedzictwa pierwsi nadali Turnbridge i Ashworth
[1996], którzy zbadali niespójności w narracjach dotyczących historii, często
w celu wykorzystywania ich w sferze publicznej. Za dysonansowe uznali oni dziedzictwo, które obejmuje niezgodność różnych historii oraz brak porozumienia
i konsekwencji. Wpływa to na sposób przedstawiania przeszłości i wykorzystywanie wspomnień do celów politycznych. Zbadali, jaki udział miały władze publiczne w dekonstrukcji dziedzictwa poprzez nadawanie mu odpowiadających
im znaczeń i podporządkowanie wielkim ideologiom takim jak nacjonalizm,
imperializm, kolonializm itp. Uznali to za swoiste zarządzanie dziedzictwem, do
którego dostosowują się najpierw instytucje (władze, dziennikarze, nauczyciele),
a następnie zwykli obywatele. Chociaż czasem kolejność bywa odwrotna.
W Polsce za prekursorkę problematyki dziedzictwa kłopotliwego (bo taką polską terminologię nadano słowu „dysonansowy”) w turystyce należy uznać M. Banaszkiewicz [2018], która analizuje to zjawisko jako przedmiot badań antropologii
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turystyki. Określając ten rodzaj dziedzictwa „trudnym” przedstawia sposoby jego
„oswajania” i zastosowania w turystyce, ilustrując je atrakcjami z krajów postsocjalistycznych. Występuje tu szczególnie jaskrawa niezgodność różnych historii,
a precyzyjniej ich interpretacji, bowiem żyją jeszcze pokolenia, które pamiętają
dobrze czasy socjalizmu i mają własne wersje wydarzeń.
Oprócz dziedzictwa kłopotliwego istnieje szereg jego form również w małym stopniu wykorzystywanych turystycznie, które określane są przymiotnikami: niechciane, niedoceniane lub niezauważane. W literaturze naukowej brak jest
dotychczas publikacji książkowych tak kompleksowych jak dwie wymienione powyżej, ale można odnaleźć poświęcone jednej formie dziedzictwa na wybranym
obszarze. Jako przykład niech posłuży tu monografia o nieruchomościach zabytkowych na Dolnym Śląsku i ich powojennych losach [Merta-Staszczak 2018]. Odwołania do kilku artykułów naukowych, a także książek popularno-naukowych,
znajdują się w dalszej części artykułu.

2. Cel i techniki badań
Artykuł ma formę eseju z elementem badawczym. Celem artykułu jest bowiem
jedynie wskazanie kilku rzadko wykorzystywanych obszarów dziedzictwa kulturowego, które będą mogły wzbogacić ofertę turystyki wiejskiej. Zatem pierwszym etapem jest odpowiedź na następujące pytanie badawcze: jaki jest kanon
dziedzictwa kulturowego wsi obecny w ofertach turystycznych. W tym celu posłużono się techniką analizy treści opisów 530 ofert zamieszczonych na stronach
internetowych promujących turystykę wiejską [www.agroturystyka.pl; www.zagroda-edukacyjna.pl]. Umożliwiło to sformułowanie głównych składników kanonu dziedzictwa kulturowego, który skonfrontowano ze szczegółowymi wykazami
elementów dziedzictwa wsi zawartymi w trzech publikacjach książkowych: Jędrysiak [2010], Piotrowski i Idziak [2001] i [Każde miejsce opowiada swoją historię,
2001]. Niektóre opisane tam formy dziedzictwa materialnego i niematerialnego
dla niejednego czytelnika mogą być odkryciem, gdyż nie postrzegano ich jako
historycznych czy tradycyjnych. Porównanie kanonu z ofert turystyki wiejskiej
z wykazami z literatury umożliwia odpowiedź na drugie pytanie: jakie obszary są
jeszcze niewykorzystane.
Powyższą analizę uzupełnia kilka przykładów z analiz treści innych źródeł; literatury (w tym popularno-naukowej) oraz obserwacji własnych autora podczas
wizyt terenowych jako jurora oceniającego obiekty w konkursach oraz koordynatora kilkunastu projektów ogólnokrajowych. Wnioski powinny być pomocne
w podwyższeniu atrakcyjności ofert turystyki wiejskiej na poziomie usługodawców i zarządzających produktami terytorialnymi. Pokazanie nowych możliwości,
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inne spojrzenie na dziedzictwo, wyjście poza kanon, który przestał być atrakcyjny
dla niektórych turystów poszukujących czegoś innego, otwiera pole do budowania nowych atrakcji turystycznych.

3. Kanon dziedzictwa kulturowego polskiej wsi
Chociaż znaczenie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki wydaje się
oczywiste, to zakres i sposób jego wykorzystania już mniej. Pobieżny przegląd
literatury naukowej i popularnej daje podstawy do twierdzenia o ustalonym kanonie elementów dziedzictwa najczęściej tam wymienianych. I ten kanon jest wykorzystywany w marketingu turystyki wiejskiej, co potwierdza analiza materiałów
promocyjnych, a w rezultacie przekłada się to na wizerunek turystyki wiejskiej.
Postawić więc można pytanie, jaki jest ten kanon i jakie obszary dziedzictwa są
dotychczas słabo wykorzystywane.
Punktem wyjścia do odpowiedzi na powyższe pytania jest wskazanie odpowiedniej definicji dziedzictwa kulturowego. Dla potrzeb niniejszych analiz
przyjęto szeroką definicję, która jest łatwa w percepcji leksykalnej, a przez to
powszechnie zrozumiała. Takie warunki spełnia definicja opracowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa dla uczestników badań na temat postaw Polaków
wobec dziedzictwa, do którego zaliczono: „odziedziczone z przeszłości i funkcjonujące współcześnie dobra kultury, które mogą mieć formę fizyczną (materialną),
takie jak na przykład zabytki, obiekty historyczne, dzieła sztuki, archiwa, historyczne parki, ogrody, zachowane krajobrazy i stanowiska archeologiczne, oraz
formę duchową (niematerialną), jak: tradycje, obrzędy, zwyczaje, umiejętności
rzemieślnicze, wiedza tradycyjna (na przykład medycyna ludowa), podania, legendy bądź też pamięć o tej spuściźnie” [Skaldawski 2017:12].
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że kanon ten nie wykracza poza stereotypowy wizerunek kultury polskiej wsi. Składa się on między innymi z następujących elementów: folkloru (najczęściej łowicki, góralski i kurpiowski); związanej z nim muzyki ludowej; architektury (kościoły, skanseny, zabytkowe
wsie i obiekty); rzemiosła (rękodzieło, tkaniny, garnki); zwyczajów (dożynki, procesje, zabawy). W ostatnich dwóch dekadach do tego zestawu dołączyło dziedzictwo
kulinarne, co wynika ze wzrostu zainteresowania kuchnią, w tym regionalną.
Obserwuje się także, wprawdzie w małej skali, nadawanie nowych funkcji
obiektom dotychczas niedocenianym. Przykładowo: o ile pałace i dwory były często objęte ochroną konserwatorską oraz restaurowane i przystosowywane najczęściej do funkcji hotelowych i muzealnych, to sąsiadujące z nimi budynki gospodarskie bardzo rzadko. Sytuacja powoli ulega zmianie i incydentalnie adaptowane
są całe kompleksy folwarczne, ze stajniami, oborami i małą architekturą.
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Do dziedzictwa wykorzystywanego w małym stopniu zalicza się też inne obiekty techniczne takie jak: kanały, mosty, młyny, wiadukty, które rzadko są doceniane
jako atrakcja turystyczna. Podobny los spotyka budynki użyteczności publicznej
jak szkoły i dworce kolejowe. Są one dowolnie przebudowywane bez szacunku dla
ich pierwotnej, często bardzo wartościowej architektury. Mało uwagi poświęca się
też krajobrazowi rolniczemu, drogom, miedzom, zieleni śródpolnej a także uprawom i praktykom rolniczym.
W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jakie elementy dziedzictwa mogą
stanowić wzbogacenie oferty turystyki wiejskiej, należy zastanowić się nad tym,
jak dalece można poszerzać definicję dziedzictwa? Czy dozwolone jest zastosowanie mniej rygorystycznych kryteriów i dopuszczenie nowych form reinterpretacji
dziedzictwa? Bo przecież dziedzictwo to nie tylko obiekty i idee, które są cenne
ze względu na swoją metrykę, ale to co jest postrzegane jako wartościowe, niekoniecznie przez etnografów czy konserwatorów. I odwrotnie, z zakwalifikowania do
dziedzictwa wykluczane bywają obiekty niechciane: historie, zwyczaje czy język.
Zakres tego, co uznawane jest za dziedzictwo stale się zmienia i otwiera nowe
możliwości, także dla turystyki. Poszczególne jego komponenty są postrzegane
przez pojedyncze osoby, zbiorowości, instytucje – w sposób niezamierzony lub
intencjonalnie – jako pożądane albo niechciane. Ma to miejsce w odniesieniu do
obiektów czy idei nie uznanych za wystarczająco wartościowe, często poza kanonem, bo mogą być nieoczywiste ze względu na swoją pozorną zwyczajność. Tak
było do pewnego czasu z dziedzictwem przemysłowym, i do pewnego stopnia
jest z wiejskim, bo miejskie zyskało już na znaczeniu. Taki los spotyka obiekty
zaplecza, które wydają się za mało atrakcyjne. Do dziś pozostałości fabryk na terenach wiejskich, mniejsze fortyfikacje, niektóre cmentarze zwłaszcza ewangelickie
i prawosławne, są opuszczone i zapomniane, a nawet negowane jako część historii
obszaru. W uproszczeniu można podzielić je na dwie kategorie: pierwsza – niechciane bo kłopotliwe, druga – nieobecne bo niedoceniane i niezauważane.

4. Dziedzictwo kłopotliwe
W historii Polski ostatnich 100 lat zawłaszczanie dziedzictwa dla celów politycznych miało miejsce w każdym z systemów i również współcześnie wywołuje kontrowersje, co ilustrują wybrane poniżej przykłady. Pierwszy z nich to zorganizowana w roku 1938 przez polskie władze akcja wobec mniejszości ukraińskiej, kiedy tylko na Chełmszczyźnie rozebrano 130 cerkwi prawosławnych. Wydarzenia
te nie były obecne w większości podręczników szkolnych analizowanych przez
S. Dmitruka [2008], a wzmiankowane tylko w dwóch, bez podania szczegółowych
danych. Z kolei po drugiej wojnie światowej podobny los spotykał dwory i pałace
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we wszystkich regionach Polski, bez względu na narodowość właścicieli. Ostatnie
lata pokazują kolejną falę ingerowania władz w interpretację dziedzictwa, czego
jednym z dowodów jest polityka wobec muzeów: II wojny światowej w Gdańsku,
Historii Żydów Polskich „POLIN” czy Narodowego w Warszawie.
Dysonanse związane z dziedzictwem obrazują dobitnie losy architektury.
W czasach PRL nie tylko dwory ale „burżuazyjne” kamienice były niszczone. Obecnie dzieje się podobnie z budownictwem epoki socjalizmu, które Springer [2018]
określa mianem „źle urodzonego”. Jest ono politycznie naznaczone i staje się elementem wojny o polską historię. Chodzi tu nie tylko o symboliczny już Pałac Kultury w Warszawie, ale o perełki modernistycznej architektury z lat 60. i 70., które są
bezmyślnie wyburzane. Tu też mamy do czynienia z problemem zaakceptowania
własnej historii i zachowania dziedzictwa. „Źle urodzone” powinno by „społecznie
ułaskawione”, bo często ma wyjątkową wartość [Wiśniewski 2012].
Nadal jest wiele punktów zapalnych, co wynika ze skomplikowanej historii
Polski, której pozostałości materialne i pamięci ciągle wywołują kontrowersje.
Możemy mówić o różnych dziedzictwach, choćby dlatego, że żyły tu różne narodowości. Przykład tzw. Ziem Zachodnich, gdzie niemieckie ślady przez wiele
lat były zacierane, czy domostw pozostawionych przez polskich Żydów, to jedne
w wielu takich dziedzictw, od których mimo starań nie uwolniono się. Z różnych
przyczyn bywają one niewygodne i dlatego nieakceptowane. Możemy je negować,
odrzucać, nie akceptować, ale nigdy w pełni się od nich nie uwolnimy [Owsianowska, Banaszkiewicz 2015].

5. Dziedzictwo niedoceniane
Druga kategoria dziedzictwa, rzadko wykorzystywanego w turystyce, jest związana z jego postrzeganiem przez mieszkańców i turystów i określana przymiotnikami: niedoceniane, zapomniane, nieobecne, niezauważane. Przyczyny tego mogą
być wielorakie, niekoniecznie związane z polityką władz.
Wartościowych danych dostarczyły tu badania przeprowadzone przez Narodowy Instytut Dziedzictwa pt. „Polacy wobec dziedzictwa” [Dziedzictwo kulturowe w badaniach 2017]. Wśród 31 pytań część dotyczyła znaczenia emocjonalnego
dziedzictwa dla respondentów. Co ciekawe, świadomość wartości dziedzictwa jest
niższa u mieszkańców wsi, z czego autorzy wyciągają wniosek, że nieuzasadniona jest stereotypowa opinia o większym przywiązaniu do tradycji mieszkańców
wsi niż miast. Niska jest wiedza o znaczeniu lokalnej spuścizny dla miejscowej
społeczności; „tylko ponad połowa badanych zna jakikolwiek zabytek w swojej
okolicy, a ponad jedna czwarta badanych nie zna żadnego okolicznego zabytku”.
„Zdecydowane zainteresowanie tym, co się dzieje z lokalnym dziedzictwem, deklaruje jedynie 5% badanych” [Chabiera 2017; 114-115].
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Kolejny element, który został już mocno wypromowany i zaistniał w turystyce
wiejskiej to kuchnia regionalna. Na początku sprowadzona do chłopskiego jadła,
obecnie przechodzi ewolucję i proponuje nowe potrawy nie stricte według starych
receptur ale inspirowane nimi. Wykorzystuje rośliny, które kiedyś były powszechnym składnikiem potraw, potem zostały zapomniane, teraz docenione. Przykładami są zboża: komosa, orkisz, proso i dzikie rośliny jadalne: krwawnik, fiołek,
pokrzywa, babka lancetowata.
Wyżej cenione są te elementy dziedzictwa, które powszechnie za takie są uznawane, natomiast nieprzynależne do kanonu, są traktowane jako mało wartościowe
i pomijane. Generalnie tylko miejsca wyjątkowe, „uświęcone”, są postrzegane jako
dziedzictwo, podczas gdy przejawy codzienności mają niską rangę historyczną.
Tymczasem może być to codzienność pozorna, gdy uda się dostrzec coś więcej.
Ale dlaczego oczekiwać szacunku dla obiektów codziennych, pozornie zwykłych, gdy niedoceniane są klasyczne zabytki, a mianowicie kościoły. Na zjawisko
lekceważenia i biernej postawy społeczności lokalnych wobec drewnianej architektury sakralnej zwróciła uwagę Woźniak [2010], która pokazuje wykluczanie
tych obiektów z życia, gdyż traktowane są jako niechciane dziedzictwo. Sytuacja ta
dotyczy wielu regionów kraju, najczęściej gdy drewniana świątynia zastępowana
jest nową, większą i murowaną, a dla starej nie próbuje się znaleźć nowej funkcji. Przykładowo w diecezji siedleckiej liczba drewnianych świątyń od roku 1945
zmniejszyła się o 45%. Wśród wybudowanych 94 kościołów ¼ powstała w miejscu poprzedniej, a tylko 3 są drewniane [Woźniak 2010; 388].
Po drugiej, popytowej stronie rynku, pozycja dziedzictwa kulturowego jako
kryterium wyboru miejsca wypoczynku jest też niska: „wśród wskazań liczba zabytków i miejsc do zwiedzenia znajduje się dopiero na piątym miejscu, a bogactwo tradycji – na szóstym. Odpowiedzi te wybrało jedynie kilkanaście procent
respondentów” [Chabiera 2017; 115].

6. Wnioski i podsumowanie
Odnosząc się do kwestii wykorzystania dziedzictwa kłopotliwego w turystyce
wiejskiej, należy wyróżnić dwie jego sfery: oficjalną i nieoficjalną. W sferze oficjalnej, realizowanej na szczeblu lokalnym, władze mogą ale nie muszą chcieć się
wpisywać w oczekiwaną narrację. Unikanie pokazywania „niepożądanych” elementów dziedzictwa nie musi być skutkiem oficjalnej cenzury, ale na przykład
braku dofinansowania na konkretny projekt narodowy.
Jednak dziedzictwo niechciane to nie tylko kłopotliwe, o czym świadczy
przedstawiony wyżej przykład katolickich świątyń diecezji siedleckiej. Tutaj przyczyny niedoceniania spuścizny wynikają z braku szacunku mieszkańców wobec
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przeszłości. Co ciekawe, obserwacje z podróży po obszarach wiejskich wskazują
na inne podejście osób zamieszkałych na wsi od dwóch lub więcej pokoleń a tych,
które się przeprowadziły tam z miast. Potwierdzenie tego zjawiska można też znaleźć na portalu Slowhop, gdzie głównie przybysze z miast oferują noclegi w odrestaurowanych z pietyzmen wiejskich domach [https://slowhop.com.pl].
Istnieje wiele obszarów dziedzictwa dotychczas słabo wykorzystanych, które
wzbogacą i uatrakcyjnią ofertę turystyki wiejskiej. Potrzeba jednak odejścia od
konwencjonalnego myślenia opartego na utartym już kanonie. Popularność formy zwiedzania pod nazwą urban exploring, wskazuje na nowe możliwości zagospodarowania terenów wiejskich dla turystów. Jest to „ruch wpisujący się w trend
partyzanckiej, kulturalnej aktywności (…), który polega na zwiedzaniu siedlisk
ludzkich z perspektywy miejsc, których nie powinna lub nie chce widzieć szeroka
publiczność” [Pokojska 2015: 154]. Mimo, że w nazwie jest to aktywność miejska,
to turyści wkraczają coraz częściej na tereny wiejskie, na przykład do opuszczonych wsi. Oferty dla nich mają charakter niszowy, jednak dla konkretnego obiektu
noclegowego czy nawet całej wsi mogą stać się główną atrakcją.
Powyższe obszary dziedzictwa, które było niewykorzystywane, a stało się ciekawą propozycją turystyczną obrazują, jak ogromne możliwości tkwią w naszej
spuściźnie, jeśli podejść do niej w sposób bardziej otwarty. Poszukując nowych
wątków, rozglądając się uważnie wokół i pozwalając sobie na nadawanie nowych
znaczeń, otwierają się nowe pola eksploracji dziedzictwa. Dlatego kolejnym krokiem, jaki należy wykonać, jest stworzenie rozbudowanej listy elementów dziedzictwa wykraczających poza naszkicowany tu kanon, w celu podpowiedzi podmiotom zaangażowanych w rozwój turystyki na terenach wiejskich, gdzie mogą
szukać dla siebie nowych szans.
Historia bywa dziwna, zaskakująca, kompromitująca, ale nie usprawiedliwia
to naszego odejścia od holistycznego jej postrzegania i wybiórczego traktowania przekazanej nam jedynie na przechowanie spuścizny przodków [Thunbridge
2018]. Kiedy do dziedzictwa podchodzi się jako do kompleksu pamięci, zestawu
praktyk, afektow i rzeczy fizycznych, ujawnia się pełne spektrum możliwości jego
wykorzystania [Macdonald 2013].
Na dziedzictwo kulturowe Polski składają się różne tradycje i towarzyszące
im różne narracje, czego skutkiem bywają napięcia, sprzeczności i kontrowersje.
Dziedzictwo wywołujące dysonans już w samo w sobie jest interesujące, a jeśli do
tego dobrze „opakowane” jako turystyczna oferta, może przyciągnąć wyedukowanego podróżnika. Zaprezentowane wyżej fragmentaryczne rezultaty cytowanych
tu badań Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego dowodzą, jak ważny jest czynnik edukacji w postrzeganiu
i rozumieniu dziedzictwa kulturowego. Także po stronie branży turystycznej,
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w tym usługodawców na wsiach, władz i samorządów lokalnych, nauczycieli oraz
organizacji społecznych.
Dziedzictwo kulturowe może być więc dla turystyki wiejskiej szansą w wymiarze edukacyjnym i emocjonalnym. Przy ogromie różnych, podobnych do siebie
ofert, dziedzictwo trudne może być odkryciem, a towarzyszące mu napięcie dodatkową atrakcją. Dzięki turystyce, wrażliwości turystów niszowych, kanon dziedzictwa będzie zachowany, a dziedzictwo niechciane docenione.
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STRESZCZENIE

Celem artykułu jest wskazanie obszarów dziedzictwa kulturowego, które w turystyce
wiejskiej są rzadko wykorzystywane. Wyodrębniono dwie kategorie takiego dziedzictwa:
dziedzictwo kłopotliwe, wywołujące dysonans i dziedzictwo niedoceniane, nie zauważane. Analizę uzupełniają przykłady obu kategorii z terenu Polski. Wnioski mogą być pomocne w podwyższeniu atrakcyjności ofert turystyki wiejskiej na poziomie usługodawcy
i zarządzających produktami terytorialnymi.
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TOURISTICALLY UNUSED FIELDS OF CULTURAL HERITAGE IN RURAL AREAS
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SUM M A RY

The purpose of the article is to indicate areas of cultural heritage that are rarely used in
rural tourism. Two categories of such heritage have been distinguished: dissonant and underestimated heritage. The analysis is supplemented by examples of both categories from
Poland. The conclusions can be helpful in increasing the attractiveness of rural tourism
offers at the level of service providers and managers of territorial products.
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1. Wstęp
Ścieżki pamięciowe smaku i zapachu są jednymi z najtrwalszych w ludzkiej
pamięci, co potwierdzają wszystkie naukowe badania. Człowiek do końca życia
zapamiętuje konkretne potrawy z dzieciństwa oraz pozytywnie kojarzy je z autentycznymi sytuacjami – gdzie, kiedy i z kim były spożywane? Podróżując po nieznanych wcześniej regionach i subregionach etnograficznych Polski poznajemy
mieszkających w nich ludzi, a także ich wielopokoleniową kulturę żywieniową.
Ma to miejsce dzięki jednemu z najwspanialszych zmysłów – zmysłowi smaku,
a także dzięki temu wszystkiemu, co łączy się ze wspólnym zasiadaniem do posiłków przy wspólnym stole i to zarówno tych codziennych, jak i świątecznych.
Potencjał kulinarny polskiej wsi jest na tyle duży i zróżnicowany, że powstają
w ostatnich latach nowoczesne produkty turystyczne, które czerpią z zachowanej
kultury ludowej, w tym szczególnie żywieniowej. Nie ma wątpliwości, że wiejskie dziedzictwo kulinarne jest bardzo istotnym elementem miejscowej kultury
oraz tradycji każdego regionu i subregionu etnograficznego naszego kraju. Promowanie kultury żywieniowej, a przede wszystkim odnajdowanie jej autentycznych źródeł i poszukiwanie odrębności regionów kulinarnych – stało się w dobie
1 Wkład pracy: Dominik Orłowski – 50%, Magdalena Woźniczko – 50%.
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występującej globalizacji, nie tylko bardzo popularne, ale też i konieczne w celu
zachowania własnej tożsamości również w zakresie posiadanej kuchni narodowej.
Zdaniem Doroty Świtały-Trybek i Lidii Przymuszały [2018] dziedzictwo kulinarne jest istotnym elementem kulturowym każdego narodu, kształtującym się
przez stulecia, nieustannie rozwijającym, na który składają się wytwory lokalne i zapożyczone, odpowiednio dostosowane do potrzeb, upodobań oraz obowiązującej
mody w zakresie odżywiania. Do dziedzictwa kulinarnego należą zarówno materialne artefakty, np. naczynia i sprzęty kuchenne, gospodarcze, sposoby uprawy roślin i hodowli zwierząt, wytwarzania jedzenia oraz przetwórstwa i przechowywania
żywności itp., jak i niematerialne jego przejawy, czyli: praktyki kulinarne towarzyszące zwyczajom rodzinnym i dorocznym, wiedza na temat produktów żywnościowych, ich stosowania, obróbki kulinarnej oraz sposobów przygotowywania pożywienia i okolicznościami jego konsumpcji [Świtała-Trybek, Przymuszała 2018].
W każdym województwie na obszarze całej Polski znajdują się duże i małe muzea skansenowskie, które są postrzegane w bardzo zróżnicowany sposób: jako instytucja kultury, źródło wiedzy o przeszłości i skarbnica jej materialnych dowodów,
a także jako niezwykle interesujący, bo bardzo zróżnicowany pod względem oferowanego zasobu, produkt turystyki etnograficznej [Kasperska 2011]. Jednym z najważniejszych elementów oferty turystycznej w muzeach skansenowskich jest prezentowanie w ich przestrzeni tematyki kulinarnej. Zwiedzający tego rodzaju obiekty
muzealne na wolnym powietrzu mogą zobaczyć wnętrza pomieszczeń kuchennych
oraz ich wyposażenie w wiejskich domostwach i często w układzie chronologicznym z podziałem na warstwy społeczne (biedota, bogaci chłopi, szlachta, kler)
oraz zróżnicowanie regionalne. Okazjonalnie aranżuje się także odświętny wystrój
pomieszczeń (np. stół wigilijny, wielkanocny, weselny), odtwarza lokalne obrzędy
związane z pożywieniem (np. dożynki, wykopki, miodobranie), w przydomowych
sadach i ogródkach uprawia się dawne odmiany roślin (owoce, warzywa, zioła), a na
polach – zapomniane zboża, w zabytkowych budynkach gospodarczych hoduje się
stare rasy zwierząt (świnie, krowy, kury, gęsi, kaczki, owce), a także organizuje gastronomiczne zajęcia edukacyjne oraz wydarzenia kulinarne ukazujące autentyczną
kuchnię regionalną [Orłowski, Woźniczko 2007, Milewska i in. 2017].
Celem pracy jest przedstawienie wykorzystania dziedzictwa kulinarnego i jego
miejsca w turystyce etnograficznej na przykładzie funkcjonowania muzeów skansenowskich, które w ostatnich latach sprzyjają rozwojowi tego rodzaju turystyki
kulturowej w Polsce. Do przygotowania opracowania zastosowano badania niereaktywne (ang. no-reactive research) – metodę analizy treści (ang. content analysis),
w których wykorzystano dane wtórne pochodzące z literatury przedmiotu i technikę obserwacji uczestniczącej podczas licznych wizyt studyjnych w muzeach
skansenowskich w różnych częściach Polski w latach 2009-2019.
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2. Turystyka etnograficzna – zagadnienia ogólne
Etnografia (gr. éthnos – „lud”, „plemię”, „naród”, gráphō – „piszę”) jest to termin
używany jako synonim etnologii lub nazwa jej działu. Pojęcie,,etnografia” pojawiło
się na początku XIX w. jako synonim ludoznawstwa. Choć używano je często zamiennie z etnologią, wyraźnie dominowało do początku XX w., co odpowiadało
opisowej orientacji ówczesnej nauki o kulturze. W okresie międzywojennym dwa
terminy występowały obok siebie, nawet w nazwach placówek naukowych, jednak
prymat przyznawano etnologii – uogólniającej opisowe rezultaty etnografii. Po
II wojnie światowej określenie,,etnografia” stało się oficjalnie obowiązujące2. Etnografia jest dyscypliną naukową zajmującą się całościowym opisem i analizą kultur
ludowych różnych społeczności oraz grup etnicznych. Jej zakres obejmuje teorię
kultury ludowej oraz badania poszczególnych jej dziedzin i wytworów materialnych. W zależności od tradycji naukowej, pod pojęciem,,etnografia” rozumie się
wszystkie nauki etnologiczne bądź też jedną z tych nauk [Burszta 1987].
W literaturze przedmiotu, jak zauważyła Justyna Mokras-Grabowska [2009],
turystyka kulturowa rozwijająca się na obszarach wiejskich często określana jest
mianem turystyki folklorystycznej bądź etnograficznej. Bardzo wyrazistym
i przejrzystym określeniem jest w tym przypadku turystyka folklorystyczna, ściśle
odnosząca się do kultury mieszkańców wsi i oznaczająca jej poznawanie. Turystyka folklorystyczna wykorzystuje przede wszystkim: muzea skansenowskie, regionalne muzea z wystawami etnograficznymi, imprezy folklorystyczne, sanktuaria
zlokalizowane na obszarach wiejskich, gwarę grup etnograficznych i pożywienie
ludowe [Mokras-Grabowska 2013].
Według Karoliny Buczkowskiej [2008] turystyka etnograficzna jest formą turystyki kulturowej, a w szczególności turystyki dziedzictwa kulturowego (ang. heritage tourism), która odnosi się do historii i wytworów kultury z przeszłości. W rozwoju turystyki kulturowej stanowi ona pierwszorzędny element związany z różnymi
aspektami kultury. Styl życia, tj. tradycje, wierzenia, folklor, kuchnia itp., zalicza się
do elementów drugorzędnych tworzących turystykę kulturową, będących częścią
składową turystyki związanej z dziedzictwem kulturowym i kulturą współczesną.
Ta sama autorka wśród form turystyki kulturowej wyróżnia także turystykę
regionalną i lokalną wsi, czyli turystykę kultury ludowej, zaliczaną do turystyki dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej. Dziedzictwo będące przedmiotem zainteresowania turystów obejmuje: styl budownictwa mieszkalnego, zabytki architektury (sakralnej, przemysłowej, gospodarczej), elementy twórczości
ludowej (sztuka, rzemiosło, muzyka, taniec), tradycję i obrzędy, gwarę, kuchnię
regionalną, a także miejscowe imprezy o różnej tematyce. Z dziedzictwem tym
2 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/etnografia;3898893.html (dostęp: 01.10.2019).
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turyści spotykają się w: muzeach na wolnym powietrzu, muzeach regionalnych,
izbach pamięci, a także uczestnicząc w imprezach kulturalnych, spożywając posiłki w karczmach i lokalnych restauracjach serwujących tradycyjne potrawy,
korzystając z noclegu w gospodarstwach agroturystycznych, zwiedzając zabytki
i miejscowe zakłady produkcyjne oraz obserwując pracę miejscowej ludności
i uczestnicząc w niej aktywnie. Jeżeli turystyce kultury ludowej towarzyszy proces
badawczy i naukowe opisywanie zastanego dziedzictwa, to wówczas określamy
ją jako turystykę etnograficzną, którą należy uznać za wysoce wyspecjalizowaną
formę turystyki kulturowej [Buczkowska 2008].
Ze względu na złożoność i różnorodność atrakcji, Artur Kurek i Rafał Szmytke [2003] traktują turystykę etnograficzną jako zbiór kilku różnych form połączonych wspólnym mianownikiem, jakim jest chęć poznania kultury ludowej.
Zdaniem Andrzeja Kowalczyka [2008] turystyka etnograficzna polega na poznawaniu i eksplorowaniu miejsc zamieszkiwanych przez różne grupy etniczne i zaznajamianiu się z ich żywą kulturą – zwyczajami, obrzędami, rzemiosłem itp. Ta
forma turystyki kulturowej wykorzystuje w swoim rozwoju walory kulturowe wsi,
w tym bogate tradycje ludowe.
Do zasadniczych form turystyki etnograficznej zalicza się [Kurek, Szmytke
2003, Woźniczko, Orłowski 2014a, Nowicka 2016]:
 wyjazdy do muzeów na wolnym powietrzu – czyli muzeów skansenowskich, potocznie określanych „skansenami”, związanych z kulturą wsi. W ich
obrębie mieszczą się: parki etnograficzne3, muzea wsi4, muzea budownictwa
ludowego5. Do grupy muzeów skansenowskich zalicza się także zagrody „in
situ”6 oraz muzea specjalistyczne7;
 poznawanie zwyczajów mieszkańców obszarów wiejskich – wraz z poznawaniem wierzeń, obrzędów, odpustów i jarmarków (np. ,,Niedziela Palmowa” w Łysych lub ,,Boże Ciało” w Spycimierzu);
3 Cechuje je dowolna prezentacja architektury ludowej w terenie, np.,,Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich” we Wdzydzach Kiszewskich.
4 Prezentują one zrekonstruowane tradycyjne układy wsi oraz kulturę ludową i techniczno-gospodarczą rozwoju kultury rolnej, np.,,Muzeum Wsi Kieleckiej” w Tokarni.
5 Obrazują różne typy architektury ludowej jednego lub kilku regionów, np.,,Muzeum Budownictwa Ludowego” w Sanoku.
6 Są to pojedyncze budynki lub całe zespoły architektury ludowej pozostawione w miejscu
powstania, w naturalnym, autentycznym otoczeniu i krajobrazie, np.,,Zagroda Czernikiewiczów”
w Bodzentynie.
7 Zwane także muzeami przemysłowo-technicznymi, eksponują zabytki techniki oraz dawne
obiekty przemysłowe, np.,,Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego” w Jaraczu.
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uczestnictwo w formach życia społeczności wiejskiej, np. organizowanie
imprez folklorystycznych typu „wesele łowickie”, podczas których etnoturyści wraz z ludowymi artystami: muzykami, śpiewakami, zespołami tanecznymi, uczestniczą w inscenizacji ślubu wzorowanego na dawnych zwyczajach i obrzędach.
Wyodrębnione trzy kierunki turystyki etnograficznej wzajemnie się przenikają, gdyż wyjazdy do muzeów skansenowskich traktuje się jako etap wstępny do
poznawania obrzędów i zwyczajów. Ułatwia to wejście turysty etnograficznego
w rolę jednego z członków społeczności wiejskiej. Uczestnictwo w ostatniej formie nie wymaga wcześniejszych etapów, ale ich brak może utrudnić uzyskanie
pełnej satysfakcji i zadowolenia etnoturysty. Wymienione formy turystyki etnograficznej funkcjonują również niezależnie od siebie. Poznawanie muzeów skansenowskich może być traktowane jako samoistna forma, podobnie, jak i kolejne
elementy tego rodzaju turystyki. Turystyka etnograficzna daje różne możliwości
poznania, a zwłaszcza przeżywania kultury wsi, pozostawiając wybór etnoturystom [Kurek, Szmytke 2003, Woźniczko, Orłowski 2014a].
Najbardziej popularną formę turystyki etnograficznej stanowią wyjazdy do
muzeów skansenowskich. Umożliwiają one zapoznanie się z dorobkiem materialnym głównych grup etnograficznych kraju. Obraz turystyki etnograficznej w odmianie poznawania zwyczajów może wydawać się prosty, jednak ta właśnie niewyszukaność decyduje o jej atrakcyjności. Nie każdy turysta jest w stanie przyjąć
taki obraz za atrakcyjny, stąd też należy go uznać za kolejny etap tej formy turystyki, ważny dla bardziej wymagających etnoturystów, poszukujących głębszych
przeżyć związanych z obcowaniem z kulturą ludową. W tym samym kierunku
zmierza ostatnia odmiana turystyki etnograficznej, czyli uczestnictwo w formach
życia społeczności wiejskiej, która kierowana jest do najbardziej zagorzałych jej
uczestników [Kurek, Szmytke 2003, Woźniczko, Orłowski 2014a].
Osoby uprawiające turystykę etnograficzną nazywa się,,etnoturystami”, czyli
są to tacy turyści kulturowi, dla których aktywność w czasie podróży jest związana
z aktywnym. świadomym, etycznym i odpowiedzialnym poznawaniem wszelkich
aspektów dziedzictwa materialnego i niematerialnego związanego z kulturą ludową. Etnoturystów łączy z pewnością chęć pogłębiania wiedzy, rozwoju osobistego,
poszukiwanie spokoju i ukojenia w środowisku wiejskim, a także odnajdywanie
nowości poprzez powrót do tradycyjnych wartości. Kluczowe wydają się praktyki
poznawcze zorientowane na bezpośredni kontakt z mieszkańcami danego regionu lub subregionu etnograficznego oraz ich kulturą ludową [Mokras-Grabowska
i in. 2019].
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3. Lekcje muzealne prezentujące dziedzictwo kulinarne w muzeach
skansenowskich jako element turystyki etnograficznej
Obecnie w większości placówek muzealnych na wolnym powietrzu – edukacja
obok gromadzenia i opracowywania zbiorów jest jedną z równoprawnych dziedzin ich działalności w zakresie upowszechniania wiejskiego dziedzictwa kulturowego, w tym związanego z pożywieniem ludowym. Od dłuższego czasu muzea
skansenowskie nie są jedynie placówkami samodzielnej kontemplacji zabytków
kultury materialnej, ale przede wszystkim stają się przestrzenią turystyczną – różnorodnych działań popularyzujących wszelkie aspekty kultury ludowej. Muzea
skansenowskie na ogół organizują trzy rodzaje lekcji muzealnych. Pierwsze z nich
to zajęcia prowadzone w obiektach zabytkowych, drugie to zajęcia realizowane
w salach dydaktycznych, a trzecie realizowane są na wystawach czasowych przy
okazji ich udostępniania turystom. Najbardziej dogodnymi terminami na prowadzenie zajęć lekcyjnych jest marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień i październik oraz zimowy okres świąt [Olbryt 2014].
Muzea skansenowskie mają wiele możliwości organizacji zajęć edukacyjnych.
Nie tylko obiekty architektury wraz z pełnym wyposażeniem stanowią wartość
w nauce o historii i tradycjach regionu, ale również ważną rolę spełnia otoczenie przyrodnicze ekspozycji muzealnej, np. w postaci przydomowych ogródków
warzywnych i ziołowych oraz sadów czy pól. Muzea na wolnym powietrzu idealnie wpisują się w rozmaite formy prezentacji wiejskiego dziedzictwa kulinarnego
w przestrzeni muzealnej. Realizują interesujące scenariusze lekcji muzealnych,
które mają warsztatowy charakter. Chodzi bowiem o to, aby zwrócić uwagę dzieci,
młodzieży i dorosłych na kuchnię, jako podstawę trwania kulturowej tożsamości.
Zwrócenie uwagi na zróżnicowanie regionalne potraw, na ich klasyfikację, na to
jak kultura żywieniowa kształtowała się na przestrzeni czasu – pozwala uczestnikom na zapoznanie z potrawami charakterystycznymi dla konkretnego regionu
poprzez aktywne uczestnictwo w ich przygotowaniu, a potem na ich konsumpcję,
będącą swoistą,,lekcją smaku”. Może to być pierwszym krokiem do poznania siebie i własnego zakorzenienia w lokalnej społeczności oraz kulturze regionalnej
czy wreszcie do własnej identyfikacji za pomocą doznań kulinarnych [Włodarska-Koszutowska 2014].
Poniżej przedstawiono trzy wybrane lekcje muzealne prezentujące zagadnienia dziedzictwa kulinarnego, które odbywają się w muzeach skansenowskich
i stanowią element oferty turystyki etnograficznej:
1. ,,Tradycyjne pożywienie na Kujawach” w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku
Etnograficznym w Kłóbce (woj. kujawsko-pomorskie) jest to lekcja muzealna o ludowym pożywieniu na wsi kujawskiej przed II wojną światową.
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Odbywa się ona w formie warsztatów kulinarnych, gdzie uczestnikom demonstrowane są sprzęty i naczynia, które były dawniej wykorzystywane
przez gospodynię w wiejskiej kuchni. W trakcie zajęć uczestnicy poznają
najważniejsze informacje o pozyskiwaniu surowców z własnego gospodarstwa rolnego, które dostarczało podstawowych produktów: roślinnych
(mąka, kasza, ziemniaki, kapusta, jarmuż, groch, fasola, buraki, marchew,
dynia, ogórki, pasternak, rzepa, gruszki, jabłka, śliwki, wiśnie, zioła, olej
roślinny), mlecznych (mleko, masło, sery, śmietana) oraz mięsnych (wieprzowina, wołowina, drób, króliki). Największą rolę odgrywały produkty
roślinne, które były najłatwiej dostępne i przez to najliczniejsze. Osoby biorące aktywny udział w lekcji muzealnej pracują w olejarni, gdzie czynnie
pomagają w procesie tłoczenia oleju z ziaren lnu. Ponadto szatkują kapustę przeznaczoną do kiszenia, tłuką kaszę w stępie, a także wyrabiają masło
w kierzance8.
2. ,,Wokół kuchennego pieca, czyli co jedli Słowińcy. Elementy jadła na wsi
słowińskiej i pomorskiej z przełomu XIX i XX wieku” w Muzeum Wsi Słowińskiej (woj. pomorskie) jest to lekcja muzealna realizowana w zabytkowych
wnętrzach XIX-wiecznej chałupy. Na początku uczestnicy poznają składniki
ciasta chlebowego, które sporządzane jest wcześniej przez pracowników muzeum według oryginalnej receptury uzyskanej od byłych mieszkańców wsi
słowińskich. W dalszej kolejności formują i wkładają do tradycyjnego pieca
bochny chleba słowińskiego. Następnie uczestnicy przygotowują ciasto na
wafle z receptury spisanej z pokrywy oryginalnej, żeliwnej wafelnicy, ubijają
masło w kierzance, obierają i kroją warzywa oraz ziemniaki, aby ugotować
kartoflankę. W czasie, gdy gotuje się zupa i rośnie ciasto na wafle drożdżowe
– uczestnicy poznają wykorzystywane dawniej w kuchni naczynia, porównują
je z dzisiejszymi oraz zwracają uwagę na sposób i materiał ich wykonania.
Na zakończenie zajęć w zagrodzie edukacyjnej wszystkie osoby biorące udział
w lekcji muzealnej wspólnie spożywają kartoflankę i chleb słowiński, a na zakończenie jedzą deser w postaci wafli drożdżowych9.
3. ,,Kuchnia śląska” w Muzeum Wsi Opolskiej (woj. opolskie) jest to lekcja,
której głównym celem jest przybliżenie uczestnikom, jak wyglądała tradycyjna kuchnia na Śląsku Opolskim, która mieszkańcom regionu kojarzy
się, nie tylko z jedzeniem, ale także z domem rodzinnym dającym poczu8 Opracowano na podstawie aktywnego uczestnictwa w lekcji muzealnej dotyczącej poży-

wienia ludowego oraz http://muzeum.wloclawek.pl/serwis/edukacja/park-etnograficzny/ (dostęp:
05.10.2019).
9 Opracowano na podstawie aktywnego uczestnictwa w lekcji muzealnej dotyczącej pożywienia ludowego oraz https://www.muzeumkluki.pl/oferta_edukacyjna-1.html (dostęp: 05.10.2019).
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cie bezpieczeństwa, i z zapachem świeżo upieczonego chleba. Uczestnicy
lekcji muzealnej zapoznają się z codzienną kuchnią śląską, gdzie poznają
przede wszystkim potrawy bardzo proste, sporządzane w okresie postu oraz
dania oszczędne – głodowe, które były zdobywane w największym trudzie,
w latach nieurodzaju, klęsk, żywiołowych i skrajnego ubóstwa. W trakcie
lekcji muzealnej zostają również,,uchylone drzwi” do tradycyjnej komory
(spiżarki), domowej piwnicy i dzisiejszej apteczki – kiedyś pełnej ziół leczniczych, przetworów owocowo-warzywnych, ale też wszelkich trunków czy
różnych słodyczy. Lekcja ukazuje biorącym w niej udział osobom, że śląskie
dziedzictwo kulinarne to nie tylko kluski śląskie, rolady i modro kapusta, ale
również inne potrawy, które są związane z regionalnymi zwyczajami i tradycjami kulinarnymi10.

4. Wydarzenia prezentujące dziedzictwo kulinarne w muzeach skansenowskich jako element turystyki etnograficznej
Muzea skansenowskie z każdym rokiem dążą do wzrostu poziomu uczestnictwa
zwiedzających w kreowaniu oferty turystycznej – m.in. poprzez inscenizowanie
doświadczeń o charakterze poznawczym, edukacyjnym lub eskapistycznym w zakresie kultury ludowej, w tym szczególnie związanej z pożywieniem. Placówki
muzealne na wolnym powietrzu realizują od początku maja do końca września
szereg rozmaitych wydarzeń folklorystycznych, których podstawowym lub dodatkowym celem jest kultywowanie oraz promowanie regionalnych tradycji kulinarnych – na ogół jednej lub dwóch grup etnograficznych czy etnicznych występujących na obszarze działalności muzeum [Orłowski, Woźniczko 2015].
W ich przestrzeni muzealnej są najczęściej organizowane tematyczne imprezy
plenerowe – połączone z licznymi pokazami i prezentacjami dotyczącymi dawnej
kuchni ludowej. W muzeach skansenowskich na terenie Polski organizowane są zdaniem Dominika Orłowskiego i Magdaleny Woźniczko [2015] następujące rodzaje
wydarzeń promujących wiejskie dziedzictwo kulinarne, które związane są z:
 pozyskiwaniem i przetwórstwem żywności;
 wyrobem tradycyjnych produktów żywnościowych;
 przygotowywaniem regionalnych potraw;
 wykonywaniem lub pielęgnacją naczyń i sprzętów kuchennych, które mają
bezpośredni lub pośredni kontakt z pożywieniem.
W tabeli 1. podano wybrane przykłady rozmaitych pokazów kulinarnych, które wskazują na bogatą i urozmaiconą ofertę turystyczną, odnoszącą się do prezen10 Opracowano na podstawie aktywnego uczestnictwa w lekcji muzealnej dotyczącej pożywienia ludowego oraz http://muzeumwsiopolskiej.pl/kuchnia-slaska/ (dostęp: 05.10.2019).
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tacji wiejskiego dziedzictwa kulinarnego w przestrzeni skansenowskiej. W czasie
trwania folklorystycznych imprez kulinarnych na terenie muzeów skansenowskich organizowane są także ludowe jarmarki lub targi żywności regionalnej,
w trakcie których wszystkie zainteresowane osoby, a zwłaszcza etnoturyści czy
foodies (turyści kulinarni), mogą zakupić szeroki asortyment rozmaitych chlebów na zakwasie, ciast i ciastek, wędlin z mięsa zwierząt rzeźnych i dziczyzny,
ryb słodkowodnych i morskich, serów twarogowych i podpuszczkowych, miodów nektarowych i spadziowych, soków owocowych, powideł, dżemów, konfitur,
przetworów warzywnych, grzybów, rzemieślniczych piw, domowych win czy nalewek spirytusowych [Woźniczko, Orłowski 2014b, Orłowski, Woźniczko 2015].
Tabela 1
Pokazy kulinarne w muzeach skansenowskich w Polsce
Rodzaj pokazów
kulinarnych w muzeach
skansenowskich

Przykłady pokazów kulinarnych
w muzeach skansenowskich

Pozyskiwanie i
przetwórstwo żywności

tradycyjny zbiór warzyw i owoców, wykopywanie ziemniaków, szatkowanie i ubijanie
drewnianym tłokiem kapusty, kiszenie ogórków w szklanych słojach, łuskanie
nasion fasoli, suszenie ziół przy kuchennym piecu, suszenie owoców na płachtach,
drylowanie wiśni, tłoczenie soku jabłkowego w prasie, wyciskanie soku z czereśni,
robienie soku z porzeczki, marynowanie grzybów w słoikach, suszenie grzybów na
piecu kuchennym, podbieranie i odwirowywanie miodu, tłuczenie ziaren na kaszę
w stępie, mielenie mąki na żarnach, zarabianie ciasta w dzieży, przesiewanie
mąki przez sito, odciskanie serwatki z twarogu w płóciennym rożku, odciskanie
sera w drewnianej prasie pionowej lub poziomej, wirowanie śmietany za pomocą
centryfugi, nadziewanie jelit kaszanką za pomocą rogów bydlęcych, konserwowanie
kiełbasy w smalcu, świniobicie, wędzenie kiełbas i szynek w murowanych
wędzarniach lub kominach, wędzenie węgorzy na zimno lub gorąco, marynowanie
ryb w słoikach, palenie w blaszanych młynkach ziaren zbóż na kawę, tłoczenie oleju,
tradycyjny zbiór chmielu, gromadzenie zapasów na zimę w piwniczce.

Wyrób tradycyjnych
produktów żywnościowych

wypiek chleba na zakwasie, pieczenie podpłomyków na kuchni opalanej
drewnem, pieczenie bab drożdżowych w kamionkowych formach, wypiekanie
w żeliwnej,,wafelnicy” drożdżowych wafli, pieczenie i zdobienie pierników lukrem,
wyrób cukierków z karmelu, smażenie powideł w miedzianych kotłach, smażenie
na płycie kuchennej borówek z gruszkami, sporządzanie twarogu, wyrabianie
serów owczych, ubijanie masła w maselnicy klepkowej, wyrób baranków
w drewnianych foremkach do masła, tradycyjne sporządzanie kiełbasy białej,
pieczenie na metalowej blasze jabłek z konfiturą wiśniową, parzenie herbat
ziołowych, warzenie piwa, wyrób wina, pędzenie bimbru.

Przygotowywanie
regionalnych potraw

gotowanie zupy z żółtej brukwi, gotowanie zupy śliwkowej,,klitundplome” z kluskami
lanymi, warzenie żuru owsianego, sporządzanie zupy z,,korbola”, lepienie
i gotowanie pierogów, smażenie placków ziemniaczanych na kuchni opalanej
drewnem, pieczenie w żeliwnych kociołkach,,porębskich prażonek”, pieczenie
prosiaka na rożnie, wypiek,,paski bukowińskiej” w piecu, pieczenie kołaczy na
blachach, wypiekanie,,fafernuchów” i,,nowych latek”, smażenie,,ruchanek”,
tradycyjny wypiek sękacza nad ogniem.

Dziedzictwo kulinarne i jego miejsce w turystyce etnograficznej ...

Rodzaj pokazów
kulinarnych w muzeach
skansenowskich

Wykonywanie lub
pielęgnacja naczyń
i sprzętów kuchennych,
wykorzystywanych do
bezpośredniego lub
pośredniego kontaktu
z pożywieniem
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Przykłady pokazów kulinarnych
w muzeach skansenowskich
tkanie na krosnach płótna lnianego z przeznaczeniem na bieliznę stołową, szycie
na maszynie obrusów, pranie w balii na tarze bielizny stołowej, krochmalenie
ługiem i maglowanie obrusów, prasowanie bielizny stołowej żelazkiem,,na duszę”,
haftowanie makatek kuchennych, toczenie na kole garncarskim naczyń z gliny do
potraw i napojów, drutowanie garnków ceramicznych, wykuwanie noży i tasaków
z żelaza, wyrób sit do przesiewania mąki, dłubanie drewnianych foremek do
masła, struganie łyżek z drewna, robienie,,mątewek” do rozklepywania zaczynu
na żur, wyrób beczek drewnianych, malowanie naczyń fajansowych do potraw
i napojów, wyplatanie koszy wiklinowych do zbioru warzyw i owoców, zbijanie
skrzynek na owoce i warzywa, wyrób sieci do połowu ryb, czyszczenie garnków
popiołem, noszenie wody do kuchni za pomocą nosideł, zmywanie naczyń
kuchennych po posiłku.

Źródło: Orłowski D., Woźniczko M. (2015): Turystyka kulinarna w przestrzeni
muzeów skansenowskich, [w:] Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, red.
B. Krakowiak, A. Stasiak, Wydawnictwo Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 251-272.

Poniżej przedstawiono trzy wybrane wydarzenia folklorystyczne prezentujące zagadnienia dziedzictwa kulinarnego, które odbywają się w muzeach skansenowskich i stanowią element oferty turystyki etnograficznej:
1. „Gotowanie na polanie” w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (woj.
mazowieckie) – organizowane jest w pierwszą niedzielę maja. Celem imprezy jest popularyzowanie tradycji kulinarnych Mazowsza w samym regionie,
jak i wśród mieszkańców innych części Polski, którzy uczestniczą w tym kulinarnym wydarzeniu. Główny punkt programu stanowi konkurs kulinarny
„Najsmaczniejsza potrawa mazowiecka” oraz kiermasz żywności regionalnej. Uczestnikami konkursu i kiermaszu są Koła Gospodyń Wiejskich oraz
gospodarstwa agroturystyczne promujące tradycyjną kuchnię mazowiecką. Na kiermaszu prowadzona jest sprzedaż własnych produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, rozmaitych przetworów,
a także potraw regionalnych oraz napojów alkoholowych w postaci nalewek, piwa i miodów pitnych. W czasie wydarzenia kulinarnego odbywają
się również pokazy związane z różnymi przejawami kultury ludowej, w tym
pożywienia – prezentujące pracę w dawnym gospodarstwie wiejskim, która
dotyczyła przede wszystkim pozyskiwania i przetwarzania żywności11.
11 Opracowano na podstawie aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu kulinarnym dotyczącym regionalnego pożywienia ludowego oraz https://mwmskansen.pl/imprezy-plenerowe (dostęp:
08.10.2019).
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2. ,,Z motyką na bulwy” w Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich (woj. pomorskie) – organizowane jest w trzecią niedzielę
września. W trakcie wydarzenia zwiedzający mają możliwość dowiedzenia
się o historii roślin bulwiastych, a także o uprawianych dawniej i obecnie
gatunkach. Przez cały dzień istnieje możliwość zobaczenia oraz czynnego
uczestnictwa w pokazach, dotyczących wybierania ziemniaków z zagonów
czy też orki i bronowania pola po wykopkach. Istotnym punktem imprezy
jest możliwość degustacji i obserwowania, jak przyrządza się w autentycznych wnętrzach chałup przy trzonach kuchennych potraw regionalnych na
bazie ziemniaków, takich jak: kaszubskie kluski ziemniaczane łyżką kładzione, szadolce i kulanki kaszubskie, plince kaszubskie, pulki kaszubskie
oraz zupa kartoflanka. W czasie tego wydarzenia folklorystycznego na terenie muzeum skansenowskiego odbywają się rozmaite prezentacje dawnych zawodów, tradycyjnych zajęć i wiejskich rzemiosł, które połączone są
z możliwością ich nauki oraz zakupu gotowych wyrobów rękodzielniczych.
Na stoiskach zlokalizowanych na całym terenie muzeum, prezentowane są
przez Koła Gospodyń Wiejskich potrawy regionalne oraz tradycyjne produkty żywnościowe (przetwory owocowe, warzywne, wędliny, pieczywo,
ciasta, soki i nalewki), które zostały wpisane na krajową Listę Produktów
Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi12.
3. ,,Jarmark Produktów Tradycyjnych” w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie (woj. śląskie) – organizowany jest w ostatnią niedzielę
lipca. Podczas jego trwania odbywa się wojewódzki finał Ogólnopolskiego
Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, gdzie wyłaniane są tradycyjne produkty żywnościowe i potrawy regionalne kandydujące do nagrody „Perły”. Podczas tego kulinarnego wydarzenia mieszkańcy
regionu oraz licznie przybywający etnoturyści i foodies (turyści kulinarni)
mają wyjątkową możliwość spróbowania wielu oryginalnych potraw i produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które są
charakterystyczne dla wszystkich subregionów województwa śląskiego. Jarmark zawsze jest niepowtarzalną okazją dla ogółu osób zainteresowanych
tematyką regionalnego dziedzictwa kulinarnego do degustacji i zakupu śląskich specjałów kulinarnych, które zostały już wpisane lub dopiero ubiegają
się o wpis na krajową Listę Produktów Tradycyjnych. W czasie trwania tego
wydarzenia w różnych częściach muzeum skansenowskiego odbywają się
też pokazy kulinarne, które dotyczą sporządzania potraw regionalnych, za12 Opracowano na podstawie aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu kulinarnym dotyczącym
regionalnego pożywienia ludowego oraz http://www.muzeum-wdzydze.gda.pl/kartofel.html (dostęp: 08.10.2019).
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równo tych typowych dla codziennej kuchni śląskiej, jak również świątecznej,
czyli zgodnej z rokiem liturgicznym. W trakcie pokazów prowadzonych przez
Koła Gospodyń Wiejskich istnieje możliwość ich degustacji, zakupu, otrzymania wielopokoleniowych przepisów kulinarnych czy też nabycia książek
kucharskich związanych z różnymi aspektami pożywienia śląskiego13.

5. Podsumowanie
W dobie powszechnej globalizacji i masowej dostępności produktów żywnościowych wytwarzanych na skalę przemysłową, coraz więcej osób poszukuje żywności wysokiej jakości. Nie od dziś wiadomo, że dziedzictwo kulinarne polskiej wsi
i jego kultywowanie jest możliwe przede wszystkim dzięki aktywności Kół Gospodyń Wiejskich, które bardzo często biorą udział w licznych konkursach i wydarzeniach kulinarnych. Współcześnie, gdzie więzi społeczne są zachwiane z powodu bezosobowych relacji w różnego typu sklepach wielkopowierzchniowych
– niemałego znaczenia nabiera bezpośredni kontakt z lokalnym producentem
żywności. Wiejskie gospodynie są niezwykle otwarte na osoby zainteresowane
przygotowywanymi przez nie wielopokoleniowymi specjałami, a dbając o przekazywanie swojego dziedzictwa kulinarnego przyczyniają się do rozwoju regionalnej kultury ludowej.
Istotną rolę w tym zakresie spełniają również muzea skansenowskie, które
w swojej ofercie turystycznej promują pożywienie ludowe, m.in. poprzez zapraszanie Kół Gospodyń Wiejskich do podejmowanych na swoim obszarze wszelkich
inicjatyw. Muzea skansenowskie w trakcie organizacji rozmaitych lekcji muzealnych czy wydarzeń folklorystycznych, często decydują się na określony motyw
przewodni. Jednym z nich jest dziedzictwo kulinarne, które dostarcza pozytywnych bodźców, i na każdym kroku potwierdza niezwykłość doświadczenia, w jakim uczestniczy etnoturysta czy foodie (turysta kulinarny). Odwiedzający muzea skansenowskie odczuwają w nich niepowtarzalny klimat tzw.,,autentycznej
przestrzeni”, co skłania ich do refleksji o przemijaniu smaków, które były dawniej
charakterystyczne pośród społeczności zamieszkującej konkretną wieś lub region
etnograficzny.
Turystyka etnograficzna sprzyja poszukiwaniu swojej tożsamości, zacieranej
przez przemijające kolejne pokolenia, a także ma swój wyraz w wielu inicjatywach
podejmowanych przez mieszkańców poszczególnych miejscowości, gdzie zlokalizowane są muzea skansenowskie. Świadomy etnoturysta nawiązuje bezpośred13 Opracowano na podstawie aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu kulinarnym dotyczącym
regionalnego pożywienia ludowego oraz http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/imprezy-plenerowe/
(dostęp: 08.10.2019).
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ni kontakt z tradycyjnym życiem wiejskim, rzemiosłem ludowym, miejscowym
folklorem wsi oraz spożywa regionalne specjały kulinarne. Etnoturysta w muzeach skansenowskich bardzo chętnie uczestniczy w degustacjach tradycyjnych produktów żywnościowych i potraw, z dużym zaangażowaniem aktywnie uczestniczy
w ich przygotowywaniu, poznając nie tylko lokalne surowce, stare receptury, ale
przede wszystkim historię oraz kulturę żywieniową, która ma związek z regionem
i lokalną społecznością.
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DOMINIK ORŁOWSKI, MAGDALENA WOŹNICZKO
DZIEDZICTWO KULINARNE I JEGO MIEJSCE W TURYSTYCE ETNOGRAFICZNEJ
A PRZYKŁADZIE MUZEÓW SKANSENOWSKICH

Słowa kluczowe: dziedzictwo kulinarne, turystyka etnograficzna, muzeum skansenowskie
STRESZCZENIE

Muzea skansenowskie, ze względu na swoje nieocenione walory są idealną przestrzenią dla popularyzacji wiejskiego dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza pożywienia charakterystycznego dla grup etnograficznych, które występują na danym obszarze działalności muzeum.
W opracowaniu zaprezentowano zjawisko turystyki etnograficznej w świetle literatury
naukowej, następnie omówiono wybrane lekcje muzealne prezentujące zagadnienia pożywienia ludowego, a na zakończenie przedstawiono wydarzenia folklorystyczne promujące
wiejskie dziedzictwo kulinarne, które stanowią element oferty turystyki etnograficznej
w muzeach skansenowskich.
Celem pracy jest ukazanie dziedzictwa kulinarnego i jego miejsca w turystyce etnograficznej na przykładzie funkcjonowania muzeów skansenowskich, które w ostatnich latach
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sprzyjają rozwojowi tego rodzaju turystyki kulturowej w Polsce. Do przygotowania opracowania zastosowano badania niereaktywne – metodę analizy treści, w których wykorzystano dane wtórne pochodzące z literatury przedmiotu i technikę obserwacji uczestniczącej podczas licznych wizyt studyjnych w muzeach skansenowskich w różnych częściach
Polski, w latach 2009-2019.

DOMINIK ORŁOWSKI, MAGDALENA WOŹNICZKO
CULINARY HERITAGE AND ITS POSITION IN ETNOGRAPHIC TOURISM
ON THE EXAMPLE OF OPEN-AIR MUSEUMS

Keywords: culinary heritage, ethnographic tourism, open-air museum
SUM M A RY

Open-air museums, due to their invaluable values, are an ideal space for popularizing
the rural cultural heritage and particularly food characteristic for ethnographic groups
that occur in the area of the museum’s activity.
The study presented the phenomenon of ethnographic tourism in the light of scientific
literature, then it discussed selected museum lessons presenting the issues of folk food,
and finally it presented folklore events promoting rural culinary heritage, which are part
of the ethnographic tourism offer in open-air museums.
The aim of the work is to show the culinary heritage and its place in ethnographic tourism on the example of functioning of open-air museums, which recently have promoted
the development of this type of cultural tourism in Poland. Non-reactive research - a method of content analysis was chosen to prepare the study. It used secondary data from the
literature on the subject and the technique of participating observation during numerous
study visits to open-air museums in various parts of Poland in 2009-2019.
e-mail: orlowskidominik@wp.pl
e-mail: mwozniczko@poczta.onet.pl
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„Dobre praktyki w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na sukces”.
Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Brwinów 2019, s. 120.
Zwiększenie dochodów mieszkańców wsi jest jednym z największych celów i warunków rzeczywistego rozwoju obszarów wiejskich. Jedną z podstawowych dróg do
osiągnięcia tego celu jest odchodzenie, przez część mieszkańców wsi, od rolnictwa
i pozyskiwanie innego źródła utrzymania.
Niniejsza publikacja posiada przykłady działalności gospodarczej, które mogą
być źródłem inspiracji dla tych, którzy są zainteresowani uruchomieniem pozarolniczej działalności na terenach wiejskich.
Centrum Doradztwa Rolniczego przeprowadzając kolejne edycje konkursu
„Sposób na Sukces” współpracuje z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, które pełnią podstawową rolę w promocji konkursu. To dzięki zaangażowaniu pracowników ODR było i jest możliwe dotarcie do mieszkańców wsi i zmobilizowanie ich do
uczestnictwa w konkursie i promocji różnych form działalności gospodarczej, jako
przykładów dobrych praktyk. Publikacja ma charakter edukacyjny, jak i promocyjny.

„Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji
amoniaku z rolnictwa”. Autorzy: (red.) Jacek Walczak, Zuzanna Jarosz, J. Lech
Jugowar, Wojciech Krawczyk, Paulina Mielcarek, Monika Skowrońska.
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, s. 132.
Unijne rolnictwo, którego priorytetami zgodnie z WPR, są zrównoważone gospodarowanie zasobami wody, gleby i powietrza, a także ochrona ich jakości oraz
przeciwdziałanie zmianom klimatu – powinno nie tylko charakteryzować się dbałością o stan środowiska, lecz także generować związane z tym zyski.
Niniejszy projekt „Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” ma na celu przekazanie informacji o znaczeniu i praktycznych możliwościach działań ograniczających powstawanie tego gazu
w trakcie realizacji zwykłych praktyk rolniczych i hodowlanych.
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WSKAZÓWKI DL A AU TORÓW

1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” publikowane są również:
“
• informacje
o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do l 100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
14 wierszy, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze), dodatkowo podgląd artykułu w wersji oryginalnej w pliku PDF;
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz
DODATKOWO w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW
w formacie B5;
• dane literaturowe – odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
w kolejności – wyd. zwarte, czasopisma, akty prawne, dokumenty elektroniczne; – przykład: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
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• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za
nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za
odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłany pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i naz
wisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać procentowy wkład
pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egzemplarz autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA F ORM A LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w „Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego”, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.

