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Szanowni Czytelnicy,

W zamieszczonych w tym numerze czasopisma 
„Wieś i Doradztwo” artykułach znajdziecie Pań-
stwo m.in. kolejne ślady dziedzictwa historyczne-
go wsi z okolic Krakowa. Tym razem źródłem in-
formacji, do którego sięgnął autor Mateusz Wyżga 
są metryki, księgi zmarłych i księgi pogrzebów. 
Zadziwiające jak wiele możemy dowiedzieć się 
o przeszłości z tych dokumentów – wśród wie-
lu danych zawierają one także m.in. informacje 
o zwyczajach grzebania zmarłych – wzbogacają 
naszą wiedzę, a zarazem są przyczynkiem do ba-
dań nad społeczeństwem średniowiecznym i wsią 
krakowską.

W dziale Wielofunkcyjny rozwój obszarów 
wiejskich poruszone zostały dwa ważne zagadnie-
nia – grupy producentów, w działalności których 
autorzy widzą szansę na zwiększenie konkuren-
cyjności rolnictwa; oraz produkty lokalne, które 
są jednym z czynników aktywizacji gospodarczej 
społeczności wsi położonych w Bieszczadach.

W dziale Ekologia i ochrona krajobrazu prezen-
towane są zagadnienia zrównoważonego rozwoju 
na górskich obszarach rolniczych, gdzie autor 
Ryszard Kostuch zwraca szczególną uwagę na 
niekorzystne oddziaływanie rolnictwa na środowi-
sko przyrodnicze. Kolejne artykuły w tym dziale 
to prezentacja wpływu wypasu owiec na walory 
przyrodnicze i krajobrazowe Jaworek w Pieninach 
oraz omówienie zagadnień zmian strukturalno-
użytkowych w Karpatach polskich. Znajdą tu 
Państwo także artykuły przybliżające zagadnie-
nia uregulowań prawnych dotyczących środowi-
ska naturalnego – a mianowicie zapisów ustawy 
o ochronie środowiska (cz. 2) oraz warunków za-
silania basenów kąpielowych z naturalnych cieków 
wodnych. Oba te artykuły stanowią kompendium 
wiedzy dla potencjalnych inwestorów. Znajdą tu 
Państwo również opis ciekawego obiektu przyrod-
niczego – „sosny na szczudłach”.

W dziale Technologia produkcji zainteresowani 
hodowlą bydła mają informacje o przodujących 
fermach hodowlanych w Polsce i ich właścicie-
lach, którzy uzyskali już znaczącą pozycję w tej 
działalności.

Zapraszamy do lektury.

Zarz¹d i Rada MSDR
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Mówi się, że śmierć buduje cmentarze. Przywołane 
motto skłania nas do refleksji, że pamięć z czasem 
zanika. Dotyczy to nie tylko starych, zarastających 
trawą i zapomnieniem grobów, ale i mogił cholerycz-
nych, umieszczanych na obrzeżach miejscowości. 
Zwykle trwałość pamięci o przodkach sięga o tyle, 
o ile pamięć wnuków o dziadkach. Tymczasem histo-
ryk staje się administratorem cmentarza ludzkości. 
Ma z nią kontakt najbliższy, podobnie jak lekarze, 
księża, czy grabarze 1. Jest to wymowne zwłaszcza 
w kontekście badania kościelnych ksiąg pogrzebów.

Księgi metrykalne, pojawiające się w Europie już 
w czasach średniowiecza, zostały usankcjonowane 
na Soborze Trydenckim w 1563 r. Miały na celu nie 
tylko ewidencjonowanie wiernych, ale i ściślejsze ze-
spolenie ich z kościołem parafialnym i osobą kapła-
na. Najpierw rejestrowano tylko śluby i chrzty, zaś 
w dalszej kolejności również pogrzeby. Tymi ostat-
nimi zajmiemy się tutaj szerzej. Informacje, jakie 
w nich można odnaleźć, to niekiedy dokładna data, 
a nawet godzina śmierci i pogrzebu, imię i nazwi-
sko zmarłego, jego płeć, miejsce pochodzenia, wiek, 
wzmianka o ostatnim namaszczeniu, miejsce po-
chówku. Jeśli pogrzeb dotyczył dziecka, dowiadujemy 
się o jego rodzicach. Można tam również przeczytać 
o statusie społecznym i pełnionych funkcjach zmar-
łych, zawodzie, stanie cywilnym, a nawet o miejscu 

zgonu (np. w chałupie kmiecej, browarze czy szpita-
lu-przytułku przykościelnym), przyczynie zgonu, od-
stępie czasu pomiędzy śmiercią a pogrzebem, księ-
dzu odprawiającym nabożeństwo żałobne. Niekiedy 
notowano tam przybyszów z dalszej okolicy, którzy 
zmarli w parafii. Byli to np. włóczędzy, żebracy, we-
terani czy sieroty, czyli jednym słowem tzw. ludzie 
luźni, niemieszczący się w strukturach społeczeństwa 
stanowego. Na ogół zmierzali oni w kierunku kra-
kowskiej aglomeracji miejskiej, ale śmierć zastała 
ich przed dotarciem do celu. Wiadomo stąd o przy-
byszach z Goraja koło Zamościa, Regulic, Prandocina, 
Korytnicy, Niepołomic, Słomnik, Biórkowa, Drogowli, 
Glebowa, Podolan, Goszczy, Rudawy, Szczekocin czy 
Wieliczki.

Wydaje się, że w okresie staropolskim człowiek 
mniej bał się śmierci niż dzisiaj. Była ona bardziej 
powszechna i widoczna. Śmierć nie chowała się 
w białych, sterylnych budynkach szpitalnych, ludzie 
umierali w swych domach. Ciała włóczęgów, niezna-
nych osób znajdowano w szczerym polu, przy dro-
gach, w obejściu. Wędrowcy umierali w zajazdach, 
jak Wojciech Woźny z Wodzisławia, który 13 maja 
1735 r. zatrzymał się na nocleg w tamtejszej karcz-
mie i zmarł nagle, niezaopatrzony ostatnim namasz-
czeniem. Jego ciało pogrzebano przy kościele w Ra-
ciborowicach, przynależącym do Węgrzców 2. Wiele 

Mateusz Wyżga

Człowiek i śmierć w księgach metrykalnych 
XVII–XVIII wieku 

Śladami dziedzictwa historycznego podkrakowskiej wsi

Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na 

zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, 

abym przeszedł dookoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. 

Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: „Synu człowieczy, czy kości te 

powrócą znowu do życia?”. 

Odpowiedziałem: „Panie Boże, Ty to wiesz”.

Ez 37, 1–10

1 E. Domańska. Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Poznań, 2005. 

2 Archiwum Parafii Raciborowice. Księga pogrzebów 1729–1797, 15.
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było pogrzebów dzieci, które umierały masowo na 
skutek niedostatecznej opieki i higieny, a także róż-
norakich chorób. Przyjmuje się, że wieku dorosłego 
nie dożywała nawet połowa z nich. Stąd, mimo że 
w rodzinach chłopskich przychodziło na świat wiele 
potomstwa, dominowała rodzina „nuklearna”, skła-
dająca się z pokolenia rodziców i dwojga, trojga dzieci. 
Nieznaczna była również obecność ludzi w podeszłym 
wieku. Surowość ówczesnych realiów sprawiała, że 
niewielu z nich mogło pozostać na tzw. wymowie 
u dzieci, a reszta udawała się na żebry lub zamiesz-
kiwała przytułek parafialny. Takie były ostatnie lata 
życia dawnego organisty z Raciborowic, Macieja Flo-
rinowicza, który zmarł 23 czerwca 1690 r. w szpitalu 
kościelnym 3.

Ciekawym przyczynkiem do badań nad społeczeń-
stwem staropolskim i wsią krakowską są zachowa-
ne w księgach metrykalnych krótsze i dłuższe notki, 
poświęcone prostym ludziom. W przypadku metryk 
zmarłych niekiedy znajdujemy opisy przyczyn śmier-
ci, które podał ksiądz, opierając się na relacji świad-
ków lub krewnych zmarłego. Zdarzały się przypad-
ki tragiczne. Na przednówku 1715 r. zanotowano 
następujące zdarzenie: tegoż dnia przywiózł Boche-

nek z Kantorowic utonionego na kantorowskiej rzece 

i ten jest pochowany na cmentarzu 4.
W niektórych latach srożyła się zaraza, nękając 

mieszkańców, którzy nie znali na nią remedium. 
Jedynym znanym była ucieczka z terenów objętych 
epidemią. Przykładowo 18 maja 1712 r. w Więcła-
wicach zmarło małżeństwo staruszków. Wiemy, że 
nazywali się Sebastian i Anna Koczwarowie.

Wiadomo, że od średniowiecza ciała zmarłych pa-
rafian grzebano wokół kościoła. Znaczniejsze osoby 
chowano w kryptach pod podłogą kościoła. W księ-
dze zmarłych parafii Więcławice czytamy: 4 kwiet-

nia [1715 roku zmarł] czcigodny i najjaśniejszy pan 

Marcin Ciechanowicz kanonik „Vladislaviens” [pro-
boszcz parafii Więcławice, który zmarł nagle] o godzi-

nie południowej. Pochowano go dopiero 16 kwietnia 
w tamtejszym kościele 5. Badania nad topografią po-
chówków nie są jeszcze w Polsce rozwinięte 6. W ba-
daniach przeprowadzonych w parafii Raciborowice 
zauważyłem, że kiedy przestrzeń cmentarza zapeł-

niała się, kości zmarłych przenoszono do drewnia-
nej kostnicy (łac. ossarium), która stała nieopodal 
furtki pomiędzy świątynią i plebanią. Następnie 
odprawiano nad nimi kolejne nabożeństwo żałobne. 
Po zapełnieniu kostnicy szczątki umieszczano w wy-
kopanym obok głębokim dole. Dlatego należy być 

3 Tamże. Księga pogrzebów 1690–1729, 5.

4 Tamże. Księga pogrzebów 1690–1729, 86.

5 Archiwum Parafii Więcławice. Księga zmarłych 1711–1756 [wersja zdigitalizowana], skan nr 7-5. 

6 Zob. Metryki kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu, t. III, Liber mortuorum 1675–1704, wyd. R. Jop i J. Szymański, 
Wojnicz 2006; Metryki parafii św. Marii Magdaleny w Łęcznej 1598–1795, t. XII, Liber mortuorum 1737–1791, opr. 
R. Jop, Łęczna 2006. Ostatnio w tej kwestii: M. Wyżga, Parafia Raciborowice od XVI do końca XVIII wieku. Studium 
o społeczności lokalnej, Kraków 2010 (maszynopis rozprawy doktorskiej), 240–258.

Ryc. 1. Karta tytułowa księgi pogrzebów 
parafii Więc ławice z lat 1774–1838. 

Archiwum parafii Więcławice.
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świadomym, że pod naszymi stopami zalegają reszt-
ki zwłok naszych pradziadów. XVIII-wieczna kostni-
ca zachowała się w podkrakowskiej parafii Rudawa 
(gm. Zabierzów).

Zwyczaj grzebania na cmentarzu przykościelnym 
zanikł w końcu XVIII w. na skutek przepisów sani-
tarnych, związanych z wybuchającymi chorobami 
epidemicznymi. Rosnąca liczba ludności powodowała, 
że cmentarze przykościelne zaczęły się przepełniać. 
Do dnia dzisiejszego na ogół nie zachowały się po nich 
ślady. Czasem tylko przy okazji prac remontowych 
znajdywano w ziemi ludzkie kości. Charakter daw-
nych cmentarzy barwnie oddał Władysław Reymont 
(Chłopi, t. 1, Jesień):

[…] a gdy już do cna pociemniało, Kuba powlókł 

się w głąb, na stary cmentarz. A tam, na zapadnię-

tych grobach, cicho było, pusto i mroczno – tam le-

żeli zapomniani, o których i pamięć umarła daw-

no – jako i te dnie ich, i czasy, i wszystko; tam jeno 

ptaki jakieś krzyczały złowrogo i smutnie szeleściła 

gęstwa, a gdzieniegdzie sterczał krzyż spróchniały 

– tam leżały pokotem rody całe, wsie całe, pokole-

nia całe – tam się już nikt nie modlił, nie płakał, 

lampek nie palił… wiatr jeno huczał w gałęziach 

a rwał liście ostatnie i rzucał je w noc na zatra-

cenie ostatnie… tam jeno głosy jakieś, co nie były 

głosami, cienie, co nie były cieniami, tłukły się 

o nagie drzewa kiej te ptaki oślepłe i jakby skamlały 

o zmiłowanie…

dr Mateusz Wyżga

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Instytut Historii

Ryc. 2. Karta z księgi pogrzebów parafii Czulice z lat 1721–1781. 

Archiwum parafii Czulice.
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Jak wynika z wykazu Grup Producentów Rolnych 
(GPR) 

1, w Polsce na koniec 2010 r. funkcjonowały 
623 grupy producentów, działające w formie spółek, 
zrzeszeń, stowarzyszeń lub spółdzielni. Od ponad 10 
lat w ogólnej liczbie tych podmiotów udział grup pro-
ducentów z Małopolski 

2 pozostaje znikomy, istnieje 
tu bowiem jedynie 10 oficjalnie zarejestrowanych 
grup producentów. Grupy te specjalizują się w pro-
dukcji mięsa, jaj, owoców i warzyw, tytoniu oraz 
ziaren zbóż i nasion roślin oleistych. Tymczasem 
to właśnie na terenie Polski południowej problem 
nadmiernego rozdrobnienia potencjału wytwórcze-
go i relatywnie niewielkiej skali produkcji rolniczej 
mógłby być znacznie złagodzony poprzez tworzenie 
grup producentów. Nasuwa się więc pytanie: dlacze-
go w województwie małopolskim jest ich tak mało? 
Co sprawia, że na obszarach wiejskich Polski połu-
dniowej o skrajnie rozdrobnionej strukturze agrar-
nej i niskim potencjale produkcyjnym gospodarstw, 
kolektywne formy gospodarowania są tak mało po-
pularne? Wszak w Europie Zachodniej grupy produ-
centów już od ponad dwudziestu lat zajmują ważne 
miejsce w strukturze rynków produktów rolnych two-
rzonych z udziałem producentów.

Tymczasem, jedną z najsłabszych stron naszego 
rolnictwa (a małopolskiego w szczególności), wciąż 
pozostaje niski poziom gospodarczego organizowania 
się producentów. Dzieje się tak pomimo, że zarów-
no teoria marketingu, jak i praktyka gospodarcza 
wskazują, że integracja pozioma gospodarstw po-
przez uczestnictwo w grupie producentów przynosi 
rolnikom wiele korzyści ekonomicznych. Zwiększają 

się m.in. możliwości inwestycyjne rolników łączących 
kapitał. Możliwe staje się zbiorowe zaopatrywanie 
w środki produkcji i organizowanie marketingu gru-
powego. Uczestnictwo w grupie producentów pozwa-
la na uruchomienie nowych i częstokroć nieosiągal-
nych dla pojedynczego rolnika kanałów dystrybucji 
(np. sprzedaż towaru dla większych przetwórni 
i supermarketów). Taka forma działania może więc 
przyczyniać się do zwiększenia dochodu rolników 
dzięki eliminacji łańcucha pośredników. W odróż-
nieniu od pojedynczego rolnika grupa producentów 
ma znacznie większe szanse na kooperację z dużymi 
sklepami i zakładami przetwórczymi, oczekującymi 
regularnych dostaw większych partii jednorodnego 
towaru. Grupa może też prowadzić sprzedaż pro-
duktów rolnych wprost dla konsumentów poprzez 
otwarcie własnego sklepu. Z tych względów rozdrob-
nione rolnictwo Małopolski wydaje się być szczegól-
nie predestynowane do rozwoju kolektywnych form 
gospodarowania.

W niniejszej publikacji przedstawiono aspekty two-
rzenia i funkcjonowania grup producentów w Rho-
ne-Alpes – górskim regionie 

3 Południowo-Wschod-
niej Francji. Refleksje nt. rozwiązań francuskich 
poczyniono w efekcie wyjazdu studyjnego, który 
w 2007 r. zorganizowała Małopolska Izba Rolni-
cza wraz z przedstawicielami samorządu rolnicze-
go regionu Rhone-Alpes. Grupa ekspertów z Polski 
wizytowała wówczas ośrodki doradztwa rolniczego 
sieci CER FRANCE oraz AS-CLCP 

4 w czterech al-
pejskich departamentach regionu Rhone-Alpes we 
Francji: Savoie, Haute-Savoie, Isere oraz Rhone. 

Mariusz Dacko, Aleksandra Płonka

Grupy producentów – szansa na zwiększenie 
konkurencyjności rozproszonego rolnictwa

1 http://ksow.pl/grupy-producentow-rolnych.html
2 W niniejszym opracowaniu określenie Małopolska nie jest utożsamiane z historyczną krainą Polski. Pojęcie to zawężono 
do granic obszaru województwa małopolskiego.
3 We Francji region jest odpowiednikiem województwa.
4 CER FRANCE to największa sieć doradztwa rolniczego we Francji. Z jej usług korzysta ponad 300 tys. podmiotów branży 
rolniczej, rzemieślniczej i handlowej. Sieć ta posiada we Francji ponad 800 ośrodków rozlokowanych w 90 z 96 departa-
mentów Francji. AS-CLCP jest siecią konkurencyjną, lecz znacznie mniejszą. W wielu departamentach nie posiada ona 
w ogóle swoich placówek. Więcej informacji o organizacji francuskiego doradztwa rolniczego można znaleźć w artykule: 
Dacko M. 2007. Funkcjonowanie doradztwa rolniczego we Francji. Wieś i Doradztwo, 2–3 (50–51), 18–19, Kraków.
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W ramach owego programu studyjnego pn. „Eko-
nomika zarządzania w rolnictwie”, polska delegacja 
wraz z pracownikami francuskich ośrodków doradz-
twa odwiedziła także kilka gospodarstw rolnych, 
przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji so-
ków owocowych, winnicę oraz punkt sprzedaży bez-
pośredniej prowadzony przez grupę producentów. Na 
tle refleksji i spostrzeżeń z owego wyjazdu podjęto 
dyskusję nad przyczynami niewielkiego zaintere-
sowania kolektywnymi formami działania w Mało-
polsce.

Stolicą Rhone-Alpes jest 470 tysięczne miasto 
Lyon. Region ten posiada bardzo korzystne poło-
żenie geograficzne. Przez Rhone-Alpes przechodzą 
bowiem ważne szlaki transportowe łączące Europę 
Północno-Zachodnią i Środkową z Europą Południo-
wą i basenem Morza Śródziemnego. Alpejskie położe-
nie sprawia, że Rhone-Alpes zajmuje drugie miejsce 
pod względem najczęściej odwiedzanych przez tury-
stów regionów Francji. W regionie tym powstaje 12% 
francuskiego eksportu, w którym 4% udział posiada 
branża rolno-spożywcza. W tabeli 1 przedstawiono 

Tabela 1. Porównanie regionu Rhone-Alpes z województwem małopolskim

Podstawowe statystyki Region Rhone-Alpes Województwo małopolskie

Ludność
6,058 mln 

(9,7% populacji Francji)
3,298 mln

(8,6% populacji Polski)

Powierzchnia ogółem
43 698 km²

(8% obszaru Francji)
15 183 km²

(4,7% obszaru Polski)

•  Udział użytków rolnych
•  Lesistość
•  Udział obszarów chronionych

33%
37%
20%

62%
29%
52%

Gęstość zaludnienia 139 os./km2 217 os./km2

Podział administracyjny
8 departamentów, 

2879 gmin
22 powiaty,
182 gminy

PKB
182 mld €

(10% PKB Francji)
23 mld €

(7,4% PKB Polski)

PKB/1 mieszk. 30 tys. € 7 tys. €

Bezrobocie 6,3% 8,7%

Liczba podmiotów gospodarczych, 
w tym:

•  rolnictwo
•  przemysł
•  budownictwo
•  handel
•  usługi

387,1 tys.

52,3 tys.
34,8 tys.
40,5 tys.
77,9 tys.

181,6 tys.

293,8 tys.

6,4 tys.
67,7 tys.
34,2 tys.
86,8 tys.

132,9 tys.

Wielkość zatrudnienia w rolnictwie 2,4% 16,8%

Gospodarstwa rolne:

•  o pow. poniżej 20 ha
•  o pow. 100 ha i więcej

41,7 tys.

52%
8,3%

321,3 tys.

99,7%
0,02%

Średnia wielkość gospodarstwa 34,6 ha 3,7 ha

Średnie plony:

•  zbóż
•  ziemniaków

72 dt/ha
256 dt/ha

33 dt/ha
177 dt/ha

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak/index.htm (portret terytorium 
wg danych za rok 2007); http://france.usembassy.gov/root/pdfs/rhonealpesprofile.pdf (dane za lata 2006, 2007); 
http://www.insee.fr/en/default.asp (dane za rok 2007); PKB woj. małopolskiego przeliczono wg średniego kursu 
EURO obowiązującego na dzień 30.09.2007 r. ogłoszonego przez NBP: 1 EUR = 3,7775 zł.
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ważniejsze statystyki porównawcze regionu Rhone-
Alpes i województwa małopolskiego.

Podobieństwa obu regionów kończą się w zasadzie 
na ich dużej atrakcyjności turystycznej i górskim 
położeniu. Jak wynika z tabeli 1, wartość towarów 
i usług wypracowywanych przez staty-
stycznego mieszkańca Rhone-Alpes stoi na 
najwyższym poziomie europejskim. Jest 
ponad 4-krotnie większa od PKB wypra-
cowanego przez mieszkańca Małopolski, 
w której odsetek ludności zatrudnionej 
w rolnictwie jest aż 7-krotnie większy. Po 
przeanalizowaniu regionalnych statystyk 
francuskich stwierdzono, że tak znacz-
ny jak w dzisiejszej Małopolsce poziom 
absorpcji siły roboczej przez rolnictwo, 
można było zaobserwować w Rhone-Alpes 
ponad 50 lat temu. Według statystyk PKD 
w rolnictwie (wraz z łowiectwem i leśnic-
twem) w woj. małopolskim funkcjonowa-
ło zaledwie 6,4 tys. podmiotów gospodar-
czych. W Rhone-Alpes było ich ponad 50 
tys. Oba regiony różnią się znacznie także 
liczbą i strukturą obszarową gospodarstw 
rolnych oraz efektami działalności rolniczej. Mało-
polscy rolnicy uzyskują wyraźnie niższe przeciętne 
plony: zbóż o ponad połowę i ziemniaków o niemal 
jedną trzecią 5. W regionie Rhone-Alpes blisko połowa 
z 41,7 tys. gospodarstw posiada powierzchnię większą 
niż 20 ha, a ponad 8% stanowią duże przedsiębior-
stwa rolne prowadzące działalność na powierzchni co 
najmniej 100 ha UR. W Małopolsce niemal wszystkie 
gospodarstwa (a jest ich ponad 321 tys.) posiadają 
powierzchnię mniejszą od 20 ha. Mimo tak nieko-
rzystnej struktury obszarowej gospodarstw rolnych 
liczba grup producentów jest u nas czterokrotnie niż-
sza od obserwowanej w Rhone-Alpes.

W dziedzinie rozwoju grup producentów region 
Rhone-Alpes jest we Francji uznawany za niekwe-
stionowanego lidera. Pierwszy punkt sprzedaży bez-
pośredniej powstał w tym regionie już w latach 80. 
XX stulecia. Aspekty tworzenia i funkcjonowania 
grupy producentów rolnych wspólnie sprzedających 
swoje towary mają więc bogate tradycje i silną pod-
budowę teoretyczną. We Francji w procesie tworzenia 

grupy producentów kilku wytwórców rolnych wspól-
nie pozyskuje kapitał, otwierając przy tym zazwy-
czaj kolektywny punkt sprzedaży swoich produktów. 
W inicjatywie tej istotną rolę odgrywa doradca, który 
przeprowadza analizę ekonomiczną całego przedsię-

wzięcia, pomaga rolnikom w negocjacjach z banka-
mi w sprawach finansowania, wskazuje możliwości 
pozyskania dotacji oraz przeprowadza analizę ryn-
ku, oceniając jego potencjał. Doradca wskazuje rów-
nież rolnikom lokalizację, w której otwarcie nowego 
punktu sprzedaży będzie miało największe szanse 
powodzenia. Średni koszt usługi doradcy w tym za-
kresie wynosi około 2000 euro. Zależy on od stopnia 
skomplikowania przedsięwzięcia, a co się z tym wią-
że – czasu, jaki doradca musi nań poświęcić, bowiem 
godzinę pracy francuskiego doradcy wyceniano śred-
nio na 50 euro.

Zaplanowanie lokalizacji punktu sprzedaży bez-
pośredniej wymaga przeprowadzenia analizy rynku 
oraz zbadania m.in. rozmieszczenia i liczby miesz-
kańców danej gminy, ponieważ jest to niezwykle 
istotny czynnik determinujący wielkość spodziewa-
nego popytu na produkty rolnicze. Na podstawie wie-
dzy o liczbie mieszkańców i strukturze ich wydatków 
przeznaczanych na żywność określa się potencjalne 
obroty sklepu. Według doradców sklep powinien być 

Fot 1. Wizyta w rolniczym centrum zarządzania ABC CEFAR 
w departamencie Rhone (AS-CLCP). Fot. M. Dacko

5 W odniesieniu do tego zestawienia ciekawie prezentują się dane prezentowane przez Łosia. Autor ten przedstawia 
porównania plonów uzyskiwanych w przeszłości przez rolnictwo polskie i francuskie. Otóż w latach 1932–1936 różnica 
w plonach pszenicy pomiędzy Polską, a Francją była niewielka i wynosiła jedynie 4,7 dt/ha, zaś w latach 1989–1991 
już ponad 30 dt/ha na korzyść rolnictwa francuskiego. Różnice w plonach ziemniaków były zaś następujące: w latach 
1932–1936 w Polsce uzyskiwano nieznacznie wyższe nawet plony, w natomiast w latach 1989–1991 Francja miała już 
statystyczną przewagę 115 dt/ha uprawy ziemniaków. Zdaniem Łosia są to koszty eksperymentów gospodarki nakazowo-
rozdzielczej, które zaczęły się od reformy rolnej PKWN z 1944 roku (źródło: http://www.cbr.edu.pl/rme-archiwum/

2006/rme14/rme.php?strona=8).
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ulokowany tak, aby czas dojazdu dla pewnej ustalo-
nej grupy potencjalnych klientów nie zajmował wię-
cej niż 12 minut. Stwierdzono bowiem, że wydłużenie 
tego czasu może skutecznie zniechęcać klientów. Jak 
mówi prawo handlu detalicznego Reilly’ego, zlokali-
zowanie obiektu detalicznego w danej miejscowości 
przyciąga nie tylko ludność z tej miejscowości, ale 
też z okolic (Mruk 2003). Im większa jest jednak od-
ległość do sklepu (zwłaszcza mniejszego), tym węższy 
będzie jego obszar oddziaływania na potencjalnych 
klientów. Analogia do prawa grawitacji podpowiada, 
że dostęp do stosunkowo niewielkich sklepów grup 
producentów powinien być możliwie najdogodniejszy 
w porównaniu z większymi marketami i centrami 
handlowymi. Nawet zdeterminowany konsument, 
poszukujący dobrej jakościowo i bezpiecznej żywno-
ści, nie będzie skłonny trwonić czasu na dłuższą po-
dróż. Lokalizacja punktu sprzedaży bezpośredniej ma 
więc niewątpliwie bardzo duże znaczenie. Producenci 
pełniąc dyżury (sami, bądź niekie-
dy zatrudniając osoby do pracy), 
sprzedają towary całej grupy pro-
ducentów. W zależności od liczby 
producentów łączących się w gru-
pę, podejmowana jest decyzja o po-
wierzchni sklepu oraz o tym, czy 
będzie on zbudowany, kupiony 
i zaadaptowany, czy też zostanie 
on jedynie na pewien okres wy-
dzierżawiony. Na podstawie prze-
widywań obrotów sklepu oraz jego 
obciążeń członkowie grupy produ-
centów podejmują decyzję o tym, 
jaką część swoich zysków będą po-
zostawiać regularnie we wspólnej 
kasie na obsługę wszelkich zobo-
wiązań związanych z funkcjonowa-
niem punktu sprzedaży bezpośredniej. Na początku 
jest to zwykle około 20%, po pewnym czasie udział 
ten ulega obniżeniu do 15–10% zysków.

Sklepy grup producentów z reguły nie są we Fran-
cji otwarte codziennie. Najczęściej prowadzi się 
w nich intensywną sprzedaż jedynie pod koniec ty-
godnia, w weekendy lub tylko w niedziele. Istotną 
rolą doradcy jest więc wyznaczenie minimalnego pro-
gu obrotów, jakie w ciągu tego ograniczonego czasu 
należy zrealizować, aby zapewnić punktowi płynność 
finansową.

W regionie Rhone-Alpes funkcjonuje około 40 
punktów sprzedaży bezpośredniej. Zdaniem dorad-
ców jedynie nieliczne z nich miewały problemy 
z utrzymaniem się na rynku, jednak należy podkre-
ślić, że żaden nie został zamknięty. Możliwości, jakie 
daje wykorzystanie łączy teleinformatycznych spra-
wiają, że wiele grup producentów uruchamia sprze-

daż swych produktów drogą internetową bądź reali-
zuje zamówienia telefonicznie, dostarczając towar do 
domu klienta. Punkty sprzedaży bezpośredniej cieszą 
się więc dużym uznaniem francuskiej społeczności 
lokalnej, której znaczna część preferuje właśnie tego 
typu formę zakupów. Towar bowiem, mimo iż droż-
szy od oferowanego w dużych marketach, ma wiado-
me pochodzenie – wszak jest wyprodukowany przez 
znanego klientowi rolnika, który prowadzi swą dzia-
łalność w niedalekiej okolicy. Bezpośrednia forma 
sprzedaży produktów rolnych odbywa się we Francji 
również na bazarach i targowiskach. Sprzedaż taka 
nie stanowi jednak alternatywy ani nadmiernej 
konkurencji dla grup producentów, gdyż absorbuje 
dużo czasu, dotyczy zwykle towaru o gorszej jakości 
i w relatywnie niższej cenie oraz odbywa się w gor-
szych warunkach sanitarnych. Zdaniem francuskich 
doradców sklepy grup producentów zlokalizowa-
ne blisko klientów i tworzone przez ludzi znanych 

lokalnej społeczności, nie muszą zbytnio troszczyć się 
o marketing i promocję swoich towarów.

Fotografia 2 przedstawia punkt sprzedaży bezpo-
średniej w miejscowości Thurins położonej w depar-
tamencie Rhone. Thurins jest małą gminą wiejską 
liczącą około 2100 mieszkańców. Od 2002 r. grupa 
jedenastu producentów rolnych – założycieli owego 
sklepu – oferuje klientom szeroki asortyment towa-
rów, począwszy od warzyw, owoców i przetworów 
tych produktów, poprzez mięso i przetwory mięsne, 
ślimaki, jaja, sery, jogurty, wina oraz miody. Wiele 
z tych produktów (m.in. wina, miody, przetwory mię-
sne wołowe, cielęce i jagnięce oraz sery i sezonowe 
odmiany owoców) to produkty regionalne, wytwarza-
ne jedynie w alpejskim regionie  Rhone- Alpes. Sklep 
jest zlokalizowany tuż przy głównej drodze i otoczo-
ny dużym placem parkingowym. Wywiera doskona-
łe wrażenie. Po wejściu do sklepu grupy producen-

Fot. 2. Punkt sprzedaży bezpośredniej w miejscowości Thurins 
w departamencie Rhone. Fot. M. Dacko
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tów rzucają się w oczy rozwieszone na 
ścianie tabliczki ze zdjęciami. Informują 
one klienta o wszystkich rolnikach zrze-
szonych w grupie i oferowanych przez 
nich towarach. Z punktem sprzedaży bez-
pośredniej sąsiaduje piekarnia. Wspólna 
lokalizacja generuje tu dodatkowe i wza-
jemne korzyści.

Każdy produkt oferowany do sprze-
daży jest opatrzony stosowną etykietą 
ze zdjęciami i informacją o producencie 
towaru oraz jego pochodzeniu. Wyższe 
ceny rekompensuje dogodna dla klien-
tów lokalizacja sklepu, szeroki asorty-
ment wysokiej jakości towarów i budzą-
ca zaufanie pełna wiedza o pochodzeniu 
każdego z nich.

Zarówno w trakcie wizyt w gospodar-
stwach spółek rodzinnych GAEC, jak 
i grupy producentów doradcy francuscy 
kilkukrotnie podkreślali, że o powodze-
niu kolektywnych form działania nie de-
cydują tylko czynniki ekonomiczne. We 
wspólnych przedsięwzięciach rolników 
niezwykle ważna jest zgoda i umiejętność 
osiągania kompromisów w zarządzaniu 
podmiotami, takimi jak rodzinne spółki 
GAEC czy grupy producentów. To brak 
owego konsensusu może bowiem dopro-
wadzić te podmioty do upadku.

Obserwacja rozwiązań francuskich 
skłania do refleksji. W dobie wciąż ro-
snącej świadomości żywieniowej i ekolo-
gicznej konsumentów powodzenie przed-
sięwzięć takich, jak w niewielkim Thu-
rins powinno być niemal pewne również 
i w naszym kraju. A jednak w Polsce zale-
dwie około 1,7% rolników produkujących 
na rynek to członkowie grup (wraz z pro-
ducentami tytoniu odsetek ten wynosi 
3,8%). Brak form kolektywnych sprawia, 
że dobrej jakości produkty rolne są przez 
polskich rolników sprzedawane pośred-
nikom, którzy opanowali znaczną część 
rynku. Autorzy Raportu Krajowej Rady 
Spółdzielczej pn. „Organizowanie się go-
spodarcze polskich rolników po 1990 r.” 
(2010) podkreślają, że także w przypad-
ku niezorganizowanej sprzedaży towaru 
zakładom przetwórczym i firmom handlo-
wym polscy rolnicy stoją na przegranej 
pozycji i tracą znaczną część możliwego 
do uzyskania dochodu. Ich pozycja prze-
targowa jako jednostek jest niewielka, 
bowiem oferowane partie towaru są z re-

Fot. 4. Kooperacja pozwala na przyciągnięcie większej liczby 
klientów – z punktem sprzedaży bezpośredniej sąsiaduje piekarnia. 

Fot. M. Dacko

Fot. 5. Spotkanie z przedstawicielami grupy producentów w Thurins. 
Fot. M. Dacko

Fot. 3 Punkt sprzedaży bezpośredniej w Thurins. Na ścianie tabliczki 
informujące klienta o wszystkich producentach zrzeszonych w grupie 

i oferowanym przez nich asortymencie towarów. Fot. M. Dacko
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guły małe i niejednorodne. Grupy producentów wy-
dają się być w tej sytuacji doskonałym rozwiązaniem 
pozwalającym eliminować pośredników, samodziel-
nie sprzedawać produkty rolnicze przetwórcy lub fi-
nalnemu odbiorcy, a tym samym poprawić sytuację 
dochodową gospodarstw (szczególnie tych niedużych 
i niewyspecjalizowanych). Dlaczego więc w geogra-
ficznie podobnie do Rhone-Alpes uwarunkowanym 

obszarze Małopolski grupy producentów są tak mało 
popularną formą działalności?

Zdaniem Wilkina i Nurzyńskiej (2010) niewielkie 
zainteresowanie polskich rolników grupami produ-
centów można tłumaczyć uwarunkowaną historycz-
nie obawą przed zrzeszaniem się w spółki, kojarzone 
z przymusową kolektywizacją polskiej wsi z lat 50. 
XX w. Owa niechęć do kolektywizacji, ale też i przy-
wiązanie do ziemi, wydają się być szczególnie silnie 
zakorzenione w mentalności małopolskiego rolnika. 
Stagnacji sprzyja też traktowanie sprzedaży ziemi 
jako rzeczy ostatecznej, nawet jeśli jej uprawa nie 
jest w stanie zapewnić godziwych dochodów. Po-
nadto, jak zauważa Musiał (2008), obszary wiejskie 
Polski południowej charakteryzuje niemal powszech-
na dwuzawodowość rodziny rolniczej. Zjawisko to 
umacnia procesy marginalizacji działalności rolni-
czej jako źródła utrzymania. Szczególnie silną barie-
rę w procesie organizowania się grup producentów 
stanowi socjalny charakter gospodarstw, których 
produkcja jest przeznaczana głównie na samoza-
opatrzenie.

Ogólnych przyczyn małej popularności grup pro-
ducentów można również upatrywać w szerokim 
wachlarzu formalności i procedur, jakie stają przed 
grupą producentów – przedsiębiorcą posiadającym 
osobowość prawną. Do formalności tych należy m.in.: 

rejestracja grupy jako przedsiębiorcy w Krajowym Re-
jestrze Sądowym, zgłoszenie działalności w Urzędzie 
Statystycznym celem otrzymania numeru  REGON, 
rejestracja w Urzędzie Skarbowym celem otrzyma-
nia numeru identyfikacji podatkowej NIP, a także 
obowiązek prowadzenia rachunkowości, zgłoszenie 
w ZUS, zamówienie pieczątki, zakup kasy fiskalnej, 
założenie rachunku bankowego oraz powiadomienie 

właściwego inspektora pracy i państwo-
wego inspektora sanitarnego o miejscu, 
rodzaju i zakresie prowadzonej działal-
ności. Dodatkowo, dokładając ewentu-
alne formalności związane z wszczęciem 
procesu budowania punktu sprzedaży 
bezpośredniej (wniosek o wydanie decy-
zji o WZiZT, pozwolenia na budowę skle-
pu i wreszcie oddanie obiektu do użytko-
wania) może się okazać, iż nawet rolnik 
będący „niepoprawnym” optymistą uzna, 
że woli swą dotychczasową skromną eg-
zystencję niż kłopoty z urzędami, wnio-
skami, podaniami, kwestionariuszami 
i pozwoleniami. W powiązaniu z niewiel-
kimi zwykle zasobami kapitału, którymi 
dysponują rolnicy na starcie, wymienione 
czynniki mogą być dla nich barierą nie 
do przejścia, tym bardziej, że konstrukcja 
wsparcia finansowego dla inicjatywy zało-

żenia grupy producentów również nie wydaje się być 
nazbyt atrakcyjna w swej obecnej formie.

Grupy producentów, które zamierzają w Polsce 
skorzystać ze wsparcia finansowego, muszą mieć 
charakter formalny, tzn. muszą powstać w drodze 
aktu założycielskiego i zostać wpisane do rejestru 
prowadzonego przez marszałka województwa. Gru-
pa producentów rolnych prowadząca działalność 
jako przedsiębiorca posiadający osobowość prawną, 
zostaje wpisana na jej wniosek do rejestru prowadzo-
nego przez marszałka województwa właściwego dla 
siedziby grupy. Aby uzyskać wpis do rejestru grupa 
powinna:
 •    być utworzona przez producentów jednego pro-

duktu rolnego lub ich grupy,
 •    działać na podstawie tzw. aktu założycielskiego 

(statutu lub umowy),
 •    składać się z członków, udziałowców lub akcjona-

riuszy, z których żaden nie będzie posiadał wię-
cej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub 
zgromadzeniu wspólników.

Dodatkowo, co najmniej połowa udokumentowanych 
przychodów grupy powinna pochodzić ze sprzedaży 
produktów grupy (ze względu na które grupa została 
powołana), wyprodukowanych w gospodarstwach jej 
członków. GPR powinna też posiadać określone za-

Fot. 6. Wystrój sklepu grupy producenckiej w Thurins. 
Fot. M. Dacko
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sady produkcji obowiązujące jej członków, dotyczące 
m.in. jakości i ilości produktów oraz sposobów ich 
przygotowania do sprzedaży 6. Szeroki zatem już na 
wstępie zakres formalności jest w stanie skutecznie 
zniechęcić grupę rolników zainteresowaną taką for-
mą działania. 

Tymczasem jedynie spełniająca wymogi formal-
ne grupa może czerpać korzyści płynące z oficjal-
nej rejestracji poprzez złożenie wniosku 
o przyznanie pomocy finansowej we wła-
ściwym miejscowo oddziale regionalnym 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Do wniosku należy dołączyć 
zaświadczenie marszałka województwa 
o wpisie grupy do rejestru. W ciągu 30 dni 
od zakończenia danego roku działalności, 
grupa producentów powinna złożyć wnio-
sek o płatność na kolejny rok. Wsparciem 
obejmuje się okres do pięciu kolejnych lat 
działalności grupy. Dodatkowym załącz-
nikiem są również wykazy faktur VAT 
i rachunków, potwierdzających:
 •    przychody netto grupy ze sprzeda-

ży produktów, ze względu na które 
grupa została utworzona,

 •    wartość i ilość dostarczonych grupie 
produktów przez poszczególnych jej 
członków,

 •    przychody netto grupy ze sprzedaży 
produktów, ze względu na które gru-
pa została utworzona, wytworzonych 
w gospodarstwach jej członków.

Wsparcie, w ramach działania Grupy 
Producentów Rolnych objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007–2013, jest udzielane w postaci 
zryczałtowanej pomocy w formie rocznych 
rat przez okres pierwszych pięciu lat. Są 
one traktowane jako kolejne, 12-miesięcz-
ne okresy prowadzenia działalności przez 
grupę, liczone od dnia dokonania wpisu 
grupy producentów rolnych do rejestru 
przez marszałka województwa. Pomoc 
nalicza się biorąc pod uwagę roczną war-
tość netto przychodów ze sprzedaży produktów wy-
tworzonych w gospodarstwach członków grupy. Sta-
nowi ona w kolejnych latach odpowiednio: 5%, 5%, 
4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej, stano-
wiącej równowartość w złotych do sumy 1 mln euro, 

bądź odpowiednio: 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% war-
tości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowar-
tość w złotych powyżej sumy 1 mln euro. Dodatkowe 
obostrzenie stanowi zasada, iż wysokość wsparcia za 
dany rok działalności grupy nie może przekroczyć: 
w pierwszym i drugim roku – 100 tys. euro, w trze-
cim roku – 80 tys. euro, w czwartym roku – 60 tys. 
euro i w piątym roku – 50 tys. euro. Ponadto grupa 

producentów rolnych może otrzymać wsparcie tyl-
ko raz w okresie swojej działalności, niezależnie od 
tego czy źródłem tej pomocy był budżet krajowy czy 
budżet Unii Europejskiej 7. Oprócz tej bezzwrotnej 
formy wsparcia, grupy producentów rolnych mogą 

Fot. 7 i 8. Produkty regionalne: wieprzowe kiełbaski Saucisson sec 
i truskawki odmiany Lyonnians. Fot. M. Dacko

6 http://grupy-producenckie.rolnicy.com/prow:opis-procedury-uznawalnosci-grup-producentow/

7 http://grupy-producenckie.rolnicy.com/wysokosc-pomocy/
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ubiegać się także o kredyty na realizację przedsię-
wzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie 
rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa. Kredyty 
takie mogą finansować do 80% nakładów inwesty-
cyjnych, są niżej oprocentowane i mogą być spłacane 
w terminie do 15 lat.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się także 
grupy producentów sektora owoców i warzyw. Jest 
ono przewidziane w ramach Wspólnej Organizacji 
Rynku Owoców i Warzyw Unii Europejskiej. Roz-
różnia się tutaj dwie odrębne sytuacje:
 •    pomoc finansową dla wstępnie uznanych grup 

producentów owoców i warzyw,
 •    pomoc finansową dla uznanych organizacji pro-

ducentów owoców i warzyw.

Konstrukcja wsparcia finansowego wstępnie uzna-
nych grup sektora owoców i warzyw jest podobna do 
wsparcia grup producentów rolnych, które otrzymują 
pomoc w pokryciu kosztów utworzenia i funkcjono-
wania. Uznana grupa producentów owoców i warzyw 
może korzystać z pomocy na dofinansowanie fundu-
szu operacyjnego.

Wsparcie finansowe grup producentów słabo mo-
tywuje podmioty średnie i małe (a takich w woj. ma-
łopolskim jest najwięcej). Jest przy tym uzależnione 
od wielu czynników formalno-prawnych. Sprosta-
nie owym wymogom stawia beneficjentów przed 
koniecznością poniesienia zarówno wielu kosztów, 
jak i sporych nakładów czasu. Przedsięwzięte dzia-
łania i środki wydają się być niewspółmiernie niskie 
do skali problemu i potrzeb w zakresie tworzenia 
grup producentów w naszym kraju (Organizowanie 
się… 2010). Nieprzypadkowo procesy powstawania 
nowych grup producentów stały się najbardziej wi-
doczne w Polsce zachodniej i północno-zachodniej, 
gdzie przeważają gospodarstwa większe i specjali-
styczne, dysponujące relatywnie większym kapita-
łem i nastawione na rynek. Do czołówki pod wzglę-
dem liczby grup należą województwa: wielkopolskie, 
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie i opolskie, nato-
miast proces tworzenia GPR w Polsce południowo-
-wschodniej jest 5-krotnie wolniejszy. Spowolnienie 
to niestety potwierdza brak powodzenia przy two-
rzeniu tego typu form działalności na obszarach 
o szczególnym rozdrobnieniu agrarnym. Tymcza-
sem to właśnie grupy producentów wraz z rozwojem 
rolnictwa ekologicznego i agroturystyki należałoby 
uznać za jedyną rozsądną drogę stopniowej transfor-
macji rolnictwa Małopolski zgodnie z zasadami roz-
woju zrównoważonego. Uwarunkowania historycz-
ne i przyrodniczo-geograficzne stanowią tu bowiem 
bardzo silną barierę dla rozwoju silnie powiązanych 
z rynkiem indywidualnych, dużych gospodarstw 
towarowych.

Warto zauważyć, że transformacja systemowa 
w skali całej gospodarki (w wymiarze makroeko-
nomicznym) przyniosła bardzo szybkie zmiany już 
w pierwszej dekadzie reform. Jednakże w przypadku 
rolnictwa i obszarów wiejskich przebiega ona znacz-
nie wolniej (Wilkin, Nurzyńska 2010). Obserwacja 
wskaźników charakteryzujących funkcjonowanie 
polskiej wsi i rolnictwa pozwala stwierdzić, że do-
piero okres przedakcesyjny i lata po akcesji Polski 
do UE spowodowały przyspieszenie zmian struktu-
ralnych i stopniową poprawę sytuacji dochodowej 
w rolnictwie. Być może również i w kwestii kolek-
tywnych przedsięwzięć rolniczych potrzeba w Pol-
sce (i Małopolsce) czasu. Jednak trudno odmówić 
racji głosom, że proces tworzenia grup producen-
tów rolnych wymaga w Małopolsce bardziej zdecy-
dowanych działań i szybkiej naprawy, uwzględnia-
jącej niekorzystną asymetrię struktury agrarnej tu-
tejszego rolnictwa. W tym kontekście w procesach 
transformacji rozdrobnionego agrarnie rolnictwa 
Małopolski niezbędne jest wprowadzenie nowych, 
korzystniejszych (szczególnie dla małych i średnich 
producentów) rozwiązań prawnych, tworzenie sys-
temu zachęt (większe wsparcie finansowe) i aktyw-
ne pomaganie rolnikom w inicjatywach kolektywiza-
cji działań poprzez zakładanie spółek, stowarzyszeń 
i spółdzielni.
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Wstęp

Po wprowadzeniu zasad gospodarki rynkowej biesz-
czadzkie państwowe gospodarstwa rolne upadły. Do 
1989 r. pracowało w nich ok. 700 osób. Z chwilą likwi-
dacji PGR straciły one pracę, a ich rodziny – perspek-
tywę dalszej egzystencji (Guzik, Betlej 2008).

Byli pracownicy rolniczych przedsiębiorstw pań-
stwowych długo pozostawali bez pracy. Wynikało 
to w głównej mierze z ich niskich, zwykle jedno-
stronnych kwalifikacji, często też zaawansowane-
go wieku, a także trudności przystosowania się do 
nowych warunków ekonomicznych. Niektórzy liczy-
li na pracę w miastach: Sanoku, Lesku, Ustrzykach 
Dolnych. Zamysły te niweczyła jednak konieczność 
pozostania w zajmowanym służbowym mieszkaniu 
należącym do upadłego PGR. Czynniki ekonomicz-
ne przesądziły o wstrzymaniu kursowych autobu-
sów dojeżdżających do osiedli PGR. O dojazdach do 
pracy w mieście własnym samochodem nie mogło 
być mowy. Niewielu miało wtedy samochód, paliwo 
było zbyt drogie. Budżet domowy pozwalał jedynie 
na zakup niezbędnych artykułów żywnościowych. 
Przy braku perspektyw poprawy sytuacji życiowej 
wielu byłych pracowników gospodarstw uspołecznio-
nych, żyjąc jedynie z zasiłków dla bezrobotnych lub 
innych świadczeń socjalnych, uległo marginalizacji 
zawodowej. Nieodosobnione były przypadki popa-
dania w bierność, apatię, nie mówiąc już o patologii 
i wykluczeniu społecznym (Musiał 2007).

Brak pracy szczególnie dotkliwie odczuło młode 
pokolenie pracowników PGR. Młodzi, nie mając wła-
snych dochodów, zmuszeni byli przesuwać w czasie 
zakładanie rodzin. W tej sytuacji doraźnym rozwią-
zaniem okazał się sezonowy wyjazd do pracy zarob-
kowej za granicę.

W latach 90. ubiegłego wieku najczęściej wyjeż-
dżano do Niemiec, Austrii i Włoch. Wkrótce Włochy 
w tym rankingu wysunęły się na pierwsze miejsce. 
Przodowały w tych wyjazdach kobiety. Podejmowały 
się one najczęściej obowiązków sprawowania opieki 
nad niepełnosprawnymi osobami w podeszłym wieku. 
Swoją pomocą służyły też młodym, pracującym zawo-
dowo małżeństwom w prowadzeniu domu i wychowy-

waniu dzieci. Do Niemiec i Austrii wyjeżdżali zwykle 
mężczyźni. W tych krajach potrzebowano wielu rąk 
do pracy. Najbardziej cenieni byli jednak rzemieśl-
nicy, zwłaszcza fachowcy budowlani oraz robotnicy 
leśni – drwale.

Zarobione za granicą pieniądze wystarczały na 
utrzymanie rodziny. Połowa wyjeżdżających na za-
robek przywiezione stamtąd fundusze wydawała tyl-
ko na bieżącą konsumpcję. Część pochodzącej z za-
granicy gotówki przeznaczano dodatkowo na jakąś 
konieczną inwestycję np. na remont mieszkania czy 
zakup samochodu.

Sezonowymi wyjazdami zarobkowymi za granicę 
zainteresowane było przede wszystkim młode pokole-
nie byłych pracowników bieszczadzkich PGR. Osoby 
najstarsze i w średnich grupach wiekowych nie były 
skłonne opuszczać swojego dotychczasowego miej-
sca zamieszkania – Bieszczadów. Liczyły na to, że 
samorządy lokalne zaczną przeciwdziałać masowe-
mu bezrobociu. Stało się jednak inaczej. Brak pracy 
i lęk o przyszły byt pobudziły rozwój przedsiębior-
czości w kręgu byłych pracowników gospodarstw 
uspołecznionych oraz wśród innych – pozostających 
na bezrobociu mieszkańców Bieszczadów. Szansą na 
poprawę swojej dotychczasowej sytuacji materialnej 
okazał się powrót do tradycyjnych form wytwórczości 
regionalnej. Zamysł ten znalazł swój wyraz w produk-
cji dóbr określanych wspólnym mianem lokalnych 
produktów bieszczadzkich.

W niniejszym opracowaniu omówiono bieszczadz-
kie tradycje kulturowe, związane z produkcją po-
szczególnych wyrobów lokalnych. Czyniąc to, zwró-
cono jednocześnie uwagę na rolę tych wyjątkowych 
wytworów ludzkiej pracy w aktywizacji gospodarczej 
Bieszczadów.

Praca oparta została na badaniach terenowych. Jej 
autor, idąc w swych zamierzeniach poznania w sze-
rokim kontekście problematyki bieszczadzkich pro-
duktów lokalnych, przeprowadził w 2010 r. szereg 
wywiadów z producentami tych wyrobów. W trakcie 
rozmów pytano poszczególnych producentów produk-
tów lokalnych o metody produkcji oraz o opłacalność 
ich działalności. Wywiady bezpośrednie z producen-
tami bieszczadzkich produktów lokalnych przeprowa-

Przemysław Grela

Produkty lokalne czynnikiem aktywizacji gospodarczej 
bieszczadzkich wsi
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dzono na obszarze 8 bieszczadzkich gmin: Lutowisk, 
Czarnej, Ustrzyk Dolnych, Olszanicy, Leska, Soliny, 
Baligrodu, Cisnej. W ujęciu fizycznogeograficznym 
tak wyznaczony obszar badań obejmuje Bieszczady 
Wysokie oraz Niskie.

Szczegółowe rozmowy przeprowadzono też z pre-
zesem Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Producentów 
Lokalnych. Pytano o zasady funkcjonowania tego sto-
warzyszenia, o formy promocji bieszczadzkich pro-
duktów lokalnych oraz o zasięg przestrzenny ich 
odbioru.

Powrót do tradycyjnego 
gospodarowania

Obecnie zarejestrowano już w Biesz-
czadach 151 produktów lokalnych 
(ryc. 1). Są nimi m.in. miód pszczeli 
(fot. 1), sery owcze i kozie, piecze-
nie z dziczyzny, potrawy z razowej 
mąki, pieczywo, meble, zabawki 
drewniane, rzeźby, gobeliny, hafty, 
obrazy, witraże, kapelusze skórza-
ne, kosze i ozdoby wiklinowe (fot. 2) 
oraz wyroby z bibuły.

By konkurować na rynku, trzeba 
było postawić na wysoką jakość pro-
duktu. Dlatego wytwórcy produk-
tów zwierzęcych sięgnęli do tradycji 
ekologicznego gospodarowania, któ-
re powszechne było w Bieszczadach 
przed II wojną światową. Wtedy nie 
było tu jeszcze kilkusethektarowych 
państwowych gospodarstw rolnych, 
które swoją produkcję opierały na 
powszechnym stosowaniu agroche-
mii. Nawiązując do tych dawnych 
tradycji, przyjęto normy zrówno-
ważonego gospodarowania w rolnic-
twie. Nawozy sztuczne i chemiczne 
środki ochrony roślin zastąpiono na-
wozami organicznymi i naturalny-
mi preparatami fitosanitarnymi.

Utrzymywane w gospodarstwach 
bydło, owce i kozy od wiosny do je-
sieni wypasa się na pastwiskach. 
Zimą w zagrodzie zwierzęta kar-
mione są sianem, sianokiszonką 
oraz burakami. Paszą treściwą jest 
śruta zbożowa ze zbóż uprawianych 
we własnym gospodarstwie. Jest to 
gospodarowanie ekologiczne, choć 
nie zawsze potwierdzone stosow-
nymi certyfikatami, i spełnia ocze-

kiwania konsumentów. Produkty zwierzęce tej gru-
py bieszczadzkich rolników szybko zyskały uznanie 
na rynku. Są zawsze świeże i wolne od pozostałości 
agrochemii.

Ten krąg producentów upowszechnia w swoich 
gospodarstwach spełniającą normy ochrony przy-
rody zasadę zrównoważonego rozwoju. W realizacji 
tego zamysłu zmierza się do tego, aby gospodaro-
wanie w czystych dotąd bieszczadzkich siedliskach 
rolniczych nie naruszało bliskich naturze układów. 

Fot. 1. Miód pszczeli Bieszczadzki Dar Natury. Fot. P. Grela

Fot. 2. Wyroby z wikliny. Fot. P. Grela



1515

WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICHNR 1–2/65–66/2011

Ryc. 1. Bieszczadzkie produkty lokalne 

Źródło: Opracowano na podstawie wywiadów terenowych (2010 r.)

granica państwa 

granica gminy 

granica wsi 

nazwa gminy 

nazwa wsi 

produkt lokalny – potrawy

produkt lokalny – produkty zwierzęce

produkt lokalny – wyroby rzemiosła artystycznego
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Wiedzą o tym miejscowi pszczelarze. Pożytkiem dla 
pszczół są tu kwitnące w różnorodnych zespołach 
rośliny miododajne, spadź oraz uprawiana ekologicz-
nie na polach w pobliżu pasiek facelia błękitna czy 
trojeść amerykańska. Dzięki tej bioróżnorodności pro-
dukowany w Bieszczadach miód wyróżnia się wysoką 
jakością, wyjątkowym smakiem i aromatem.

Wartości lecznicze i dietetyczne bieszczadzkiego 
miodu najbardziej doceniają przybywający tu turyści. 
Podobne obserwacje poczynił jeszcze w starożytności 
Hipokrates. Leczył on miodem rany oraz aplikował 
miód przy chorobach wątroby (Jaśko, Gala 2003).

W Bieszczadach pszczelarstwo ma długoletnią 
tradycję, sięgającą drugiej połowy XV w. Rozwinę-
ło się ono zwłaszcza we wschodniej części tego re-
gionu – w dolinie Strwiąża i Stebnika. Mieszkańcy 
Krościenka – najstarszej na tym obszarze wsi – już 
w XV w. zasiedlali pobliskie doliny, z czasem zakłada-
jąc pasieki w dolinie Stebnika. Nazwa Stebnik w języ-
ku staropolskim i staroruskim oznacza „pszczelnik” 
(Augustyn 2004). Stąd doświadczenia pszczelarskie 
zaczęły się rozszerzać na inne tereny Bieszczadów. 
Potwierdzają to relacje dawnych mieszkańców Ban-
drowa. Przed II wojną światową uczyli się oni zasad 
prowadzenia pasiek od bartników z doliny Stebnika. 
Dzięki tym kontaktom ta gałąź rolnictwa już wtedy 
kształtowała życie gospodarcze i społeczne Bandro-
wa. Tradycje te kultywuje do dziś w swoich pasiekach 
sześciu miejscowych pszczelarzy.

Podobnie zakorzeniona w tradycji mieszkańców 
Bieszczadów jest też produkcja serów owczych i ko-
zich. Sztukę serowarstwa przynieśli, osiedlając się 
na tych terenach pod koniec XV w. Wołosi (Fastnacht 
2007). Łatwo asymilowali się oni z liczniejszą lokal-
ną społecznością. Przejmując od niej wzory kultury 
materialnej, społecznej i duchowej, rozpowszechniali 
jednocześnie górskie systemy pasterstwa (Dobrowol-
ski 1970). Owce wypasane były głównie pod masy-
wem Szerokiego Wierchu i Tarnicy.

Mimo powojennych zmian osadniczych dziś nawią-
zuje się do dawnych tradycji. Przykładem może być 
gospodarstwo agroturystyczne w Krywym. Utrzymu-
je się w nim 20 kóz, 4 krowy i 3 owce. Pozyskiwane 
od tych zwierząt mleko, po wykarmieniu przychówku 
wykorzystywane jest na miejscu do domowej produk-
cji serów. O wysokiej ich jakości decyduje żywienie 
zwierząt wyłącznie paszami z własnego gospodar-
stwa – trawą pastwiskową w okresie letnim oraz 
gromadzonym na zimę sianem, roślinami okopowy-
mi i śrutą zbożową. Wyjątkowy smak i wartość die-
tetyczną produkowanych w tym gospodarstwie serów 
dostrzegają przyjeżdżający tu na wypoczynek letnicy. 
Są one dla nich przysmakiem.

Właściciele wspomnianego gospodarstwa agrotury-
stycznego gospodarują na nieskażonych siedliskach 

rolniczych. Sami też są orędownikami metod ekolo-
gicznych. Dążą do tego, aby ich gospodarstwo było 
organizmem, w którym produkcja roślinna i zwierzę-
ca są ze sobą powiązane. Taki koegzystujący z natu-
rą sposób gospodarowania zaowocował przyznaniem 
w 2002 r. certyfikatu gospodarstwa ekologicznego. 
Właściciele omawianej posiadłości otrzymali go od 
przedstawicieli organizacji Ekogwarancja z Lublina. 
Na znaczeniu zyskała jednocześnie jakość produko-
wanych w zagrodzie serów. Zaczęto firmować je szyl-
dem bieszczadzkiego produktu lokalnego.

Mianem bieszczadzkiego produktu lokalnego okre-
śla się też przyrządzane w gospodarstwie agrotury-
stycznym Wilcza Jama w Mucznym pieczenie z dzi-
czyzny. Stawiany na stół przysmak jest szczególnie 
ceniony przez wypoczywających tu letników. Dla 
wielu z nich możliwość posmakowania przygotowa-
nej w gospodarstwie pieczeni jest koronnym argu-
mentem, przesądzającym o wyborze miejsca waka-
cyjnego wypoczynku.

O wyjątkowym smaku tej potrawy decyduje spo-
sób przyrządzania oparty na przepisach tradycyjnej 
kuchni myśliwskiej. A takich w Mucznym nie brako-
wało. W 1975 r. grunty tej miejscowości przejął Urząd 
Rady Ministrów. Urządzono tu ośrodek myśliwski 
– tzw. Ośrodek Hodowlany Zwierzyny Łownej. Polo-
wano w nim na zwierzynę leśną. Po owocnym polo-
waniu elita partyjna i rządowa biesiadowała z zapro-
szonymi gośćmi. Dziczyzna często gościła na ich sto-
łach. W 1981 r. wspomniany ośrodek zlikwidowano, 
obiekty przejęła służba leśna. Nie zapomniano jed-
nak o tradycyjnej kuchni myśliwskiej. Podawane na 
stół w gospodarstwie agroturystycznym Wilcza Jama 
w Mucznym pieczenie z dziczyzny są jej najpełniej-
szym wyrazem.

Poczesne miejsce w bieszczadzkiej tradycji kuli-
narnej zajmują też potrawy z razowej mąki. Ziemie 
zaboru austriackiego słynęły z przysłowiowej „bie-
dy galicyjskiej”. Miała ona w Bieszczadach swoje 
szczególne oblicze. Zamiast tłuszczów zwierzęcych 
stosowano oleje lniane, słonecznikowe lub tłoczone 
z maku. Wieprzowina gościła na stołach tylko od 
święta. Wszystko to skłaniało do upowszechniania 
potraw smacznych, tanich oraz niskokalorycznych – 
przyrządzanych m.in. z razowej mąki.

Z inicjatywą sięgnięcia do przepisów na te potra-
wy wyszła jedna z mieszkanek Skorodnego. Daniami 
z jej kuchni, zwłaszcza pierogami, raczeni są goście 
miejscowych gospodarstw agroturystycznych. Przy-
jeżdżają także, by ich posmakować dobrze sytuowani 
turyści zagraniczni – Austriacy, Niemcy i Holendrzy. 
Poszukują oni najsmaczniejszych potraw znamionu-
jących tradycyjną regionalną kuchnię.

Podobne zainteresowanie gości zagranicznych wy-
poczywających w Bieszczadach wzbudza pieczenie 
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chleba w podwórkowym piecu i wspólna degusta-
cja tego przysmaku. Atrakcję taką oferuje turystom 
właściciel gospodarstwa agroturystycznego „U Flika” 
w Dźwiniaczu Dolnym. Zadbał on o to, aby chleb pie-
czony był na liściach z kapusty – tak jak nakazuje 
miejscowa tradycja. Jest on wypiekany bez udziału 
spulchniaczy i polepszaczy smaku. Nie można go 
więc porównywać z powszechnie spożywanym chle-
bem z mechanicznych piekarni.

Swoje miejsce w bieszczadzkiej tradycji ma też 
rzemiosło zabawkarskie. Jego rodowód wywodzi się 
z Nadolan. Tu do lat 80. XX w. funkcjonował ośrodek 
rzemiosł drzewnych. Specjalizował się on w wyrobie 
zabawek drewnianych – lalek, koni, ptaków i koła-
tek (Blin-Olbert, Marciniak 2001). Wyroby trafiały 
na półki sklepowe do Sanoka, Leska i Ustrzyk Dol-
nych. Ich odbiorem szczególnie zainteresowana była 
Cepelia. Firma ta jeszcze w latach 80. XX w. dobrze 
prosperowała. Obecnie jest w stanie upadku.

Pomysł powrotu do tradycyjnego wyrobu zabawek 
drewnianych zrodził się w gminie Ustrzyki Dolne. 
Popyt na te wytwory ludzkiej pracy pobudził działal-
ność miejscowych rękodzielników. O zabawki drew-
niane zabiegają właściciele miejscowych gospodarstw 
agroturystycznych. W kilku urządza się ich wystawy. 
Zaprasza się na nie producentów zabawek. Zapoznają 
oni letników z motywacją, tradycją i technologią ich 
produkcji. Kupione – przypominają wczasowiczom 
wakacyjne przeżycia.

Podobnych wrażeń dostarcza turystom wypoczy-
wającym w Bieszczadach wizyta w galerii sztuki 
w Hoczwi. Nad wszystkimi wystawianymi tu wyro-
bami rzemiosła artystycznego górują rzeźby figu-
ralne, przedstawiające legendarne postacie „Biesa 
i Czadów” – dawnych mieszkańców tych terenów. 
W przekonaniu miejscowej ludności rzeźby te mają 
magiczną symbolikę. Według podań z połączenia 
nazwy tych postaci powstał termin Bieszczady. Tury-
ści odwiedzający wspomnianą galerię kupują rzeźby 
przedstawiające Biesa i Czady. Wracając z wakacyj-
nego wypoczynku chcą oni w ten sposób zabrać ze 
sobą choć cząstkę miejscowej legendy.

Ciekawość zwolenników wypoczynku w Bieszcza-
dach wzbudzają też lniane, zdobione krzyżykowym 
haftem koszule bojkowskie. Szyje je i ozdabia właści-
cielka gospodarstwa agroturystycznego w Smolniku. 
Inspiracją była dla niej tradycja Bojków – ludności 
zamieszkującej Bieszczady do II wojny światowej. 
Haft krzyżykowy stanowił nieodłączny element ich 

dziedzictwa kulturowego. Blin-Olbert (2004) pisze, że 
zdobiono nim stroje, kapy na łóżka oraz poduszki.

Wczasowicze wypoczywający w tym i sąsiednich 
gospodarstwach agroturystycznych kupują te koszu-
le. Jest to odzież ekologiczna – przyjemna w noszeniu. 
Staje się codziennym elementem wakacyjnego stro-
ju. Nosząc ją, stykają się osobiście z dawną tradycją. 
Stają się przez to bardziej otwarci na poznawanie 
osobliwości bieszczadzkiej kultury.

Kolejną propozycją urzeczywistnianą przez twór-
ców bieszczadzkich produktów lokalnych jest malar-
stwo ikonograficzne. Od XV w. ikona związana jest 
z miejscową kulturą. Poczesne miejsce znalazła ona 
w cerkwi greckokatolickiej. Tu otacza się ją szczegól-
nym kultem. Najstarsze ikony bieszczadzkie pocho-
dzą z XV w. Wzorowane są na sztuce bałkańskiej, 
docierającej na ten obszar przez Wołoszczyznę i Moł-
dawię po upadku Konstantynopola w 1453 r. Malo-
waniem ikon trudniło się również wielu mieszkań-
ców Bieszczadów. Najokazalsze dzieła powstawały 
w Krzywym koło Cisnej. Tu w drugiej połowie XIX w. 
prężnie działało trzech malarzy tych oryginalnych 
dzieł sztuki. Ich ikony zdobiły wnętrza cerkwi m.in. 
w Woli Michowej i Kalnicy koło Baligrodu (Potocki 
2000). Zamysł powrotu do tradycji malowania ikon 
zrodził się w gminie Cisna. Współczesne dzieła nawią-
zują do tych, które powstawały tu w XIX w. Popyt na 
nie jest duży nie tylko w kraju, ale i za granicą. Są na 
nie liczne zamówienia. Zabiegają o nie głównie dobrze 
sytuowani turyści odwiedzający Bieszczady. Zdobią 
potem wnętrza ich domów.

Promocja bieszczadzkich produktów 
lokalnych

Początkowo wpływy ze sprzedaży bieszczadzkich pro-
duktów lokalnych nie były imponujące. Ich produ-
cenci sprzedawali je jedynie znajomym. Poszerzanie 
rynków zbytu wymagało lepszej promocji tych wytwo-
rów ludzkiej pracy. Realizację tego zadania wspierał 
samorząd gminy Lutowiska. Tu w 2002 r. dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury podsunął pomysł utwo-
rzenia Bieszczadzkiego Centrum Promocji i Certyfi-
kacji Produktu Lokalnego, którego główną przesłan-
ką było zwiększenie konkurencyjności bieszczadzkich 
produktów lokalnych nie tylko w kraju, ale i za gra-
nicą. Na realizację wspomnianej inicjatywy otrzyma-
no od Fundacji Karpackiej1 kwotę 76 tys. dolarów. 

1 Fundacja Karpacka została utworzona w 1999 r. Głównym jej celem jest wspieranie działań społeczno- gospodar-
czych inicjowanych w górskich, południowych obszarach województwa podkarpackiego. Tak określony cel realizuje się 
poprzez wdrażanie programów i projektów zmierzających do pobudzenia aktywności samorządów i organizacji poza-
rządowych.
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drogą otrzymano kwotę 20 tys. zł z przeznaczeniem 
na wydanie katalogu prezentującego wyroby produ-
centów zrzeszonych w tym związku. Publikacja ta 
ukazała się w 2007 r.

Obecnie każdy mieszkaniec jednej z wymienionych 
już 8 bieszczadzkich gmin, który trudni się przyrzą-
dzaniem regionalnych potraw, określoną gałęzią 
rolnictwa czy rzemiosłem artystycznym może zare-
jestrować w tym stowarzyszeniu swój produkt. Tym 
samym dołącza on do grona bieszczadzkich produ-
centów.

Produkty lokalne dodatkowym źródłem 
dochodu mieszkańców bieszczadzkich wsi

Wszyscy bieszczadzcy wytwórcy produktów lokal-
nych czerpią ze sprzedaży swoich wyrobów liczący 
się, dodatkowy dochód. Roczne – sumarycznie uj-
mowane dochody ze sprzedaży własnego wyrobu, na 
jakie może liczyć statystyczny producent produktu 
zwierzęcego wynoszą 9 tys. zł. Daje to średnio na mie-
siąc 750 zł. Warto zaznaczyć, że w tej grupie biesz-
czadzkich producentów najwyższe dochody ze sprze-
daży własnych wyrobów odnotowują pszczelarze. Po-
twierdza to przykład właściciela pasieki z Bandrowa.

Pszczelarz ten w ciągu całego roku pozyskuje ok. 
800 litrów miodu z własnej pasieki (50 pni) i całość 
przeznacza na sprzedaż. Odbiorcami miodu są głów-
nie turyści latem wypoczywający w Bieszczadach. 
Wracając z wakacji kupują u tego pszczelarza miód. 
Znając pochodzenie, pewni są jego wartości dietetycz-
nej i leczniczej. Kojarzą go przecież z ekologicznymi 
siedliskami, gdzie spędzali urlop. W 2010 r. wcza-
sowicze płacili właścicielowi pasieki 35 zł za jeden 
litr miodu. Rocznie z tej bezpośredniej sprzedaży 
pszczelarz osiąga przychód rzędu 28 tys. zł (800 
litrów × 35 zł).

Część tej kwoty wydatkowana jest na utrzymanie 
pasieki (ok. 6 tys. zł rocznie). Na koszty te składają 

W pierwszej kolejności środki te przeznaczono na 
szkolenia bieszczadzkich producentów. Chętnych 
nie brakowało. Wzięło w nich udział prawie 100 
mieszkańców z 8 bieszczadzkich gmin (Lutowiska, 
Cisna, Czarna, Solina, Baligród, Lesko, Olszanica, 
Ustrzyki Dolne). Wspomniane szkolenia prowadzo-
ne były przez przedstawicieli Centrum Doskonalenia 
Strategicznego z Krakowa. Odbywały się w dwóch 
etapach – wiosennym i jesiennym. Ich tematyka 
dotyczyła metod promocji poszczególnych produktów 
lokalnych, pozyskiwania na ten cel funduszy oraz 
zakładania działalności gospodarczej. Szkolenia wio-
senne zgromadziły producentów potraw i produktów 
zwierzęcych. Jesienne z kolei – twórców wyrobów rze-
miosła artystycznego.

Następnym krokiem w krzewieniu promocji oma-
wianych bieszczadzkich produktów były wyjazdy na 
lokalne imprezy kulturalno-rozrywkowe. W 2003 r. 
bieszczadzcy producenci wyjeżdżali ze swoimi wyro-
bami m.in. do Krakowa na Targi Produktu Lokalnego 
oraz do Poznania na Międzynarodowe Targi Poznań-
skie Polagra Farm. Tu, wystawiając swoje produkty, 
promowali dziedzictwo kulturowe Bieszczadów. Na 
tych imprezach ponad 20 bieszczadzkich producen-
tów podpisało wieloletnie umowy z odbiorcami swoich 
wyrobów. Taką przynoszącą wymierne efekty współ-
pracę nawiązał m.in. pszczelarz z Bandrowa. Począw-
szy od 2003 r. rocznie sprzedaje on 200 l miodu (po 
35 zł za jeden litr) odbiorcy z Katowic – właścicielowi 
sklepu z ekologicznymi produktami.

Zwieńczeniem wszystkich tych działań było utwo-
rzenie w 2004 r. w Lutowiskach Bieszczadzkiego 
Stowarzyszenia Producentów Lokalnych. Od tego 
momentu 30 producentów zrzeszonych we wspomnia-
nym stowarzyszeniu podjęło trud wspólnej promocji 
swoich wyrobów. Symbolem jedności w tej współpra-
cy jest logo Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Produ-
centów Lokalnych (ryc. 2). Dzięki niemu poszczególne 
bieszczadzkie produkty lokalne nie są utożsamiane 
wyłącznie z ich producentami, ale również ze stowa-
rzyszeniem. Logo stanowi swego rodzaju gwarancję 
wysokiej jakości wyrobu. Dlatego od 2007 r. wszyst-
kie produkty (30) zarejestrowane w Bieszczadzkim 
Stowarzyszeniu Producentów Lokalnych opatrywane 
są tym znakiem.

Wytwórcy zrzeszeni w omawianym stowarzysze-
niu, jednocząc swe siły, zabiegają też o pozyskiwa-
nie funduszy na promocję swoich wyrobów. Owoc-
ne dokonania na tym polu przyniosło uczestnic-
two Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Producentów 
Lokalnych w unijnym programie LEADER+ 2. Tą 

Ryc. 2. Logo Bieszczadzkiego Stowarzyszenia 
Producentów Lokalnych

2 Program ten ma na celu pobudzanie aktywności środowisk lokalnych i zaangażowanie ich w tworzenie oraz realizację 
projektów sprzyjających rozwojowi obszarów wiejskich.



1919

WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICHNR 1–2/65–66/2011

się: zakup opakowań na miód – 2000 zł, cukru na 
zimę – 1500 zł, węzy – 200 zł, lekarstw zwalczają-
cych warozę – 200 zł, remont uli – 800 zł, ubezpie-
czenie pasieki – 300 zł oraz uprawa roślin wysoko 
miododajnych (facelia błękitna, trojeść amerykań-
ska) – 1000 zł.

Pomimo stosunkowo wysokich kosztów utrzyma-
nia pasieki, dochody osiągane ze sprzedaży miodu 
satysfakcjonują pszczelarza. W 2010 r. wynosiły one 
22 tys. zł. W rozliczeniu miesięcznym daje to nieco 
ponad 1800 zł.

Przeświadczone o opłacalności produkcji biesz-
czadzkich produktów lokalnych są również osoby 
trudniące się przyrządzaniem regionalnych potraw. 
Średnie roczne dochody statystycznego producenta 
sprzedającego samodzielnie przyrządzaną potrawę 
kształtują się na poziomie 7 tys. zł, co w rozkładzie 
miesięcznym daje przeciętnie ok. 580 zł. W tym gro-
nie bieszczadzkich producentów najwyższe dochody 
ze sprzedaży swoich potraw czerpią osoby trudnią-
ce się przyrządzaniem pierogów z razowej mąki. 
Dobrym przykładem jest mieszkanka Skorodnego. 
Rocznie osoba ta przygotowuje we własnym gospo-
darstwie ok. 2000 porcji pierogów z razowej mąki. 
Każda porcja liczy 12 pierogów. Całość tej produk-
cji przeznaczana jest na sprzedaż. Tym specjałem 
regionalnej bieszczadzkiej kuchni raczeni są goście 
miejscowych gospodarstw agroturystycznych. Za 
każdą porcję pierogów płacą oni 10 zł. Roczne przy-
chody z tej sprzedaży wynoszą 20 tys. zł (2000 porcji 
× 10 zł).

Prawie 20% tej kwoty stanowią koszty związane 
z wyrobem pierogów. W ciągu roku jest to ok. 3,5 
tys. zł. Środki te wydatkowane są na zakup białego 
sera – 1500 zł, masła – 500 zł, jajek – 300 zł, ziem-
niaków – 300 zł i mąki – 700 zł. Reszta – 200 zł, to 
opłata za gaz.

Roczne dochody gospodyni czerpane ze sprzedaży 
pierogów sięgają 16,5 tys. zł. W rozkładzie miesięcz-
nym daje to 1375 zł dochodu.

Podobne (choć nie tak wysokie) wpływy ze sprze-
daży własnych produktów czerpią wytwórcy wyro-
bów rzemiosła artystycznego. Średnio jeden produ-
cent sprzedający własne dzieła osiąga roczny dochód 
rzędu 13 tys. zł, co miesięcznie przysparza mu 1080 
zł. W tym kręgu bieszczadzkich producentów naj-
bardziej dochodową działalnością jest malarstwo 
ikonograficzne. Dowodzi tego przykład malarza ikon 
z Cisnej.

W ciągu roku w pracowni wspomnianego twórcy 
tych osobliwych dzieł sztuki powstaje ok. 40 ikon. 

Wszystkie przeznaczane są na sprzedaż. Kupują je 
zwykle odwiedzający Bieszczady dobrze sytuowani 
turyści. Średnio za jedną ikonę płacą artyście 400 zł. 
Rocznie z tej sprzedaży uzyskuje on przychód rzędu 
16 tys. zł. Zaledwie 5% tej kwoty (800 zł) wydatko-
wane jest na zakup farb. Reszta – 15 200 zł stano-
wi roczny jego dochód. Miesięcznie daje mu to nieco 
ponad 1260 zł.

Zakończenie

Przynosząca liczący się dochód działalność każdego 
z producentów lokalnych szybko zyskała uznanie 
władz samorządowych bieszczadzkich gmin. Dostrze-
żono w niej szansę na aktywizację gospodarczą miej-
scowych wsi. W realizacji tego zamierzenia liczyło 
się stworzenie rynku zbytu wszystkim omawianym 
bieszczadzkim producentom. Pomysł ten urzeczy-
wistniany jest poprzez organizowanie imprez kul-
turalno-rozrywkowych, promujących bieszczadzkie 
produkty, gdzie wszyscy miejscowi wytwórcy mogą 
wystawiać i sprzedawać swoje wyroby turystom gosz-
czącym w Bieszczadach.

Inicjatywa organizowania takich imprez wyszła 
z gminy Lutowiska. Corocznie od 2002 r. na począt-
ku lipca organizowane są tu Targi Końskie 3. Impre-
za ta skupia wprawdzie hodowców koni, ale jest też 
miejscem, gdzie bieszczadzcy producenci mogą pro-
mować i sprzedawać swoje wyroby. Co roku omawia-
ne targi przyciągają coraz liczniejszą grupę turystów. 
Są nawet wśród nich tacy, którzy wybierając miejsce 
wakacyjnej rekreacji, kierują się możliwością zaku-
pów u bieszczadzkich producentów. Niewątpliwie 
liczą się też przy tym wyborze walory krajobrazowe 
Bieszczadów.

W 2010 r. Targi Końskie przyciągnęły ponad 2000 
wypoczywających w Bieszczadach wczasowiczów. 
Wielu z nich zakupiło wystawiane tam wyroby miej-
scowych producentów. Z tej sprzedaży bieszczadzcy 
wytwórcy czerpią liczące się dochody. Przykładowo 
na jednym z ostatnich takich handlowych spotkań 
wspomniany pszczelarz sprzedał 120 litrów miodu.

Samorząd gminy Lutowiska, dbając o coraz liczniej 
odwiedzających ten zakątek Polski turystów, dokła-
da starań, by poprawiać stan techniczny dróg. Przy-
kładem tego była m.in. modernizacja drogi łączącej 
Ustrzyki Górne z Wołosatem. Dzięki wsparciu lokal-
nego samorządu w 2006 r. utworzono w Lutowiskach 
ekomuzeum Trzy Kultury. Prezentuje ono dziedzic-
two mieszkających tu przed II wojną światową Pola-

3 Targi Końskie nawiązują do przedwojennych jarmarków organizowanych co roku w Lutowiskach. Handlowano tu 
głównie wołami wypasanymi na połoninach. 
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ków, Bojków i Żydów. Szczególną  uwagę turystów 
odwiedzających ekomuzeum przyciągają ruiny syna-
gogi oraz dobrze zachowana chyża bojkowska.

Dla coraz liczniejszej zbiorowości turystów odwie-
dzających gminę Lutowiska miejscowe władze sa-
morządowe urządziły w gminnej wsi dogodny punkt 
widokowy. Roztacza się stąd panorama Bieszcza-
dów Wysokich. W sezonie turystycznym co dzień za-
trzymuje się tutaj ponad 150 samochodów. Rozwój 
ruchu turystycznego motywuje mieszkańców gmi-
ny do podejmowania działalności agroturystycznej. 
W 2000 r. w gospodarstwach agroturystycznych po-
łożonych na obszarze gminy Lutowiska udzielono 
ponad 1700 noclegów. Dziesięć lat później liczba ta 
potroiła się.

Omówione działania aktywizujące gospodarczo 
gminę Lutowiska pobudzają rozwój przedsiębiorczo-
ści wśród mieszkańców innych gmin bieszczadzkich. 
Aktywność ta zwykle wspierana jest przez władze 
samorządowe. W gminie Lesko od 2008 roku w lipcu 
corocznie organizowany jest Festiwal Kultur Kar-
packich. Impreza ta, podobnie jak wspomniane Tar-
gi Końskie, umożliwia bieszczadzkim producentom 
produktów lokalnych promocję oraz sprzedaż ich 
wyrobów. Temu handlowemu spotkaniu towarzyszą 
występy miejscowych i zapraszanych, głównie ze Sło-
wacji i Ukrainy, artystycznych zespołów ludowych. 
Jest to swoista atrakcja dla wczasowiczów. W 2010 r. 
organizowany w Lesku Festiwal Kultur Karpackich 
przyciągnął ponad 1000 turystów. Wielu z nich za-
trzymało się w gospodarstwach agroturystycznych. 
Wzrosła też w tym czasie frekwencja w miejscowych 
restauracjach.

Władze samorządowe, myśląc o dalszym rozwoju 
gospodarczym bieszczadzkich wsi, powinny zatrosz-
czyć się o szerszą promocję bieszczadzkich produk-
tów lokalnych. Celowym działaniem byłoby, aby co 
roku w każdej gminie bieszczadzkiej organizować po 
kilka imprez kulturalno-rozrywkowych z udziałem 
wytwórców produktów lokalnych. Niezbędne jest 
do tego powiększanie istniejących i budowa nowych 
parkingów w pobliżu miejsc, gdzie te imprezy będą 
organizowane. Konieczności tej inwestycji najlepiej 
dowodzą doświadczenia wyniesione z organizowa-
nych w 2010 r. w Lutowiskach Targów Końskich. 
Podczas tej imprezy ponad 200 samochodów ustawio-
nych było wzdłuż jezdni, utrudniając ruch.
Nie powinno też zabraknąć przydrożnych tablic in-
formujących podróżujących turystów o miejscu i ter-
minie organizowanej imprezy kulturalno-rozrywko-
wej. Praktyka pokazuje, że wielu wypoczywających 
w Bieszczadach wczasowiczów nigdy o tych impre-
zach nie słyszało.

Trzeba też pomyśleć o stałych punktach sprzeda-
ży bieszczadzkich produktów lokalnych. Warto tak-

że rozważyć pomysł dystrybucji tych wyrobów przez 
internet.
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W czasie wakacji, gdy temperatura jest wysoka, 
każdy marzy o ochłodzeniu się w czystej wodzie. 
W miejscowościach górskich oprócz krytych basenów, 
turyści i mieszkańcy korzystają z rzek górskich oraz 
strumyków. Wypływające z gór cieki wodne o niskiej 
temperaturze są czyste. Przepływając przez tere-
ny zabudowane są zanieczyszczane przez różnego 
rodzaju substancje. Przykładem takiej rzeki może 
być Grajcarek (fot. 1), zaklasyfikowany do 
III klasy czystości wód powierzchniowych, 
w których występują umiarkowane odchy-
lenia od charakteru naturalnego. Niestety 
często po kąpieli w rzece okazuje się, że wy-
stąpiło jakieś uczulenie, swędzenie skóry, 
czy bóle brzucha po przypadkowym napiciu 
się wody.

Ciekawym rozwiązaniem mogłoby być 
zbudowanie basenu otwartego (fot. 2) przy 
rzece lub strumieniu zasilanym wodą z tego 
cieku (odpowiednio uzdatnioną) i odpro-
wadzanie tam podczyszczonej wody base-
nowej. Drugim rozwiązaniem mogłoby być 
zasilanie basenu wodą podziemną, naj-
lepiej głębinową, która jest najczystsza 
i również odprowadzanie wody basenowej 
do rzeki. Przy czym woda basenowa musi 
spełniać wymagania dla wody zdatnej do 
picia, natomiast parametry wody odprowa-
dzanej z basenu do rzeki nie mogą przekra-
czać dopuszczalnych wartości. W tym celu 
poddaje się ją odpowiedniemu uzdatnianiu. 
W basenach tradycyjnych jest to połączenie 
metod mechanicznych i chemicznych, nato-
miast w stawach kąpielowych mechanicz-
nych i biologicznych.

Zasilanie basenu wodą z rzeki 
lub wodami podziemnymi

Względy ekonomiczne przemawiają za uj-
mowaniem wód jakościowo najlepszych, 
gdyż koszty oczyszczania rosną wraz ze 
stopniem zanieczyszczenia wody. W 2002 r. 

Ministerstwo Środowiska wydzieliło trzy klasy wód 
powierzchniowych (nie dotyczy ono wód podziemnych 
wraz ze źródlanymi) przeznaczonych do spożycia:
•   kategoria A1 – woda wymagająca prostego uzdat-

niania fizycznego (filtracja, dezynfekcja),
•   kategoria A2 – woda wymagająca typowego 

uzdatniania fizycznego i chemicznego (utlenia-
nie wstępne, koagulacja, flokulacja, dekantacja, 

Barbara Grudzień

Zasilanie basenu otwartego 
wodą z naturalnych cieków wodnych

Fot. 1. Turyści korzystający z kąpieli wodnych w rzece Grajcarek. 
Fot. B. Grudzień

Fot. 2. Basen otwarty. Fot. www.czechowice-dziedzice.pl
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filtracja, dezynfekcja z chlorowaniem koń-
cowym),

  •  kategoria A3 – woda wymagająca wysoko-
sprawnego uzdatniania fizycznego i che-
micznego (utlenianie, koagulacja, floku-
lacja, dekantacja, filtracja, adsorpcja na 
węglu aktywnym, dezynfekcja przez ozo-
nowanie lub chlorowanie końcowe).

Natomiast ocenę jakości wód podziemnych 
przeprowadza się na podstawie rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 
2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny 
stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 
896), które przewiduje pięć klas czystości 
wód:
  •  klasa I – wody o bardzo dobrej jakości,
  •  klasa II – wody dobrej jakości,
  •  klasa III – wody zadowalającej jakości,
  •  klasa IV – wody niezadowalającej jakości,
  •  klasa V – wody złej jakości.

Jakość wody basenowej 
oraz odprowadzanej do rzeki

Woda w basenach powinna odpowiadać jakości wody 
do picia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozpo-
rządzeniu z dnia 4 września 2000 r. (tab. 1 i 2).

Jeśli woda basenowa ma być odprowadzana do 
rzeki, musi sprostać (tab. 3) Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szcze-
gólnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 
nr 137, poz. 984). W wymienionym rozporządzeniu 
zwraca się uwagę na to, by ścieki wprowadzane do 
wód nie wywoływały w wodach zmian, które unie-
możliwiłyby prawidłowe funkcjonowanie ekosyste-
mów wodnych.

W przypadku basenów wodę zużytą zanieczyszcza-
ją substancje wprowadzane przez osoby korzystające 
z basenów. Każdy pływający wprowadza duże ilości 
mikroorganizmów takich jak bakterie, grzyby czy wi-
rusy. Wiele z nich może być patogenne i wywoływać 
choroby. Zanieczyszczenia nierozpuszczone to głów-
nie widoczne, unoszące się na powierzchni wody czą-
steczki, takie jak włosy i płaty skóry, ale również czą-
steczki koloidalne, takie jak elementy tkanki skórnej 
czy pozostałości mydła. Zanieczyszczenia rozpuszczo-
ne stanowią mocz, pot, płyny ustrojowe (z oczu) i śli-
na. Pot i mocz zawierają wodę, ale także amoniak, 
mocznik, kreatynę, kreatyninę i aminokwasy. Pod-
czas oczyszczania tradycyjnego, kiedy wykorzystuje 
się dezynfekcję związkami chloru, w wodzie zużytej 
występują podwyższone wartości chloru, co może 
stanowić problem z dopuszczeniem wody do odpro-
wadzenia do rzeki [5]. Wodę z podwyższoną ilością 
chloru należałoby poddać dechloracji np. na węglu 
aktywnym [6]. Również wody popłuczne zawierają 
podwyższone wskaźniki zanieczyszczeń; te wody na-
leży odprowadzić do kanalizacji miejskiej.

Tabela 1. Warunki fizykochemiczne, jakim powinna 

odpowiadać woda do picia (Dz.U. nr 82, poz. 937)

Nazwa substancji
Najwyższe dopuszczalne 

stężenie [mg/l]

 Amoniak 0,5 

 Azotany (NO3) 50

 Azotyny (NO2) 0,1

 Chlor wolny 0,3

 Chlorki 250

 Mangan 0,05

 Odczyn (pH) 6,5–9,5

 Siarczany 250

 Twardość jako CaCO3 60–500

 Żelazo 0,2

Tabela 2. Warunki bakteriologiczne, jakim powinna odpowiadać 

woda do picia (Dz.U. nr 82, poz. 937)

Wskaźnik jakości wody

Najwyższa dopuszczalna 
wartość wskaźnika

Liczba 
bakterii

Objętość 
próbki [ml]

Escherichia coli lub bakterie grupy 
coli typ kałowy (termotolerancyjne)

0 100

Bakterie grupy coli* 0 100

Enterokoki 
(paciorkowce kałowe)

0 100

Clostridia redukujące siarczyny** 
(Clostridium perfringens)

0 100

Ogólna liczba bakterii w 37°C 20 1

Ogólna liczba bakterii w 22°C 100 1

  * Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, 
nie w kolejnych próbkach; do 5% próbek w ciągu roku.

** Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych.
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Sposoby uzdatniania wody basenowej

W przypadku proponowanego poboru wody z rzeki 
należałoby wcześniej zastosować mikrosita w celu 
usunięcia zawiesin organicznych i nieorganicznych 
lub inne urządzenia zatrzymujące większe ciała stałe 
znajdujące się w wodzie.

Dobór poszczególnych elementów uzdatniania 
w tradycyjnych basenach zależy od parametrów fizy-
ko-chemicznych wody. Najczęściej stosowane to: ko-
agulacja, filtracja, dezynfekcja, korekta pH. Pierw-
szym etapem uzdatniania, a raczej przygotowania 
wody do właściwego procesu uzdatniania jest jej fil-
tracja wstępna, określana często jako filtracja me-
chaniczna. Filtracja ta ma na celu usunięcie z wody 
wszelkich zawiesin i ciał stałych, tym samym zabez-
piecza dalszą część instalacji oraz pozostałe urzą-
dzenia uzdatniające wodę. Najczęściej następnym 
etapem jest koagulacja, której głównym celem jest 
usunięcie z niej zanieczyszczeń, powodujących bar-
wę i mętność. Proces koagulacji jest niezbędny w celu 
poprawy efektów filtracji. Filtracja właściwa odby-
wa się jako główny proces oczyszczania wody base-
nowej i przebiega przy zastosowaniu różnego rodza-
ju filtrów i złóż filtracyjnych. Najczęściej stosowana 
jest filtracja ciśnieniowa jedno- lub wielowarstwowa 
z wypełnieniem piaskowym, węglowym lub piasko-
wo-węglowym [4]. Natomiast dezynfekcja polega 

na unieszkodliwianiu mikroorganizmów (przede 
wszystkim bakterii i wirusów), które mogą być nie-
bezpieczne dla zdrowia. Trzeba dobrać środek, który 
będzie skuteczny, ale jednocześnie nie zagrozi zdro-
wiu użytkownika. Norma DIN 19643 podaje, że za-
wartość wolnego chloru w niecce basenowej powinna 
wynosić 0,3÷0,6 mg/dm3, niezależnie od sposobu de-
zynfekcji, gdyż jedynie dezynfekcja związkami chlo-
ru ma działanie depozytowe tzn. chlor działa dezyn-
fekująco również w niecce basenowej. Do dezynfekcji 
wody basenowej stosuje się: 
  –  chlor gazowy,
  –  dwutlenek chloru,
  –  podchloryn sodu,
  –  ozon,
  –  promieniowanie ultrafioletowe,
  –  filtrację membranową [6].

Bardzo ważne jest również utrzymywanie właści-
wego, zasadowego odczynu pH (ok. 7,2–7,6) wody 
w basenie. Woda o niższej wartości pH może powo-
dować podrażnienia oczu i skóry oraz rdzewienie 
konstrukcji metalowych. Natomiast w wodzie o wyż-
szym pH wytrącają się związki wapnia. Korygowanie 
odczynu wody basenowej jest konieczne ze względu 
na fakt, iż dodawanie do wody innych substancji che-
micznych – dezynfekantów czy koagulantów – zmie-
nia jej wymagany odczyn [4].

Tabela 3. Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń lub minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń 

dla oczyszczonych ścieków bytowych i komunalnych wprowadzanych do wód i do ziemi (Dz.U. nr 137, poz. 984)

Parametr Jednostka

RLM

< 2 000 2 000 – 9  999
10  000 

– 14  999
15  000 

– 99  999
> 99  999

BZT5 
mg O2 / dm3

min. % red.

40

–

25

70–90

25

70–90

15

90

15

90

ChZT
mg O2 / dm3

min. % red.

150

–

125

75

125

75

125

75

125

75

Zawiesiny 
ogólne

mg/l

min. % red.

50

–

35

90

35

90

35

90

35

90

Azot ogólny
mg N/l

min. % red.

30 *

–

15 *

–

15 *

35**

15

80

10

85

Fosfor ogólny
mg P/l

min. % red.

5 *

–

2 *

–

2 *

40 **

2

85

1

90

* Wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych 
zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących.

** Minimalnego procentu redukcji nie stosuje się do ścieków wprowadzanych do jezior i ich dopływów bezpośrednio 
do sztucznych zbiorników usytuowanych na wodach płynących oraz do ziemi.
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Basenem otwartym jest również staw kąpielowy; 
jego budowa i eksploatacja są dużo tańsze w porów-
naniu z tradycyjnymi. W takich basenach nie stosuje 
się środków chemicznych, dlatego też woda zużyta 
mogłaby być odprowadzana do rzeki bez większego 
oczyszczania. Wadą jednak jest konieczność prze-
znaczenia dużej ilości miejsca na strefę regenera-
cyjną [7].

Stawy kąpielowe formą mogą przypominać trady-
cyjne baseny, jak również stawy czy jeziorka natural-
nie występujące w przyrodzie (fot. 3). Woda w stawie 

kąpielowym uzdatniana jest za pomocą biologicznych 
i mechanicznych procesów samooczyszczania. W sta-
wach tych wykorzystuje się najczęściej pochłanianie 
związków fosforu i azotu przez korzenie roślin, czę-
sto też do oczyszczania wody wykorzystuje się filtry 
gruntowe.

Stawy kąpielowe dzielą się na:
  •  Stawy ekstensywne – składają się z trzydziestu 

procent powierzchni przeznaczonej do swobodne-
go pływania oraz ze strefy bagiennej (to ok. sie-
demdziesiąt procent). W tym przypadku cyrku-
lacja wody pomiędzy strefami regeneracyjnymi 
a strefami rekreacyjnymi odbywa się bez udzia-
łu techniki, dzięki sile wiatru oraz różnicy tem-
peratur pomiędzy nagrzanymi strefami płytkimi, 
a głębszymi obszarami stawu. Ekstensywny staw 
kąpielowy to bardzo dobre rozwiązanie dla miło-
śników natury. Im z całą pewnością nie będą prze-
szkadzać liczne glony, traszki czy żaby.

  •  Stawy intensywne – ich działanie również polega 
na oczyszczaniu wody za pomocą filtrów roślin-
nych, jednak wodę poruszają pompy, co wspoma-
ga wymianę między filtrami bagiennymi, a stre-
fą kąpielową. Specjalne odpływy denne odprowa-
dzają zanieczyszczoną wodę do osadników i fil-
trów mechanicznych. Dla 60 m2 strefy kąpielowej 

potrzeba zaledwie ok. 40 m2 powierzchni czysz-
czącej, przy czym filtr roślinny połączony rurami 
z basenem może być nieco oddalony [8].

Podsumowanie

Zasilanie basenu wodą z naturalnych cieków wod-
nych jest możliwe po uwzględnieniu odpowiednich 
wymagań. Jakość wody basenowej musi odpowiadać 
jakości wody do picia, a woda zużyta wpuszczana 

do rzeki nie może zawierać substancji, które 
zachwiałyby funkcjonowanie ekosystemu. Ko-
rzystniejsza ekonomicznie jest budowa stawu 
kąpielowego najlepiej intensywnego, który for-
mą będzie podobny do basenów tradycyjnych, 
a woda oczyszczona z filtru roślinnego odda-
lonego o kilkanaście metrów będzie do niecki 
basenowej doprowadzana rurami.
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nych partiach cerkli wypas można było rozpoczynać 
możliwie jak najwcześniej, a wraz z upływem czasu 
w sezonie wegetacyjnym i wzrostem runi, wypasać 
owce na terenach coraz wyżej położonych nad pozio-
mem morza, gdzie wzrost runi rozpoczyna się póź-
niej. Usytuowaniem cerkli starano się też zapewnić 
owcom dostęp do wody, głównie z występujących 
cieków wodnych. Brano też pod uwagę możliwość 
dojazdu, chociaż stan techniczny dróg dojazdowych 
pozostawiał na ogół wiele do życzenia, a w okresach 
długotrwałych opadów stawały się one prawie nie-
przejezdne. Centralnym punktem każdego cerkla 
była bacówka, nie zawsze usytuowana w centrum 
jego obszaru, ale przede wszystkim tam, gdzie były 
odpowiednie warunki, a więc nie występowały zbyt 
silne wiatry, w pobliżu znajdowała się woda zdatna 

do picia w odpowiednich ilościach, a także las dostar-
czający drewna opałowego do niegasnącej przez cały 
sezon pastwiskowy watry, czyli ogniska palącego się 
w bacówce.

Obecnie już tylko na nielicznych cerklach bacówki 
pełnią swoje funkcje. Tam przerabia się owcze mleko 
na sery czyli bundz i oszczypki. Przyrządza się posił-
ki dla pasterzy, spędza się wolne chwile, wypoczywa 
i śpi, suszy zmoczoną deszczem odzież, przyjmuje 

Tereny wypasowe Jaworek, niewielkiej wsi w gminie 
Szczawnica, leżącej w górnej części dorzecza Graj-
carka, rzeki która oddziela Małe Pieniny od Beskidu 
Sądeckiego w miejscu jej źródłowych dopływów Bia-
łej i Czarnej Wody, znane są w całej Polsce. Wynika 
to stąd, że wysiedlono z nich na Ziemie Odzyskane, 
w roku 1947 w ramach Akcji „Wisła” ludność łemkow-
ską, która tu zamieszkiwała. Podobnie jak Bieszcza-
dy, Jaworki były wyludnione a odłogowane grunty 
orne w procesie samozadarnienia porosły roślinno-
ścią darniową i przekształciły się w pewnego rodzaju 
ekosystemy trawiaste. Ponieważ akcja osiedleńcza 
rolników na połemkowskich terenach Jaworek nie 
przebiegała dostatecznie szybko, starano się jed-
nak pomimo tego jakoś zagospodarować opustoszałe 
tereny. Utworzenie w 1954 r. Tatrzańskiego Parku 
Narodowego dało po temu dobrą okazję. 
Zamiast wypasu owiec na terenie powo-
łanego TPN zaproponowano rolnikom 
podhalańskim wypas owiec na terenie 
Jaworek, nazywając to terenami wypaso-
wymi Jaworek; nazwa stosunkowo łatwo 
się przyjęła i upowszechniła. Początkowo 
właściciele owiec wypasanych w Tatrach 
dość sceptycznie podchodzili do zmiany 
miejsca wypasu, ale kiedy się przekonali, 
że owce korzystające z terenów wypaso-
wych Jaworek, przynoszą lepsze rezulta-
ty produkcyjne, gdyż sezon pastwiskowy 
jest dłuższy i cieplejszy, a ruń pastwisko-
wa bardziej smakowita i lepszej jakości, 
zaczęli o wiele chętniej przypędzać tutaj 
swe owce na sezonowe wypasy. W stosun-
kowo krótkim czasie na terenach wypaso-
wych Jaworek pogłowie owiec zwiększy-
ło się z paru do 17 i 18 tysięcy (Twardy 
2011).

Tereny wypasowe Jaworek, liczące w owym czasie 
około 1000 ha, zostały ze względów organizacyjnych 
podzielone na 15 oddzielnych pastwisk, zwanych po 
góralsku cerklami. Obszary poszczególnych cerkli 
były mniej więcej wyrównane. Usytuowanie każde-
go cerkla było takie, że jego obszar rozciągał się od 
niższych do wyższych partii wzniesień terenu. Cho-
dziło bowiem o to, żeby okres wegetacji w obrębie 
cerkla był jak najbardziej wydłużony, i żeby w dol-

Jacek Kostuch

Tereny wypasowe Jaworek dawniej i dziś

Fot. 1. Tereny wypasowe otaczające Jaworki. Fot. J. Kostuch
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wędrujących po górach turystów, którzy wpadają 
do bacówki, by kupić ser, spróbować żętycy, albo po 
prostu, żeby zobaczyć wnętrze bacówki, dowiedzieć 
się czegoś o górach lub porozmawiać, wiedząc że nie 
będą potraktowani jak natręci, którzy tylko zabierają 
czas. Prawie do końca lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku tereny wypasowe Jaworek tętniły pasterskim 
życiem, a praca osób zatrudnionych przy wypasie 
owiec była nieźle nagradzana, ceniona i cieszyła się 
uznaniem społeczności góralskiej.

Wypas na poszczególnych cerklach rolnicy pod-
halańscy powierzali bacom, pochodzącym w więk-

szości ze skalnego Podhala, którzy dobierali sobie 
do pracy juhasów i odbywał się zgodnie utrwaloną 
od lat tradycją przeniesioną z Tatr na tereny wypa-
sowe Jaworek. W wyniku dość intensywnego wypa-
su owiec i samozadarnienia odłogowanych gruntów 
ornych powstała ruń zaczynała się coraz bardziej 
dostosowywać do sposobu jej użytkowania, czego 
wyrazem był dość duży udział w jej składzie typo-
wych dla pastwisk gatunków roślin: życicy trwa-
łej (Lolium perenne), koniczyny białej (Trifolium 
repens), wiechliny łąkowej (Poa pratensis) oraz grze-
bienicy pospolitej (Cynosurus cristatus). Przebieg 
sukcesji roślinnej na odłogowanych gruntach ornych 
w okolicach Jaworek został opisany przez Kostucha 
i Jagłę (1978). W tym czasie na terenach wypaso-
wych nie był jeszcze tak dobrze wykształcony zespół 
życicy trwałej z grzebienicą pospolitą (Lolio-Cyno-

suretum), który dopiero pod wpływem wieloletnich 
wypasów owiec zaczął się coraz bardziej zaznaczać, 
szczególnie na nieco niższych wzniesieniach terenu. 
Wypas w położeniach wyższych, opanowanych przez 

bliźniczkę psią trawkę (Nardus stricta) nie zdążył 
w omawianym okresie przekształcić jej zbiorowiska 
w ruń typowo pastwiskową, ale udział bliźniczki 
wyraźnie zredukował, zwiększając (szczególnie na 
ekspozycjach południowych) udział w runi takich 
gatunków jak: kostrzewa czerwona (Festuca rubra), 
mietlica pospolita (Agrostis capillaris) oraz kupków-
ka pospolita (Dactylis glomerata). Na ekspozycjach 
północnych natomiast zwiększył się w runi bliźnicz-
kowej udział kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis) 
oraz tymotki łąkowej (Phleum pratense) i życicy trwa-
łej (Lolium perenne).

Transformacja ustrojowa w 1989 roku 
nie pozostała również bez wpływu na tere-
ny wypasowe Jaworek. Przyczynił się do 
tego niekontrolowany import taniej żywno-
ści z krajów zachodnioeuropejskich, który 
zmniejszył popyt na produkty pochodzące 
z naszych gospodarstw rolnych, a obniża-
jąc ich ceny, spowodował spadek dochodo-
wości poniżej kosztów produkcji. Rolnicy 
przestali więc uprawiać na ogół nieprzyno-
szące dochodu rośliny oraz redukować nie-
opłacalne zwierzęta gospodarskie, w tym 
także owce. Nie było popytu nie tylko na 
baraninę, ale także na wełnę oraz kożu-
chy, a nawet sery. Utrzymywanie owiec 
przestało się opłacać i z tego też względu 
zaczęto się ich pozbywać nawet na Podha-
lu, gdzie chów owiec był preferowany od 
dawien dawna i stanowił podstawę pro-
dukcji gospodarstw rolniczych. W latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia 
nastąpiła redukcja pogłowia owiec w Pol-

sce (Twardy 2011) o ponad 90%. Na Podhalu było 
wprawdzie pod tym względem nieco lepiej, bo około 
70% pogłowia owiec zostało zlikwidowane, ale jak 
na warunki górskie jest to i tak katastrofalnie dużo. 
W takiej sytuacji na Jaworkach zaprzestano wypasu 
owiec z Podhala, bo ich tam po prostu nie było. Dla 
pozostałych miejscowe pastwiska, najczęściej przy-
domowe, stały się w pełni wystarczające.

Tereny wypasowe Jaworek opustoszały. Niewypa-
sana ruń zaczęła się ponownie zmieniać pod wzglę-
dem składu gatunkowego. Zaczęły zmniejszać swój 
udział w runi przede wszystkim gatunki roślin typo-
wo pastwiskowych, jak na przykład życica trwała, 
grzebienica pospolita, koniczyna biała, wiechlina 
roczna (Poa annua), stokroć trwała (Bellis peren-

nis), babka większa (Plantago major) i inne. W ich 
miejsce w runi terenów wypasowych, które przestały 
być pastwiskowo użytkowane, zwiększał się udział: 
kupkówki pospolitej, mietlicy pospolitej, konietlicy 
łąkowej (Trisetum flavescens), kostrzewy łąkowej, 
tymotki łąkowej, rajgrasu wyniosłego (Arrhenathe-

Fot. 2. Bogata ruń pastwiskowa w Małych Pieninach jest użytkowana 
tylko na niektórych obszarach dawnych rozległych cerkli.
Fot. J. Kostuch
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rum elatius), koniczyny łąkowej (Trifolium praten-

se), wyki drobnonasiennej (Vicia hirsuta), wyki pta-
siej (Vicia cracca) oraz wielu innych dwuliściennych 
roślin kwiatowych, jak złocień pospolity (Leucanthe-

mum vulgare), dzwonek rozpierzchły (Campanula 

patula) dziurawiec czworoboczny (Hypericum macu-

latum), bławat łąkowy (Centaurea jacea), przytulia 
łąkowa (Galium mollugo), krzyżownice (Polygonum 

sp), świerzbnica polna (Knautia arvensis), a niekie-
dy nawet mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbri-

catus), będący prawdziwą ozdobą tych górskich eko-
systemów trawiastych. Oprócz gatunków wyszczegól-
nionych przybyło w runi byłych terenów wypasowych 
także innych, mniej rzucających się w oczy gatunków 
roślin, których w czasie prowadzenia wypasów nie 
notowano. Niestety wszędzie zwiększył się też udział 
w runi ostrożenia polnego (Cirsium arvense) oraz 
pokrzywy pospolitej (Urtica dioica). Pierwszy z tych 
gatunków tworzy nawet miejscami jednolite płaty, 
z których wyeliminowane zostały wszystkie inne 
gatunki roślin. Podobnie jest z pokrzywą, z tym że 
jej występowanie jest nieco mniejsze. Stwierdzono, że 
zaniechanie wypasu owiec na omawianych terenach 
spowodowało wyraźne zwiększenie się różnorodno-
ści florystycznej nieużytkowanej runi, co przejawia 
się łatwo zauważalną jej barwnością, wynikającą 
ze stosunkowo licznie występujących w runi roślin 
kwiatowych o różnokolorowych kwiatach. Badając 
zmiany florystyczne, zachodzące po zaprzestaniu 
użytkowania runi terenów wypasowych nietrudno 
zauważyć zróżnicowanie wyglądu runi w zależności 
od ekspozycji stoków oraz wyniesienia terenu. Na 
ogół stoki o ekspozycji południowej mają ruń bardziej 
kolorową, bogatszą florystycznie, o większym udziale 
roślin zielnych niż na ekspozycjach północnych, gdzie 
dominują trawy. Spowodowane jest to w głównej mie-
rze korzystniejszym uwilgotnieniem gleb, które na 

stokach północnych są średnio o 9% wilgotniejsze 
niż na południowych (Figuła i in. 1974, Kopeć 1977) 
Nie bez znaczenia dla fizjonomii runi oraz jej skła-
du gatunkowego jest też wzniesienie nad poziomem 
morza. Wyróżnić pod tym względem możemy dwa 
zakresy wysokości.

W przedziale hipsometrycznym 500–650 m n.p.m. 
ruń zdominowała kupkówka pospolita, konietlica łą-
kowa oraz rajgras wyniosły. Z punktu widzenia fito-
socjologii ruń z dominacją wymienionych gatunków 
należy do zespołu rajgrasu wyniosłego (Arrhenathere-

Fot. 4. Dziurawiec czworoboczny. Fot. J. Kostuch

Fot. 3. Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus 

imbricatus) w runi trawiastej byłych terenów 
wypasowych w Jaworkach. Fot. J. Kostuch

Fot. 5. Złocień właściwy. Fot. J. Kostuch
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tum elatoris), o czym świadczy występowanie charak-
terystycznych dla tego zespołu gatunków: bodziszka 
łąkowego (Geranium pratense), barszczu zwyczajne-
go (Heracleum sphondylium), marchwi zwyczajnej 
(Daucus carota), stokłosy miękkiej (Bromus mollis), 
pępawy dwuletniej (Crepis biennis) i innych.

W przedziale hipsometrycznym pomiędzy 650 
a 900 m n.p.m. skład botaniczny runi na byłych 
terenach wypasowych przedstawia się nieco inaczej. 
Gatunkami dominującymi są tu przede wszystkim 
mietlica pospolita (Agrostis capillaris) oraz kostrze-
wa czerwona (Festuca rubra). Ich zbiorowiska zali-
czane są do typowego zespołu łąk górskich, jakim 
jest zespół mietlicy pospolitej z mieczykiem (Gladio-

lo-Agrostietum), którego gatunkami charakterystycz-
nymi jest wymieniony już mieczyk dachówkowaty, 

który w wielu miejscach, a szczególnie do 800 m 
n.p.m., po ustaniu wypasów powrócił na te tere-
ny. Innymi gatunkami charakterystycznymi, które 
dość często występują na omawianych terenach są 
też: chaber ostrołuskowy (Centaurea oxylepis), przy-
wrotnik pasterski (Alchemilla monticola), przywrot-
nik Walasa (A. walasi), przywrotnik połyskujący (A. 

gracilis), przywrotnik płytkoklapowy (A. crinita), 
gwiazdnica trawiasta (Stellaria graminea), a także 
sama mietlica.

Na ekspozycjach południowych także ten zespół 
jest bardziej kolorowy niż na północnych, gdzie 
udział w runi traw, a szczególnie kostrzewy łąkowej 
jest wyraźnie większy. O wcześniejszym pastwisko-
wym użytkowaniu tych terenów najlepiej świadczy 
występowanie w omawianych zbiorowiskach życicy 
trwałej, grzebienicy pospolitej (Cynosurus cristatus) 
Wzniesień przekraczających 900 m na omawianym 
terenie jest niewiele. Tam jednak, gdzie występu-

ją, porośnięte były bliźniczką psią trawką (Nar-

dus stricta), którą wypas owiec nieco przekształcił. 
Nastąpiło zmniejszenie pokrycia powierzchni przez 
bliźniczkę i zwiększenie udziału w jej runi innych 
gatunków traw, a szczególnie kostrzewy czerwonej, 
mietlicy pospolitej, kostrzewy łąkowej oraz śmiałka 
darniowego ( Deschampsia caespitosa). Zauważono 
również, że nawet po zaprzestaniu wypasu redukcja 
bliźniczki psiej trawki zachodzi nadal. Przyczyną 
tego jest prawdopodobnie depozycja azotu emitowa-
nego do atmosfery i w procesie imisji wracającego 
do gleby w ilościach kilkunastu kilogramów rocznie 
oraz konkurencyjność tych gatunków, które wkroczy-
ły do runi blizniczkowej i w niej się rozwijają. Są to 
głównie mietlica pospolita oraz kostrzewy czerwona 
i owcza.

Podsumowując powyższe wyniki badań dotyczą-
cych zmian gatunkowych runi terenów wypasowych 
Jaworek po zaprzestaniu ich użytkowania pastwi-
skowego, należy stwierdzić, że nastąpił wzrost liczby 
gatunków tworzących ruń, a w tym przede wszystkim 
kwiatowych (dzwonka, złocienia, pępawy, chabra, 
przytulii) i innych, co spowodowało poprawę walo-
rów krajobrazowych samej runi, zaś nieobecność 
pasących się stad owiec na większości byłych tere-
nów wypasowych wpływa na krajobraz negatywnie. 
Znaczna powierzchnia byłych terenów wypasowych 
została także zalesiona.
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Karpaty są łańcuchem górskim zlokalizowanym 
w środkowej Europie, ciągnącym się wzdłuż łuku 
o długości około 1300 km. Rozróżniamy trzy frag-
menty Karpat: Zachodnie, Wschodnie i Południowe.

Karpaty polskie zajmują powierzchnię 19,6 tys. km2, 
co stanowi około 6% powierzchni naszego kraju. Ad-
ministracyjnie obejmują one ponad 200 gmin. Znaj-
dują się w południowej części Polski, rozciągając 
się na długości około 330 km, granicząc od zachodu 
z Czechami, Słowacją i Ukrainą. Karpaty polskie 
w znacznym stopniu stanowią pół-
nocną część Karpat Zachodnich (około 
87% ich powierzchni) oraz niewielką 
część Karpat Wschodnich, na wschód 
od Przełęczy Łupkowskiej (około 13% 
powierzchni gór).

Obszary górskie, w tym tereny kar-
packie cechują się odmiennością prze-
strzenną, strukturalną i przyrodniczą 
w porównaniu do innych, szczególnie 
niżowych części kraju. Specyfika ta 
wynika między innymi z charakteru 
gór i ich cech orograficznych. Najważ-
niejszym elementem odróżniającym 
te obszary jest znaczne zróżnicowa-
nie ukształtowania terenu (hipsome-
tria), duże spadki i skłony zboczy oraz 
wyraźne wcięcia wąwozowe i doli-
nowe.

Takie ukształtowanie powierzch-
ni terenu determinuje między inny-
mi lokalne cechy klimatyczne. Mamy 
więc do czynienia z fragmentami południowymi zbo-
czy dobrze nasłonecznionymi oraz północnymi, gdzie 
w praktyce często są one przez większość czasu zacie-
nione. Podobnie dotyczy to partii szczytowych i doli-
nowych. To stwarza lokalne zróżnicowanie tempera-
tur i wilgotności, a tym samym zróżnicowanie w prze-
strzennym rozkładzie występującej tam flory i fauny. 
W górach odnotowuje się także wysoki poziom opa-
dów atmosferycznych, co w połączeniu z ostrym kli-

matem oraz dużymi amplitudami temperatur po-
wietrza, skutkuje dużym zróżnicowaniem odpływu 
wód powierzchniowych, które są od kilku nawet do 
kilkunastu razy większe niż na obszarach płaskich 
(niżowych).

Charakterystyczna jest także różnorodność flory 
i fauny, co w połączeniu z innymi cechami orogra-
ficznymi i przestrzennymi powoduje, że góry cha-
rakteryzuje także znaczna zmienność krajobrazu. 
Na wspomniane zróżnicowanie nakładają się jesz-

cze odmienne stosunki demograficzne, kulturowe, 
formy osadnictwa oraz specyficzny rozwój różnych 
form gospodarczych, w tym także w zakresie pro-
dukcji rolniczej.

Obszary Karpat polskich – między innymi ze 
względu na opisane powyżej uwarunkowania – ulega-
ły w ostatnich dziesięcioleciach istotnym przeobraże-
niom strukturalnym, w tym głównie użytkowo-prze-
strzennym oraz społeczno-ekonomicznym.

Marek Kopacz

Zmiany strukturalno-użytkowe w obszarach 
karpackich w ostatnim ćwierćwieczu na przykładzie 
zlewni górnego Dunajca i Raby

Ogólna charakterystyka obszarów karpackich

Fot. 1. Zlewnia górnego Dunajca – zbiornik czorsztyński. 
Fot. M. Kopacz
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Ponadto Karpaty Polskie były i są obszarami, gdzie 
generowane są znaczne zasoby wodne naszego kraju 
o stosunkowo wysokiej jakości. Nie bez powodu więc 
nazywa się je obszarami wodorodnymi. Między inny-
mi z tych właśnie względów, jak też z uwagi na wy-
jątkową orografię i cechy przyrodnicze tereny karpac-
kie na szczęście uniknęły silnych przeobrażeń prze-
mysłowych. Stanowiły one zawsze region o wysokich 
walorach środowiskowych i krajobrazowych z dobrze 
rozwiniętym, aczkolwiek mniej intensywnym niż na 
północy kraju, rolnictwem, szczególnie w zakresie pa-
sterstwa owiec i bydła. W niektórych regionach roz-
winęło się już kilkaset lat temu sadownictwo, czego 
przykładem może być gmina Łącko. Struktura użyt-
kowa tych obszarów charakteryzowała się różnorod-
nością z silnie rozdrobnionymi gospodarstwami rol-

nymi, rozproszoną zabudową mieszkalną oraz mniej 
lub bardziej rozwiniętą infrastrukturą turystyczno-
wypoczynkową. W strukturę tę wpisywały się tak-
że drobna wytwórczość, jak np. przemysł garbarski 
oparty na pogłowiu owiec, sięgającym ponad 5 mi-
lionów sztuk.

Przeobrażenia strukturalno-użytkowe

Przeobrażenia, jakie tu nastą piły, wynikały z wie-
lu złożonych, często wzajemnie zależnych od siebie 
czynników, zarówno tych o charakterze naturalnym, 
jak i wynikających z działalności człowieka. Jednym 
z takich czynników były zmiany społeczno-politycz-
ne, które nastąpiły w Polsce po 1989 r. i zapoczątko-
wały cały szereg przemian, nie tylko o charakterze 

społeczno-ekonomicznym, ale także w konsekwencji 
strukturalnym i środowiskowym.

W wyniku zmian systemowych od ponad 20 lat 
w całym kraju, a w sposób szczególnie intensywny na 
obszarach górskich, następują permanentne zmiany 
strukturalne, które w swej konsekwencji tworzą cał-
kowicie nowy obraz rzeczywistości, zarówno w wy-
miarze życia społeczno-gospodarczego, jak i w zakre-
sie jakości środowiska przyrodniczego. Ze względu 
na wspomniany wodorodny charakter tych terenów 
wpływ tych przemian szczególnie dotyczy środowi-
ska wodnego, w tym wód powierzchniowych. Wody 
są bowiem najczulszym, a zarazem najlepszym indy-
katorem tych zmian.

Zmiany, jakie zachodziły w stru kturze obszarów 
karpackich przedstawiono w artykule na przykładzie 

dwóch zlewni górskich. Są to zlewnie 
górnego Dunajca – po przekrój w miej-
scowości Krościenko oraz górnej Raby 
– po przekrój w miejscowości Dobczy-
ce, wraz z bezpośrednią zlewnią zbior-
nika dobczyckiego. Sąsiadują one ze 
sobą i posiadają wspólny wododział na 
długości ponad 20 km (ryc. 1), a łącz-
na powierzchnia obu wspomnianych 
fragmentów zlewni wynosi około 
3650 km2. Oceniając ich orografię, 
a także cechy przyrodnicze, hydrolo-
giczne i krajobrazowe można powie-
dzieć, że wskazany obszar jest repre-
zentatywny dla środkowej części Kar-
pat polskich.

Funkcje użytkowe omawianego ob-
szaru determinowane były i są wie-
loma czynnikami. Jednym z najważ-
niejszych jest struktura użytkowa 
ziemi, której zmiana w większości 
przypadków ma charakter ewolucyjny 

(powolny), trwający niejednokrotnie przez dziesięcio-
lecia. Na pierwotną strukturę użytkowania wpływa-
ją natomiast elementy o charakterze obiektywnym, 
w tym ukształtowanie terenu, gleby, dostępność do 
wód, warunki klimatyczne oraz wiele innych. Są też 
czynniki społeczne i ekonomiczne takie jak: możliwo-
ści rozwoju na danym terenie określonych dziedzin 
działalności gospodarczej, szeroko pojęta atrakcyj-
ność inwestycyjna obszaru, a także uwarunkowania 
zewnętrzne, jak globalna koniunktura w poszczegól-
nych gałęziach gospodarki.

Omawiane zlewnie od wielu lat charakteryzowano 
jako zlewnie rolnicze. Jeszcze w latach 80. ubiegłego 
stulecia udział użytków rolnych w ogólnej strukturze 
obszaru szacowany był na około 50%.

W obu zlewniach badawczych powierzchnia użyt-
ków rolnych kształtowała się na zbliżonym pozio-

Fot. 2. Rolniczy charakter zlewni górnej Raby. Fot. M. Kopacz
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mie. Przykładowo w dekadzie lat 80. (1980–1990) 
w zlewni górnego Dunajca użytki rolne zajmowały 
około 49%, a w zlewni górnej Raby blisko 55% ogól-
nej ich powierzchni (dane WUS Kraków). Aktualnie 
w zlewni górnej Raby powierzchnia użytków rol-
nych zmniejszyła się o około 10–12% (ryc. 2). Jedy-
nie w źródłowej partii zlewni (na wysokości gminy 
Raba Wyżna), a także w zlewniach dopływów Raby 
(nieprzedstawionych na ryc. 2) ubytek powierzchni 
użytków rolnych był jeszcze większy: od około 20% 

Ryc. 1. Zlewnie górnego Dunajca i Raby na tle pełnego 
obszaru zlewni oraz koryta Wisły

Źródło: opracowanie własne na podstawie MPHP

do nawet 30%. Znacznie mniejsze spadki zanotowano 
w zakresie użytków rolnych w zlewni górnego Dunaj-
ca – wyniosły one średnio kilka procent.

W obrębie struktury samych użytków rolnych zróż-
nicowania są znacznie większe. Użytkowanie płużne, 
a więc powierzchnia gruntów ornych w stosunku do 
całkowitej powierzchni użytków rolnych jest aktual-
nie blisko trzykrotnie większa w zlewni górnej Raby 
(60%) aniżeli w zlewni górnego Dunajca (niecałe 22% 
powierzchni UR).

Przeliczając to na powierzchnię całkowitą zlewni 
w obu ich częściach, powierzchnia gruntów ornych 
zmniejszyła się od dwudziestu kilku procent do 
(w niektórych przypadkach) prawie 30% (ryc. 3).

Odwrotna sytuacja dotyczy trwałych użytków zie-
lonych, gdzie w zlewni górnego Dunajca stanowią one 
blisko 80% powierzchni użytków rolnych, a w gór-
nej Rabie niecałe 40%. Wynika to ze specyfiki obu 
zlewni, a szczególnie północnej części zlewni górnej 
Raby. Zlewnia górnego Dunajca to głównie Podhale, 
Pieniny i Beskidy charakteryzujące się tradycjami 
pasterskimi i dużą powierzchnią użytków zielonych, 
podobnie też źródłowa część Raby. Natomiast dolna 
część badanej zlewni Raby po przekrój w miejscowo-
ści Dobczyce stanowi już obszar jedynie pagórkowa-
ty, ze znacznie silniejszymi tradycjami rolniczymi 
w zakresie upraw polowych, warzywniczych lub też 
sadowniczych (sadów jest tu kilkakrotnie więcej niż 
w zlewni górnego Dunajca). Przykład stanowią gmi-
ny należące do tej części zlewni, a to: Wiśniowa, Do-
bczyce, Siepraw, Jordanów.

Również zmiany czasowe w ob rę bie użytków rol-
nych były dynamiczniejsze. Największe ograniczenie 
powierzchni dotknęło, jak wspomniano wcześniej, 

Ryc. 2. Zmiany w powierzchni użytków rolnych [% powierzchni całkowitej] w latach 1980–2005. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUS Kraków
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grunty orne szczególnie w zlewni górnego Dunajca – 
ponad 2,5-krotne. W zlewni górnej Raby nastąpił spa-
dek o 30%, choć nadal obszary użytkowane płużnie 
stanowią w tej zlewni ponad połowę użytków rolnych.

Zmiany powierzchni użytków zielonych w podzia-
le na łąki i pastwiska przedstawia rycina 4. Wyraź-
ny wzrost nastąpił w przypadku powierzchni łąk 
i dotyczył on głównie ostatnich lat XX oraz początek 
XXI wieku. Pastwiska zajmują natomiast podobne 
powierzchnie od wielu lat, z tendencją nawet do pew-
nej stagnacji.

Zwiększenie powierzchni łąk częściowo wynika 
z zastąpienia niektórych powierzchni użytkowanych 
płużnie trwałymi użytkami zielonymi, zwłaszcza łą-

kami. W wielu przypadkach, w rezultacie zaniecha-
nia użytkowania rolniczego pola orne ulegały sukce-
sji roślinnej (tzw. samozadarnieniu) w wyniku czego 
powstały nieużytkowane łąki, które w zasadzie bar-
dziej stanowią tzw. tereny zadarnione, a nie typowe 
użytki zielone, które z definicji stanowią użytek rolny 
wykorzystywany w celach produkcyjnych. Niestety, 
metodyka określania powierzchni użytkowych przez 
Główny Urząd Statystyczny nie uwzględnia specy-
fiki istniejących tzw. nieużytkowanych łąk, wciąż 
traktując je jako obszary czynnie wykorzystywane 
rolniczo.

Zjawisko „zamiany” gruntów ornych na łąki szcze-
gólnie widoczne jest w zlewni górnego Dunajca, czego 

Ryc. 4. Zmiany w powierzchni łąk i pastwisk [% powierzchni całkowitej] w latach 1980–2005.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUS Kraków

Ryc. 3. Zmiany w powierzchni gruntów ornych [% powierzchni całkowitej] w latach 1980–2005.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUS Kraków
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Nastąpiły też określone zmiany w przypadku sze-
roko pojętych obszarów infrastrukturalnych – a więc 
terenów pod zabudową mieszkalną wraz z infrastruk-
turą handlową i usługową przestrzeni przemysło-
wych – w tym miejsc do składowania, sieci komuni-
kacyjnej wraz z obszarami parkingowymi i placami 
postojowymi itp. W tej kategorii mieszczą się rów-
nież nieużytki, a więc takie obszary gruntu, które 
z powodu naturalnych warunków siedliskowych lub 
na skutek działalności antropogenicznej np. przemy-
słowej, nie posiadają lub utraciły określoną wartość 
użytkową, a ich ponowne zagospodarowanie na 
inne cele jest z reguły bardzo trudne lub kosztowne 
w realizacji.

Obszary te zajmują aktualnie w obu omawianych 
zlewniach porównywalny odsetek ich powierzch-
ni, który wynosi 14–15%. W zlewni górnego Du-
najca wzrost tych powierzchni nie był jednoznacz-
ny. Zauważamy wzrost powierzchni zabudowanych 
i nieużytków dopiero po 2002 r., który wyniósł od 
5 do 8% powierzchni całkowitej. W przypadku gór-
nej Raby wzrost ten był znacznie większy i wynosił 
blisko 10% (ryc. 5). Wiąże się to również z faktem 
większego ograniczenia w zlewni Raby powierzchni 
użytkowanych rolniczo. W obszarach zlewni górne-
go Dunajca rolnictwo od dawna charakteryzowało się 
mniejszą intensywnością aniżeli w górnej Rabie, stąd 
ograniczenie produkcji rolniczej w wyniku zmian po 
1989 r. w skali całego kraju w sposób bardziej zauwa-
żalny dotknęło tereny lepiej zagospodarowane rolni-
czo w przeszłości.

Wśród przeobrażeń strukturalnych, jakie nastą-
piły po 1980 r. wyróżnić możemy również znaczące 
zmiany w wielkości i charakterze produkcji rolniczej. 
W praktyce wartości większości parametrów zwią-

dowodem jest niewielki spadek powierzchni użytków 
rolnych ogółem. W zlewni Raby natomiast zmniej-
szenie powierzchni użytków rolnych o 20, a nawet 
30% (ryc. 2) świadczy o tym, że spora część grun-
tów ornych została przeznaczona na cele pozarolni-
cze (np. zabudowa mieszkalna), albo w części uległa 
całkowitej degradacji i kwalifikuje się do grupy nie-
użytków.

Powierzchnia lasów w obu badanych zlewniach 
jest zbliżona i stanowi około 40% powierzchni cał-
kowitej. Zmienność tego parametru w czasie była 
i jest niewielka. Odnotowuje się jednak bardzo nie-
znaczne, ale stałe zwiększania powierzchni zalesio-
nych. Na obszarze górnej Raby przybyło od lat 80. 
ubiegłego wieku 1,7%, a w górnym Dunajcu nawet 
2,5% powierzchni leśnych. Zjawisko to jest zarówno 
efektem samozalesienia terenów, gdzie zaniechano 
jakiegokolwiek użytkowania, jak i prac nasadzenio-
wych realizowanych przez nadleśnictwa funkcjonu-
jące na tych terenach. Szczególnym przypadkiem jest 
tutaj zlewnia Grajcarka – dopływu Dunajca (północ-
no-wschodnia część zlewni górnego Dunajca), gdzie 
odnotowano w badanym ćwierćwieczu wzrost po-
wierzchni leśnych aż o 10%. Wzrost ten tłumaczy 
struktura zlewni Grajcarka, gdzie szczególnie w wyż-
szych partiach terenu znajdowało się dawniej wiele 
pojedynczych, często jedno- lub kilkuhektarowych 
pastwisk lub łąk wykorzystywanych w pasterstwie 
owiec. Drastyczny spadek pogłowia tych zwierząt na 
Podhalu i w Pieninach spowodował, że obszary te za-
częły podlegać samozalesianiu, wypełniając z czasem 
występujące „dziury” w lesie zwartym drzewostanem. 
Przyczyniła się do tego także aktywna działalność na-
sadzeniowa prowadzona w gminie Szczawnica przez 
Nadleśnictwo Krościenko.

Ryc. 5. Zmiany w powierzchni terenów zabudowach oraz nieużytków [% powierzchni całkowitej] w latach 1980–2005.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUS Kraków
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zanych z produkcją rolniczą (jak np. obsada zwie-
rząt gospodarskich, poziom nawożenia mineralne-
go i naturalnego, czy też wielkość wprowadzanego 
do zlewni ładunku NPK) ulegały stałemu zmniej-
szaniu praktycznie już od lat 80. Pośród pogłowia 
zwierząt gospodarskich największy spadek dotyczył 
trzody chlewnej, a także koni, nieco mniejszy bydła. 

Pogłowie owiec uległo w większym stopniu ograni-
czeniu w zlewni górnej Raby, a szczególnie na obsza-
rze mniejszych zlewni dopływów Raby, choć w licz-
bach bezwzględnych liczba owiec w tych zlewniach 
była znacznie mniejsza niż na obszarze samej zlew-
ni Raby, głównie w jej górnym biegu (okolice Raby 
Wyżnej i Rabki).

Dynamikę tych zmian można jednak podzielić na 
2 etapy (tab. 1). W pierwszym okresie analizy (lata 
1980–1992) dynamika ta była średnio dwukrotnie 
mniejsza niż w latach 1993–2005. W zlewni górnego 
Dunajca nastąpił bardziej dynamiczny spadek wiel-
kości ładunku NPK, przy nieco mniejszym (szczegól-

nie w drugim okresie 1993–2005) ograniczeniu wiel-
kości obsady zwierząt. Różnice te nie przekraczały 
jednak od kilku do maksimum 10% i wynikały z fak-
tu, iż w zlewni górnego Dunajca, mimo że zawsze sto-
sowano mniejsze dawki nawozów mineralnych, to ich 
zmniejszenie było znaczniejsze niż w zlewni górnej 
Raby. W 1980 r. zużycie czystych składników NPK 

z nawozów mineralnych wynosiło śred-
nio w zlewni górnego Dunajca 70,4 kg/ha 
UR, a w zlewni górnej Raby aż 108,8 
kg/ha UR. Do 2005 r. zużycie to spadło 
w przypadku górnego Dunajca o 55,4 kg, 
a górnej Raby aż o 69,3 kg/ha UR. Po-
kazuje to różnice w strukturze rolniczej 
obu zlewni, gdzie górny Dunajec charak-
teryzował się zawsze bardziej tradycyj-
nymi, niskonakładowymi formami użyt-
kowania i produkcji rolniczej.

Wyraźne zmniejszenie wielkości na-
noszonego na powierzchnię zlewni ła-
dunku NPK związane ze spadkiem 
pogłowia zwierząt oraz poziomu nawo-
żenia musiało pociągnąć za sobą konse-
kwencje w postaci wspomnianych wcze-
śniej zmian w strukturze użytkowania 
ziemi.

Istotne i dynamiczne zmiany nastą-
piły również w zakresie pozarolniczych 
parametrów infrastrukturalnych. Doty-

czyło to między innymi infrastruktury sanitacyjnej. 
W ciągu ostatnich 25 lat nastąpił wyraźny rozwój 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Długość sieci 
kanalizacyjnej w zlewni Raby wzrosła średnio od 
kilku (dla poszczególnych gmin lub miejscowości, 
jak np. w zlewni Mszanki, gdzie usytuowana jest 
miejscowość Mszana Dolna) do nawet kilkudziesię-
ciu razy. W zlewni górnego Dunajca wydłużenie sieci 
kanalizacyjnej było znacznie większe i sięgało nawet 
kilkudziesięciokrotności. Jedynie w zlewni Grajcarka 
(gmina Szczawnica) wzrost ten był nieznaczny.

Liczba mieszkańców, którzy w tym czasie zostali 
podłączeni do sieci kanalizacyjnej była zróżnicowana. 

Fot. 3. Zlewnia górnej Raby – rozproszona zabudowa. 
Fot. M. Kopacz

Tabela 1. Procentowy spadek pogłowia zwierząt gospodarskich w latach 1980–2005 w zlewni górnego 

Dunajca i górnej Raby

Zlewnia
Bydło Trzoda chlewna Owce Konie

Spadek pogłowia od 1980 do 2005 r. [%]

Górnego Dunajca 67,1 86,5 67,9 81,6

Górnej Raby 71,4 80,3 80,0 78,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUS Kraków
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Wzrosła ona w latach 1980–2005 średnio dwu- do 
kilkukrotnie, a w przypadku zlewni Mszanki 5-krot-
nie, natomiast w górnej części zlewni Raby po prze-
krój w Rabie Wyżnej ponad 10-krotnie. W zlewni gór-
nego Dunajca najwięcej osób korzystających z sieci 
kanalizacyjnej przybyło w zlewni Białki – 4-krotne 
zwiększenie.

Podsumowanie

Przeobrażenia użytkowe i strukturalne, jakie nastą-
piły w zlewniach górnego Dunajca i Raby w ostatnich 
dwudziestu kilku latach objęły wiele sfer życia spo-
łecznego i gospodarczego. Dynamicznym zmianom 
podlegała między innymi produkcja rolnicza, co zwią-
zane było z długofalowymi zmianami użytkowo-prze-
strzennymi. Wielkość i zmiany w zakresie produkcji 
rolniczej determinowały po części czynniki natural-
ne, ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrolo-
giczne, ale szczególnie zmiany społeczno-gospodarcze 
i związana z nimi zmienna koniunktura ekonomicz-
no-gospodarcza na rynku rolnym.

Zaobserwowano wyraźne ograniczenie wielkości 
pogłowia zwierząt gospodarskich. Obsada zwierząt 
zmniejszyła się z poziomu średnio 1,5 do około 0,4 
DJP/ha UR. Wielkość nanoszonego ładunku NPK 
pochodzenia rolniczego zmniejszyła się o kilkadzie-
siąt procent.

Równie ważne były zmiany w użytkowaniu zie-
mi. Powierzchnia użytków rolnych zmniejszyła się 
o około 11%, natomiast w górnych partiach zlewni 
nawet o 20%. Najwięcej ubyło gruntów użytkowa-
nych płużnie – nawet do 30% ogólnej powierzchni 
analizowanych zlewni. W obrębie użytków zielonych 
nastąpiło zwiększenie powierzchni łąk, przy stagnacji 
powierzchni pastwisk. Część gruntów ornych zosta-
ła zastąpiona trwałymi użytkami zielonymi, w tym 
szczególnie łąkami, często w wyniku zaniechania 
użytkowania; pola orne ulegały samozadarnieniu. 
Powierzchnia lasów w przeciwieństwie do terenów 
rolnych nie uległa większym zmianom.

Przeobrażenia infrastrukturalne ukierunkowane 
są w ostatnich latach na działania o charakterze tu-
rystycznym, a także na rozwój sanitacyjny. Niewąt-
pliwie przyczyniły się do tego fundusze unijne, do-
stępne w programach preferujących zrównoważony 
rozwój technologiczny obszarów wiejskich. W zlewni 
górnej Raby wzrost powierzchni terenów zabudowa-
nych oraz pozostałych gruntów był wyraźny (około 
5–7%), w gminie Raba Wyżna nawet 21%, a dla do-
pływów Raby w zlewni Bysinki i Trzemeśnianki – 
21–23%.

Istotne i dynamiczne zmiany nastąpiły również 
w zakresie pozostałych parametrów infrastruktu-

ralnych. Dotyczyło to między innymi infrastruktury 
sanitacyjnej. Rozbudowała się sieć kanalizacyjna.

Jak widać, kształtowanie przestrzeni użytkowej 
górskich i pogórskich obszarów zlewniowych musi 
uwzględniać zarówno czynniki rolnicze i pozarolni-
cze, a szczególnie proporcje zmian czasowych i prze-
strzennych pomiędzy nimi. Tylko wtedy zapewnimy 
tym terenom zrównoważony, a zarazem wielofunk-
cyjny rozwój.
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W niniejszym artykule, omawiającym w dalszym cią-
gu problemy związane z oceną oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko, skupimy się na sprawach 
bardziej praktycznych, zwłaszcza z punktu widzenia 
inwestora. Przedstawimy zagadnienia warunkujące 
realizację danego przedsięwzięcia, w tym opiniowa-
nie i wydawanie uzgodnień, a także schematyczne 
drogi postępowania w konkretnych przypadkach. 
Kolejnym zagadnieniem będą problemy prawno-
środowiskowe związane z obszarami wyznaczonymi 
w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 
2000 w kontekście oceny oddziaływania przedsię-
wzięć. Zostanie tu przedstawiony schemat przybli-
żający zasady wydawania pozwolenia na budowę 
dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko. W naszym kraju poszerzanie tej sieci 
ciągle budzi jeszcze obawy objawiające się w licznych 
pytaniach o możliwość jej realizacji, a zarazem zakre-
su ograniczeń w odniesieniu do rozwoju gospodarcze-
go społeczności lokalnych.

Podejmowanie prawidłowych, wyważonych spo-
łecznie i ekologicznie decyzji administracyjnych, 
w tym również uwzględniających wspólnotowe zobo-
wiązania Polski, zaowocuje zmniejszeniem liczby 
sytuacji konfliktowych. Występują one zarówno na 
poziomie krajowym, gdzie konflikty przebiegają na 
osi inwestor – organ wydający decyzję, jak i na arenie 
unijnej, gdzie po jednej stronie występuje Komisja 
Europejska, a po drugiej dane państwo członkowskie, 
w tym przypadku nasz kraj.

1. Uzgadnianie i opiniowanie warunków 
realizacji przedsięwzięcia

Istotnym elementem prac dotyczących rozpozna-
nia oddziaływania danej inwestycji na środowisko 
jest kontrola merytoryczna zawartości dokumenta-
cji, która służy do wyrażenia ewentualnej zgody na 
zaproponowane przez inwestora warunki realizacji 
przedsięwzięcia.

W tym zakresie prowadzone będą konsultacje 
z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i or-
ganem inspekcji sanitarnej. Podczas gdy pierwszy 
będzie uzgadniał warunki realizacji planowanego 
przedsięwzięcia, drugi będzie je tylko opiniował. Wy-
danie pozytywnych stanowisk wymienionych urzę-
dów (opinii oraz uzgodnień) będzie się wiązać z ana-
lizą następujących dokumentów:
  •  wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach 

środowiskowych,
  •  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śro-

dowisko,
  •  wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego,

Dokument stanowi także informacja o braku planu 
zagospodarowania, choć wymóg ten nie będzie doty-
czyć takich przedsięwzięć, jak drogi publiczne, linie 
kolejowe o znaczeniu państwowym, przedsięwzięcia 
związane z EURO 2012, a także poszukiwanie i roz-
poznawanie złóż kopalin.

W przypadku stwierdzenia braków merytorycz-
nych w przedłożonej dokumentacji regionalny dy-
rektor ochrony środowiska i właściwy inspektor sani-
tarny powinni wezwać wnioskodawcę do ich uzupeł-
nienia. Zaniechanie, pomimo parokrotnych wezwań, 
złożenia przez przedsiębiorcę-wnioskodawcę, dodat-
kowych niezbędnych informacji, może skutkować po-
stanowieniem o odmowie dalszych czynności związa-
nych z uzgodnieniami.

Uzgodnienie regionalnego dyrektora ochrony śro-
dowiska następuje w drodze postanowienia. Będzie 
ono wydawane na podstawie art. 106 kpa określają-
cego zasady zasięgania stanowisk innych organów 
przed dokonaniem rozstrzygnięcia. W sentencji po-
stanowienia podaje się warunki realizacji przedsię-
wzięcia, które zapewnią ograniczenie emisji i uciąż-
liwych czynników, oraz przedstawiają stanowisko 
w sprawie konieczności przeprowadzania ponownej 
oceny oddziaływania na środowisko – i w czasie jej 
trwania – ewentualnej oceny transgranicznej.

Beata Domagała, Stanisław Twardy

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
w świetle Ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
(Dz.U. Nr 199 poz. 1227)

CZĘŚĆ II
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Uzasadnienie rozstrzygnięcia powinno obejmo-
wać analizę stanu prawnego i faktycznego. Regio-
nalny dyrektor ochrony środowiska powinien podać 
w miarę szczegółowo przyczyny stwierdzenia ewen-
tualnej konieczności ponownej oceny oddziaływania 
na środowisko, przy czym zgodnie z ustępem 5 art. 77 
ustawy OOŚ może nałożyć taki obowiązek, jeśli:
  •  analizowana dokumentacja (i w ogóle dostępne 

informacje) nie pozwala w sposób wystarczający 
ocenić oddziaływania planowanego przedsięwzię-
cia na środowisko,

  •  negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko 
może się kumulować z oddziaływaniem innych 
przedsięwzięć,

  •  planowane przedsięwzięcie może oddziaływać 
między innymi na obszary NATURA 2000 oraz 
na pozostałe formy ochrony przyrody.

W świetle wcześniejszych ustaleń nie ma przeszkód, 
aby również organ inspekcji sanitarnej podniósł 
w swej opinii potrzebę powtórnej oceny oddziały-
wania na środowisko, przy czym nie powinien się 
on kierować możliwością oddziaływania na obszary 
NATURA 2000. Oba postanowienia powinny zostać 
wydane w ciągu 30 dni od otrzymania niezbędnych 
dokumentów. Jednocześnie niewydanie opinii przez 
inspekcję sanitarną w tym terminie traktuje się jako 
brak zastrzeżeń.

Podpisane stanowiska powinny zostać przekazane 
stronom postępowania, nie będzie im jednak przysłu-
giwało prawo do wniesienia zażalenia. Oprócz stron 
uzgodnienie i opinię otrzymuje organ właściwy do 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach.

2. Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach

Organy wydające decyzję o środowiskowych uwarun-
kowaniach to przeważnie wójt, burmistrz lub pre-
zydent miasta. Niekiedy takie decyzje wydaje też 
regionalny dyrektor ochrony środowiska, starosta 
lub dyrektor regionalnej dyrekcji lasów państwo-
wych.

Przed przystąpieniem do przygotowywania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach organ prowa-
dzący postępowanie musi sprawdzić, czy planowane 
przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego. Oczywi-
ście nie dotyczy to sytuacji, gdy taki plan nie został 
uchwalony. Wymóg porównania planowanej inwesty-
cji z przywołanym wyżej aktem prawa miejscowego 
nie ma zastosowania w przypadku dróg publicznych, 
linii kolejowych o znaczeniu państwowym, przedsię-

wzięć związanych z EURO 2012 oraz poszukiwaniem 
i rozpoznawaniem złóż kopalin.

Jeśli planowane przedsięwzięcie nie jest zgodne 
z planem miejscowym wydaje się decyzję odmowną. 
Odmowa ustalenia uwarunkowań środowiskowych 
powinna nastąpić również wtedy, gdy z oceny oddzia-
ływania na środowisko wynika zasadność realizacji 
przedsięwzięcia w innym wariancie niż proponowa-
ny przez wnioskodawcę, na który ten ostatni się nie 
zgadza. Dopiero po uzyskaniu jego akceptacji organ 
może dopuścić realizację.

Kolejnym powodem wydania odmownej decyzji 
będzie znacząco negatywne oddziaływanie na obszar 
NATURA 2000 zwłaszcza, jeżeli istnieje możliwość 
realizacji przedsięwzięcia w wariancie mniej szkodli-
wym. Natomiast gdy zostanie wykazany brak takiego 
wariantu, to znajduje zastosowanie art. 34 ustawy 
o ochronie przyrody, zezwalający na realizację przed-
sięwzięcia szkodzącego takim obszarom, jeżeli wyni-
ka ono z nadrzędnego interesu publicznego, a inwe-
stor wykona kompensację przyrodniczą.

Gdyby jednak działalność taka znacząco i negatyw-
nie wpływała na gatunki lub siedliska priorytetowe, 
wówczas decyzja o środowiskowych uwarunkowa-
niach może zostać wydana po stwierdzeniu braku 
rozwiązań alternatywnych, tylko w celu ochrony 
zdrowia i życia ludzi, zapewnienia bezpieczeństwa 
powszechnego, uzyskania korzystnych następstw 
o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przy-
rodniczego lub w celu wynikającym z wymogów nad-
rzędnego interesu publicznego. W tak skomplikowa-
nym przypadku ostateczną decyzję musi poprzedzić 
pozytywna opinia Komisji Europejskiej. Również 
niezbędnym warunkiem jest wykonanie stosownej 
kompensacji przyrodniczej.

W treści decyzji (na jej początku) muszą być przy-
wołane podstawy prawne, natomiast w osnowie 
trzeba wskazać wymagania związane z realizacją 
i funkcjonowaniem przedsięwzięcia. Wymagania te 
są syntezą wyników pochodzących z raportu, kon-
sultacji społecznych, uzgodnień i opinii, a niekiedy 
konkluzji oceny transgranicznej. Dodatkowo w sen-
tencji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
trzeba uwzględnić wymagania dotyczące ochrony 
środowiska.

Poza listą zaleceń dotyczących realizacji i funk-
cjonowania przedsięwzięcia organ wydający decyzję 
może nałożyć obowiązek przeprowadzenia ponownej 
oceny oddziaływania na środowisko, bądź też od niej 
odstąpić. Niekiedy ponowna ocena jest obligatoryjna. 
Na przykład organ wydający decyzje musi stwierdzić 
taką potrzebę, gdy informacje dostępne w raporcie 
nie wystarczają do pełnej oceny wpływu planowa-
nego przedsięwzięcia na środowisko, bądź jego reali-
zacja będzie się wiązać z możliwością negatywnych 
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skutków dla obszarów NATURA 2000 i dla innych 
form ochrony przyrody, albo kiedy zaistnieje ryzyko 
kumulacji oddziaływań. Nałożone na przedsiębiorcę 
warunki i obowiązki powinny zostać przekonująco 
uzasadnione.

W każdej decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach pod uzasadnieniem musi się znaleźć poucze-
nie o przysługujących w stosunku do niej środkach 
odwoławczych. Decyzję taką dołącza się do wniosku 
o wydanie kolejnych decyzji inwestycyjnych, które 
będą niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. Sche-
matyczny tok postępowania zmierzający do uzyska-
nia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

rozpatrzymy poniżej w odniesieniu do przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco (schemat 1) lub potencjal-
nie (schemat 2) oddziaływać na środowisko.

2.1.  Schematy postępowania dla przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko

Przedsiębiorca, składając wniosek o ustalenie uwa-
runkowań środowiskowych, zwraca się do organu 
administracji (najczęściej wójta, burmistrza, prezy-
denta miasta) z prośbą o ustalenie zakresu raportu; 
równocześnie przedkłada kartę informacyjną przed-

Schemat 1

Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
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sięwzięcia. Organ z kolei zwraca się do regionalne-
go dyrektora ochrony środowiska i powiatowego in-
spektora sanitarnego o opinię w tej sprawie, która 
powinna być wydana w ciągu 14 dni. Tylko procedura 
tzw. scopingu kończy się wydaniem (po 30 dniach) 
stosownego postanowienia na podstawie artykułu 
123 kpa. Na opinię regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska oraz powiatowego inspektora sanitarne-
go – jak również na postanowienie organu prowadzą-
cego postępowanie – nie przysługuje wnioskodawcy 
zażalenie.

Po określeniu zakresu raportu organ zawiesza 
postępowanie w drodze postanowienia, na które przy-
sługuje prawo do zażalenia, do czasu przedłożenia 

gotowej dokumentacji. Jeżeli przedsiębiorca nie chce 
lub nie musi korzystać z możliwości określenia zakre-
su raportu, załącza go do wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach okre-
ślonych w art. 66 ustawy OOŚ.

Dopiero złożenie wniosku razem z raportem o od-
działywaniu przedsięwzięcia na środowisko pozwala 
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta po-
dać stosowne informacje do wiadomości publicznej 
i umożliwia zainteresowanym składanie uwag i wnio-
sków w ciągu 21 dni, a następnie przeprowadzić roz-
prawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

Ustalenie uwarunkowań środowiskowych wyma-
ga (poza konsultacjami społecznymi) uzgodnienia 

Schemat 2

Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
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regionalnego dyrektora ochrony środowiska i zaopi-
niowania przez inspektora sanitarnego w trybie art. 
106 kpa.

Organ gminy, występując o uzgodnienie i opi-
nię, przedkłada wniosek o wydanie decyzji, raport 
o oddziaływaniu na środowisko oraz wyrys i wypis 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, (jeśli został on uchwalony), przy czym ustawa 
OOŚ określa wyjątki od tego obowiązku. Wydawa-
nie postanowień, bez możliwości wnoszenia zażaleń, 
będzie trwało 30 dni.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
rozpatruje wniosek inwestora wraz z załącznikami (w 
tym z raportem), stanowiska właściwych organów, 
uwagi i wnioski opinii publicznej oraz ewentualne 
wyniki oceny transgranicznej. Informacje o wszyst-
kich etapach oceny oddziaływania na środowisko 
(w tym o udziale społeczeństwa) muszą się znaleźć 
w uzasadnieniu do decyzji. Ponadto organ musi 
powiadomić ogół o wydaniu decyzji i o możliwościach 
zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją spra-
wy. Na tym etapie postępowania strony niezadowolo-
ne z ustaleń zawartych w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach mogą się od niej odwołać.

Przebieg procedury zmierzającej do wydania de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wygląda 
nieco inaczej dla inwestycji liniowych (dróg, linii kole-
jowych, gazociągów, rurociągów, linii elektroenerge-
tycznych itp.) oraz sztucznych zbiorników wodnych, 
które kwalifikują się do kategorii przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
W tym przypadku decyzję środowiskową wydaje re-
gionalny dyrektor ochrony środowiska, a jedynym or-
ganem biorącym udział w procedurze jest wojewódzki 
inspektor sanitarny. Poza tym przebieg postępowa-
nia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
przypomina scenariusz omówiony wyżej.

2.2. Schemat postępowania dla przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na środowisko odbywa się inaczej. 
Jej przebieg ilustruje schemat 2. Do wniosku o wyda-
nie decyzji inwestor zawsze dołącza kartę informacyj-
ną przedsięwzięcia. Kolejnym etapem procedury jest 
przesądzenie, czy prowadzenie oceny oddziaływania 
na środowisko jest wymagane. O takim obowiązku 
rozstrzyga organ gminy po zasięgnięciu niewiążących 
opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
i powiatowego (najczęściej) inspektora sanitarnego, 
do których nie przysługuje zażalenie.

Jeżeli planowane przedsięwzięcie wiąże się m.in. 
z zastosowaniem nowych technologii, budzi sprze-
ciw okolicznej ludności, może negatywnie wpłynąć 
na chronioną faunę lub florę bądź stwarza zagrożenie 
oddziaływania transgranicznego, ocena oddziaływa-
nia na środowisko będzie wymagana. Wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta nakłada ten obowiązek w for-
mie postanowienia, od którego przysługuje zażalenie. 
Organ określa zakres raportu o oddziaływaniu przed-
sięwzięcia na środowisko. Po sporządzeniu raportu 
wnioskodawca przedkłada go do urzędu. Następnie 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta do wiado-
mości publicznej podaje informacje o tym wniosku 
i o raporcie. Zawiadamia także społeczeństwo o moż-
liwości składania uwag i wniosków w ciągu 21 dni. 
W ramach postępowania z udziałem społeczeństwa 
może zostać przeprowadzona rozprawa administra-
cyjna otwarta dla publiczności.

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowi-
sko wymaga (poza udziałem społeczeństwa) uzgod-
nienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
i zaopiniowania przez inspekcję sanitarną w trybie 
artykułu 106 kpa. Organ gminy, występując o uzgod-
nienie i opinię, przedkłada wniosek o wydanie decy-
zji, raport o oddziaływaniu na środowisko oraz wy-
rys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Wydawanie tych postanowień, do 
których stronom nie przysługuje zażalenie, będzie 
trwało 30 dni.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach poprzedzonej oceną oddziaływania 
na środowisko wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
rozpatruje wniosek inwestora wraz z załącznikami 
(w tym również raportem o oddziaływaniu na środo-
wisko), otrzymane uzgodnienie i opinię oraz uwagi 
i wnioski opinii publicznej, a także ewentualne wyni-
ki oceny transgranicznej.

Jeśli organ prowadzący postępowanie zrezygnu-
je z obowiązku prowadzenia oceny, wójt, burmistrz 
prezydent miasta wyda decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, której integralną częścią będzie 
karta informacyjna przedsięwzięcia i jego charak-
terystyka.

Strony postępowania niezadowolone z ustaleń za-
wartych w decyzji mogą się od niej odwołać. Decyzję 
tę należy również podać do publicznej wiadomości.

3. Ponowna ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko

Często informacje dotyczące planowanego przedsię-
wzięcia są zbyt ogólne i nieprecyzyjne, aby w pełni 
zidentyfikować możliwe oddziaływania oraz zapro-
ponować ostateczną listę działań zapobiegawczych 
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tecznych rozwiązań projektowych i technicznych. 
Dlatego też należy przyjąć, że w ramach wydawania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podda-
no analizie i ostatecznie zaakceptowano lokalizację 
działalności (wybraną z różnych proponowanych wa-
riantów), zaś druga procedura da pełen obraz jej od-
działywań i pozwoli na precyzyjne zaproponowanie 
działań eliminujących, ograniczających i łagodzących 
możliwe negatywne skutki dla środowiska.

Procedura ponownej oceny może zostać przepro-
wadzona, jeśli:
   –  taki obowiązek wskazano wcześniej w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach,
  –  na wniosek inwestora,
  –  w przypadku zmian dotyczących przedsięwzięcia 

względem ustaleń zapisanych w decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach.

4. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia 
na obszar NATURA 2000

W świetle artykułu 33, ustęp 1 ustawy o ochronie 
przyrody, zabrania się wszelkich działań mogących – 
osobno lub w połączeniu z innymi czynnościami – zna-
cząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obsza-
ru NATURA 2000. W tym przypadku chodzi przede 
wszystkim o to, aby nie pogorszyć stanu siedlisk przy-
rodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, 
dla których ochrony wyznaczono ten obszar. Chodzi 
też o to, aby jakimikolwiek działaniami nie wpłynąć 

negatywnie na gatunki, dla których ochrony wyzna-
czono obszar NATURA 2000, oraz aby nie pogorszyć 
integralności obszaru lub jego powiązania z innymi 
obszarami. Przepis z ustępu 2 artykułu 33 tej usta-
wy rozciąga opisane wyżej zakazy na proponowane 
obszary siedliskowe.

i łagodzących. Będzie to dotyczyło zwłaszcza postę-
powań w sprawie oceny oddziaływania na środowi-
sko, które przeprowadzono przed uzyskaniem decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
kiedy to inwestorzy rzadko dysponują wyczerpują-
cymi danymi na temat inwestycji. Ponadto w cią-
gu ustawowych czterech lat obowiązywania decyzji 
o uwarunkowaniach środowiskowych, mogą się zmie-
nić okoliczności, w których analizowano planowane 
przedsięwzięcie i jego potencjalny wpływ na środo-
wisko.

W podobnych sytuacjach będzie zasadne, a nie-
kiedy wręcz wymagane, powtórzenie postępowa-
nia. Będzie ono nawiązywać do zasad prowadzenia 
oceny przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Niektóre jego elementy będą 
przebiegały tak samo, choć nie wszystkie będą iden-
tyczne, gdyż:
1.  Ponowna ocena oddziaływania na środowisko 

będzie się odbywać w ramach wydawania:
•  decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o za-

twierdzeniu projektu budowlanego oraz decy-
zji o pozwoleniu na wznowienie robót budow-
lanych, wydawanych na podstawie ustawy 
o prawie budowlanym,

•  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej wydawanej zgodnie z ustawą o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwa-
nej dalej „specustawą” drogową,

•  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
w zakresie lotniska użytku publicznego, wyda-
wanej na podstawie ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie lotnisk użytku publicznego.

2.  Powtórna ocena oddziaływania na środowi-
sko będzie przeprowadzana przed uzgodnieniem 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Tym 
samym jej rezultaty zostaną zapisane w formie 
postanowienia, a nie decyzji administracyjnej. 
Inaczej też niż przy wydawaniu decyzji o uwa-
runkowaniach środowiskowych za część oceny – 
konsultacje społeczne – odpowiada tutaj nie organ 
prowadzący procedurę oceny oddziaływania na 
środowisko, lecz ten, kto wydaje rozstrzygnię-
cie. Ponadto inny będzie też zakres dokumenta-
cji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
składanej wraz z wnioskiem o pozwolenia wyda-
wane w trybie ustawy o prawie budowlanym lub 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej czy 
zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lot-
niska użytku publicznego.

Raport opracowywany na potrzeby ponownej proce-
dury musi nawiązywać do szczegółowych, ale osta-

Fot. 1. Przejście dla zwierząt nad ciągiem 
drogi kołowej. Fot. B. Domagała
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Planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco 
oddziaływać na obszar NATURA 2000, a które nie 
są bezpośrednio związane z jego ochroną lub z niej 
nie wynikają, wymagają przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na ten obszar na zasadach określo-
nych w ustawie OOŚ. Dopiero jej wyniki wykażą, 
czy przedsięwzięcie będzie mogło zostać zrealizo-
wane.

Rozważania o ocenie takiego oddziaływania trzeba 
zacząć od zdefiniowania terminu „znacząco negatyw-
ne oddziaływanie” na obszar NATURA 2000. Umie-
jętność identyfikacji takiego wpływu wydaje się klu-
czowa z punktu widzenia rozwoju inwestycji w Pol-
sce, zwłaszcza na obszarach cennych przyrodniczo 
lub w ich sąsiedztwie. Oddziaływanie na omawiany 
obszar wiąże się z rozpoznaniem działań mogących 
w szczególności spowodować:
  •  pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub 

siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 
ochrony utworzono obszar NATURA 2000,

  •  zaburzenie integralności obszaru NATURA 2000 
lub jego powiązań przestrzennych z innymi obsza-
rami.

Oddziaływanie takie może zatem wpływać negatyw-
nie na świat roślin i zwierząt, a zwłaszcza na gatunki, 
dla których ochrony wyznaczono chroniony obszar. 
Nowością jest oddzielenie samej oceny oddziaływa-
nia na środowisko od oceny oddziaływania na obszar 
NATURA 2000 w przypadku tych projektów, które 
nie należą do I lub II grupy przedsięwzięć.

Każda decyzja administracyjna zezwalająca na 
realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco od-
działywać na obszar NATURA 2000 (a które nie 
należy do I lub II grupy przedsięwzięć) zostanie po-
przedzona określonym tokiem postępowania. Proce-
dura oceny oddziaływania na taki obszar rozpoczy-
na się, gdy organ administracji architektoniczno-
budowlanej stwierdzi, że we wniosku o pozwolenie 
na budowę (lub zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej) dokonano zmian w stosunku do wymagań 
określonych w decyzji o uwarunkowaniach środo-
wiskowych.

Do decyzji, do których uprawniony organ musi 
orzec, czy planowana działalność może szkodzić ob-
szarowi NATURA 2000, należą w szczególności:
  •  decyzje inwestycyjne wymienione w ustępie 1 

artykułu 72 ustawy OOŚ,
  •  decyzje pozostałe, niepodane w artykule 72 ww. 

ustawy, np. koncesje geologiczne, pozwolenia 
wodnoprawne, zezwolenia na usunięcie drzew, 
krzewów, wywrotów, wiatrołomów itp.,

  •  pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie 
sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w pol-
skich obszarach morskich.

Do wniosku o wydanie decyzji nie dodaje się żadnych 
załączników wymaganych przepisami ustawy OOŚ. 
Będą one potrzebne dopiero wtedy, gdy organ wła-
ściwy do wydania decyzji stwierdzi, że planowana 
działalność może potencjalnie znacząco oddziaływać 
na obszar NATURA 2000. Wówczas wyda on postano-
wienie o obowiązku dostarczenia właściwemu regio-
nalnemu dyrektorowi ochrony środowiska następu-
jących dokumentów:
  •  wniosku o wydanie decyzji,
  •  karty informacyjnej przedsięwzięcia,
  •  wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego (lub informacji o jego 
braku).

  •  kopii mapy ewidencyjnej (poświadczonej przez 
właściwy organ obejmującej przewidywany te-
ren), na której będzie naniesione realizowane 
przedsięwzięcie wraz z obszarem jego oddziały-
wania. W przypadku przedsięwzięć wymagają-
cych koncesji geologicznych i decyzji określają-
cej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, 
również mapy sytuacyjno-wysokościowej, w odpo-
wiedniej skali.

Po otrzymaniu wymienionych dokumentów w ciągu 
14 dni regionalny dyrektor ochrony środowiska 
podejmuje decyzję o dalszym przebiegu postępowa-
nia administracyjnego. Kieruje się przy tym uwa-
runkowaniami służącymi do przesądzenia o obo-
wiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjal-
nie znacząco na nie wpływać. W razie potwierdzenia 
podejrzeń, regionalny dyrektor ochrony środowiska 
nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddzia-
ływania przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000 
w drodze postanowienia, na które przysługuje zaża-
lenie. Równocześnie nakaże inwestorowi powtórne 
przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsię-
wzięcia na obszar NATURA 2000, określając też jego 
zakres.

Ocena oddziaływania na ten obszar rozpoczyna się 
wraz ze złożeniem kompletnego raportu o oddziały-
waniu przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000. 
Dokument powinien jednak zostać złożony do regio-
nalnego dyrektora ochrony środowiska, który w ra-
zie stwierdzenia braków w dokumentacji nie może 
wezwać wnioskodawcy do ich usunięcia. Występuje 
on też do organu wydającego decyzję o zapewnienie 
udziału zainteresowanych w konsultacjach społecz-
nych. Po ich zakończeniu organ przekazuje regional-
nemu dyrektorowi wszystkie uwagi i wnioski oraz 
ewentualnie protokół z rozprawy administracyjnej. 
Dyrektor odpowiada za ich rozpatrzenie, a także przy-
gotowanie informacji dotyczących konsultacji spo-
łecznych. 
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Uzgodnienie może być wydane tylko w przypadku:
  •  stwierdzenia braku znacząco negatywnego od-

działywania planowanego przedsięwzięcia na ob-
szar NATURA 2000,

  •  stwierdzenia możliwości znacząco negatywnego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
obszar NATURA 2000, ale tylko w odniesieniu do 
przedsięwzięć wynikających z nadrzędnego inte-
resu publicznego, wobec których brakuje rozwią-
zań alternatywnych i pod warunkiem wykonania 
kompensacji przyrodniczej.

W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco 
negatywnie oddziaływać na siedliska i gatunki prio-
rytetowe uzgodnienie może zostać wydane wyłącznie 
w celu: ochrony zdrowia i życia ludzi, zapewnienia 
bezpieczeństwa powszechnego, uzyskania korzyst-
nych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla 
środowiska przyrodniczego wynikających z koniecz-
nych wymogów nadrzędnego interesu 
publicznego, i to po uzyskaniu opinii 
Komisji Europejskiej.

W pozostałych sytuacjach regional-
ny dyrektor ochrony środowiska ma 
obowiązek odmówić uzgodnienia wa-
runków realizacji przedsięwzięcia.

Jak wszystkie uzgodnienia wyda-
wane na potrzeby decyzji administra-
cyjnej, również to będzie udzielane na 
podstawie artykułu 106 kpa. W osno-
wie regionalny dyrektor ochrony środo-
wiska przedstawia warunki realizacji 
przedsięwzięcia, obejmujące; przygo-
towanie analizy porealizacyjnej (tylko 
w przypadku przedsięwzięć wymaga-
jących pozwoleń na budowę), zapobie-
ganie, ograniczanie oraz monitorowa-
nie oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, a także przeprowadzenie 
kompensacji przyrodniczej. Uzasad-
nienie postanowienia uzgadniającego powinno obej-
mować analizę stanu prawnego i faktycznego oraz 
wyjaśnienie powodów nałożenia poszczególnych wa-
runków.

Uzgodnienie powinno zostać wydane w ciągu 45 
dni od otrzymania raportu. Stronom postępowania 
nie przysługuje zażalenie na postanowienie.

Po zakończeniu oceny oddziaływania na obszar 
NATURA 2000 i dokonaniu uzgodnienia nie będzie 
przeszkód, aby podjąć postępowanie w sprawie wyda-
nia decyzji. Organ prowadzący procedurę w sprawie 
jej wydania jest związany postanowieniem regional-
nego dyrektora ochrony środowiska. Jeżeli regional-
ny dyrektor odmówi uzgodnienia warunków realiza-
cji przedsięwzięcia, wydaje się decyzję odmowną.

Decyzje wydane po przeprowadzeniu oceny oddzia-
ływania na obszar NATURA 2000 podlegają obowiąz-
kowi upublicznienia.

5. Schemat wydawania pozwolenia 
na budowę

Przebieg postępowania prowadzonego w sprawie 
pozwolenia na budowę dla przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000 
przedstawiono na schemacie 3.

Postępowanie inicjuje inwestor składając wniosek 
w zakresie wymaganym ustawą o prawie budow-
lanym. Z kolei organ administracji budowlanej, po 
przeanalizowaniu złożonych dokumentów i stwier-
dzeniu, że planowany obiekt może potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na obszar NATURA 2000, nakłada 
obowiązek przedstawienia właściwemu regionalne-

mu dyrektorowi ochrony środowiska odpowiedniej 
dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsię-
wzięcia. Inwestor razem z kartą przekazuje wnio-
sek o wydanie pozwolenia na budowę, kopię mapy 
ewidencyjnej lub mapę sytuacyjno-wysokościową, 
a także wyrys i wypis z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, bądź informację o jego 
braku, przy czym ustawa OOŚ określa wyjątki od 
tego obowiązku.

Po analizie wymienionej dokumentacji regionalny 
dyrektor ochrony środowiska stwierdza, czy przed-
sięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar 
NATURA 2000. W razie potwierdzenia takich podej-
rzeń, regionalny dyrektor nakłada swoim postano-
wieniem obowiązek zidentyfikowania ryzyka wystą-

Fot. 2. Dolina Nidy, ścieżka dydaktyczna w obrębie obszaru chronionego.
Fot. B. Domagała
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pienia negatywnych skutków dla takiego obszaru 
i sporządzenia stosownego raportu. Określa też jego 
zakres. W przypadku stwierdzenia braku możliwości 
znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 
NATURA 2000 stwierdza w drodze postanowienia, 
na które tym razem służy zażalenie; brak potrzeby 
przeprowadzania procedury.

Właściwy organ ma 14 dni na wydanie obu posta-
nowień. W tej ostatniej sytuacji organ administracji 
architektoniczno-budowlanej wydaje pozwolenie na 
budowę. Pozwolenia wydanego bez oceny oddziały-
wania na obszar NATURA 2000 nie podaje się do 
publicznej wiadomości. W przypadku nałożenia obo-
wiązku przeprowadzenia tej procedury regionalny 
dyrektor ochrony środowiska zwraca się do organu 
administracji architektoniczno-budowlanej o zapew-
nienie udziału społeczeństwa. Organ ten podaje sto-
sowne informacje do wiadomości publicznej i zapew-

nia wszystkim zainteresowanym możliwość składa-
nia uwag i wniosków w terminie 21 dni.

Poinformowanie opinii publicznej odbywa się 
w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie urzędu, 
zazwyczaj drogą obwieszczenie w miejscu planowa-
nego przedsięwzięcia, za pośrednictwem BIP, a nie-
kiedy przez zamieszczenie ogłoszenia w prasie. Or-
gan może przeprowadzić rozprawę administracyjną, 
otwartą dla społeczeństwa.

Po zakończeniu konsultacji społecznych, organ 
administracji architektoniczno-budowlanej przeka-
zuje jej rezultaty regionalnemu dyrektorowi ochro-
ny środowiska, który następnie analizuje dokumen-
tację sprawy oraz uwagi i wnioski społeczeństwa. 
Jeżeli stwierdzi, że działalność nie będzie zna-
cząco negatywnie oddziaływać na obszar NATU-
RA 2000, wydaje uzgodnienie warunków realizacji 
inwestycji.

Schemat 3

Wydawanie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na obszar NATURA 2000
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W przypadku możliwości wystąpienia takiego ryzy-
ka w odniesieniu do chronionego obszaru, uzgodnie-
nie może zostać wydane tylko wtedy, gdy przedsię-
wzięcie wynika z nadrzędnego interesu publicznego, 
brakuje rozwiązań alternatywnych – mniej szkodli-
wych (lub wcale nieszkodliwych) dla obszaru NATU-
RA 2000 – a inwestor wykona kompensację przyrod-
niczą. Jeśli jednak przedsięwzięcie może wpłynąć 
znacząco negatywnie na gatunki lub siedliska prio-
rytetowe, regionalny dyrektor może wyrazić na nie 
zgodę tylko z uwagi na ochronę zdrowia i życia ludzi, 
zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, uzy-
skanie korzystnych następstw o pierwszorzędnym 
znaczeniu dla środowiska przyrodniczego lub – gdy 
przedsięwzięcie wynika z koniecznych wymogów 
nadrzędnego interesu publicznego – potwierdzonego 
opinią Komisji Europejskiej.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska, uzgad-
niając bądź odmawiając uzgodnienia, powinien wy-
razić swoje stanowisko w terminie 45 dni w drodze 
postanowienia, na które nie będzie przysługiwało za-
żalenie, wydawanego na podstawie artykułu 106 kpa. 
Po otrzymaniu uzgodnienia i analizie zgromadzonych 
dowodów organ architektoniczno-budowlany wydaje 
pozwolenie na budowę. Informacja o tym fakcie do-
ciera do społeczeństwa tylko, jeśli była przeprowadzo-
na ocena. W uzasadnieniu decyzji powinny znaleźć 
się natomiast informacje o sposobie uwzględnienia 
warunków realizacji przedsięwzięcia określonych 
w uzgodnieniu regionalnego dyrektora ochrony śro-
dowiska. Strony mogą się odwołać od decyzji.

6. Zakończenie

Publikacja powstała z myślą o inwestorach oraz decy-
dentach. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. [Dz.U. 
Nr 199 poz. 1227 z 7 listopada 2008 r.] o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie jest 
bowiem aktem prawnym pozwalającym urzędnikom 
tworzącym raporty oraz wszelkiego rodzaju inwe-
storom sektora publicznego i prywatnego przebrnąć 
przez zawiłą ścieżkę oceny oddziaływania przedsię-
wzięcia na środowisko, w tym zwłaszcza na obszar 
NATURA 2000. Należy bowiem pamiętać, że obsza-
rów chronionych w ten sposób mamy już w naszym 
kraju stosunkowo wiele, a będą jeszcze pojawiać się 
nowe. Stąd też znajomość przepisów prawa związa-
nych z przebiegiem starań o możliwość inwestowania 
w obszarze NATURA 2000 przydatna będzie znacz-
nej liczbie obywateli. Ze względu na zainteresowanie 
tym problemem, znajdujące oddźwięk nie tylko wśród 
inwestorów, ale też na różnych szczeblach władzy 
(m.in. organy samorządowe; wójtowie, burmistrzo-
wie i prezydenci miast, starostowie oraz zarządy 

województw, organy administracji rządowej – okrę-
gowi inspektorzy rybołówstwa morskiego, dyrektorzy 
regionalnych zarządów gospodarki wodnej, regional-
ni dyrektorzy ochrony środowiska, wojewódzcy kon-
serwatorzy zabytków) chcieliśmy czytelnikom przy-
bliżyć jego złożoność, przedstawiając schematycznie 
kolejność postępowania w procesie starań o uzyska-
nie końcowego postanowienia. A że nie zawsze ono 
będzie zgodne z pierwotnymi życzeniami inwestorów, 
to już całkiem inna sprawa.
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Wstęp

Korzystanie z dóbr przyrody jest nieodzowną potrzebą 
człowieka umożliwiającą jego egzystencję na Ziemi. 
Wykorzystywanie przez ludzi dóbr przyrody może 
być bardzo różne. Nadmierne, prowadzi nie tylko 
do nadmiernej ich eksploatacji, marnotrawstwa, ale 
też zniszczeń środowiska, co w konsekwencji zagra-
ża samemu człowiekowi niemożnością przetrwania 
populacji ludzkiej w dłuższym okresie czasu z powodu 
katastrofy ekologicznej.

Człowiek może też wykorzystywać dobra przyrody 
w sposób rozsądnie umiarkowany, dbając o czystość 
wód, powietrza, gleby oraz tak korzystać z zasobów 
naturalnych, żeby zaspokajać potrzeby społeczeństw 
ludzkich, ale nie marnować ich. Takie postępowanie, 
które wprawdzie czerpie z zasobów środowiska przy-

rodniczego, ale środowiska przyrodniczego nie nisz-
czy ani nie degraduje, nazywamy ekorozwojem lub 
rozwojem zrównoważonym.

Rozwój zrównoważony może obejmować wszystkie 
dziedziny gospodarczej działalności człowieka.

Celem niniejszego opracowania jest omówienie 
zrównoważonego rozwoju w rolnictwie, a szczególnie 
górskim, gdyż jest to działalność gospodarcza, która 

niewłaściwie prowadzona może wywierać duży ujem-
ny wpływ na środowisko przyrodnicze.

Ujemne oddziaływanie rolnictwa 
na środowisko

Rolnictwo jest działalnością, bez której ludzkość nie 
jest w stanie się obejść, ponieważ dostarcza pożywie-
nia dla ludzi i pasz dla zwierząt. Wydawać się może, 
że rolnictwo nie jest działalnością nieprzyjazną dla 
środowiska przyrodniczego, ponieważ z przyrodą ma 
dużo wspólnego. Uprawia rośliny, utrzymuje zwie-
rzęta, wytwarza nawozy naturalne jak obornik czy 
kompost poprawiające żyzność gleby, wprowadza do 
płodozmianu strukturotwórcze mieszanki motylko-

wo-trawiaste itp. Pomimo tego rolnictwo 
od samego początku, kiedy było jeszcze 
bardzo prymitywne, aż do chwili obecnej, 
kiedy jest nowoczesne i w najwyższym 
stopniu zmechanizowane i zchemizowa-
ne, było i jest w jakiś sposób szkodliwe 
dla środowiska przyrodniczego (Kostuch 
2007). Początkowo niszczyło lasy (go-
spodarka żarowa, wyrąb) głównie po to, 
żeby pozyskać tereny pod uprawę roślin 
użytkowych dostarczających żywności 
ludziom oraz pasz udomowionym zwie-
rzątom gospodarskim. Obecnie szkodzi 
środowisku przyrodniczemu, a szczegól-
nie wodzie przez erozję, chemizację oraz 
środki ochrony roślin.

Mechaniczna uprawa gleb, pozbawia-
jąca je okrywy roślinnej, przyspiesza i po-
tęguje zachodzące procesy erozyjne de-

gradujące środowisko przez dewastację terenu oraz 
degradację wód powierzchniowych i gruntowych 
przez eutrofizację, spowodowaną zanieczyszczenia-
mi obszarowymi czyli wypłukiwanymi z gruntów 
ornych składnikami nawozowymi, glebą oraz pozo-
stałościami środków ochrony roślin. Degradację gleb 
rolniczych wzmaga również ugniatanie gleb ciągni-
kami oraz ciężkim sprzętem rolniczym, a szczególnie 

Ryszard Kostuch

Zrównoważony rozwój – szacunek dla środowiska 
przyrodniczego

Fot. A. Tworzyk
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w rolnictwie, polega więc, przede wszystkim na tym, 
żeby możliwie precyzyjnie dostosowywać dawki na-
wozów do zapotrzebowania roślin na składniki nawo-
zowe, zachowywać odpowiednie proporcje pomiędzy 
poszczególnymi nawozami (Kostuch i Lorch 1974), 
przestrzegać odpowiednich terminów nawożenia 
i pozostałych terminów agrotechnicznych (Kostuch 
i Adamska 1981), nie stosować płynnych nawozów 
organicznych na zamarzniętą ziemię, zapobiegać 
ugniataniu gleby, stosując orkę z pogłębiaczem, nie 
pozostawiając na okres zimy gleby nie pokrytej ro-
ślinnością, a przy jej braku stosować mulczowanie 
(Kostuch 2007). Ze szczególną starannością należy 

podchodzić do stosowania w rolnictwie chemicznych 
środków ochrony roślin, żeby nie spowodować niepo-
żądanych strat w środowisku przyrodniczym przez 
zatrucie gleb, wód oraz roślin i zwierząt. Pestycydy 
i herbicydy powinny być stosowane tylko wówczas, 
kiedy są nieodzowne i niczym nie można ich zastąpić. 
W żadnym jednak razie nie powinno się nimi zbyt 
hojnie szafować. Ich ilości powinny być ściśle dosto-
sowane do potrzeb i aplikowane w takich warunkach 
pogodowych, kiedy skuteczność ich działania jest naj-
większa. W płodozmianach należy zastosować odpo-
wiednie zmianowanie roślin, uwzględniające rów-
nież mieszanki motylkowo-trawiaste, poprawiające 
strukturę gleby oraz ograniczające zachwaszczenie. 
Zamiast monokultur można stosować uprawy zin-
tegrowane np. ziemniaki z bobem, buraki z cebulą, 
kukurydzę z wyką itp.

Na spadkach terenu powinno się w odpowiednich 
odległościach, poprzecznie do spadku, kilkumetro-
wej szerokości powierzchnie obsiewać trawą. Tego 
rodzaju pasy buforowe mają na celu zatrzymywanie 
biogenów wypłukiwanych z gleby przez opady atmos-
feryczne. Chodzi bowiem o to, żeby nie dopływały 

kombajnami. Z jednej strony ugniatanie gleby unie-
możliwia infiltrację opadów atmosferycznych w głąb 
profilu glebowego i przyspiesza spływ powierzchnio-
wy, co powoduje erozję żłobikową i zmniejsza uwil-
gotnienie gleby, a z drugiej nie dopuszcza powietrza 
do jej głębszych warstw. Pogarsza to warunki życia 
drobnoustrojów glebowych i powoduje utratę ich ak-
tywności biologicznej, czego następstwem jest spo-
wolnienie mineralizacji znajdującej się w glebie ob-
umarłej materii organicznej i wzrost zakwaszenia 
siedlisk glebowych. Konsekwencją tych procesów jest 
obniżenie się urodzajności gleb i wydajności upra-
wianych na nich roślin. Mechaniczne uprawy, jakimi 
są: orka, bronowanie i inne zabiegi agro-
techniczne też w jakimś stopniu szko-
dzą środowisku, gdyż powodują niszcze-
nie struktury gruzełkowatej, nieodzow-
nej do prawidłowego przebiegu w glebie 
wszystkich procesów biochemicznych 
warunkujących odpowiednią jej żyzność 
i urodzajność.

Stosowanie chemicznych środków och-
rony roślin uprawnych, chociaż w zdecy-
dowanej większości wypadków jest ko-
nieczne, to jednak dla środowiska przy-
rodniczego jest niewątpliwie szkodliwe. 
Intoksykuje gleby i wody, niszczy drob-
noustroje i wyrządza wiele strat w bioce-
nozach. Szkodliwe dla środowiska przy-
rodniczego może być również nawożenie 
mineralne, a także płynne nawozy na-
turalne jak gnojówka i gnojowica. Nie-
przyjazne dla środowiska przyrodniczego są również 
monokulturowe uprawy roślin rolniczych. Sprzyjają 
one nadmiernemu wyczerpywaniu gleb ze składni-
ków pokarmowych, erozji, zachwaszczeniu oraz ma-
sowemu występowaniu szkodników i chorób, co z ko-
lei wymusza prowadzenie z nimi walki.

Zdając sobie sprawę ze szkodliwych oddziaływań 
rolnictwa na środowisko przyrodnicze, podejmuje się 
coraz więcej zadań minimalizujących te szkodliwe 
wpływy. Zgodnie z przyjętym przez UE nazewnic-
twem są one traktowane jako zrównoważony rozwój, 
czyli takie rolnictwo, które środowiska nie degraduje, 
a korzyści gospodarcze przynosi nie mniejsze, a nie-
kiedy nawet większe. Nasuwa się więc pytanie, czy 
takie rolnictwo, które nie oddziałuje negatywnie 
na środowisko przyrodnicze, jest w ogóle możliwe. 
Przecież nie zrezygnuje się z uprawy gleby, nawoże-
nia, monokultur oraz stosowania środków ochrony 
roślin do walki z chwastami i szkodnikami roślin. 
Okazuje się jednak, że wprowadzając do rolnictwa 
zasady zrównoważonego rozwoju, w znaczący sposób 
możemy przyczynić się do pomniejszenia jego degra-
dacji, a to jest bardzo istotne. Zrównoważony rozwój 

Fot. A. Tworzyk
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one do cieków i nie eutrofizowały wód, co powoduje 
ich degradację. Także ochronne znaczenie dla wód 
powierzchniowych ma biologiczna zabudowa ich 
brzegów.

Zrównoważony rozwój w rolnictwie dotyczy rów-
nież dobrostanu zwierząt gospodarskich, czyli wa-
runków panujących w oborach, chlewniach, strągach 
i stajniach, które powinny być obszerne, jasne, wen-
tylowane i utrzymywane w odpowiedniej temperatu-
rze, wilgotności, i które powinny cechować się odpo-

wiednią zawartością CO2 i NH3w powietrzu. Ponadto 
muszą być ciche, czyste i bez przykrych zapachów. 
Obornik ma być gromadzony na gnojowniach o beto-
nowym dnie, a odpływające z niego nieczystości po-
winny spływać do zbiornika. Zbiorniki na gnojowicę 
muszą być szczelne, żeby nie następowały przesiąki 
do wód gruntowych. Zwierzęta należy żywić pasza-
mi wartościowymi pod względem pokarmowym, nie-
spleśniałymi, niezepsutymi i niezanieczyszczonymi, 
w ilościach zaspokajających potrzeby pokarmowe ży-
wionych zwierząt. Zwierzęta muszą być przez czło-
wieka traktowane dobrze. Powinny też mieć możli-
wość ruchu na świeżym powietrzu, w okresie letnim 
na pastwisku, a zimą na okólniku. Niezbędny jest też 
nieograniczony dostęp zwierząt do wody.

Zrównoważony rozwój w rolnictwie dotyczy również 
gospodarki łąkowo-pastwiskowej. Wynika to stąd, że 
pasze łąkowo-pastwiskowe są wprost niezastąpione 
w żywieniu zwierząt gospodarskich, a szczególnie 
przeżuwaczy. Są smakowite, łatwo strawne, zasob-
ne w sole mineralne, mikroelementy, witaminy i ciała 
czynne. Zawierają białka i rozpuszczalne węglowoda-
ny w korzystnej proporcji, co sprawia, że współczyn-
nik sprawności metabolicznej zwierząt żywionych 
paszą łąkowo-pastwiskową jest bardzo korzystny. 
Przy produkcji mleka wynosi on około 30%. Oznacza 
to, że prawie 1/3 zjedzonej paszy przerabiana jest 

przez krowę na mleko. Dlatego pasze łąkowo-pastwi-
skowe powinny być preferowane w żywieniu zwierząt 
gospodarskich.

Zrównoważony rozwój odnosi się nie tylko do rol-
nictwa, ale też każdej innej działalności antropoge-
nicznej, z którą mamy do czynienia niemalże na każ-
dym kroku. Szczególnie potrzebny jest w przemyśle, 
niezależnie od tego, czy dotyczy górnictwa, hutnic-
twa, energetyki, produkcji cementu, lekarstw, papie-
ru, samochodów, czy też żywności. W każdej z tych 

dziedzin można dokonać zmian w tech-
nologii, które zminimalizują szkodliwe 
oddziaływania na środowisko. Może to 
dotyczyć redukcji emisji dymów i py-
łów, względnie spalin samochodowych, 
zmniejszenia zużycia wody, kopalin 
energetycznych, wyciszenia hałasu, su-
rowców, energii elektrycznej, drewna 
oraz kosztów produkcji. Możliwości są 
wprost nieograniczone.

Zasady zrównoważonego rozwoju moż-
na również wdrażać w leśnictwie, chociaż 
wydaje się, że samo przez się jest ono już 
zrównoważone. Przebudowy wymagać 
będą przede wszystkim jednogatunko-
we drzewostany sosnowe, wzbogacenie 
różnorodności biologicznej przez rein-
trodukcję oraz introdukcję roślin i zwie-

rząt potrzebnych w ekosystemie i wiele innych dzia-
łań, mających na celu poprawę jego funkcjonowania 
oraz trwałej egzystencji.

Biorąc to wszystko pod uwagę bez najmniejszej 
przesady można powiedzieć, że rozwój zrównoważony 
to wyraz szacunku dla środowiska przyrodniczego.
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Sosna jest jednym z pospolitszych drzew na świecie. 
Według Tomanka (1966) w Europie rośnie 9 gatun-
ków sosny. W Ameryce 50 gatunków, w Azji 20 ga-
tunków, w Afryce północnej 3 gatunki i tylko 2 w Au-
stralii. Jak z przytoczonych danych wynika sosna 
poprzez należące do jej rodzaju gatunki obejmuje 
bardzo rozległy obszar globu ziemskiego prawie we 
wszystkich strefach klimatycznych, warunkach gle-
bowych oraz wzniesieniach n.p.m. Najczęściej tworzy 
monokulturowe bory, względnie lasy mieszane z ta-
kimi gatunkami liściastymi jak: dęby, brzozy, klony, 
a nawet lipy. Liczne gatunki sosen ze względu na 
wartościowe drewno oraz jadalne nasiona znajdują 
zastosowanie w gospodarce. Dostarczają cennego 
technicznie drewna, mającego znaczenie w różnych 
dziedzinach gospodarki.

W Polsce rosną 3 rodzime gatunki sosny (Kostuch 
i Lipski 1995): sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), 
sosna kosa zwana też kosodrzewiną (Pinus mugo), 
sosna limba (Pinus cembra) oraz kilka gatunków 
sosen pochodzenia obcego, głównie północno-ame-
rykańskiego, jak sosna wejmutka (Pinus strobus), 
sosna Banka (Pinus Banksiana), sosna smołowa 
(Pinus rigida), sosna wydmowa (Pinus contorta), 
pochodząca z Austrii sosna czarna (Pinus nigra), 
a ostatnio także sosna himalajska (Pinus griffithi) 
i sosna żółta (Pinus ponderosa), pochodząca z Gór 
Skalistych Meksyku. Wymienione sosny obcego po-
chodzenia nie mają u nas większego znaczenia, gdyż 
występują w niewielkich ilościach. Sadzi się je głów-
nie w celach dekoracyjnych.

Najpospolitszym i najliczniejszym w naszym kra-
ju gatunkiem sosny jest sosna pospolita (Pinus syl-

ve stris). Jest to drzewo szpilkowe, dorastające do 
wysokości około 30 m. W młodszym wieku ma ko-
ronę stożkowatą ugałęzioną na całej długości pnia. 
W starszym – walcowato-parasolowatą, skupioną 
w górnej części drzewa. W zależności od tego, w jak 
gęstym drzewostanie rośnie, jej pień jest albo wysmu-
kły i prosty przy dużym zwarciu drzew lub sękaty 
i zgrubiały w miejscach wyrastania gałęzi, co nastę-
puje przy niewielkim zwarciu drzew. Kora na pniu 
starych drzew jest gruba, głęboko tafelkowato spęka-
na wzdłuż pnia o brunatno-szarym zabarwieniu po 
stronie zewnętrznej, a czerwono-brunatna w głębi, co 
uwidacznia się w szczelinach jej spękań. Powierzch-
nia kory często się łuszczy cienkimi płatkami, co jest 

najlepiej dostrzegalne w górnej czerwono-żółtawej 
części pnia. Liście sosny zwyczajnej są iglaste, śred-
nio około 5 cm długie, nieco skręcone. Wyrastają po 
2 z pędów. Są dość sztywne, drobniutko piłkowane, 
po stronie zewnętrznej wypukłe i zielone, a po we-
wnętrznej są płaskie, sinawo-szare. Na szczycie są 
ostro zakończone kłującym szpicem. Igły na drzewie 
utrzymują się przez 3 lata, ale sukcesywnie opadają, 
a na ich miejsce pojawiają się nowe. Dlatego drzewo 
nie jest nigdy bezlistne.

Na drzewie wyrastają kwiaty męskie i żeńskie. 
Męskie skupiają się u nasady młodych pędów rocz-
nych, a żeńskie w kwiatostanach szyszkowych, osa-
dzonych pojedynczo lub parami, a niekiedy też po 
trzy na szczytach rocznych pędów. W początkowym 
okresie są zielono-czerwonawe. Później drewnieją 
i brunatnieją. Łuski nasienne przykrywające nasio-
na nagozalążkowe, dojrzewając odginają (otwierają) 
się, co umożliwia wysypanie się nasion na zewnątrz. 
Nasieniem jest skrzydlak z umieszczonym w dalszej 
części zarodkiem zachowującym zdolność kiełkowa-
nia przez 3 lata. Kiełkuje po miesiącu, po zetknięciu 
się z glebą.

Sosna zwyczajna ma stosunkowo niewielkie wyma-
gania glebowe. Dlatego w naszym kraju, gdzie w wy-
niku zasunięć lodowców ponad 70% stanowią gleby 
piaszczyste, jałowe i suche, bory sosnowe i miesza-
ne są tak rozpowszechnione. Przyczynia się do tego 
również fakt, że sosna pospolita jest drzewem o dużej 
odporności na niskie temperatury okresu zimowego, 
które w naszym kraju nie należą do rzadkości. Ma na-
tomiast stosunkowo duże wymagania świetlne. Z tego 
też względu zaliczana jest do heliofitów względnych 
czyli takich roślin światłożądnych, które wprawdzie 
potrzebują bezpośredniego promieniowania słonecz-
nego do swojego rozwoju, ale przy jego braku też po-
trafią wegetować i przetrwać niekorzystny okres. Cie-
kawostką jest fakt, że sosna pospolita odwrotnie do 
wielu innych gatunków drzew jest w młodym wieku 
wytrzymalsza na ocienienie niż w starszym. Pozwala 
to na zasiew i sadzenie sosny pospolitej w dużym za-
gęszczeniu, co od początku umożliwia kształtowanie 
się prostych strzał ich pni i ma duże znaczenie go-
spodarcze. W młodszym wieku sosna pospolita rośnie 
szybko. Po 50 latach, szybkość jej wzrostu wyraźnie 
słabnie, a po 120 latach drzewo przestaje rosnąć, co 
predestynuje je do wycinki dla celów gospodarczych. 

Ryszard Kostuch

Sosna na szczudłach
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Przeciętnie żyje do około 300 lat, a niekiedy nawet 
znacznie dłużej.

Drewno sosnowe znajduje wszechstronne zasto-
sowanie w wielu dziedzinach gospodarki. W drew-
nie sosny wyróżnia się biel i twardziel. Biel jest 
jaśniejsza, koloru białawo-żółtawego, a twardziel 
ciemniejsza, brązowo-czerwonawa. Dzięki takie-
mu kolorystycznemu zróżnicowaniu wymienionych 
składników drewna roczne przyrosty (słoje) pnia na 
grubość są wyraźnie widoczne, co znacznie ułatwia 
prace dendrometryczne tego gatunku. Sosna pospo-
lita ma drewno o korzystnych właściwościach fizyko-
mechanicznych, umożliwiających łatwą obróbkę na-
rzędziami tnącymi, a dzięki małemu ciężarowi obję-
tościowemu stosuje się je w budownictwie, przemyśle 
drzewnym, gospodarstwie domowym i innych. Dzięki 
dużej zawartości żywicy drewno jest odporne na wil-
goć i stosowane w szkutnictwie do budowy jednostek 
pływających, nadaje się na maszty, wiosła, a także 
wykorzystywane jest w górnictwie (kopalniaki), na 
kolki i słupy ogrodzeniowe, falochrony itp. Z młodych 
gałązek sosnowych wyrabia się terpentynę, olejki ete-
ryczne i wiele innych farmaceutyków.

Na zakończenie informacji na temat sosny nie 
można pominąć sosny pospolitej będącej pewnego 
rodzaju ewenementem przyrodniczym, która rośnie 
w okolicy Buska Zdroju. Występuje ona w komplek-
sie leśnym o nazwie Las Winiarski, w odległości około 
3 km na wschód od tego niezwykle interesującego 
historycznie i przyrodniczo miasta (groty gipsowe, 
zapadliska, podziemne jeziorka, wody solankowe, 
roślinność kserotermiczna i halofitowa). Jest to bór 
sosnowy liczący kilkadziesiąt hektarów, zwany też 
Lasem Wełeckim (od pobliskiej miejscowości Wełcz). 
Na południowym zasięgu tego kompleksu leśnego 
w pobliżu drogi prowadzącej z Buska do Pińczowa 
rośnie sosna pospolita o niezwykłych kształtach. Jest 
to drzewo w V klasie wieku, rosnące na skraju wydmy 
piaszczystej. Cały jego pień znajduje się około 1,5 m 
nad powierzchnią terenu, wspierając się na kilku gru-
bych korzeniach, które w dolnej części wrośnięte są 
w ziemię. Wygląda to dość niesamowicie i sprawia 
wrażenie, jakby ta stosunkowo okazała sosna stała na 
szczudłach (fot.). Zachodzi więc pytanie, co było przy-
czyną, że drzewo to znalazło się w tak dziwnej pozycji. 
Najbardziej prawdopodobna odpowiedź stwierdza, że 
spowodowała to działalność antropogeniczna. Otocze-
nie przedmiotowej sosny, wyraźnie wskazuje na to, że 
piasek z wydmy, na której rośnie sosna, był eksploato-
wany. Świadczą o tym pozostałe w wydmie wyraźne 
zagłębienia o dość regularnym prostokątnym zary-
sie. Prawdopodobnie także wybrano wówczas piasek, 
znajdujący się pod rosnącą sosną, co umożliwiały jej 
szeroko rozstawione, grube korzenie. Reszty mogła 
dokonać erozja wietrzna lub wodna, przemieszczając 

w dół do wyrobiska ziarenka piasku pozostałe w stre-
fie korzeniowej i w ten sposób jeszcze bardziej odsła-
niając korzenie. W konsekwencji drzewo wyniesione 
zostało jakby ponad powierzchnię, opierając się na 
korzeniach niczym na specjalnych podporach. W każ-
dym razie widok drzewa jest naprawdę niezwykły 

i bardzo interesujący. Stanowi niewątpliwie atrakcję 
przyrodniczą nie tylko dla wycieczek szkolnych, ale 
też turystów, penetrujących ten atrakcyjny turystycz-
nie obszar województwa świętokrzyskiego. Przykre 
jest tylko to, że nie wszyscy, którzy oglądają tę cieka-
wostkę przyrodniczą, jaką jest sosna pospolita rosną-
ca koło Buska Zdroju na pozbawionych gleby korze-
niach, potrafią zachować czystość. Niestety, wokół 
sosny panuje śmietnik i to deprecjonuje wrażenia 
wynikające z widoku tego przedziwnego drzewa.
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Wysokie kryteria kwalifikacji do miana przodują-
cej fermy bydła mięsnego spełniło 14 gospodarstw 
utrzymujących bydło mięsne, położonych w 8 woje-
wództwach Polski, w tym 4 gospodarstwa położone 
w woj. pomorskim. Jednocześnie prowadzona była 
też ocena hodowców bydła mięsnego, której wysokie 
warunki kwalifikacji do nazwy „hodowca przodujący 
– czołowy” spełniło 19 rolników zajmujących się cho-
wem i hodowlą bydła mięsnego. Mają oni swe gospo-
darstwa, a w nich fermy na terenie 13 województw, 
w tym w 3 przypadkach w województwach lubelskim 
i zachodniopomorskim oraz w 2 przypadkach w woj. 
małopolskim. Pozostałe województwa (11) reprezen-
towane były przez jednego przodującego hodowcę 
bydła mięsnego. Jest to dobra terytorialna repre-
zentacja ferm i hodowców bydła, albowiem obejmuje 
łącznie prawie wszystkie województwa w Polsce i do-
starcza okolicznym rolnikom właściwych przykładów 
postępu techniczno-organizacyjnego i biologicznego 
w chowie i hodowli bydła mięsnego.

Spośród ogółu 33 gospodarstw, więk-
szość (29) to gospodarstwa rodzinne rolni-
ków, a tylko funkcjonują w formie spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawie 
wszystkie gospodarstwa są obszarowo duże, 
lecz różnią się znacznie powierzchnią. Naj-
większy jest Zakład Produkcyjno-Doświad-
czalny Bałcyny – spółka z o.o. w woj. war-
mińsko-mazurskim o obszarze 1 863 ha, 
w tym 1 700 ha użytków rolnych. Kolejno 
duży obszar posiadają gospodarstwa o po-
wierzchni 850 ha – J. Majewskiego w woj. 
kujawsko-pomorskim i 810 ha – W. Kule-
szy w woj. podlaskim. W kategorii „czołowy 
hodowca” najmniejsze gospodarstwo o ob-
szarze 30 ha jest własnością C. Babkiewi-
cza w woj. lubelskim. Większość gospo-
darstw czołowych hodowców bydła mięsnego mieści 
się w granicach od 48 ha do 200 ha użytków rolnych.

Przodujące fermy bydła mięsnego należą też do go-
spodarstw obszarowo większych. Największe z nich 
o powierzchni 600 ha jest własnością J. Zazgorniaka 
– z certyfikatem gospodarstwa ekologicznego – w woj. 
pomorskim. Pozostałe mieszczą się w granicach od 
33 do 160 ha użytków rolnych. Swą wielkością wy-

różniają się wyraźnie w stosunku do okolicznych go-
spodarstw .

Większość z rozpatrywanych tu gospodarstw 
ukierunkowana jest wyłącznie na chów bydła mię-
snego. Ale są też gospodarstwa wielostronne. Np. 
J. Magorski (850 ha) w woj. kujawsko-pomorskim 
poza bydłem mięsnym prowadzi intensywny chów 
gęsi – 10 tys. w skali roku oraz uprawia warzywa 
(marchew, seler, brokuły i inne) na ponad 100 ha. 
W. Kulesza (810 ha) w woj. podlaskim zajmuje się też 
sadownictwem i warzywnictwem, przechowywaniem 
owoców, a na powierzchni 350 ha założył deszczow-
nię wspomagającą osiąganie dobrych wyników w pro-
dukcji roślinnej. J. Balachowski z woj. pomorskiego 
poza uprawą kukurydzy i zbóż 10 ha przeznaczył pod 
uprawę traw nasiennych. M. Wasilewski (270 ha) 
w woj. mazowieckim na części swej powierzchni pro-
wadzi intensywne sadownictwo, zaś J. Barda w woj. 
łódzkim, mając gospodarstwo o powierzchni 300 ha, 

na 30 ha uprawia wierzbę energetyczną. J. Konop-
ka z woj. świętokrzyskiego poza 120 sztukami bydła 
mięsnego utrzymuje 60 owiec zachowawczej rasy 
świniarka. Wśród hodowców bydła mięsnego są też 
miłośnicy koni. I tak M. Zjaczkowski z woj. mazo-
wieckiego prowadzi hodowlę 10 koni rasy polski koń 
zimnokrwisty, a W. Wójcik z woj. małopolskiego 
utrzymuje 17 koni rekreacyjnych.

Jan Szarek, Eugeniusz Otoliński

Przodujące fermy i czołowi hodowcy bydła mięsnego 
w Polsce
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Podobnie jak w przypadku gospodarstw nastawio-
nych na chów bydła mlecznego, także i w gospodar-
stwach z mięsnym kierunkiem użytkowania bydła 
w strukturze użytków rolnych duży udział stanowią 
trwałe użytki zielone. Na przykład w gospodarstwie 
W. Gruszkiewicza w woj. opolskim o obszarze 127 ha 
użytki zielone zajmują 90 ha, czyli 75% użytków rol-
nych. W gospodarstwie P. Polichta w woj. warmiń-
sko-mazurskim o powierzchni 150 ha na użytki 
zielone przeznaczono 90 ha, czyli 60% użytków rol-
nych. W gospodarstwie B. Konopki w woj. świętokrzy-
skim o obszarze 110 ha na użytki zielone przypada 
60 ha, czyli 55% użytków rolnych. W gospodarstwie 
W. Wójcika w woj. małopolskim gospodarującym na 
powierzchni 268 ha użytki zielone zajmują 200 ha, 
co stanowi 75% użytków rolnych. Są też przypad-
ki niewielkiego udziału łąk i pastwisk w użytkach 
rolnych. Przykładowo w gospodarstwie J. Farmuły 
w woj. opolskim posiadającym 90 ha na użytki zielone 
przeznaczono tylko 15 ha, czyli 13,5% użytków rol-
nych, a w gospodarstwie S. Tworka w woj. lubelskim, 
gospodarującym na 200 ha, łąki i pastwiska zajmują 
30 ha, co stanowi 15% użytków rolnych. Ale w całej 
analizowanej tu zbiorowości gospodarstw występu-
ją też wyłącznie trwałe użytki zielone. Są to gospo-
darstwa: Małopolskie Centrum Biotechniki – spółka 

z o.o. w woj. podkarpackim – 48 ha oraz gospodar-
stwo Z. Szychulskiego w woj. zachodniopomorskim 
– 200 ha tylko łąki i pastwiska. Struktura użytków 
rolnych kształtuje wiele czynników, ale w przypadku 
chowu bydła dużą rolę odgrywa potrzeba zapewnie-
nia zwierzętom dobrej i taniej objętościowej soczystej 
paszy własnej.

Struktura zasiewów w gospodarstwach jest także 
zróżnicowana, zależnie od warunków lokalnych 
i skali chowu bydła. Zwykle duży udział w struktu-
rze zajmuje kukurydza z przeznaczeniem na ziarno 

i kiszonki oraz trawy z motylkowymi z przeznacze-
niem na sianokiszonkę. Siana dostarczają łąki. Na 
gruntach ornych uprawiane jest zboże towarowe i na 
wewnętrzne potrzeby paszowe – śruta zbożowa oraz 
strączkowe gruboziarniste. Niekiedy zaś na dużych 
areałach uprawia się rzepak, a także buraki cukro-
we – korzenie przeznaczane są na sprzedaż, a liście 
stanowią komponent kiszonki. Jednakże najbardziej 
wielostronne jest przedsiębiorstwo rolnicze Bałcyny, 
w którym poza bydłem mięsnym (440 sztuk) odcho-
wywanych jest 260 krów dojnych i 160 sztuk młodzie-
ży hodowlanej oraz utrzymywana jest trzoda chlewna 
i owce. To w ramach specjalizacji części składowych 
– zakładów tegoż dużego przedsiębiorstwa.

Skala chowu bydła mięsnego jest zróżnicowana. 
Największe stada krów (poza wspomnianymi już 
Bałcynami) utrzymywane są w fermach gospodarstw 
J. Magowskiego (850 ha) w woj. kujawsko-pomorskim 
i F. Sołtysa (1000 ha) w woj. zachodniopomorskim. 
Tam utrzymywanych jest po 150 krów wraz z przy-
chówkiem. Należą one do przodujących, czołowych 
hodowców bydła mięsnego. Najmniejsze liczebnie 
są fermy w gospodarstwach J. Farmuły (90 ha) 
w woj. opolskim, odchowującym 14 krów z przy-
chówkiem, M. Wasilewskiego (270 ha) z woj. mazo-
wieckiego, posiadającym aktualnie 15 krów z przy-

chówkiem oraz A. Sołtysińskiego (40 ha) 
z woj. pomorskiego utrzymującym 16 krów 
z przychówkiem. Wszystkie te i podobne im 
gospodarstwa stosunkowo niedawno zapo-
czątkowały chów bydła mięsnego i według 
zamierzeń ich właścicieli liczebność stad 
krów z przychówkiem ma ulec znacznemu 
zwiększeniu.

Trzeba przy tej okazji zaznaczyć, że fer-
mowy chów bydła mięsnego został zapo-
czątkowany w Polsce stosunkowo niedaw-
no. Spośród analizowanych tu gospodarstw 
najwcześniej, bo w 1984 r., rozpoczął chów 
bydła B. Konopka z woj. świętokrzyskie-
go. W ostatnich latach dokonał się w jego 
gospodarstwie ogromny postęp w rozbudo-
wie obór z pełnym wyposażeniem w płytę 
na obornik i zbiornik na gnojowicę. Hodow-

ca posiada krowy, które odchowały nawet 12 cieląt, 
a wiele jałówek i buhajków trafiło do dalszej hodowli. 
W 1995 r. ten kierunek produkcji podjął W. Kulesza, 
jako pierwszy w woj. podlaskim. Od 1996 r. w hodowli 
bydła mięsnego specjalizuje się J. Zazgórniak w woj. 
pomorskim i A. Kamiński w woj. podlaskim, który 
w tymże roku nabył we Francji 10 jałówek cielnych, 
które dały początek obecnemu stadu. W 1997 r. 
S. Tworek z woj. lubelskiego zakupił pierwsze jało-
wice do hodowli; jego ferma uzyskuje obecnie znako-
mite wyniki i stała się wiodącą w odchowie buhajków 
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do rozrodu. W 1999 r. T. Lipski z woj. pomorskiego 
rozpoczął chów bydła mięsnego, w 2002 r. M. Rataj-
ski z woj. kujawsko-pomorskiego sprowadził do swego 
gospodarstwa 10 jałówek, a w 2001 r. kupił 10 krów, 
od których powiększało się stado do stanu obecnego: 
40 matek, 17 zacielonych jałowic, 1 buhaj rozpłodowy, 
29 sztuk młodzieży. W 2009 r. W. Wójcik z woj. mało-
polskiego zakupił pierwsze jałówki cielne; dochował 
się obecnego stada liczącego ogółem 160 sztuk, w tym 
50 krów. W 2005 r. A. Sołtysiński z woj. pomorskie-
go zakupił w Niemczech jałówki do dalszej hodowli. 
W 2006 r. W. Gruszkiewicz z woj. opolskiego nabył 
z Francji 30 jałówek z Sektorowego Programu Ope-
racyjnego oraz 9 jałówek ze środków własnych, któ-
rego stado liczy obecnie 98 sztuk, w tym 44 krowy, 
24 jałówki cielne, 22 sztuki młodzieży do 1 roku, 2 
byki rozpłodowe i 6 byczków opasowych. Stado objęte 
jest oceną użytkowości mięsnej i wpisane do presti-
żowych francuskich ksiąg hodowlanych Hord Book. 
Podane przykłady świadczą, że nowy kierunek w cho-
wie i hodowli bydła, tym razem mięsnego, rozpoczął 
się u nas całkiem niedawno.

Poza wielkościami skrajnymi w większości gospo-
darstw rodzinnych liczebność krów mięsnych w fer-
mie mieści się w granicach 40–110 sztuk. Na ogół 
im obszar gospodarstw jest większy, tym fermy 
bydła mięsnego są liczniejsze. Ta skala chowu krów 
mięsnych jest podobna do wielkości stad we Francji 
i w Belgii. Jako ewenement należy wyróżnić gospo-
darstwo M. Polaszyka (50 ha) z woj. wielkopolskiego, 
który nie utrzymuje krów, a do opasu zakupuje zwie-
rzęta różnych ras i różnej wagi ciała, i średnio w roku 
utrzymuje 80 sztuk. Rolnik jest jednym z większych 
producentów wołowiny w regionie, rocznie sprzedaje 
22 tony żywca wołowego i uzyskuje w miarę dobre 
wyniki finansowe.

W rozpatrywanych tu gospodarstwach utrzymy-
wane jest bydło mięsne różnych ras. Najliczniej 
reprezentowane i znajdujące największe uznanie 
wśród hodowców jest bydło rasy limousine. Utrzy-
mują je 22 gospodarstwa, spośród ogółu badanych 32 
gospodarstw. Limousine to francuska rasa mięsna, 
wykazująca wysokie walory rzeźne. Ma przeciętne 
wymagania żywieniowe i nadaje się też do eksten-
sywnego chowu na otwartych przestrzeniach. Zwie-
rzęta wykazują dobry instynkt stadny, dorosłe krowy 
sięgają wagi 650–850 kg, a buhaje 1100 kg. Umasz-
czenie jest jednolicie czerwone, zwierzęta mają dobre 
umięśnienie grzbietu i zadu, a ubijane sztuki zyskują 
bardzo dobrą wydajność mięsną – do 95%. Krowy są 
płodne, łatwo się wycielają, długo żyją.

Bydło rasy scharolaise utrzymują 4 gospodarstwa 
położone w różnych województwach. Jest to rasa 
francuska, największa pod względem kalibru i masy 
ciała. Dorosłe krowy sięgają wagi 900 kg, a buhaje 

1300 kg. Zwierzęta późno dojrzewają, mają jasno-
żółte umaszczenie. Cielęta rodzą się duże (do 48 kg), 
co prowadzi do trudnych porodów. Wymagane jest 
obfite żywienie, a zwierzęta nadają się do wypasu na 
żyznych pastwiskach.

Bydło rasy aberdeen angus utrzymywane jest 
w 3 gospodarstwach, w tym w 2 odmiany czerwonej, 
a w jednym czarnej. Rasa powstała w Stanach Zjed-
noczonych, doskonale znosi trudne warunki bytowa-
nia, dobrze wykorzystuje pastwisko i może być wypa-
sana na nim całodobowo.

Bydło rasy simentale wybrało tylko jedno gospo-
darstwo – w woj. lubelskim. Bydło tej rasy należy do 
mleczno-mięsnej użytkowości. W Zakładzie Bałcyny 
chów bydła mięsnego przybrał dwa kierunki: stado 

hodowlane prowadzone jest w czystej rasie limousi-
ne, a w stadzie towarowym prowadzone są krzyżów-
ki hf × limousine oraz aberdeen angus × limousine. 
W innym gospodarstwie poza bydłem rasy limousine 
(40 sztuk, 15 krów) rolnik trzyma 30 krów bydła rasy 
hereford, odznaczającej się dobrą płodnością, dosko-
nałą naturalną odpornością, łatwymi wycieleniami. 
Zwierzęta tej rasy wykazują wysoką zdolność przy-
stosowania do surowych warunków klimatycznych 
i ekstensywnych systemów żywienia, wcześnie doj-
rzewają, są średniego kalibru.

W każdym z gospodarstw cielęta po urodzeniu 
odpajane są mlekiem bezpośrednio od swych matek. 
To zapewnia dobrą żywotność cieląt i ich rozwój. Rol-
nicy szacują, że wydajność krów mięsnych oscyluje 
wokół 2200 l mleka w roku.

Rozród bydła prowadzony jest na wysokim pozio-
mie. W niektórych gospodarstwach utrzymywane 
są buhaje, zwykle bardzo wysokich cech i wówczas 
następuje naturalne krycie krów. W innych zaś sto-
sowana jest inseminacja nasieniem czołowych fran-
cuskich lub niemieckich reproduktorów, niekiedy 
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wykonywane są zabiegi embriotransferu. Wszyst-
ko to zapewnia wysoki poziom genetyczny stad, co 
czyni je konkurencyjnymi na rynku. Stosowane są 
też różne modele wycieleń, a więc wiosenny, pozwa-
lający na lepsze przygotowanie cieląt do korzystania 
z pastwisk, dzięki czemu uzyskiwana jest wyższa 
produkcja mięsa z całego stada oraz w miesiącach 
późnej jesieni, co korzystnie ma wpływać na dobrą 
zdrowotność cieląt. Hodowcy tak starają się układać 
cykl międzywycieleniowy, by w ciągu roku od każdej 
krowy można było uzyskać i odchować cielę.

Jest zrozumiałe, że bydło trzyma się w budynkach 
różnej konstrukcji i wielkości. Jednakże w ostatnich 
latach dokonał się duży postęp w modernizacji ist-

niejących oraz w budowie nowych obór. Rolnicy pozy-
skali środki z różnych tytułów pomocy unijnej. Nowe 
pomieszczenia dla bydła zapewniają wręcz komforto-
we warunki bytowania w zakresie oświetlenia, wen-
tylacji, przestrzeni, sposobie usuwania odchodów. 
Najbardziej rozpowszechnione są (z dostępem do 
wody pitnej) budynki wolnostanowiskowe na głębo-
kiej ściółce, skąd 2–3 razy w roku obornik wywożony 
jest wprost na pole, lub – częściej – na płytę gnojową. 
W budynkach umieszczono stoły paszowe. Niekiedy 
zwierzęta utrzymywane są alkierzowo, zaś w jed-
nym przypadku zwierzęta w systemie ekstensyw-
nym latem przebywają na pastwisku, zimą w wia-
tach drewnianych.

Żywienie krów z przychówkiem i młodzieży jest 
uproszczone. Latem zwierzęta przebywają na pastwi-
skach, pozostających pod szczególną opieką rolników, 
dbających o ich stan (nawożenie, skład runi, podsie-
wy, niekiedy nawadnianie). Zimą bydło żywione 
jest kiszonką z kukurydzy, sianokiszonką z dodat-
kiem pasz treściwych, w tym śruty zbożowej z wła-
snych gospodarstw. Dobre żywienie wraz z wysokim 
dobrostanem zwierząt – jeden z rolników powiada: 

„krowy czują się jak w domu” – stwarzają należyte 
warunki do uzyskiwania wysokich przyrostów ciała. 
Z. Szychulski z woj. zachodniopomorskiego z dumą 
podaje, że wypasane u niego jałóweczki osiągają 750 
gram przyrostu wagi dziennie, a byczki 850 gram. 
Inny rolnik, też z tegoż województwa informuje, że 
u niego dzienne przyrosty buhajków wynoszą 1100 
gram, a jałówek około 1000 gram. Niektórzy zaś rol-
nicy specjalizują się w intensywnym opasie buhajków 
do ciężkich mas ciała.

Odchowywana w gospodarstwach młodzież znajdu-
je różne przeznaczenie. Jałówki hodowlane kierowa-
ne są na remont własnego stada oraz sprzedawane 
innym hodowcom bydła mięsnego Najlepsze buhajki 

hodowlane trafiają do dalszej hodowli, a po-
zostałe – na rzeź, na rynek krajowy i zagra-
niczny do Grecji, Włoch i Chorwacji

Hodowcy bydła mięsnego to zamiłowa-
ni w swym zawodzie rolnicy, jednocześnie 
zaangażowani w społeczne życie wsi. Ich 
osiągnięcia zyskały uznanie środowiska, 
wyhodowane przez nich jałowice i byczki 
wystawiane były na wielu wystawach re-
gionalnych i krajowych, na Polagrze w Po-
znaniu. Prezentowane przez nich ekspona-
ty zdobywały miano czempionów w swojej 
kategorii. Wielu z hodowców odznaczonych 
zostało Srebrnym lub Brązowym Krzyżem 
Zasługi oraz medalem Zasłużony dla Rol-
nictwa. Dla przykładu można wymienić 
L. Polichta, który uznany został za farme-
ra roku 2005; wyróżniono go czempionatem 

za krowy z cielętami rasy limousine, odznaczono me-
dalem Zasłużony dla Rolnictwa, uhonorowano funk-
cją prezesa Związku Spółek Wodnych w Olsztynie, 
prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodow-
ców Bydła Mięsnego; J. Balachowski jest posiada-
czem medalu Zasłużony dla Rolnictwa, odznaczono go 
Brązowym Krzyżem Zasługi, oraz prezesurą Ochot-
niczej Straży Pożarnej, wiceprezesurą Pomorskiego 
Stowarzyszenia Hodowców Bydła Ras Mięsnych, wy-
brano radnym gminy, jest członkiem rady sołeckiej 
i izby rolniczej; B. Konopka z woj. świętokrzyskiego 
najlepsze ze swych zwierząt prezentował na krajo-
wych wystawach, zdobywając wiele nagród.

prof. zw. dr hab. Jan Szarek

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Katedra Hodowli Bydła

prof. zw. dr hab. Eugeniusz Otoliński 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
Katedra Zarządzania i Marketingu
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Walne Zgromadzenie 
Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego

10 czerwca 2011 – protokół

Zgromadzenie rozpoczął przewodniczący Rady Stowarzy-
szenia prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz, witając 
zebranych i informując o programie posiedzenia oraz pro-
ponując, aby obradom przewodniczył mgr Marcin Dulian, 
a sekretarzem obrad była dr inż. Krystyna Vinohradnik. 
Mgr Marcin Dulian przejął przewodnictwo Zgromadzenia 
informując, że zgodnie ze statutem i porządkiem obrad 
liczba obecnych członków Stowarzyszenia upoważnia do 
przeprowadzenia Zgromadzenia. Następnie poproszono 
prezesa Zarządu Stowarzyszenia dr hab. prof. UR Józefa 
Kanię o przedstawienie sprawozdania z działalności Za-
rządu w mijającej kadencji i zaprezentowanie wstępnego 
planu działalności Zarządu na następną kadencję; dr Ewę 
Tyran o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
i dr Tomasza Wojewodzica o przedstawienie sprawozdania 
Sądu Koleżeńskiego.

Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań rozpoczęła 
się dyskusja. Wzięło w niej udział 6 osób.

Prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz odniósł 
się do przeszłości i stwierdził, iż Małopolskie Stowarzy-
szenie Doradztwa Rolniczego od początku było liderem 
tego typu działalności w Polsce, stopniowo rozszerzało 
swą działalność i spełniło swą rolę zapisaną w statucie; 
Obecnie działalność Stowarzyszenia – z uwagi na uwa-
runkowania zewnętrzne i członkostwo Polski w struktu-
rach Unii Europejskiej – ma akcent bardziej regionalny, 
a jego zdaniem rola Stowarzyszenia powinna być zarówno 
lokalna/regionalna, jak też ponadlokalna/krajowa. Odno-
sząc się do wydawnictwa – periodyk „Wieś i Doradztwo” 
jest jedynym w skali kraju czasopismem, którego forma 
odpowiada zapotrzebowaniom wielu środowisk w kraju; 
jest przez te środowiska doceniany. Zasygnalizował, by 
propozycję Zarządu dotyczącą wydania tego czasopisma 
w wersji elektronicznej rozważyć, gdyż jego zdaniem wer-
sja drukowana jest też potrzebna (propozycja wydawania 
wersji drukowanej okazjonalnie np. przy okazji sympozjów, 
konferencji, kiedy to można na druk zaplanować środki); 
Odnosząc się do sprawozdania Komisji Rewizyjnej prof. dr 
hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz zauważył, że mimo iż 
Stowarzyszenie jest w stosunkowo dobrej kondycji finan-
sowej, należy rozważyć podniesienie składki członkowskiej 
do 10 zł rocznie (propozycja Zarządu 2,5 zł/rok).

Prof. dr hab. Włodzimierz Sady – prorektor Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie wyraził podziw dla 
MSDR za duży zakres działalności i osiągnięcia. Docenił 
fakt, iż MSDR w pewnym sensie promuje także Uniwer-
sytet Rolniczy w Krakowie i zachęcał, by kontynuować te 
działania oraz poszerzyć współpracę z zagranicą.

Dr inż. Marek Kopacz – reprezentujący Instytut 
Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach wspomniał, iż 
Instytut współpracuje ściśle z MSDR od 2009 r. realizując 

m.in. projekt „Wzmocnienie proekologicznego stylu życia 
młodzieży zamieszkującej dorzecze pradoliny górnej Wi-
sły”. Podkreślił, iż współpraca ta układa się bardzo dobrze 
i wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Mgr inż. Jan Boczkowski – reprezentujący Mało-
polski Ośrodek Doradztwa Rolniczego podkreślał bardzo 
dobrą współpracę MSDR z MODR w Karniowicach, Izbą 
Rolniczą w Krakowie oraz Centrum Doradztwa Rolnicze-
go Oddział w Krakowie. Współpraca ta koncentruje się 
głównie w zakresie realizacji projektów. Zaproponował, 
by Zarząd MSDR wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa 
o zmianę zasad uczestnictwa pracowników naukowych 
Uniwersytetu Rolniczego w projektach związanych 
z cross-compliance.

Mgr inż. Włodzimierz Okrajek – prezes Oddziału 
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w Krakowie podziękował za dotychczasową bardzo 
dobrą współpracę z MSDR. Zaproponował, by kanałami 
MSDR informować rolników o istniejących wciąż możli-
wościach i motywować ich do skorzystania z dostępnych 
środków finansowych Unii Europejskiej.

Mgr inż. Józef Flaga – wyraził zadowolenie z dzia-
łalności Zarządu i Rady w mijającej kadencji. Odwołując 
się do historii stwierdził, iż dawniej łatwiejsza była współ-
praca, kiedy ODR miały osobowość prawną i po prostu 
potrzebowały współpracy z innymi instytucjami, by móc 
spełniać nałożone na nie zadania. Poddał myśl, by Za-
rząd MSDR podjął następujące działania: (1) uczestnictwo 
w programach edukacyjnych skierowanych do rolników, 
a dotyczących systemów jakości (chodzi o promocję pro-
duktów regionalnych); (2) organizacja porad prawnych 
dla rolników i ich rodzin (obecnie istnieje luka w tym 
zakresie); (3) opracowanie oferty współpracy transgra-
nicznej i skierowanie jej do marszałka województwa pod-
karpackiego (chodzi o współpracę z Ukrainą) – proponuje 
swe wsparcie w tym zakresie; (4) podjęcie współpracy ze 
szkołami rolniczymi w zakresie kształcenia umiejętności 
sięgania po środki Unii Europejskiej.

Prof. dr hab. Wiesław Musiał – dyrektor Instytu-
tu Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie zaproponował, by: (1) MSDR ujął w swych 
planach organizację konferencji na temat polityki regio-
nalnej Unii Europejskiej; (2) nie rezygnować z wersji dru-
kowanej kwartalnika „Wieś i Doradztwo” (wydawać np. 
2 numery rocznie), a wprowadzić dodatkowo wersję elek-
troniczną – jego zdaniem zmniejszy to nakłady i pozwoli 
zaobserwować, na ile wersja elektroniczna będzie popular-
na na rynku; (3) organizować co roku posiedzenia Rady 
Stowarzyszenia w innym województwie (małopolskim, 
świętokrzyskim, śląskim, rzeszowskim) i zapraszać na nie 
lokalne władze i przedstawicieli instytucji regionalnych.
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Mgr inż. Jacek Lupa – wójt Lelowa – zaprosił na 
pierwsze posiedzenie Rady do Lelowa, oraz zaproponował, 
by na posiedzenia Rady w poszczególnych województwach 
zapraszać także przedstawicieli innych województw (nie 
tylko województwa-gospodarza) oraz przedstawicieli ODR 
z tych czterech województw, gdyż poprzez takie spotkania 
można wiele nauczyć się od siebie wzajemnie.

Prezes Zarządu dr hab. Józef Kania, prof. UR przed-
stawił propozycje ustępującego Zarządu dotyczące zmian 
w statucie. W dyskusji nad tymi zmianami zabrali kolejno 
głos: (1) mgr inż. Zofia Misiewicz proponując powołanie 
zespołu, który opracuje te zmiany; (2) prof. dr hab. Kazi-
mierz Kosiniak-Kamysz zaproponował, by zespołem tym 
był nowo wybrany Zarząd; (3) dr hab. Józef Kania stwier-
dził, że Zarząd uzgodni opracowane zmiany w statucie 
z Radą, a następnie zwoła nadzwyczajne Zgromadzenie 
celem ich zatwierdzenia. W wyniku głosowania jawnego 
– propozycja została przyjęta.

Po zakończeniu dyskusji – przewodniczący obrad mgr 
Marcin Dulian poprosił o głosowanie nad absolutorium dla 
ustępującej Rady MSDR, Zarządu MSDR, Komisji Rewi-
zyjnej i Sadu Koleżeńskiego. W odrębnych głosowaniach 
absolutorium zostało udzielone wszystkim czterem ustę-
pującym władzom jednogłośnie (przy braku sprzeciwów 
i głosów wstrzymujących się). Następnie przewodniczący 
obrad zwrócił się z prośbą do prezesa ustępującego Za-
rządu o przedstawienie propozycji kandydatów do władz 
Stowarzyszenia na następną kadencję.

Prezes Zarządu – dr hab. Józef Kania przedstawił propo-
zycje kandydatów do trzech władz Stowarzyszenia: Rady, 
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, pytając publicz-
nie każdego z kandydatów, czy wyraża zgodę na kandydo-
wanie. Komisja wyborczo-skrutacyjna przygotowała karty 
do głosowania, które zostały wręczone wszystkim człon-
kom, po czym przystąpiono do głosowania. Po zakończeniu 
głosowania komisja wyborczo-skrutacyjna przystąpiła do 
liczenia głosów i ustalenia wyników wyborów.

W wyniku głosowania niejawnego kandydaci do po-
szczególnych Władz Stowarzyszenia uzyskali następują-
cą liczbę głosów:

Lista kandydatów do Rady Stowarzyszenia:

  1. Mirosława Antos 30 głosów
  2. Jarosław Bomba 27 głosów
  3. Józef Flaga 28 głosów
  4. Marcin Dulian 30 głosów
  5. Józefa Gniewek 29 głosów
  6. Marek Kwiatkowski 29 głosów
  7. Kazimierz Kosiniak-Kamysz 30 głosów
  8. Jacek Lupa 29 głosów
  9. Włodzimierz Okrajek 27 głosów
10. Stanisław Siemek 27 głosów
11. Janusz Suszyna 27 głosów
12. Eugeniusz Tadel 29 głosów
13. Kazimierz Wiech 28 głosów
14. Tomasz Wojewodzic 29 głosów
15. Krystyna Vinohradnik 30 głosów

Na listę kandydatów do Rady Stowarzyszenia oddano 
33 głosy ważne. Wszyscy zgłoszeni kandydaci weszli 
w skład Rady Stowarzyszenia.

Lista kandydatów do Komisji Rewizyjnej:

  1. Barbara Kiełbasa 27 głosów
  2. Henryk Michalski 28 głosów
  3. Ewa Tyran 30 głosów
  4. Leszek Leśniak 29 głosów

Na listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej oddano 
33 głosy ważne. Wszyscy zgłoszeni kandydaci weszli 
w skład Komisji Rewizyjnej.

Lista kandydatów do Sądu Koleżeńskiego:

  1. Aleksandra Płonka  30 głosów
  2. Wacław Nogaś 29 głosów
  3. Włodzimierz Sady 30 głosów

Na listę kandydatów do Sądu Koleżeńskiego oddano 
33 głosy ważne. Wszyscy zgłoszeni kandydaci weszli 
w skład Sądu Koleżeńskiego.

W dalszej kolejności przewodniczący obrad poprosił o: 
(1) ukonstytuowanie się Rady i przygotowanie propozycji 
składu Zarządu; (2) ukonstytuowanie się Komisji Rewi-
zyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W związku z powyższym 
ogłoszono przerwę w obradach.

Na zebraniu konstytucyjnym Rady jej przewodniczącym 
wybrano prof. dr hab. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza. 
Następnie przewodniczący Rady przedstawił listę kandy-
datów do Zarządu. Komisja wyborczo-skrutacyjna wrę-
czyła członkom Rady karty do głosowania, po czym od-
było się głosowanie. Po zakończeniu głosowania komisja 
wyborczo-skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów, zaś 
przewodniczący Rady ogłosił członków nowo wybranego 
Zarządu. Po ukonstytuowaniu się Zarządu – jego nowo wy-
brany prezes – dr hab. Józef Kania, prof. UR, przedstawił 
Zarząd i funkcje poszczególnych członków. 

W skład nowego Zarządu weszli:

  1.  Józef Kania –  Prezes
  2. Wiesław Musiał –  Wiceprezes
  3. Agnieszka Tworzyk –  Sekretarz
  4. Tadeusz Biedroński –  Skarbnik
  5. Małgorzata Bogusz  –  Członek Zarządu
  6. Marek Podolski –  Członek Zarządu
  7. Jan Boczkowski –  Członek Zarządu
  8.  Urszula Tarnówka –  Członek Zarządu

Przewodniczący Rady poinformował, że Stowarzyszenie 
przyjęło nowego członka – Jarosława Hodurę, reprezen-
tującego Grupę Hoteli WAM. Jarosław Hodura podzięko-
wał za akceptację jego osoby. Następnie przewodniczący 
Rady polecił nowo wybranemu Zarządowi: przygotowanie 
zmian w statucie MSDR; opracowanie nowej formuły cza-
sopisma „Wieś i Doradztwo”; uwzględnienie wszystkich 
propozycji Zgromadzenia odnośnie przyszłej działalności 
MSDR. Wszyscy członkowie MSDR zostali poproszeni 
o zacieśnienie współpracy i korzystanie częściej z nowych 
technologii informacyjnych celem wymiany poglądów, 
dyskusji oraz propozycji.

Na tym zebranie zakończono, a przewodniczący obrad 
mgr Marcin Dulian zamknął obrady Zgromadzenia.

Agnieszka Tworzyk – Sekretarz Zarządu MSDR

Kraków, 10 czerwca 2011


