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Od Redakcji                    Nr 1-2(73-74)/2013 
 

Szanowni Czytelnicy, 

Wśród artykułów zamieszczonych w bieżącym 
numerze czasopisma Wieś i Doradztwo pole-
camy Państwa uwadze informację o wirusowej 
chorobie świń. Znajdą tam Państwo opis choro-
by, jej symptomy, a także zalecenia odnośnie 
postępowania w przypadku wystąpienia tej cho-
roby w gospodarstwie. Interesujący jest również 
artykuł o podatku katastralnym zamieszczony 
w dziale Ekonomika i organizacja gospodarstw. 

W wielu regionach Polski obserwuje się obniża-
nie zdolności produkcyjnej lub nawet degrada-
cję użytków rolnych z powodu niedrożności 
urządzeń melioracyjnych. W dziale Ekologia i 
ochrona krajobrazu interesującym studium 
przypadku jest artykuł opisujący zarówno pro-
jekt renowacji wykonanych przed około pięć-
dziesięciu laty drenowań w gminie Baćkowice w 
województwie świętokrzyskim, jak i determina-
cję mieszkańców i władz samorządowych w dą-
żeniu do przeprowadzenia tej renowacji. 

Efekty wdrażania projektów realizowanych 
zgodnie z lokalną strategią rozwoju znajdą 
Państwo w artykule dedykowanym Lokalnej 
Grupie Działania  Stowarzyszenie „Kwartet na 
Przedgórzu”. Wymierne i niewymierne efekty 
działalności LGD i realizacji projektów to m.in. 
odciążenie budżetu gminy (poprzez dofinanso-
wane inwestycji ze środków zewnętrznych), 
zmiana estetyki i wizerunku, promocja regionu, 
aktywizacja ludności lokalnej oraz poszerzenie 
ich wiedzy z zakresu historii i kultury.  

W bieżącym numerze Wsi Doradztwa w dziale 
Doradztwo i Edukacja znajdą Państwo także 
artykuł zawierający treści będące podsumowa-
niem dotychczasowego wdrażania zasady wza-
jemnej zgodności cross-compliance oraz infor-
macje o wdrażanych wymogach tej zasady w 
roku 2013, a wśród nich oferta szkoleń dla rolni-
ków województwa małopolskiego. W tym sa-
mym dziale zamieszczamy także pierwsze wyni-
ki badań systemów doradztwa rolniczego w 
Unii Europejskiej – jest tu krótkie studium po-
równawcze doradztwa w Republice Czeskiej i 
Słowacji. 

Zarząd i Rada MSDR 
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Barbara Kiełbasa, Agnieszka Tworzyk  
 

Nowe wymogi wzajemnej zgodności (cross-compliance) - 

nowe wyzwania dla rolników  
 
 

 
Wprowadzenie 

 

Zasada wzajemnej zgodności została wprowadzona 
w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej w 2003 
roku (Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003). Zało-
żenia reformy przygotował zespół Komisarza ds. Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi w latach 1995-2004 - Franza 
Fishlera. Jednym z ważniejszych aspektów tej reformy 
było promowanie rolnictwa mniej intensywnego, 
wzrost jego konkurencyjności, dalsze ukierunkowanie 
na ochronę środowiska oraz zmniejszanie dopłat dla 
największych gospodarstw. Głównymi celami wpro-
wadzenia zmian we Wspólnej Polityce Rolnej było: 
− wzmocnienie i powiększenie zakresu II filara 

WPR, 
− rozwój obszarów wiejskich i leśnictwa,  
− dostosowanie gospodarstw rolnych do nowych 

wymogów, 
− powiązanie wysokości płatności bezpośrednich ze 

spełnianiem przez rolników określonych zasad za-
rządzania gospodarstwem, 

− dążenie do uproszczenia systemu dopłat bezpo-
średnich, 

− polepszanie jakości żywności, 
− zmniejszanie wsparcia na rynku mleka i cukru,  
− wdrożenie systemu zarządzania w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej (np. rejestracja gruntów, 
zwierząt i upraw polowych, system naliczania 
sankcji za nieprzestrzeganie wymogów itp.). 

Do realizacji tych celów utworzono cztery mecha-
nizmy: oddzielanie wysokości płatności od rodzaju  
i struktury produkcji, modulację – czyli obniżenie jed-
nolitej płatności dla największych gospodarstw, dys-
cyplinę finansową w zakresie środków finansowych 
przeznaczonych na płatności bezpośrednie oraz me-
chanizm wzajemnej zgodności (cross-compliance).  

Normy wzajemnej zgodności dotyczą: 
 podstawowych wymogów w zakresie zarządza-

nia, tzw. SMR – Statutory Management Requ-
irements, które zawierają następujące działy: 
ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami 
wynikającymi z prowadzenia w gospodarstwie 

działalności, wytwarzanie produktów rolnych  
w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i zwie-
rząt oraz zdrowotności roślin, dobrostan zwie-
rząt, użytkowanie gruntów w sposób niepogar-
szający ich jakości, 

 zasad Dobrej Kultury Rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, tzw. GAEC - Good Agricultural and 
Environmental Conditions. 

Wymogi wzajemnej zgodności nie są nowe dla rol-
ników, ponieważ były wprowadzane w reformach poli-
tyki rolnej, począwszy od reformy MacSharry′ego. 
Nowością jest jedynie utworzenie systemu kontroli ich 
przestrzegania w zarządzaniu gospodarstwem oraz 
naliczanie rolnikom sankcji w przypadku wykrycia 
nieprawidłowości.  

Wymogi dla każdego państwa członkowskiego zo-
stały opracowane na podstawie dyrektyw i rozporzą-
dzeń unijnych. W Polsce zadania te realizowało Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Do-
radztwa Rolniczego. Wszystkich wymogów jest łącz-
nie około 350 i są one dostępne dla wszystkich rolni-
ków w postaci tzw. list kontrolnych (sprawdzających). 
Stanowią one podstawowe narzędzie pracy doradcy 
rolnego, który przy ich pomocy dokonuje analizy  
i oceny gospodarstwa w kontekście wymogów wza-
jemnej zgodności. Listy sprawdzające są także pod-
stawą kontroli i naliczania sankcji.  

Wymogi wzajemnej zgodności zostały podzielone 
na trzy obszary: A, B oraz C. Do wymogów zalicza się 
także normy dotyczące Dobrej Kultury Rolnej i zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rol-
nym (BHP). Dodatkowo rolników, których działki po-
łożone są na obszarach Natura 2000 obowiązują 
zwiększone wymagania w zakresie ochrony dzikiej 
fauny i flory. Szczególny zakres obszarów oraz termi-
ny wprowadzania systemu kontroli i sankcji przedsta-
wia tabela 1. Polska wynegocjowała okresy przejścio-
we, które mają zapewnić producentom rolnym dodat-
kowy czas na przystosowanie gospodarstw do nowych 
standardów. 

Podstawą prawną wprowadzenia wzajemnej zgod-
ności były m.in. następujące akty wykonawcze: 
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Tabela 1. Obszary wymogów wzajemnej zgodności oraz  
harmonogram ich wdrażania w Polsce 

− Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z 29 
września 2003 roku ustanawiające wspólne 
zasady dla systemów wsparcia bezpośrednie-

go w ramach wspólnej polityki rolnej i usta-
nawiające określone systemy wsparcia dla rol-
ników (Dz. Urz. WE L 270 z 21.10.2003 r.), za-
stąpione Rozporządzeniem nr 73/2009, 

− Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2004  
z 21 kwietnia 2004 roku ustanawiające szcze-
gółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodno-
ści, modulacji oraz zintegrowanego systemu 
administracji i kontroli (Dz. Urz. WE L 141  
z 30.4.2004 r.), 

− Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005  
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiej-
skich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFR-
ROW) (Dz. Urz. WE L 277 z 21.10.2005 r.), 

− Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 
19 stycznia 2009 roku ustanawiające wspólne 
zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego 
dla rolników w ramach wspólnej polityki  
rolnej, zmieniające Rozporządzenia  
nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 
378/2007 oraz uchylające Rozporządzenie  
nr 1782/2003 (Dz. U. L 30 z 31.01.2009 r.,  
s. 19-99.), 

− stosowne krajowe akty prawne. 
 
 

Wymogi wzajemnej zgodności dotyczące  
dobrostanu zwierząt
 

Od dnia 1 stycznia 2013 roku obowiązują rolni-
ków wymogi tzw. obszaru C, który dotyczy dobro-
stanu zwierząt. Pojęcie dobrostan zwierząt (ani-
mal welfare) funkcjonuje już od kilkudziesięciu 
lat, ale w ostatnich latach nabiera coraz większego 
znaczenia. Dobrostan zwierząt to zespół warun-
ków zapewniających biologiczne i behawioralne po-
trzeby zwierząt gospodarskich. Ustawa o ochronie 
zwierząt podaje, że „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna 
do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek 
jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (Dz. 
U. z 1997 r. Nr 111, poz. 724). Na dobrostan zwierząt 
składają się takie elementy, jak: właściwe obchodzenie 
się ze zwierzętami, warunki utrzymania, optymalna 
obsada zwierząt, a także odpowiednie wyposażenie  
i utrzymanie budynków i pomieszczeń.  

Wymogi wzajemnej zgodności w zakresie tego ob-
szaru zostały podzielone na trzy grupy:  

− wymogi ogólne dotyczące wszystkich posiada-
czy zwierząt gospodarskich (SMR 18), 

− wymogi szczegółowe dla posiadaczy cieląt 
(SMR 16),  

− wymogi szczegółowe dla rolników utrzymują-
cych trzodę chlewną (SMR 17). 

W ramach norm dobrostanu zwierząt zabronione 
jest zadawanie bólu, zmuszanie do posłuszeństwa, 
stosowanie metod powodujących cierpienie zwierząt 
lub ich trwałe zranienie. Rolnik musi pamiętać, że 
chów i hodowla zwierząt nie mogą być prowadzone 
metodami, które powodują cierpienie i uszkodzenia 
ciała zwierząt. Co więcej, każdy, kto opiekuje się zwie-
rzętami, powinien posiadać wiedzę dotyczącą żywie-
nia zwierząt i ich pielęgnacji. W ramach wymogów 
cross-compliance dotyczących dobrostanu zwierząt 
rolnik musi pamiętać, że wszelkie zabiegi lekarsko-
weterynaryjne może wykonywać tylko lekarz wetery-
narii. Należy obowiązkowo dbać o czystość zarówno 
zwierząt, jak i budynków. Bez względu na to, czy 
zwierzęta są utrzymywane na uwięzi czy nie, grupowo 
czy pojedynczo, każdemu z nich należy zapewnić tyle 
miejsca, by mogły swobodnie leżeć, wstawać i kłaść się 
oraz by miały możliwość przejawiania naturalnych 
zachowań, takich jak oczyszczanie skóry, odganianie 

Data obowiązy-
wania wymogu 

w Polsce 
Wyszczególnienie  

1 stycznia 2009 

Obszar A. Ochrona środowiska 

SMR 1. Ochrona dzikiego ptactwa 

SMR 2. Ochrona wód podziemnych przed za-
nieczyszczeniami spowodowanymi przez nie-
które substancje niebezpieczne 

SMR 3. Ochrona środowiska w szczególności 
gleby w przypadku stosowania osadów ścieko-
wych w rolnictwie  

SMR 4. Ochrona wód przez zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany pochodzenia 
rolniczego 

SMR 5. Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory 

1 stycznia 2011 

Obszar B. Zdrowie publiczne, zdrowie  
zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób  

oraz zdrowotność roślin 

SMR 9. Zdrowotność roślin 

SMR 10. Zakaz stosowania związków o działa-
niu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-
agonistycznym 

SMR 11. Bezpieczeństwo żywności i pasz 

SMR 12. Zapobieganie, kontrola i zwalczanie 
niektórych pasażowalnych encefalopatii 

SMR 13-15. Zgłaszanie niektórych chorób za-
kaźnych zwierząt 

1 stycznia 2013 

Obszar C. Dobrostan zwierząt 

SMR 16. Minimalne wymagania w zakresie 
ochrony cieląt 

SMR 17. Minimalne wymagania w zakresie 
ochrony świń 

SMR 18. Ogólne wymagania dotyczące ochrony 
zwierząt gospodarskich 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi, 2013 
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owadów. Rolnik musi zadbać o odpowiednie dawki 
pokarmowe i dostęp zwierząt do wody i należycie 
dbać o zwierzęta chore lub zranione. Obowiązkiem 
rolnika jest również przestrzeganie norm w zakresie 
budynków inwentarskich (tj. właściwa powierzchnia 
budynków, pomieszczeń, kojców, odpowiednie podło-
gi i systemy skarmiania, odpowiednie wyposażenie 
budynków, oświetlenie, wentylacja, poziom hałasu). 

 

Sankcje dla rolników 

 
Rolnik musi pamiętać, że z chwilą złożenia wniosku 

o dopłaty bezpośrednie podejmuje zobowiązanie do 
przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w go-
spodarstwie. Zobowiązuje się także do umożliwienia 
przeprowadzenia kontroli przez pracowników ARiMR 
lub inspekcji weterynaryjnej. W związku z tym nie-
zbędna jest wiedza dotycząca nowych zasad przyzna-
wania płatności bezpośrednich. W przypadku nieprze-
strzegania przez rolnika wymogów wzajemnej zgod-
ności grożą określone sankcje. Są one zróżnicowane  
w zależności od poziomu i skutków, jakie powodują 
występujące niezgodności. Nieprzestrzeganie wymo-
gów może nawet doprowadzić do wykluczenia rolnika 
z systemu dopłat bezpośrednich i innych form wspar-
cia z których korzystał z PROW.  

W ramach cross-compliance obowiązkiem kontroli 
objęta jest grupa gospodarstw pochodząca ze standar-
dowej, obowiązkowej próby wylosowanej w ramach 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli –  
IACS (Integrated Administration and Control System). 
Próba ta zawiera co najmniej 1% gospodarstw rolnych 
objętych dopłatami bezpośrednimi, czyli około 14 tys. 
gospodarstw. 

 

Efekty realizacji szkoleń dla rolników  
w zakresie wymogów wzajemnej zgodności 

 

Od 2006 roku prowadzone są w Polsce szkolenia in-
formacyjne dla rolników, których celem jest poszerze-
nie wiedzy, świadomości i poinformowanie rolników  
o nowych wymogach. Wymogi wzajemnej zgodności, 
przepisy z nimi związane oraz zakres wymogów jest 
bardzo szeroki. Aby zapoznać się z nowymi zasadami 
pozyskiwania dopłat rolnicy mogą wziąć udział  
w bezpłatnych szkoleniach.  

Pierwsza kampania szkoleniowa finansowana była 
ze środków SPO Restrukturyzacja i modernizacja sek-
tora rolnego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-
2006 z priorytetu I. Wspieranie zmian i dostosowań  
w sektorze rolno-żywnościowym, z działania 1.3. Szko-
lenia. Natomiast w ramach następnego okresu pro-
gramowania, tj. 2007-2013, wykorzystywane są środki  
z PROW z osi I. Poprawa konkurencyjności sektora 
rolnego i leśnego z działania 111. Szkolenia zawodowe 
dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie.  

Szkolenia rolników organizowane są w całej Polsce 
w każdym województwie przez ośrodki doradztwa, 

izby rolnicze i inne organizacje lub przez konsorcja 
złożone z tych organizacji. Szkolenia mają formę wy-
kładów stacjonarnych oraz wizyt studyjnych w wybra-
nych gospodarstwach przykładowych. Szkolenia od-
bywają się w grupach 20-30 osobowych i trwają od  
2 do 4 dni, w tym jeden dzień przeznaczony jest na 
wyjazd studyjny. Program szkoleń w każdym woje-
wództwie obejmuje następującą tematykę: 
 zasady Dobrej Kultury Rolnej zgodnej z zacho-

waniem ochrony środowiska, 
 zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt w go-

spodarstwie, 
 produkcję roślinną, zwierzęcą i warunki ochro-

ny środowiska, 
 zdrowie publiczne ludzi i zdrowotność roślin, 
 zdrowie zwierząt i zasady zwalczania chorób 

zakaźnych u zwierząt gospodarskich, 
 dobrostan zwierząt, 
 zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w go-

spodarstwie rolniczym,  
 system sankcji w sytuacji nieprzestrzegania 

wymogów wzajemnej zgodności. 
Szkolenia obejmują także wyjazd studyjny do przy-

kładowego gospodarstwa, gdzie uczestnicy mają możli-
wość jego ocenienia pod kątem spełniania wymogów 
wzajemnej zgodności. Wspólnie z osobą prowadzącą 
szkolenie opracowywany jest przykładowy Plan dostoso-
wania gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodności.  

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie. 
Udział w szkoleniu umożliwia rolnikom zapoznanie 
się z zakresem wymogów obowiązujących w ramach 
wzajemnej zgodności, dokonanie oceny własnego go-
spodarstwa pod kątem spełnienia tych wymogów oraz 
likwidację niezgodności, w sytuacji, gdyby one wystą-
piły.  

Informacje, które zdobywają rolnicy w ramach 
szkoleń mogą służyć poprawie zarządzania gospodar-
stwami. Aby skutecznie zarządzać gospodarstwem  
w kierunku spełnienia wymogów należy posługiwać 
się odpowiednią wiedzą. Rolnik musi posiadać świa-
domość, wiedzę i motywację, która pomoże mu dosto-
sować gospodarstwo do wymogów wzajemnej zgodno-
ści. Rolnicy, którzy biorą udział w szkoleniach i posia-
dają wiedzę o cross-compliance mogą z powodzeniem 
przekazywać innym rolnikom informacje i pomagać 
innym w dokonaniu oceny swoich gospodarstw. 

Efekty (rezultaty) kampanii szkoleniowej prowadzo-
nej dla kierowników gospodarstw rolniczych  
w Polsce w latach 2006-2010, dotyczące liczby prze-
szkolonych osób przedstawia tabela 2. Najwięcej prze-
szkolonych rolników pochodziło z województw mazo-
wieckiego, podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego 
i wielkopolskiego (tab. 2). W kampanii 2006-2008 naj-
większą część uczestników stanowili rolnicy z woje-
wództw mazowieckiego i podkarpackiego. Natomiast  
w kampanii 2009-2012 w szkoleniach wzięło udział już 
ponad 65 tys. rolników, z czego najwięcej  w wojewódz-
twach mazowieckim, lubelskim i wielkopolskim. 
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Tabela 2. Beneficjenci kampanii szkoleniowych dotyczących zasady cross-compliance (według województw)  

 
 
W stosunku do liczby gospodarstw, które pobierają 
płatności bezpośrednie w szkoleniach uczestniczyło 
prawie 12% ich kierowników (użytkowników lub wła-
ścicieli). Największa liczba rolników została przeszko-
lona w województwach pomorskim, kujawsko-
pomorskim i mazowieckim, gdzie w szkoleniach wzię-
ło udział od 16 do 18% użytkowników gospodarstw 
rolniczych, pobierających płatności obszarowe. 

Duże zainteresowanie szkoleniami z zakresu wymo-
gów wzajemnej zgodności świadczy o istotnym znacze-
niu przekazywania wiedzy i informacji z tej tematyki. 
Rolnicy chętnie biorą udział w bezpłatnych szkoleniach  
i pozytywnie wypowiadają się na temat ich organizacji,  
a także przydatności pozyskanej wiedzy.  

Z racji dużego rozdrobnienia gospodarstw i liczby 
beneficjentów płatności bezpośrednich odsetek prze-
szkolonych rolników w ogólnej ocenie jest jednak 
nadal niewystarczający. Konieczne jest uruchomienie 
dodatkowych działań, które pozwolą na sfinansowanie 
organizacji szkoleń dla zainteresowanych beneficjen-
tów płatności bezpośrednich. 

 

Wprowadzenie przez Unię Europejską wymagań  
w  zakresie  wzajemnej zgodności wynika z dążenia do 

 

 

 
 
zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego żyw-
ności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz ma 
na celu ochronę i poprawę stanu środowiska natural-
nego. W Polsce od roku 2009 otrzymywane przez rol-
ników płatności bezpośrednich wiąże się ze spełnie-
niem szeregu norm i wymogów.  

Dla rolników, którzy ubiegają się przyznanie dopłat 
bezpośrednich i realizują inne działania PROW 2007-
2013 na terenie województwa małopolskiego jesienią 
2013 roku oraz wiosną i jesienią 2014 roku prowadzone 
będą bezpłatne szkolenia w ramach Działania „Szko-
lenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie  
i leśnictwie” (PROW 2007-2013). Realizatorami Projek-
tu pod nazwą „Szkolenia w zakresie cross-
compliance w województwie małopolskim” są: 
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego 
(lider Projektu) oraz Partnerzy: Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego i Małopolska Izba Rolnicza. 

Każde szkolenie zaplanowano jako dwudniowe. 
Pierwszy dzień zajęć obejmował będzie zagadnienia teo-
retyczne z zakresu zdrowia publicznego, zdrowotności 
roślin i zwierząt, ochrony środowiska, dobrostanu zwie-
rząt, utrzymania gruntów rolnych w dobrej kulturze oraz 
BHP w gospodarstwie rolnym. Podczas szkoleń omó-
wione zostanie także pod jakim kątem będą oceniane 
przez kontrolerów etapy produkcji rolnej, jaki jest zwią-
zek pomiędzy spełnieniem norm i wymogów, a otrzy-
maniem dopłat w pełnej wysokości oraz poruszony zo-

Lp. Województwo 

Liczba uczestników szkoleń (rolników) Udział liczby przeszkolonych 
rolników w liczbie  

beneficjentów płatności  
bezpośrednich*  [w %] 

ogółem 
w tym  

w kampanii 
2006-2008 

w kampanii 
2009-2012 

1 Dolnośląskie 4629 2629 2000 8,1 

2 Kujawsko-pomorskie 10597 6397 4200 16,3 

3 Lubelskie 13706 6426 7280 8,0 

4 Lubuskie 2238 1278 960 11,4 

5 Łódzkie 10228 5208 5020 8,2 

6 Małopolskie 13798 8738 5151 11,8 

7 Mazowieckie 33773 20753 13020 16,2 

8 Opolskie 3704 2384 1320 13,9 

9 Podkarpackie 15513 11353 4160 13,1 

10 Podlaskie 11776 7314 4462 14,5 

11 Pomorskie 7056 5236 1820 18,5 

12 Śląskie 6622 4222 2400 13,5 

13 Świętokrzyskie 9008 4608 4400 10,2 

14 Warmińsko-mazurskie 5894 3894 2000 13,9 

15 Wielkopolskie 12679 6679 6000 10,5 

16 Zachodnio-pomorskie 1394 94 1300 5,0 

 Ogółem 162615 97213 65402 11,9 

Źródło: obliczenia własne na podst. Rocznika Statystycznego Rolnictwa, GUS 2010, CDR w Brwinowie oraz MSDR w Krakowie 
* liczba beneficjentów płatności bezpośrednich według danych ARiMR za rok 2012 

Oferta szkoleń dla rolników z województwa 
małopolskiego 
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stanie temat sankcji w sytuacji nieprzestrzegania wymo-
gów wzajemnej zgodności. 

W drugim dniu rolnicy uczestniczyć będą w warsz-
tatach praktycznej oceny dostosowania gospodarstwa 
do zasad wzajemnej zgodności. Warsztaty takie umoż-
liwią sprawdzenie przykładowego gospodarstwa  
i prowadzonej w nim dokumentacji pod kątem wspo-
mnianych wymagań. Dokonana zostanie ocena go-
spodarstwa pod kątem przechowywania środków 
ochrony roślin, paliw, olejów odpadowych, środków 
dezynfekcyjnych, przechowywania pasz, składowania 
obornika, pomiarze: gazów, temperatury, wilgotności, 
oświetlenia, pomiarze poziomu hałasu, wentylacji 
pomieszczeń, wielkości stanowisk itp. 

Zdobyta wiedza na szkoleniu teoretycznym i prak-
tycznym pozwoli na obiektywną ocenę własnych go-
spodarstw uczestników szkolenia pod kątem zasad 
wzajemnej zgodności. Wszyscy beneficjenci otrzymają 
również obszerne materiały szkoleniowe oraz indywi-
dualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

Szkolenia odbywać się będą w doskonałych warun-
kach lokalowych (będą to sale szkoleniowe i konfe-
rencyjne w gminach, szkołach, bibliotekach i innych 
obiektach publicznych). Z racji czasu trwania szkole-
nia rolnicy częstowani będą również kawą i gorącym 
posiłkiem, zwracany będzie również koszt przejazdu 
rolników na szkolenie.  

Osobami bezpośrednio nadzorującymi szkolenia 
będą pracownicy Małopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Karniowicach (w 12 powiatach woje-
wództwa) oraz pracownicy i delegaci Małopolskiej 
Izby Rolniczej (w 7 powiatach). Wykładowcami na 
szkoleniach będą: doradcy rolniczy z MODR, MIR  
i Uniwersytetu Rolniczego zarejestrowani na listach 
doradców rolniczych CDR i zgłoszeni do realizacji 
projektu. Program realizowanych zajęć opiera się o 
zatwierdzone przez Ministerstwo Rolnictwa materiały 
szkoleniowe oraz zgłaszane przez rolników zagadnie-
nia wynikające z lokalnych uwarunkowań gminy. 

Poniżej podano kontakt telefoniczny do biur Mało-
polskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (MODR)  
i Małopolskiej Izby Rolniczej (MIR) w poszczególnych 
powiatach województwa małopolskiego, odpowie-
dzialnych za realizację szkoleń w projekcie „Szkolenia 
w zakresie cross-compliance w województwie mało-
polskim” w latach 2013-2014: 

− Bochnia – MODR, tel. 146124473 
− Brzesko – MIR, tel. 146555868 
− Chrzanów – MIR, tel. 146555868 
− Dąbrowa Tarnowska – MODR, tel. 146422819 
− Gorlice – MODR, tel. 183524395 
− Kraków – MIR, tel. 126431762 
− Limanowa – MODR, tel. 183371633 
− Miechów – MODR, tel. 413832702 
− Myślenice – MODR, tel. 122720413 
− Nowy Sącz – MODR, tel. 184457036 
− Nowy Targ – MIR, tel. 184414155 
− Olkusz – MIR, tel. 126431762 

− Oświęcim – MODR, tel. 338424173 
− Proszowice – MODR, tel. 123861329 
− Sucha Beskidzka – MIR, tel. 338232658 
− Tarnów – MODR, tel. 146743079 
− Tatrzański  - MIR, tel. 184414155 
− Wadowice – MODR, tel. 338233663 
− Wieliczka – MODR, tel. 122782295  
Informacji udzielają także: biuro Małopolskiego 

Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego w Krakowie 
(tel. 12 662 43 31, 12 662 43 28), Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach (tel. 12 285 21 
13 lub 12 285 21 14) oraz Małopolska Izba Rolnicza  
w Krakowie (tel. 12 643 17 62). 

Wszystkich zainteresowanych rolników ser-
decznie zapraszamy na kolejne szkolenia! 

 

Bibliografia 
 

Kiełbasa B. 2012. Zarządzanie procesem wdrażania wymo-
gów wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolniczych. 
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Czę-
stochowa (maszynopis rozprawy doktorskiej). 

Kujawiński W. 2009. Usługi w zakresie dostosowywania 
gospodarstw rolnych do wymogów instrumentu wzajemnej 
zgodności. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 1 (56). 
Wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Od-
dział w Poznaniu. 

Krzyżanowska Z. i inni. 2010. Minimalne wymogi wzajem-
nej zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw rolnych. 
Przewodnik dla doradców. Wyd. CDR w Brwinowie Od-
dział w Radomiu, Radom. 

Matuszak F. 2007. Minimalne wymagania wzajemnej 
zgodności dla gospodarstw rolnych. Zagadnienia Doradz-
twa Rolniczego nr 3-4. 

Prus P., Wawrzyniak B.M. 2012. Charakterystyka regulacji 
prawnych Unii Europejskiej w zakresie wymogów wzajem-
nej zgodności. Roczniki SERiA, t. XIII, z. 4.  

Skórnicki H. i inni. 2009. Dostosowanie gospodarstwa rol-
nego do minimalnych wymogów wzajemnej zgodności. Po-
radnik metodyczny dla doradców rolnych wykonujących 
usługi doradcze w ramach działania Korzystanie z usług 
doradczych przez rolników i posiadaczy lasów objętego 
PROW 2007-2013. Wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego. 
Radom. 

Stawicka E. 2009. Cross-compliance jako instrument bu-
dowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa rolni-
czego. Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 5. 

Wymogi wzajemnej zgodności. Broszura informacyjna Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa 2012. 

 
 
 
 

 



DORADZTWO I EDUKACJA NR 1-2(73-74)/2013 

 

7 WiD 

 
 
Krystyna Vinohradnik  
 

Systemy doradztwa rolniczego w Republice Czeskiej  

i Słowackiej – studium porównawcze 
 
 

Wprowadzenie 

 
Doradztwo rolnicze wraz z nauką, praktyką i poli-

tyką rolną, powiązane systemowo i wzajemnie na sie-
bie oddziałujące, stanowią fundamentalny wkład  
w rozwój rolnictwa. Obserwować to możemy na przy-
kładach krajów, w których długotrwałe inwestowanie 
w doradztwo przynosi określone korzyści w postaci 
wysokich wyników produkcji rolnej, a tym samym 
rozwoju gospodarczego. W krajach Unii Europejskiej 
różne jest podejście do doradztwa z uwagi na wystę-
pujące tam w niezbyt odległej przeszłości różnice  
w systemach gospodarczych i w związku z tym różną 
genezę wprowadzania doradztwa w rolnictwie. Waż-
ność systemowego podejścia do doradztwa i transferu 
wiedzy i informacji rolniczej we wszystkich krajach 
Unii odzwierciedla realizowany obecnie projekt „Pro-
spects for Farmers Support: Advisory Services in 
European AKIS” i prowadzona w jego ramach inwen-
taryzacja i analiza systemów doradztwa rolniczego w 
27 krajach Unii Europejskiej. Publikacja zawiera wy-
brane informacje i dane dotyczące rolnictwa oraz cha-
rakterystyczne cechy systemu i struktury organizacyj-
nej doradztwa rolniczego w obu republikach – Cze-
skiej i Słowackiej, które przed 1990 rokiem były jed-
nym organizmem państwowym. 

Okazuje się, iż różnice zarówno w rolnictwie, jak  
i systemie i strukturze doradztwa są na tyle interesu-
jące, że warto je omówić. W kolejnych numerach Wsi 
i Doradztwa będziemy przybliżać Państwu tę proble-
matykę w odniesieniu do innych krajów Unii Europej-
skiej.  

 

Wybrane wskaźniki charakterystyczne dla  
rolnictwa 

 
Republikę Czeską zamieszkuje 10,5 mln mieszkań-

ców, a jej obszar wynosi ogółem 78 866 km
2
,  

w tym obszar użytków rolnych 3 483 tys. ha (45% ogól-
nej powierzchni kraju). Produkcja rolna stanowi 2,31% 
PKB, co stanowi około 300 € na 1 mieszkańca (ogółem 
PKB na 1 mieszkańca wynosi 14 600 €). Udział rolnictwa 
w zatrudnieniu wynosi 3%. Zarejestrowanych jest tu 22 
860 gospodarstw. Średnia wielkość gospodarstwa to 152 
ha, a udział użytków rolnych to około 88%  

 
powierzchni ogółem. Według kategoryzacji ESU więk-
szość gospodarstw należy do średnich, a tylko 17% 
znajduje się w kategorii powyżej 100 ESU. Większość 
gruntów rolnych jest dzierżawiona (72%), a tylko 15% 
stanowi własność prywatną. Średnia cena gruntów 
rolnych wynosi 2300-3500 €/ha. Najwyższy odsetek 
wśród właścicieli i menedżerów gospodarstw stanowią 
osoby w wieku 45-64 lat (53%), co jest problemem dla 
czeskiego rolnictwa obecnie i będzie stanowić pro-
blem w najbliższej przyszłości, ponieważ nie obserwu-
je się zainteresowania młodego pokolenia pracą w rol-
nictwie. Ponadto w Republice Czeskiej zarejestrowa-
nych jest 197 grup producentów, w tym 152 zajmują-
cych się produkcją zwierzęcą, m.in. produkcją mleka 
(38) i jaj (2); oraz 45 zajmujących się produkcją roślin-
ną, m.in. owoców i warzyw (20). W skład grupy pro-
ducentów wchodzi od 2 do 15 członków.   

Wartość całkowita produkcji rolniczej w Republice 
Czeskiej wynosi 4 696 mln € (dane za 2011) i ma ten-
dencję wzrostową (prawdopodobnie za sprawą wzro-
stu cen). W produkcji roślinnej dominują zboża,  
w tym głównie pszenica (25%) i jęczmień (11%), po-
nadto uprawia się tu rzepak (10,7%) rośliny strączko-
we, ziemniaki, buraki cukrowe i mak. Powierzchnia 
pod uprawą warzyw i owoców stanowi 9600 ha. 
Udział krajowej produkcji warzyw stale maleje, co 
zmusza do importu warzyw i owoców. W produkcji 
zwierzęcej najbardziej znaczące są hodowla bydła 
(960 tys. szt.), trzody chlewnej (457 tys. szt.) oraz 
drobiu (264 tys. szt.) Produkcja mleka krowiego wy-
nosi 2524 tys. ton, z czego około 1/3 jest eksportowana. 
Produkcja mięsa wołowego wynosi 92 tys. ton, mięsa 
wieprzowego 272 tys. ton. Republika Czeska jest sa-
mowystarczalna w przypadku mleka i wołowiny, na-
tomiast importuje mięso wieprzowe, drób i jaja. 

Republikę Słowacką zamieszkuje 5,4 mln osób,  
w tym 2,2 mln w wieku produkcyjnym, a jej po-
wierzchnia to 47 034 km

2
. W rolnictwie zatrudnionych 

jest 44,4 tys., co stanowi 4,38% ogółu zatrudnionych. 
Liczba zatrudnionych w rolnictwie zmniejszyła się 
znacząco w porównaniu do roku 1990. Produkt krajo-
wy brutto wynosi 8900 €/osobę, udział rolnictwa  
w tworzeniu PKB spada i w 2012 wyniósł 2,29%. Ogól-
na liczba gospodarstw wynosi 24 463. Przeważają go-
spodarstwa małe, do 2 ESU, gospodarstwa o wielkości 
ekonomicznej powyżej 100 ESU stanowią jedynie 2,0% 
ogółu. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 205 ha. 
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Wśród gospodarstw znajdują się także przedsiębior-
stwa rolne, których średnia wielkość wynosi 1519 ha. 
Począwszy od 2007 roku obserwuje się tendencję 
zwiększania powierzchni gospodarstw kosztem 
zmniejszania ich liczby (do 2010 liczba ta zmniejszyła 
się o 64,5%). Ponadto w Republice Słowackiej zareje-
strowanych jest 48 grup producentów, zorganizowa-
nych w formie stowarzyszeń.  

Średni wiek właścicieli i kierujących gospodar-
stwami to 45 lat. Największy odsetek kierujących go-
spodarstwami jest w wieku powyżej 50 lat (46%).  

W Republice Słowackiej obserwuje się ostatnio ten-
dencję do zwiększania areału obszarów wiejskich. 
Obecnie jest 45,1% ogólnej powierzchni kraju. Obszar 
użytków rolnych w Słowacji wynosi 1 929 tys. ha,  
w tym 1358,4 tys. ha gruntów ornych. W ostatnich la-
tach obserwuje się tendencję wzrostu użytków rolnych 
oraz trwałych użytków zielonych, natomiast zmniejsza 
się obszar gruntów ornych. Wartość produkcji rolni-
czej wyniosła w 2011 roku 2 167,2 mln €. W produkcji 
roślinnej dominują uprawy zbóż (19,7%) i roślin pa-
szowych (10,8%). Ponadto uprawia się rośliny oleiste, 
strączkowe, ziemniaki i buraki cukrowe, a także wa-
rzywa (314,8 tys. t) i owoce (40,1 tys. t). Wśród roślin 
warzywnych przeważa produkcja kapusty, a wśród 
owocowych jabłka i winogrona. Ostatnio obserwowa-
ny jest wzrost produkcji głównie soczewicy, ziemnia-
ków, strączkowych, kukurydzy, jęczmienia i wino-
gron. W produkcji zwierzęcej największy udział mają 
krowy mleczne (obsada 11,3 SD/1 ha) oraz trzoda 
chlewna (3,1 SD/ha). Wielkość produkcji mleka kro-
wiego – 928,3 tys. ton, a mleka owczego – 10,3 tys. ton, 
mięsa ogółem 111,9 tys. ton. 
 

Geneza i rozwój doradztwa rolniczego 

 

W Republice Czeskiej przed rokiem 1990 doradztwo 
rolnicze w formie zorganizowanej praktycznie nie ist-
niało. Usługi doradcze w gospodarstwach państwowych 
i spółdzielczych prowadzone były przez zatrudnionych 
tam specjalistów, a transfer wiedzy i informacji prze-
biegał w sposób zorganizowany i odbywał się w czasie 
spotkań  agronomów i zootechników na poziomie po-
wiatów i regionów. Usługi doradcze we współczesnym 
rozumieniu i w zorganizowanej formie mają swój po-
czątek w 1990 roku po rozpadzie Czechosłowacji  
i zmianach legislacyjnych własności ziemi i budynków 
gospodarczych. Równolegle od roku 1992 utworzono 
system subsydiowania doradztwa realizującego cele 
ministerstwa rolnictwa. Pierwszymi doradcami byli 
menedżerowie dawnych kolektywnych gospodarstw, 
urzędnicy administracji rządowej oraz pracownicy in-
stytutów badawczych rolnictwa. 

Kolejne etapy rozwoju usług doradczych wiążą się  
z programami doradczymi DIGIT I i DIGIT II realizo-
wanymi w latach 1997-1998, a skupiającymi się głównie 
na pomocy w przygotowaniu planów biznesu dla eko-
nomicznie słabych gospodarstw. Okres ten okazał się 
niezwykle ważny dla przyszłego doradztwa, z uwagi na 
aspekt metodyczny, zdobywanie doświadczenia w pra-
cy dla rozwoju gospodarstw, a także rozwoju umiejęt-
ności doradczych. Pierwsza koncepcja doradztwa  
w Republice Czeskiej została opracowana w 1999 przez 
ministerstwo rolnictwa. Koncepcja systemu opierała się 
na dwu filarach – działalności konsultacyjnej oraz upo-
wszechnianiu informacji i innowacji. 

   

Lp. Wskaźniki Republika Czeska Republika Słowacka 

1 Liczba ludności ogółem [mln] 10,500 5,404 

2 Liczba ludności zatrudnionej w rolnictwie [%] 3,0 4,4 

3 Obszar – ogółem [tys. ha] 7 887 4 703 

4 Obszar rolniczy - użytki rolne [tys. ha] 3 483 1 930 

5 Produkt krajowy brutto [tys. € per capita] 14, 6 8,9 

6 Udział produkcji rolniczej w PNB [%] 2,31 2,29 

7 Liczba gospodarstw rolnych [szt.] 22 860 24 463 

8 Liczba grup producentów 197 40 

9 Średnia wielkość gospodarstwa [ha] 152 79* 

10 
Odsetek gospodarstw o wielkości ekonomicznej   

powyżej 100 ESU [% ogółu] 

 
17,0 

 
1,4 

11 Gospodarstwa organiczne [% UR] 12,4 8,7 

12 Wartość produkcji rolniczej [mln €] 4 696 2 167 

* Średni obszar gospodarstw o wielkości ekonomicznej powyżej 2 ESU wynosi 205 ha   

Źródło: Dane z raportów krajowych opracowanych w ramach projektu badawczego PRO-AKIS „Prospects for Farmers Support: 
Advisory Services in European AKIS” przez ekspertów: Zuzanę Kapsdorferową (Słowacja), Jozefa Pulkrabka (Czechy) i Katerinę 
Pazderu (Czechy) 

Tabela 1. Wybrane wskaźniki rolnictwa Republiki Czeskiej i Słowacji (2012 r.) 
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Doradcy potraktowani zostali jako instrument realizacji 
tego zakresu niekomercyjnych usług, przy wykorzystaniu 
na ten cel środków publicznych. Z tego powodu usługi 
doradcze postrzegane były jako działalność w interesie 
publicznym. W okresie późniejszym ci pierwsi doradcy 
zostali zatrudnieni w strukturze doradztwa jako metody-
cy. Ważnym etapem (1998-2002) w rozwoju systemu 
doradztwa było zorganizowanie grup doradczych, skła-
dających się z różnego rodzaju specjalistów i udzielają-
cych dzięki temu porad kompleksowych, skierowanych 
głównie do grup celowych. Każda grupa doradców miała 
obowiązek przygotowania planów doradztwa, a następ-
nie samooceny jego realizacji, co było niezbędnym wa-
runkiem ubiegania się o subsydia na pokrycie kosztów 
usług doradczych. Grupy te były powszechnie akcepto-
wane przez klientów doradztwa oraz dobrze oceniane na 
poziomie Unii Europejskiej.   

Po wejściu Republiki Czeskiej w struktury Unii Euro-
pejskiej system doradztwa został dostosowany do dyrek-
tywy Rady (Nr 1782/2003) ustanawiającej nową koncep-
cję doradztwa w postaci FAS (Farm Advisory System).  
System ten został wprowadzony w Czechach od 1 stycz-
nia 2007. Część zadań dotyczących wdrażania FAS mini-
sterstwo rolnictwa delegowało Instytutowi Informacji 
Rolniczej i Żywnościowej (IAFI), który wspólnie z Insty-
tutem Zarządzania Leśnictwem został odpowiedzialny za 
kontrolę procesu wdrażania FAS. Wprowadzono także 
obowiązek certyfikowania, akredytowania i rejestrowa-
nia doradców w centralnym rejestrze prowadzonym na 
szczeblu ministerstwa rolnictwa. Rejestr ten prowadzony 
jest od 2003 roku zgodnie z dyrektywą ministerstwa rol-
nictwa Republiki Czeskiej z 2002 r. Ministerstwo rolnic-
twa powołało także Krajową Radę Doradztwa dla Rolnic-
twa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to organ kon-
sultacyjny, wykorzystywany jako ogniwo pośrednie mię-
dzy doradztwem a jego klientami w regionach, wskazu-
jące potrzeby tych klientów. Na poziomie regionalnym 
ministerstwo rolnictwa wspiera regionalne centra infor-
macji (są to głównie organizacje pozarządowe) świad-
czące usługi informacyjne dla lokalnych klientów. Taki 
system doradztwa spełnia obecnie potrzeby klientów 
doradztwa i realizuje zadania polityki rolnej kraju i WPR. 

System wiedzy i informacji w rolnictwie w Republice 
Czeskiej został zbudowany w 2008 roku, jako koncepcja 
systemu doradztwa rolniczego (FAS) i składa się zarów-
no z instytucji i organizacji edukacyjnych, jak i dorad-
czych. Ministerstwo rolnictwa i jego agencje spełniają  
w tym systemie znaczącą rolę kreatora i ewaluatora 
standardów w rolnictwie, produkcji żywności i leśnic-
twie. Uniwersytety, korporacje i rady odpowiadają za 
standardy kwalifikacyjne doradców (nauczanie, egzami-
nowanie, certyfikowanie). Do 2012 roku zostało zareje-
strowanych 88 doradców oraz 385 podmiotów dorad-
czych. Ważny wkład w edukację zawodową ma współ-
praca ministerstwa rolnictwa z ministerstwem edukacji, 
Instytutem Ekonomiki i Informacji (IAEI) oraz Krajo-
wym Instytutem Edukacji, Izbą Rolniczą i Radą Stowa-
rzyszenia Edukacji dla Rozwoju Wsi. Dzięki temu system 

działa kompleksowo i transmituje wiedzę i informację  
z wielu dziedzin do klientów doradztwa. Koncepcja ta 
gwarantuje otwartość systemu na inne, nowe dziedziny 
wiedzy, co z kolei gwarantuje jego rozwój. Klientami do-
radztwa są przede wszystkim prowadzący gospodarstwa 
większe obszarowo, zarejestrowane w systemie CSI. Na-
tomiast mniejsze gospodarstwa, często prowadzące ho-
dowlę zwierząt, korzystają z ogólnie dostępnych infor-
macji publicznych. W doradztwie zatrudnionych jest 260 
akredytowanych doradców, którzy świadczą usługi do-
radcze głównie z zakresu produkcji roślinnej i zwierzę-
cej. Przeważającą formą jest doradztwo indywidualne, 
rzadko doradztwo grupowe. 

Wszyscy uczestnicy Systemu Wiedzy i Informacji  
w Rolnictwie (AKIS) pełnią określone funkcje w tym sys-
temie i wykonują przydzielone im zadania. Ogólny plan 
doradztwa nie jest opracowywany na żadnym poziomie, 
z wyjątkiem sytuacji, w których konieczna jest koordy-
nacja pewnych zakresów usług doradczych, wówczas 
organizacja doradcza przygotowuje plan strategiczny lub 
roczny plan prowadzenia usług doradczych.  Ocena dzia-
łalności dokonywana jest przez Narodową Radę Doradz-
twa przy Ministerstwie Rolnictwa Republiki Czeskiej. 
Każdy akredytowany doradca ma obowiązek opracowa-
nia indywidualnego planu działalności doradczej, a na-
stępnie dokonania samooceny (według opracowanych 
wcześniej kryteriów i wskaźników) dotyczącej realizacji 
zadań doradczych związanych z realizacją CAP oraz 
cross-compliance i przekazania jej radzie doradztwa. 

W Republice Słowackiej system doradztwa rolniczego 
przed 1990 działał pod nadzorem ministerstwa rolnictwa 
Czechosłowacji. W tym okresie doradztwo rozumiane 
było jako transfer wiedzy do praktyki. Wówczas, w Sło-
wacji główną rolę w systemie doradztwa odgrywał Insty-
tut Systemów Zarządzania w Rolnictwie. Ponadto, zna-
czącą funkcję pełnił sektor badawczy (instytuty i uczel-
nie), który współpracował z uczelnianymi zakładami rol-
nictwa i rozwoju, zlokalizowanymi zazwyczaj w pobliżu 
gospodarstw rolnych o dużej skali produkcji. Przykładem 
może tu być Agrokomplex (specjalizujący się w produk-
cji rolniczej), Slovosivo (fima nasienna), Velko-vykrmne 
Palarikovo (specjalizująca się w produkcji zwierzęcej). 
Wśród uczelni włączonych w system były: Uniwersytet 
Rolniczy w Nitrze, Uniwersytet Weterynaryjny w Koszy-
cach, Politechnika w Zwoleniu, Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Bratysławie. Pozytywną stroną takiego podejścia do 
doradztwa była dobra współpraca nauki i edukacji z go-
spodarstwami o dużej skali produkcji. 

W  wyniku przemian socjo-ekonomicznych, w 1990, 
została utworzona w Nitrze, przy Instytucie Badawczym 
Produkcji Zwierzęcej, pierwsza agencja Agroserwis, 
współpracująca z doradztwem rolniczym. Była to główna 
agencja koordynująca działalność doradczą prowadzoną 
w rolnictwie przez wszystkie instytuty badawcze. W tym 
samym czasie w Uniwersytecie w Nitrze wprowadzono 
nowy przedmiot nauczania i nową dyscyplinę naukową 
„doradztwo rolnicze”. Duży wkład w rozwój tej dziedziny 
wiedzy miała brytyjska firma doradcza ADAS, która we 
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie  

współpracy z Brytyjskim Funduszem Know-How zorga-
nizowała i przeprowadziła dwuletni intensywny kurs 
doradztwa rolniczego, po ukończeniu którego dwunastu 
uczestników otrzymało certyfikaty doradcy, stając się 
pierwszą profesjonalną bazą doradztwa w Republice 
Słowackiej. System doradztwa rolniczego w Słowacji zo-
stał utworzony w 1998. Jego filozofia i struktura została 
zbudowana przez zespoły doradców z Wielkiej Brytanii, 
Holandii i Austrii. W systemie tym znalazły się 22 regio-
nalne centra usług doradczych oraz 10 centrów powoła-
nych przy instytutach badawczych, 10 regionalnych cen-
trów doradztwa należących do Słowackiej Izby Żywności 
i Rolnictwa, a także dwa ośrodki doradcze będące w ge-
stii firm prywatnych. Za certyfikowanie doradców  
w okresie początkowym odpowiedzialny był Agroinstitut 
(rządowa instytucja odpowiedzialna za edukację w sek-
torze żywności i rolnictwa). Mimo pozytywnej roli, jaką 
odegrały w okresie przedakcesyjnym centra doradztwa 
rolniczego (przygotowały rolników do wejścia w struktu-
ry UE, wprowadzenia gospodarki rynkowej, realizowały 
program SAPARD), miały one stale problemy finansowe 
i ich zakres działania był w związku z tym często zmie-
niany. W rezultacie ten dobrze oceniany, także na szcze-
blu UE, system nigdy nie został w pełni rozwinięty.  Sys-
tem doradztwa rolniczego okazał się ważnym w okresie 
po akcesji Słowacji do UE, a szczególnie w okresie wdra-
żania płatności bezpośrednich i cross-compliance.  

W Republice Słowacji działalność doradcza prowa-
dzona jest najczęściej w oparciu o roczne plany. Inicjato-
rem planowania usług doradczych jest Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które przeznacza odpowiednie 
środki finansowe dla poszczególnych ogniw AKIS na 
określone w planie zadania doradcze. Takie podejście 
sprawia, iż instytucje badawcze i rolnicze organizacje 
publiczne są zobligowane do wprowadzenia do rocznego 
planu działania usług doradczych, a także określenia me-
tod doradczych i technik komunikowania z grupami ce-
lowymi, na które następnie pozyskują środki finansowe  
z budżetu państwa. Innym rodzajem planowania są pla-
ny związane z realizacją wspólnej polityki rolnej (te pla-
ny doradcze budowane są na okresy programowania 
UE). Działalność doradcza prowadzone przez organiza-
cje komercyjne nie podlega temu systemowi planowania, 
niemniej jednak przedstawiciele tych organizacji są dele-
gowani do oceny koncepcji planów jednostek doradztwa 
publicznego. Monitorowanie i ocena realizacji planów 
doradztwa dokonywana jest w skali rocznej przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Istniejący obecnie system wiedzy i informacji rolniczej 
wraz z doradztwem został zbudowany i wprowadzony w 
2007. W jego strukturze znalazły się następujące instytu-
cje: administracja UE jako organ odpowiedzialny, Parla-
ment Słowacki, Rząd Słowacki, Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z Radą Doradztwa Rolniczego, Departa-
ment Nauki i Badań MRiRW, Agencja Płatności Rolnych 
(APA), Agroinstitut w Nitrze (nauczanie ustawiczne  
i akredytacja doradców), Regionalne Terminale Informa-
cyjne, Centrum Lasów Państwowych w Zwoleniu, inne 

instytucje badawcze i edukacyjne, akredytowani eksperci 
doradztwa, agencje doradcze, indywidualni doradcy. 
Klientami doradztwa są rolnicy indywidualni, menedże-
rowie gospodarstw spółdzielczych, przedsiębiorstw rol-
nych i przetwórstwa produktów rolnych, liderzy wiejscy, 
a także przedsiębiorcy podejmujący przedsięwzięcia w 
rolnictwie. Usługi doradcze świadczy 131 akredytowanych 
doradców, w tym 77 doradztwo ogólne oraz 54 doradz-
two specjalistyczne, w systemie zatrudnionych jest też 75 
doradców bez certyfikatu. 

 

Podsumowanie 

 

System wiedzy i informacji rolniczej funkcjonuje pra-
widłowo jedynie w warunkach, kiedy wszystkie jego 
ogniwa – poczynając od rolników (prowadzących gospo-
darstwa), którzy są podmiotem całej pracy doradczej, 
poprzez dostarczycieli usług doradczych, szkolnictwo 
średnie, uniwersytety, instytuty badawcze, instytucje 
otoczenia rolnictwa, w tym wspierające finansowo okre-
ślone przedsięwzięcia, po politykę (instytucje rządowe  
i ustawodawcze) – są ze sobą ściśle zintegrowane. 

W porównaniu do wielu krajów Unii Europejskiej – 
krajów U-15, ale także przyjętych w struktury Unii Polski 
w roku 2004, m.in. Polski – system doradztwa rolniczego 
w Republice Czeskiej i Słowackiej mają bardzo krótką 
historię. Faktycznie budowa tych systemów rozpoczęła 
się w obu republikach dopiero od 1990 roku, a rozwój 
nastąpił dopiero od momentu wprowadzenia obowiązku 
budowy FAS (zgodnie z dyrektywą Rady Nr 1782/2003). 
Oba modele doradztwa rolniczego można zaliczyć do 
modeli mieszanych zarówno w sensie form własności 
organizacji doradczych, jak i w sensie finansowania usług 
doradczych. W Republice Czeskiej współczesny model 
doradztwa oceniany jest jako odpowiedni w stosunku do 
struktury rolnictwa i struktury obszarowej gospodarstw 
rolnych. Prowadzący gospodarstwa wielkoobszarowe 
preferują doradztwo bezpośrednie, natomiast w gospo-
darstwach małych obserwuje się korzystanie w większym 
stopniu z usług doradczych w formie informacji za-
mieszczanych na platformach internetowych. W Repu-
blice Słowackiej doradztwo nie jest już postrzegane jako 
priorytet rządu, mimo iż odegrało ono znaczącą rolę  
w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej. Obec-
nie zwraca się większą uwagę na wzmocnienie integracji 
pionowej i poziomej instytucji i organizacji tworzących 
system wiedzy, informacji i doradztwa. 
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20 lat działalności Stowarzyszenia Agroturystycznego  

„Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”
  

 

Początki i dokonania w przeszłości 

 
W tym roku mija 20. rocznica zawiązania się grupy 

inicjatywnej powołującej pierwsze stowarzyszenie agro-
turystyczne w Polsce południowej i jedno z pierwszych 
w Polsce. Przyjęło ono wówczas nazwę Stowarzyszenie 
„Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”.  

Budowane Stowarzyszenie było spadkobiercą 
wcześniejszych działań na wsi polskiej w postaci „wy-
jazdów na letnisko” – lata 60. i 70. XX wieku oraz 
„wczasów pod gruszą” lata osiemdziesiąte XX w. 
Spółdzielnia Turystyczna „Gromada” starała się 
nadać wówczas tym działaniom zręby organizacyjne 
zawierając umowy z rolnikami i sprzedając ich ofer-
tę, a później fundusze socjalne zakładów pracy zasi-
lały ten rodzaj wypoczynku na polskiej wsi znacznym 
strumieniem pieniędzy w ramach programu „Wczasy 
pod gruszą”. Okres ten mimo braków żywnościo-
wych na rynku był uważany przez wielu jako „złoty 
okres” turystyki wiejskiej. Przemiany początku lat 
dziewięćdziesiątych znacznie zahamowały dopływ 
środków finansowych z budżetu państwa na ten ro-
dzaj spędzania wolnego czasu. 

Brak perspektyw dla istniejącej wówczas wiejskiej 
bazy turystycznej i pomysłu na wykorzystanie dla 
wielu obszernych wiejskich domów był dobrym za-
czynem dla organizowanych działań, mających na 
celu stworzenie na nowo tego segmentu turystyki na 
wsi. Przyjęto wówczas dla tych działań trochę obco 
brzmiącą nazwę – agroturystyka. Misją tej działalno-
ści było stworzenie dodatkowego źródła dochodu  
w warunkach ubożejącej polskiej wsi.  

W takich to uwarunkowaniach 22 kwietnia 1993 r. 
komitet założycielski w osobach: p. Zbigniewa Mar-
szalika, p. Elżbiety Kmity i p. Haliny Skrzekuckiej 
rozpoczął prace mające na celu rejestrację stowarzy-
szenia, które miało na nowo zorganizować struktury 
działalności turystyki wiejskiej i pomóc znaleźć się 
jej w nowej rzeczywistości. Formalne prace organiza-
cyjne komitetu trwały do września, kiedy to w dniu 
27 września 1993 roku dokonano w Sądzie Woje-
wódzkim w Krakowie rejestracji Stowarzyszenia.  
W tym okresie realizowany był w Polsce program 
TOURIN. W 1996 roku zmieniono nazwę na Stowa-
rzyszenie Agroturystyczne „Galicyjskie Gospodar-
stwa Gościnne” z siedzibą w Krakowie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Po rejestracji wybrano władze spośród kwatero-
dawców. Pomocy na tym etapie udzielili Stowarzy-
szeniu pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego 
Oddział w Krakowie. Początkowo Stowarzyszenie 
prowadziło działalność na terenie dawnej Galicji, 
czyli obszaru południowo–wschodniej Polski i Mało-
polski. Powstały koła terenowe Stowarzyszenia GGG 
w Korytnikach i Przemyślu (przekształcając się póź-
niej w Oddział Stowarzyszenia GGG w Lesku) i koło 
terenowe GGG w Boguchwale, które skupiały gospo-
darstwa agroturystyczne w Polsce południowo-
wschodniej, a następnie zaczęły powstawać koła na 
terenie Małopolski. Łącznie zarejestrowano w Stowa-
rzyszeniu GGG w okresie jego działalności 35 kół te-
renowych. Nie wszystkie przetrwały próbę czasu. 
Działalność tych kół determinowało posiadanie lo-
kalnych liderów, którzy potrafiali skupiać wokół sie-
bie członków tych kół i zachęcać ich do pracy dla 
wspólnych korzyści. Gdy tych liderów zabrakło, za-
zwyczaj początkowy animusz szybko się wypalał  
i koło przestawało istnieć. 

W kwietniu 1998 roku Stowarzyszenie zawarło 
umowę z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnic-
twa w Warszawie. W ramach tej umowy Stowarzy-
szenie otrzymało 3 zestawy komputerowe z drukar-
kami i skanerami, które pozwoliły na rozpoczęcie 
przygotowania promocji własnymi siłami. Była to 
bardzo istotna pomoc dla Stowarzyszenia. 

Na początku 1999 roku, w związku z reformą ad-
ministracyjną kraju ze Stowarzyszenia wyodrębnił się 
Oddział Stowarzyszenia GGG w Lesku jako Stowa-
rzyszenie Agroturystyczne Galicyjskie Gospodarstwa 
Gościnne „Bieszczady”, które działa pod tą nazwą do 
chwili obecnej. Podobną drogę przeszły koła tereno-

Ryc. 1. Logotyp Stowarzyszenia Agroturystycznego  
„Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne” 
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we w Boguchwale i Korytnikach przekształcając się w 
Podkarpackie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Go-
spodarstwa Gościnne” z siedzibą w Boguchwale. Po 
podziale Stowarzyszenie skupiło się na swej działal-
ności w Małopolsce. Stowarzyszenie miało i ma nadal 
swoją siedzibę – korzystając z uprzejmości Centrum 
Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie – w Kra-
kowie, przy ul. Meiselsa 1. 

Stowarzyszenie nasze uczestniczyło w okresie mi-
jających 20 lat w targach agroturystycznych na tere-
nie całego kraju. Brało udział 16 razy jako współorga-
nizator Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej oraz 
występowało wielokrotnie na targach w Łodzi, Kato-
wicach, Kielcach, Warszawie, Złotowie, Sejnach  
i Gdańsku. Na targach tych prezentowana była oferta 
rolników zrzeszonych w kołach terenowych naszego 
Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie nasze jest członkiem założycielem 
Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej (PFTW) ”Go-
spodarstwa Gościnne”. Przynależność do Federacji 
pozwala korzystać z programów szkoleniowych or-
ganizowanych przez PFTW oraz uczestniczyć w kur-
sach i szkoleniach prowadzonych na zlecenie Fede-
racji. Zdobyta wiedza i doświadczenie w promocji 
agroturystyki zdobyło uznanie u Administratora 
Programów Małych Dotacji LIEN i PARTNERSHIP  
w Warszawie w postaci zaakceptowania do realizacji 
w 1999 roku opracowanego projektu pt. „Organizacja 
Centrum Informacji Turystycznej na Orawie”. Zada-
niem tego projektu było rozpropagowanie agrotury-
styki wśród mieszkańców Orawy, scementowanie 
lokalnej społeczności wokół idei agroturyzmu jako 
dodatkowego źródła dochodu, pomocy w promocji 
oferty agroturystycznej, wyposażenie Biura Informa-
cji Agroturystycznej w niezbędny sprzęt kompute-
rowy i przeszkolenia osób do prowadzenia biura. 
Prace wykonane przy realizacji projektu dały efekt  
w postaci przygotowania lokalnej społeczności do 
samodzielnego działania i pozwoliły znaleźć lokal-
nych liderów do kreowania standardów działań w tej 
dziedzinie. Opracowano własny program interneto-
wej rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych, który 
działał na potrzeby Koła Terenowego Orawa na stro-
nie www.abc.agroturystyka-ggg.pl. 

W 2000 roku Stowarzyszenie wydało własny In-
formator Agroturystyczny. W tym samym roku  
w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Małopolskiego przekazano 
odpłatnie Urzędowi Marszałkowskiemu bazę adre-
sową gospodarstw agroturystycznych należących do 
Stowarzyszenia GGG. Za otrzymane środki finansowe 
zbudowano pierwszą w Polsce witrynę internetową 
www.ggg-katalog.gminyrp.pl na udostępnionym 
bezpłatnie przez jego właściciela serwerze gminyrp, 
na której to witrynie umieszczono ofertę wszystkich 
członków Stowarzyszenia GGG. Każde gospodarstwo 
należące do Stowarzyszenia posiadało już wówczas 
własną stronę w Internecie.  

W ramach podpisanej umowy z Fundacją Jolanty 
Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” Stowarzy-
szenie nasze zorganizowało 5 turnusów wypoczyn-
kowych dla 10-osobowych grup z opieką dla dzieci 
chorych na leukemię i dzieci z rodzin cierpiących 
niedostatek, zapewniając im pobyt i wyżywienie. 
Dzieci wypoczywały w Ochotnicy Dolnej, Krościen-
ku, Czorsztynie i na Orawie. Naszej inicjatywie 
wsparcia finansowego na organizowanie dzieciom 
atrakcyjnego wypoczynku i zapewnienie atrakcyjne-
go pobytu udzieliły urzędy gmin, lokalne instytucje 
oraz prywatni właściciele firm z tego terenu. Dzieci 
wypoczywały w okresie od 20 do 30 sierpnia 2000 
roku, wynagradzając naszych gospodarzy uśmie-
chem, okazywanym zadowoleniem i wdzięcznością. 

Podjęta w 2001 r. współpraca z Fundacją Inicjatyw 
Społeczno–Ekonomicznych zaowocowała zleceniem 
Stowarzyszeniu organizacji szkolenia, w ramach 
Akademii Rozwoju Lokalnego, grupy przedstawicieli 
samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządo-
wych z Ukrainy. W ramach tego szkolenia nasze 
Stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło w 
swoich Kołach Terenowych w Czorsztynie, Lipnicy 
Wielkiej, Nowym Wiśniczu, Porąbce Uszewskiej  
i Wiśniowej staże szkoleniowe dla pięciu grup tema-
tycznych z zakresu: organizowania agroturystyki  
w małej gminie, działania organizacji pozarządo-
wych,  funkcjonowania biura informacji turystycznej, 
organizacji turystyki rekreacyjnej i agroturystyki, 
segregacji i zagospodarowania odpadów komunal-
nych oraz zasad działania grup producentów. Przy-
gotowanie oraz sposób organizacji szkolenia znalazły 
uznanie zarówno u zleceniodawcy, jak i wśród 
uczestników stażu. 

W 2001 roku ze względu na wyczerpanie się na-
kładu opracowano i wydano II edycję Informatora 
Agroturystycznego Województwa Małopolskiego 
Stowarzyszenia GGG, uaktualniając prezentowaną 
ofertę. Zachęcano w nim również do kategoryzacji  
gospodarstw,  promowano podnoszenie jakości po-
siadanej oferty poprzez, pomoc i doradztwo w za-
mierzeniach inwestycyjnych oraz doradztwo w kwe-
stiach podatkowych i ubezpieczeniowych. 

W 2003 roku wydano III edycję informatora, pro-
mując ofertę w nim zawartą na targach na terenie 
całego kraju. Program internetowej rezerwacji  
i sprzedaży miejsc noclegowych próbowano rozsze-
rzyć na całe Stowarzyszenie. Brak środków na kilka 
lat wstrzymał te prace. W 2007 roku zlecono opra-
cowanie nowego portalu www.galicyjskie.pl. Jednak 
na skutek źle zawartej umowy portal ten nie może 
być modernizowany w przystępnej cenie. Przez  
3 kolejne lata opracowywano ofertę, uzupełniano  
i uaktualniano strony poszczególnych gospodarstw. 
Propagowano  udział w przedsięwzięciach służących 
poprawie ekologii poprzez promowanie „czystych 
źródeł energii” oraz pomagano w pozyskaniu środ-
ków na realizację tych projektów. 
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W 2008 roku wzięliśmy jako Stowarzyszenie 
udział w realizacji zleconego przez Urząd Marszał-
kowski zadania w ramach projektu pod tytułem 
„Podnoszenie jakości usług agroturystycznych w Ma-
łopolsce”. W ramach tego projektu przeprowadzono 
kategoryzację 150 gospodarstw agroturystycznych na 
terenie Małopolski, w tym skategoryzowano 82 go-
spodarstwa należące do naszego Stowarzyszenia. 

W 2009 roku odłączyły się ze Stowarzyszenia GGG 
koła terenowe z terenu Pienin i Spisza zawiązując 
Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne. Nie spo-
wodowało to znaczących skutków w działalności 
Stowarzyszenia. 

W 2009 roku opracowano także nowy portal,  
w miejsce dotychczas istniejącego (www.ggg-
katalog.gmninyrp.pl), w atrakcyjnej szacie graficznej 
pod domeną www.agroturystyka-ggg.pl,  posiadający 
duże możliwości do rozbudowy i modernizacji.  

W 2010 roku złożono wniosek na realizację małego 
projektu do Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” 
na promocję oferty agroturystycznej i zbudowanie 
internetowego programu rezerwacji i sprzedaży tej 
oferty w oparciu o portal www.agroturystyka-ggg.pl. 
Jest to pierwszy w Polsce działający w systemie onli-
ne program rezerwacji i sprzedaży oferty agrotury-
stycznej. Pozwala on na rezerwację i zakup oferty  
u kwaterodawcy bez pośrednika i ponoszenia opłat 
prowizyjnych oraz pozwala na zawarcie umowy  
cywilno-prawnej między właścicielem gospodarstwa, 
a odbiorcą jego usługi. Projekt ten został zakończony 
w 2012 roku. 

W 2011 roku opracowano i wydano w nakładzie 
2000 sztuk IV kolorową edycję Informatora Agrotu-
rystycznego Województwa Małopolskiego Stowarzy-
szenia GGG. Informator wydano własnymi siłami, 
przy pomocy środków własnych i środków pozyska-
nych od sponsorów. 

 

Aktualna działalność i wizja przyszłości 

 
Rozwój agroturystyki w Małopolsce, cechującej się 

rozdrobnieniem gospodarstw i atrakcyjnymi tury-
stycznie terenami powodował, że coraz to nowi rol-
nicy próbowali swoich sił w tej dziedzinie, szukając 
nowych, bardziej ekonomicznie opłacalnych obsza-
rów dla swojej działalności. Potrzebowali fachowej 
pomocy do podjęcia tej działalności. Uczestnicząc  
w kursach organizowanych przez  Ośrodki Doradz-
twa Rolniczego otrzymywali niezbędne na początku 
przeszkolenie. 

Jednak, aby działalność ta była opłacalna, należało 
czynić starania, aby pozyskać chętnych do korzysta-
nia z posiadanej oferty agroturystycznej, czyli starać 
się odpowiednio wypromować swój produkt. Zazwy-
czaj do promocji oferty starano się szukać pomocy  
w gminie. Mimo, iż w zadaniach gmin jest promocja 
gminy, to jednak jest to promocja szeroko rozumia-
na, dotycząca wielu obszarów działalności gminy. 

Tam, gdzie władze gminy widziały potrzebę rozwoju 
agroturystyki na swoim terenie, tam starano się po-
móc rolnikom w promocji ich gospodarstw. Warun-
kowane to jednak zawsze było aktywnością samych 
kwaterodawców.  

Partnerem dla gminy nigdy nie był i nie jest poje-
dynczy kwaterodawca, lecz grupa kilku gospodarstw, 
najlepiej jeśli jest ona zorganizowana. I tu z pomocą 
zazwyczaj przychodziło Stowarzyszenie, czyli grupa 
osób posiadających podobne interesy i potrzeby. 
Praktyka pokazała, że utworzona na terenie jednej 
gminy grupa gospodarstw potrafiła skutecznie za-
dbać o właściwą promocję swojego produktu oraz 
korzystać z pomocy i dofinansowania gminy na dzia-
łalność promocyjną. Aby obniżyć do minimum kosz-
ty takiej promocji często szukano pomocy w stowa-
rzyszeniach agroturystycznych, gdzie koszty promo-
cji są relatywnie najniższe, a skuteczność największa. 
Wspólne organizowanie wyjazdów na targi dzieliło 
udział w kosztach, a więc obniżało koszty promocji. 
Widząc korzyści wspólnej promocji tworzone były 
koła terenowe, które działając na terenie jednej gmi-
ny ściśle współpracowały z samorządem gminnym. 
W ramach Stowarzyszenia koła kreowały działania 
promocyjne szukając partnerów do współpracy  
i rozwoju tej branży usług. 

Zdobywano fundusze, otrzymywano granty na re-
alizację zaproponowanych tematów, organizowano 
promocyjne imprezy plenerowe takie, jak: „Konkurs 
na najlepsze potrawy regionalne”, „Zjazd na byle 
czym”, „Tydzień z rybą”, „Święto suszonej śliwki”.                                                                          

Aktywność kół terenowych  jest  bardzo ważna  
w chwili, gdy coraz trudniej sprzedać swoją usługę. 
Świadomość konieczności liczenia się z konkurencją, 
zainteresowanie naszych rodaków turystyczną ofertą 
zagraniczną oraz spadek zainteresowania ofertą tu-
rystyczną i agroturystyczną w naszym kraju wymaga 
uatrakcyjnienia posiadanej oferty. Jako standard na-
leży przyjąć ofertę pokoi z łazienkami i dostępność 
do oferty żywieniowej, jeśli nie w gospodarstwie to  
w najbliższym otoczeniu lub udostępnienie wyposa-
żonej kuchni umożliwiającej przygotowanie posił-
ków. Są to standardy wypoczynku w innych krajach, 
o czym wiedzą nasi kwaterodawcy i starają się tym 
standardom sprostać. 

Ważną rolę odgrywa w tym względzie wymiana 
spostrzeżeń między kwaterodawcami i wzajemne 
dzielenie się doświadczeniami. Pobudza to rywaliza-
cję w dobrym tego słowa znaczeniu, rodzi inwencję  
i pozwala uczyć się na błędach innych,  unikając wła-
snych – co inspiruje, obniża koszty i racjonalizuje 
efekty podejmowanych inwestycji. 

Niebagatelną rolę w podejmowanych działaniach 
inwestycyjnych odgrywa również uporządkowanie  
i zagospodarowanie terenu wokół gospodarstw. Bez-
pieczne place zabaw dla dzieci, altanki, miejsce na 
ognisko lub grilla w sąsiedztwie domu to obecnie 
standard, bez którego trudno liczyć na klientów. 
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mgr inż. Aleksander Twardosz – Prezes 
 

Stowarzyszenie Agroturystyczne  
„Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne” 

Wszędzie tam, gdzie aktywność kwaterodawców jest 
duża i ich spotkania częste, widać zmiany w obejściu 
gospodarstwa, w wyposażeniu pokoi, co przy zrozu-
mieniu dla konieczności odpowiedniej promocji 
przekłada się bezpośrednio na liczbę przyjmowanych 
gości i uzyskiwane efekty ekonomiczne. Jest to za-
uważane wśród naszych członków, a dobre przykłady 
są naśladowane i modyfikowane do posiadanych po-
trzeb i możliwości. 

Zebrania kół terenowych często są platformą wy-
miany doświadczeń, poglądów i inspiracją wspólnych 
działań. Są źródłem pomysłów nowych projektów  
i sposobów pozyskiwania pieniędzy na planowane 
zamierzenia. Pozwala to uatrakcyjniać ofertę agrotu-
rystyczną. Działania na poziomie koła są skuteczne 
do pewnego momentu. Jednakże pewne zagadnienia 
wymagają szerszego spektrum - dotyczy to w szcze-
gólności promocji. Tu zaczyna się już rola Stowarzy-
szenia jako całości. 

Celem działalności Stowarzyszenia „Galicyjskie 
Gospodarstwa Gościnne” jest promocja agroturystyki 
wśród rolników, doradztwo prawne i finansowe, do-
radztwo inwestycyjne oraz pomoc w reklamie usług 
agroturystycznych wśród mieszkańców aglomeracji 
miejskich. Jesteśmy organizacją pozarządową, działa-
jącą w systemie non-profit, prowadzącą swą działal-
ność za pieniądze pochodzące ze składek członkow-
skich oraz za pieniądze uzyskane od sponsorów. Sta-
ramy się ściśle współpracować z samorządami lokal-
nymi w promocji poszczególnych regionów i gmin. 
Obecnie Stowarzyszenie posiada 21 kół terenowych z 
terenu Małopolski. Łącznie zrzesza 221 gospodarstw 
agroturystycznych, w tym 92 gospodarstwa katego-
ryzowane posiadające przyznaną kategorię PFTW. 

W ciągu dwudziestu lat działalności nawiązaliśmy 
kontakty z różnymi organizacjami, którym bliski jest 
rozwój agroturystyki jako alternatywnego źródła do-
chodu dla rolników. Dzięki podpisanej umowie  
z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie i bliską 
współpracą z Małopolskim Stowarzyszeniem Doradz-
twa Rolniczego, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Karniowicach, Centrum Doradztwa Rol-
niczego Oddział w Krakowie oraz innymi organizacja-
mi, organizowana jest od 1997 roku corocznie w kwiet-
niu Małopolska Giełda Agroturystyczna w Krakowie  
w budynkach Uniwersytetu Rolniczego przy al. 29. Li-
stopada. Miała ona przez wiele lat charakter międzyna-
rodowy. Rolę organizatora koordynującego wszelkie 
działania organizacyjne pełniło przez 10 lat Małopolskie 
Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, a przewodni-
czącym Komitetu Organizacyjnego Giełdy był śp. dr 
Stanisław Legutko, który wnosił w nasze działania zapał 
i zaangażowanie oraz starał się, aby praca włożona  
w przygotowania była dla nas przyjemnością. Oczywi-
ście wszystkie nasze działania były wspierane przez 
władze Uniwersytetu Rolniczego. Od kilku lat rolę or-
ganizatora Giełdy przejęła jednostka UR – Centrum 
Transferu Technologii i dzięki jej staraniom mogliśmy 

w tym roku uczestniczyć w 16. już Małopolskiej Gieł-
dzie Agroturystycznej. Giełda służyła i nadal służy 
prezentacji oferty agroturystycznej naszego Stowarzy-
szenia, innych stowarzyszeń z terenu Małopolski oraz 
wystawców z innych województw mieszkańcom Kra-
kowa. Jest miejscem prezentacji ofert, wymiany do-
świadczeń i poglądów między kwaterodawcami. 

Rok 2013 rozpoczęliśmy promocją naszych ofert na 
targach w Łodzi, Kielcach i w Gdańsku oraz na Ma-
łopolskiej Giełdzie Agroturystycznej w Krakowie. 
Ostatnie działania spowodowały, że nakład wydane-
go Informatora IV edycji obecnie uległ wyczerpaniu  
i należy podjąć działania i przygotowania do wydania 
jego następnej edycji. 

Plany stowarzyszenia na następne lata działalności 
będą współzależne od sytuacji na rynku usług tury-
stycznych i agroturystycznych i kondycji naszych go-
spodarstw. Ogólnie widać trend spadkowy na rynku 
usług agroturystycznych i rynku turystyki wiejskiej. 

Daje się też odczuć brak zainteresowania decy-
dentów tym rynkiem usług. Dodatkowo urzędnicza 
inercja nie pozwala, aby temu trendowi przeciwdzia-
łać. Rozbudowane procedury urzędnicze skutecznie 
hamują dostęp do unijnych funduszy, przez co fun-
dusze te nie są przez społeczność agroturystyczną 
wykorzystywane. W agroturystyce nie inwestuje się 
wielkich pieniędzy, a dostęp do małych projektów 
jest przez niezrozumiałe procedury niedostępny. 
Opłacanie specjalistów od opracowania projektów  
i przygotowania wniosków o płatność powoduje, że 
pozyskane pieniądze zamiast do rolnika trafiają do 
specjalistów – stąd brak zainteresowania tymi pro-
jektami przez prowadzących działalność agrotury-
styczną. Dalsza taka polityka naszych władz spowo-
duje, że usługi te zaczną zamierać, co już daje się 
odczuć przy obecnej polityce fiskalnej, działaniach 
sanepidu i bałaganie legislacyjnym. 

Mimo tej niezbyt budującej wizji staramy się jako 
Stowarzyszenie przeciwdziałać obecnej rzeczywisto-
ści, namawiając kwaterodawców do wspólnych dzia-
łań promocyjnych, aby z rynku usług agroturystycz-
nych nie zniknąć. Mamy nadzieję na zmianę obecnej 
polityki państwa w stosunku do rynku usług agrotu-
rystycznych i turystyki wiejskiej. Pomijając ten 
aspekt obecnej rzeczywistości i mając na uwadze, że 
– cytując zasłyszane powiedzenie – „agroturystyką 
powinni się zajmować ludzie szczęśliwi” chcieliby-
śmy, jako Zarząd przypomnieć, że nasze dotychcza-
sowe działania znalazły wsparcie i pomoc ze strony 
instytucji i osób, które swoim zaangażowaniem i ra-
dą wspierały nas w okresie mijających 20 lat. W tym 
czasie nasze działania znalazły wsparcie ze strony 
wielu instytucji i osób, za co serdecznie dziękujemy! 
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Paulina Kukiełka 

Efekty wdrażanych projektów – 

studia przypadków z wdrażania LSR przez LGD Stowarzy-

szenie „Kwartet na Przedgórzu” 

 

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju jako narzędzie  
zarządzania rozwojem lokalnym 

 
Dokument, jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju ma 
opracować każde trójsektorowe porozumienie (Lokalna 
Grupa Działania) realizujące działania w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas tworze-
nia LSR szczególna uwaga skupiana jest na określeniu 
potrzeb danego regionu. Aby otrzymać wsparcie należy 
w strategii wykazać ścisłą spójność w takich płaszczy-
znach, jak: położenie geograficzne, uwarunkowania 
gospodarcze, społeczne, przyrodnicze oraz wykazać 
posiadanie wspólnej historii i zbliżonych tradycji, a tak-
że wskazać istniejące podobne oczekiwania i potrzeby. 
Istota tworzenia dokumentu, jakim jest LSR polega na 
wskazaniu odpowiednich kierunków działań, które po-
zwolą na dynamiczny rozwój obszaru. Od tego jak do-
bra jest LSR, jak konkretne i realne cele, zadania i spo-
soby realizacji stawia, zależy to czy zostanie utworzona 
LGD i ile środków unijnych na jej realizację pozyska 
[Futymski i Kamiński 2008, Leśniak 2009].  
 Zarządzanie na poziomie lokalnym obejmuje szereg 
działań związanych z planowaniem rozwoju danego 
obszaru oraz pozyskiwaniem zasobów materialnych  
i ludzkich, które mają służyć celom określania i wyko-
nywania danych przedsięwzięć. Istotnym elementem 
lokalnego zarządzania jest też sprawowanie kontroli 
nad realizowanymi działaniami, a także ich ocena  
i promocja uzyskanych efektów. Zadania te to cześć 
obowiązków samorządów terytorialnych i powinny one 
być wykonywane przy współpracy z lokalną społeczno-
ścią. Cele realizowane i koordynowane przez władze 
lokalne muszą być zgodne z dokumentami, które są 
narzędziami zarządzania lokalnego. Takim dokumen-
tem jest lokalna strategia rozwoju, którą tworzy spo-
łeczność lokalna zrzeszona w LGD. Lokalna Grupa 
Działania sama wybiera projekty do realizacji, a odda-
nie w jej ręce możliwości decydowania o sposobie roz-
dysponowania konkretnych środków finansowych po-
zwala na łączenie funkcji odpowiedzialności z kompe-
tencjami, dopiero wtedy ludzie zaczynają doceniać ran-
gę i znaczenie pracy, jaką wykonują. Wyposażenie Lo-
kalnych Grup Działania w odpowiednie kompetencje 

do realizacji LSR i powierzenie środków na jej realizację 
stawia LGD jako równorzędny przy samorządzie teryto-
rialnym podmiot odpowiedzialny za kształtowanie po-
ziomu i jakości życia lokalnej społeczności [Vinohrad-
nik 2011]. 
 

Obszar działania Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” 

 
Obszarem działania LGD Stowarzyszenie „Kwartet 

na Przedgórzu” objęte są dwie gminy miejsko-wiejskie 
Brzesko i Radłów oraz dwie gminy wiejskie Borzęcin  
i Dębno województwa małopolskiego. Lokalna Grupa 
Działania została wpisana do KRS 21 października 
2008 roku, gdzie jako Stowarzyszenie Borzęcińsko-
Radłowska Grupa Działania „Przedgórze” zrzeszała 
członków dwu gmin (Borzęcin i Radłów). W sierpniu 
2010 roku do Stowarzyszenia dołączyły Brzesko i Dęb-
no i Stowarzyszenie przyjęło obowiązującą dziś nazwę 
„Kwartet na Przedgórzu”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obszar działania LGD to 373,15 km
2
, który zamieszku-

je 68 881 osób. Geograficznie obszar położony jest na 
terenie Kotliny Krakowsko-Sandomierskiej, w dorze-
czach Wisły, Dunajca i Uszwicy, na terenach Lasów Ra-
dłowskich i Pogórza Wiśnickiego. Walory przyrodnicze 
to głównie rozległe lasy, bogate w różnego rodzaju owo-
ce runa leśnego, dziką zwierzynę oraz stawy. Spójność 
kulturowa obszaru wynika ze specyfiki obszarów wiej-
skich, a wszelkie działania wynikają z inicjatywy miesz-

Ryc. 1. Logotyp LGD Stowarzyszenia „Kwartet na 
Przedgórzu” 
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kańców. Ważnym elementem obszaru jest rozwój i pro-
mowanie regionalnego folkloru oraz turystyki kultural-
no-historycznej. Aż 60% ludności zamieszkującej obszar 
LGD to ludzie w wieku produkcyjnym, dlatego też ważne 
jest poszukiwanie źródeł utrzymania poza przeważają-
cym na obszarze rolnictwem i tu dywersyfikacja działal-
ności zawodowej opiera się na tradycyjnym rozwoju 
świadczeń i usług z nim związanych. Szansą na rozwój 
dla tego obszaru jest rozbudowa bazy agroturystycznej, 
promocji regionalnych produktów. Kierunki działań za-
pisane w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru wpisują się 
w wyznaczone w dokumentach strategicznych na po-
ziomie powiatowym i regionalnym kierunki rozwoju, 
głównie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, ochrony 
zasobów przyrodniczych i rozwoju infrastruktury. 

 

Wybrane przykłady zrealizowanych projektów 

 

LGD Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” od 
początku swej działalności przyjęła już około 200 
wniosków i jako jedna z najbardziej efektywnie działa-
jących grup w Polsce (ósme miejsce) otrzymała dodat-
kowe środki finansowe na realizację zadań zapisanych 
w LSR. Szacuje się, że dzięki temu do roku 2015 będzie 
ona w stanie zrealizować około 250 wnioskowanych 
projektów. Poniżej przedstawiono cztery studia przy-
padków wpisujące się w misję Stowarzyszenia: „Zrów-
noważony rozwój obszaru Przedgórza w oparciu  
o współpracę mieszkańców, wykorzystanie potencjału 
gospodarczego i społecznego w nawiązaniu do tradycji i 
w poszanowaniu zasobów naturalnych i kulturowych”. 

 
Projekt 1: Utworzenie Izby Chleba z dawnymi tra-
dycjami wsi 

Projekt miał na celu przystosowanie i odpowiednie 
wyposażenie pomieszczenia do wypieku chleba i or-
ganizowania warsztatów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mimo, iż projekt zrealizowany został w prywatnym 
gospodarstwie (gospodarstwo agroturystyczne „Sta-
wówka”), to wpływa na podniesienie jakości usług tu-
rystycznych całego obszaru. Dzięki utworzeniu „Izby 

Chleba” wzbogaciła się oferta turystyczna obszaru 
przekładająca się na liczbę odwiedzających turystów. 
W „Izbie Chleba” turyści uczą się sztuki wypiekania 
chleba, która na obszarach wiejskich zanika. Przy 
współpracy z LGD i Gminnym Ośrodkiem Kultury  
w gospodarstwie organizowane są też warsztaty pie-
czenia chleba, aktywizujące społeczność lokalną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

Projekt 2: „Zagospodarowanie przestrzeni komu-
nalnej centrum wsi Borzęcin Dolny poprzez budo-
wę terenu rekreacyjnego z funkcją placu zabaw” 

Celem projektu było zagospodarowanie reprezenta-
cyjnej części wsi. W tym celu wykorzystano starą i nie-
reprezentatywną „Rogożówkę” znajdującą się w cen-
trum miejscowości przy jednej z dróg wojewódzkich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przeprowadzono generalny remont: utwardzono te-
ren kostką brukową, utworzono miejsca parkingowe, 
wprowadzono elementy małej architektury – plac za-
baw, ławki, zainstalowano odpowiednie oświetlenie, 
ustawiono tablicę informacyjną. Tym samym niezago-
spodarowany teren służy obecnie całej społeczności 
lokalnej, jest miejscem zabaw dla dzieci (nie tylko  
z terenu gminy Borzęcin), miejscem spotkań doro-
słych i młodzieży – sprzyja integracji ludności, a także 
utworzono dodatkowe miejsca parkingowe (plac znaj-
duje się w sąsiedztwie szkoły podstawowej).  

Fot. 1. Piec do wypieku chleba.  
Źródło: www.agroturystyka.pl 

Fot. 2. Nauka wypieku tradycyjnego wiejskiego  
chleba. Źródło: www.mojebrzesko.pl  

Fot. 3. Odnowione centrum Borzęcina.  
Źródło: http://photo.bikestats.eu 
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Projekt 3: „Audio-przewodnik po ziemi Brzeskiej” 
Projekt zakładał powstanie innowacyjnego produk-

tu, pierwszego tego typu na obszarze LGD, który ma 
wpływać na rozwój turystyki kulturalno-historycznej 
regionu, a także promocję regionu. Audio-przewodnik 
składa się z trzech 12-minutowych audycji. Pierwsza 
część dotyczy miejscowości Mokrzyska i Bucze, druga 
Sterkowca i Wokowic, a trzecia mówi o historii cmen-
tarza wojskowego z okresu I Wojny Światowej, zloka-
lizowanego przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku. Au-
dio-przewodnik prowadzi turystę wzdłuż trasy wyzna-
czonej przez obiekty architektoniczne, kulturowe  
i przyrodnicze. Do każdego miejsca dopasowane są 
odpowiednie informacje historyczne, ciekawostki  
i anegdoty. Jest to nie tylko projekt wpływający na ja-
kość informacji dla turystów, ale odznacza się inno-
wacyjnością, jakiej jeszcze nie było ta tym obszarze. 
Przewodnik dostępny jest na stronie internetowej 
miasta Brzesko w odpowiedniej zakładce. 

 

Projekt 4: „I Ty możesz uratować ludzkie życie…” 
Celem projektu była organizacja szkoleń z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szko-
leniem objęci zostali: dzieci i młodzież oraz druhowie 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ra-
dłów. Dla potrzeb szkoleń zakupiono sprzęt, który 
obecnie jest w wyposażeniu OSP w Wał Rudzie i służy 
do udzielania pierwszej pomocy w czasie akcji ratow-
niczych. Dzięki realizacji projektu nastąpiła aktywiza-
cja ludności zamieszkującej obszar, uczestnicy szkoleń 
pozyskali niezbędne umiejętności i wiedzę, którą będą 
mogli wykorzystywać podczas wypadku lub innego 
nieprzewidzianego zdarzenia. 

 

Wpływ zrealizowanych projektów na rozwój 
lokalny 

 

Lokalna Strategia Rozwoju uwzględnia wymagania 
idei zrównoważonego rozwoju. Ma za zadanie ochro-
nę i jednoczesne podniesienie jakości posiadanych 
zasobów naturalnych, polepszenie sfery gospodarczej, 
oczywiście w oparciu o posiadany potencjał lokalny  
i w nawiązaniu do tradycji i kultury lokalnej, a przede 

wszystkim ma pomagać realizować ambicje społecz-
ności obszaru w zakresie dostępu do wiedzy i rozwoju. 
Zadania te realizowane są w ramach wsparcia z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w szczególno-
ści osi 4 LEADER.  

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Kwartet 
na Przedgórzu”, jako organizacja zrzeszająca członków 
w trzech sektorów: gospodarczego, publicznego i pry-
watnego i posiadająca Lokalną Strategię Rozwoju, zo-
bligowana jest do jej realizacji zgodnie z przyjętymi za-
łożeniami. Dzięki wdrażaniu LSR podniosła się nie tyl-
ko jakość zagospodarowania przestrzennego objętego 
działaniem Lokalnej Grupy Działania obszaru, ale także 
znacznie podniósł się stopień zaangażowania ludności 
w aktywne uczestniczenie w życiu społecznym. Akty-
wizacja przekłada się nie tylko na liczbę składanych 
wniosków w ramach określonych działań, ale też na 
czynne zaangażowanie podczas ich realizacji. W więk-
szości przypadków zrealizowane projekty służą dobru 
ogólnemu i docierają do szerokiego grona odbiorców. 
Dzięki studiom przypadków (które stanowią jedynie 
mały ułamek tego co zostało zrealizowane) można do-
wiedzieć się jak wiele grup społecznych one dotyczą  
i w jak bardzo zróżnicowanych kierunkach są realizo-
wane. Zestawione efekty dają obraz tego w jakim kie-
runku prowadzone były i są działania LGD.   

Funkcjonowanie organizacji jaką jest LGD Stowa-
rzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”  przekłada się na 
efekty w postaci: rozwoju gmin wiejskich i wiejsko-
miejskich objętych obszarem działania; dzięki pozy-
skiwanym środkom znacznie odciążanie są budżety 
gmin – przy projektach realizowanych przez podmioty 
użyteczności publicznej; wzrostu aktywizacji ludności 
lokalnej; polepszenia estetyki i wizerunku wsi; posze-
rzenia wiedzy historycznej i kulturalnej ludności; 
promocji zasobów przyrodniczych, kulturalnych i hi-
storycznych regionu; wspomagania rozwoju turystyki 
obszaru; podniesienia edukacji ludności poprzez 
warsztaty tematyczne i szkolenia. 
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Fot. 4. Teren rekreacyjny z placem zabaw.  
Źródło: http://www.informatorbrzeski.pl 
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Podatek katastralny – wybrane aspekty  
 

 

 
 

Wprowadzenie 

 

W obliczu zawirowań na światowych rynkach fi-
nansowych oraz zagrożeń dla stabilności finansów 
publicznych coraz więcej uwagi poświęca się po-
szukiwaniu rozwiązań mających zapewnić stosowne 
fundusze instytucjom państwowym. W większości 
państw na świecie głównym źródłem dochodów bu-
dżetowych pozostają podatki. Sposób konstrukcji 
systemu podatkowego jest jednak indywidualny dla 
każdego państwa, a często nawet w ramach danego 
kraju występują znaczne różnice regionalne.  Rów-
nież w Polsce trwają prace nad zmianami w syste-
mie podatkowym, m.in. nad wprowadzeniem po-
datku dochodowego w rolnictwie, zmianami w za-
sadach opodatkowania podatkiem rolnym oraz nad 
zastąpieniem podatku od nieruchomości podatkiem 
katastralnym. Trudno dziś jednoznacznie wskazać 
na jakim etapie są te prace. Celem niniejszego opra-
cowania jest prezentacja ogólnych zasad opodatko-
wania nieruchomości w Polsce oraz przybliżenie 
idei podatku katastralnego. Dokonano również pro-
stej symulacji zmian w obciążeniach podatkowych 
rolnika po zastąpieniu podatku rolnego i podatku 
od nieruchomości podatkiem katastralnym. 

 

Opodatkowanie ziemi i budynków –  
stan aktualny

 

Budynki i budowle w Polsce opodatkowane są 
podatkiem od nieruchomości, ziemia natomiast  
w zależności od sposobu zaewidencjonowania jej  
w „Ewidencji gruntów i budynków” oraz sposobu 
wykorzystania może być objęta podatkiem rolnym, 
podatkiem leśnym lub podatkiem od nieruchomo-
ści.  

Podatek rolny jest pobierany wyłącznie od 
gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów 
i budynków jako użytki rolne lub jako grunty  
zadrzewione i zakrzaczone na użytkach rolnych,  
z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej innej niż rolnicza

1
.  

                                                           
1
 Wykorzystywanie użytków rolnych lub leśnych dla celów 

pozarolniczej działalności gospodarczej powoduje objęcie 
ich podatkiem od nieruchomości 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: 
 równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha 

przeliczeniowego gruntów wchodzących w 
skład gospodarstw rolnych, 

 równowartość pieniężną 5 q żyta za 1 ha pozo-
stałych gruntów (tzn. użytków rolnych nie 
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego). 

Ceny zbóż, w tym żyta ulegają znacznym waha-
niom

2
, a tym samym wahaniom ulega wysokość pła-

conego przez rolników podatku. 
 
Podatek leśny ma bardzo podobną konstrukcję 

do podatku rolnego, przy czym stawka podatku le-
śnego uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży 
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w trzech 
pierwszych kwartałach poprzedzających rok podat-
kowy i wynosi równowartość 0,220 m

3
 drewna od 

jednego hektara lasu
3
.  

 
Podatek od nieruchomości ze względu na swo-

ją obecną konstrukcję zaliczany jest do grupy po-
datków majątkowych, gdyż podstawą opodatkowa-
nia jest wielkość majątku (mierzona powierzchnią 
gruntów, powierzchnią użytkową budynków oraz 
wartością budowli).  

Podatkiem od nieruchomości objęte są grunty, 
które nie są objęte podatkiem rolnym lub leśnym 
oraz wszystkie budynki i budowle. Budynki zloka-
lizowane w gospodarstwach rolnych związane  
z prowadzeniem działalności rolniczej lub le-
śnej zwolnione są ustawowo z podatku od nie-
ruchomości.  

Stawki podatku obowiązujące na danym terenie 
określa rada gminy w drodze uchwały, nie mogą 
one przekraczać górnych stawek określonych  
w ustawie (a aktualizowanych corocznie przez Mi-
nistra Finansów w drodze obwieszczenia). 

 
Maksymalne stawki podatku od nieruchomości 

obowiązujące w roku 2013 przedstawia tabela 1. 
 
 

                                                           
2
 Średnia cena żyta za pierwsze trzy kwartały: w 2010 r. = 

37,64 zł/q; w 2011 r. = 74,18 zł/q;  2012 r. = 75,86 zł/q 
3
 Obowiązujące stawki podatku leśnego: 2011 r. = 34,02 

zł/ha  , 2012 r. = 41,07 zł/ha ; 2013 = 41,01 zł/ha 
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Tabela 1. Górne (maksymalne) stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podatek katastralny – wybrane aspekty

 
Podstawę opodatkowania stosowanych obecnie  

w Polsce podatków obciążających właścicieli nieru-
chomości stanowi powierzchnia lub powierzchnia 
użytkowa nieruchomości, wyjątek stanowią budowle 
gdzie wymiar podatku ustalany jest procentowo od 
ich wartości. Idea podatku katastralnego opiera się 
natomiast na założeniu, iż podstawą opodatkowania 
powinna być wartość nieruchomości lub dochód (po-
tencjalny lub rzeczywisty), jaki daje ona właścicielo-
wi. Samo pojęcie kataster oznacza odpowiednio 
zorganizowany i prowadzony rejestr. „Podstawową 
doktryną sprawiedliwości podatku katastralnego jest 
to, że każdy może być właścicielem takiej nierucho-
mości, na której utrzymanie go stać. Jeśli nie masz na 
utrzymanie swej nieruchomości, to ją sprzedaj i kup 
tańszą, czyli mniejszą lub mniej atrakcyjnie usytu-
owaną” [Hozer, Kokot 2005]. Obecne rozwiązania 
powodują, że właściciel nowego lokalu mieszkalnego 
o powierzchni 100 m

2
 zlokalizowanego w atrakcyjnej 

dzielnicy płaci taki sam podatek jak właściciel walą-
cej się rudery o takiej samej powierzchni na peryfe-
riach miasta.  

W wielu krajach na świecie konstrukcja podatku 
obciążającego nieruchomości oparta jest natomiast 
na wartości nieruchomości, choć stosowane rozwią-
zania i stawki są bardzo zróżnicowane. 

W podatku katastralnym podstawę opodatko-
wania najczęściej stanowi wartość rynkowa nieru-
chomości. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozwiązanie takie spotykamy m.in.: 

 w Niemczech, gdzie wysokość stawek jest zróżni-
cowana w zależności od kategorii nieruchomości, 
regionu kraju a nawet gminy i waha się od 0,26% do 
1,0% (ziemia rolna i zalesiona obciążona jest podat-
kiem w wysokości 0,6% wartości),  

 w Anglii opodatkowanie nieruchomości mieszkal-
nych ma charakter opodatkowania progresywnego 
(tzn. że stawki podatku rosną wraz ze wzrostem 
wartości nieruchomości mieszkalnej), a nierucho-
mości zostały podzielone na grupy (przeciętna 
stawka podatku to około 1% wartości nieruchomości 
znajdującej się w środkowej grupie), 

 w Szwecji podatek jest naliczany od 75% wartości 
rynkowej danej nieruchomości, a jego stawka waha 
się od 0,8% do 1,5%, 

 w Estonii stawki podatku od gruntów ustalają wła-
dze samorządowe, wynoszą one od 0,1% do 2,5% 
szacunkowej wartości gruntu rocznie, 

 na Litwie podatek wynosi 1,5% wartości prywatnych 
nieruchomości gruntowych oraz od 0,3% do 1,0% od 
wartości nieruchomości budowlanych (właściciele 
domów o wartości powyżej 1 mln litów płacą dodat-
kowo 1% ich wartości rocznie), 

 na Łotwie stawka podatku katastralnego zarówno 
od nieruchomości gruntowych, jak i budowlanych 
wynosi 1,5% ich wartości, jednak od budynków 
przeznaczonych na cele mieszkalne podatek ten jest 
progresywny i jego stawki wynoszą od 0,2% do 
0,6%;  natomiast nieuprawiana ziemia rolna obcią-
żona jest 3% podatkiem od wartości. 

Rodzaj nieruchomości 
Jednostka 

miary 
Stawka podatku 

(zł rocznie) 

GRUNTY 

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej m
2
 0,88 

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub 
elektrowni wodnych 

ha 4,51 

Pozostałe grunty m
2
 0,45 

BUDYNKI I ICH CZĘŚCI 

Budynki mieszkalne m
2 

p. u. 0,73 

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz budynki mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej 

m
2 

p. u. 22,82 

Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

m
2 

p. u. 10,65 

Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

m
2 

p. u. 4,63 

Pozostałe budynki m
2 

p. u. 7,66 

p. u. – powierzchnia użytkowa  
Źródło: opracowanie na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2.08.2012 r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. z 2012 r. poz. 587) 
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Podstawą opodatkowania nieruchomości może być 
wysokość uzyskiwanego czynszu (lub dochodu) z nie-
ruchomości wykorzystywanych w działalności gospo-
darczej, rozwiązania takie stosowane są m.in.:  
 w Anglii, gdzie podatek naliczany jest jako udział 

(około 48%) w rocznej wartości czynszu uzyskiwa-
nego za daną nieruchomość, 

 w Walii, średnio około 44% rocznej wartości czyn-
szu pobieranego za nieruchomość [Cukiernik 2012]. 

Konstrukcja podatku katastralnego może być oparta 
również o tzw. wartość czynszową, tj. hipotetyczny 
roczny dochód jaki przyniósłby wynajem tej nierucho-
mości w przeciętnych warunkach. Tego typu rozwiąza-
nia spotykamy m.in. we Francji, Belgii i Hiszpanii. 

 

Konsekwencje zmiany systemu opodatkowa-
nia gospodarstw rolniczych – przykład
 

Rolnik posiada gospodarstwo, w którym znajdują 
się zabudowania o wartości 500 tys. zł (w tym budy-
nek mieszkalny o powierzchni użytkowej 100 m

2
) 

oraz 10 ha ziemi średniej jakości (10 ha przeliczenio-
wych). Obecne obciążenia podatkowe dla takiego 
gospodarstwa wynoszą: 
100 m

2
 x 0,73 zł/m

2
 = 73 zł (podatek od nieruchomo-

ści)
4
,  

10 ha. x 2,5 q żyta x 75,86 zł/q = 1 896,5 zł (podatek 
rolny) 
Razem: 1969,5 zł 

Przyjmując, że stawka podatku katastralnego wy-
nosiłaby podobnie jak ma to miejsce w Niemczech 
1% wartości rynkowej nieruchomości budowlanych  
i 0,6% wartości dla gruntów użytkowanych rolniczo, 
a wartość ziemi rolniczej była równa 22 tys. zł/ha 
otrzymujemy: 
1,0% z 500 000 zł = 5 000 zł (podatek katastralny od 
zabudowań) 
0,6% z (22 000 zł/ha x 10 ha) = 1 320 zł (podatek od 
gruntów rolnych) 
Razem: 6320 zł 

Obciążenie podatkowe rolnika wzrosłoby znacz-
nie w sytuacji, gdyby na skutek zmian w lokalnym 
planie zagospodarowania przestrzennego jego go-
spodarstwo znalazło się w strefie inwestycyjnej 
(grunty pod budownictwo mieszkaniowe, przemy-
słowe, usługi). Wówczas bez względu na sposób wy-
korzystania tych gruntów i fakt, czy pojawią się na 
nie potencjalni nabywcy czy nie, ich wartość znacz-
nie wzrośnie np. do 400 tys. zł za ha. W takiej sytu-
acji podatek katastralny od tych gruntów wyniósłby: 
0,6% z (400 tys. zł/ha x 10 ha) = 24 000 zł 

Taka wysokość obciążenia podatkowego zmusiła-
by prawdopodobnie rolnika do sprzedaży posiadanej 

                                                           
4
 Opodatkowaniu podlega tylko budynek mieszkalny pozosta-

łe budynki jeżeli są wykorzystywane dla celów działalności 
rolniczej lub leśnej zwolnione są z podatku od nieruchomości 

ziemi, gdyż nie byłby w stanie ponosić takiego obcią-
żenia prowadząc działalność rolniczą. 

 

Podsumowanie 
 

Czy warto zatem bać się podatku katastralnego?  
I tak i nie. W zasadzie dopóki nie znamy szczegółów 
trudno odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie. 
Bardzo dużo zależy bowiem od: przyjętych stawek  
i skal podatkowych, sposobu określania podstawy 
opodatkowania (wartości rynkowej nieruchomości, 
wartości czynszowej, itp.), zakresu ulg i zwolnień. 
Niemniej przyjąć można, iż jednym z celów zmian  
w systemie opodatkowania będzie wzrost dochodów 
budżetowych państwa, a co za tym idzie, musi to 
pociągnąć za sobą wzrost obciążeń indywidualnych 
większości podatników. Dla rolników posiadających 
gospodarstwa w strefach atrakcyjnych inwestycyjnie 
wprowadzenie podatku katastralnego na takich sa-
mych zasadach jak opodatkowanie innych podmio-
tów mogłoby oznaczać likwidację gospodarstwa. 
Bardzo mało prawdopodobne jest, aby przenieśli oni 
swoją działalność na tereny, gdzie ziemia rolnicza 
jest tańsza, a tym samym i opodatkowanie niższe. 

Jeżeli już konieczne będą zmiany warto rozważyć 
zróżnicowanie stawek podatku, tak aby grunty użyt-
kowane rolniczo, utrzymane w dobrej kulturze rolnej 
objęte były niższymi stawkami niż grunty pozostają-
ce własnością spekulantów, zaniedbane i stanowiące 
miejsce rozmnażania się i rozsiewania uciążliwych 
dla otoczenia chwastów. 
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Rośliny inwazyjne 
 
 

 

 

Wprowadzenie
 

 Inwazja jest to zbrojne wtargnięcie na terytorium 
innego państwa, a w medycynie oznacza zarażenie 
organizmu pasożytami. Czy więc taka nazwa, o wy-
raźnie pejoratywnym znaczeniu  może być stosowana 
do  roślin , które bądź co bądź ze względu  na znajdu-
jący się w nich chlorofil i zachodzenie fotosyntezy 
produkują tlen i wzbogacają weń powietrze atmosfe-
ryczne. Stanowią też pokrywę roślinną gleby, chroniąc 
ją przed erozją i dostarczają do gleby materii orga-
nicznej tak potrzebnej do życia drobnoustrojów gle-
bowych. Mają też walory dekoracyjne, znacznie nie-
kiedy estetyzujące otoczenie. Ogólnie mówiąc, speł-
niają podobnie jak inne rośliny ważne funkcje w śro-
dowisku przyrodniczym. Pomimo tego nie są mile 
widziane. Wynika to głównie stąd, że nie są to rośliny 
rodzime, ale przybysze obcego pochodzenia, które 
stanowią zagrożenie dla flory rodzimej, gdyż na ogół 
skutecznie z nią konkurują. 

 

Pochodzenie roślin inwazyjnych
 

Rośliny inwazyjne pochodzą z wielu różnych 
stron świata, krajów kontynentów, a nawet stref 
klimatycznych. Przybywały na nasz teren  w rozma-
ity sposób. Albo były sprowadzane  jako rośliny 
ozdobne lub lecznicze, albo też docierały na nasz 
teren niezależnie od człowieka, przemieszczając się 
za pomocą zwierząt (zoochoria), a szczególnie pta-
ków, nawet na bardzo duże niekiedy odległości. 
Wiele w ten sposób sprowadzonych do nas roślin,  
a szczególnie pochodzących z ciepłych stref klima-
tycznych ginie, ponieważ nie przetrzymują naszych 
zim. 

Geograficznie przemieszczające się rośliny wyko-
rzystują do tego transport kolejowy, drogowy, wod-
ny i wszystkie służące im do tego środki mobilne. 
Przyjeżdżają więc ze wszystkimi sprowadzanymi 
towarami, a także na wszystkich środkach transpor-
tu. Gdyby nie mroźne zimy, to rosłyby u nas także 
rośliny z ciepłych stref klimatycznych. Dlatego ro-
ślinami inwazyjnymi, które po wkroczeniu na tery-
torium naszego kraju, pozostają, rosną i zwiększają 
liczebność i zasięg terytorialny są głównie rośliny 
pochodzące z podobnych warunków klimatycznych. 
Przykładów na to mamy bardzo dużo w naszych 

lasach, na użytkach zielonych, gruntach ornych  
i innych sposobach użytkowania terenu. Przykła-
dami tego rodzaju mogą być np. klon jesionolistny 
(Acer negundo), dąb czerwony (Quercus rubra), cze-
remcha amerykańska (Prunus serotina), moczarka 
kanadyjska (Elodea canadensis), nawłoć kanadyjska 
(Solidago canadensis), przymiotno kanadyjskie (Co-
nyza canadensis), nawłoć późna (Solidago gigante-
a), winobluszcz trójklapowy (Parthenocissus tricu-
spidata), winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocis-
sus quinquefolia), niecierpek gruczołowaty (Impa-
tiens glandulifera), rudbekia naga i owłosiona (Rud-
beckia lacinata, R. hirta), orzech włoski (Juglans 
regia), rumianek bezpromieniowy (Matricaria di-
scoidea), żółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga parvi-
flora), szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus), 
portulaca pospolita (Portulaca oleracea), kolcolist 
zachodni (Ulex europaeus), kanianka polna (Cuscu-
ta campestris), facelia błękitna (Phacelia tanacetifo-
lia), tatarak zwyczajny (Acorus calamus), a także 
inne. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że 
rośliny na które patrzymy i które nawet znamy, są 
roślinami obcego pochodzenia, które onegdaj przy-
wędrowały  na nasz teren i się zadomowiły.  Ko-
stuch i Lipski [2007] podają, że z rosnących u nas 
drzew i krzewów aż ¼ jest obcego pochodzenia. Są 
to między innymi: robinia akacjowa (Robinia pseu-
dacacia), kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippo-
castanum), bożodrzew (Ailanthus altissima), peru-
kowiec (Cotinus coggygria), klon cukrowy (Acer 
saccharum), klon srebrzysty (Acer saccharinum), 
platan (Platanus sp.), morwa (Morus sp.), sosna 
czarna (Pinus nigra), magnolia (Magnolia), pereł-
kowiec japoński (Styphnolobium japonicum), sur-
mia sercolistna (Catalapa), tulipanowiec amerykań-
ski (Liriodendron tulipifera), topola kanadyjska (Po-
pulus x canadensis), paulownia omszona (Paulownia 
tomentosa), daglezja (Pseudotsuga menziesii), ży-
wotniki  (Thuja sp.), świerk kłujący (Picea pungens), 
wierzba płacząca (Salix alba ,,Tristis”), miłorząb 
(Ginkgo biloba) i inne, w tym drzewa owocowe. Ob-
cego pochodzenia jest również wiele krzewów,  
a szczególnie ozdobnych, często reprezentowanych 
u nas nie tyko przez odmiany czy gatunki, ale nawet 
rodzaje. Są to: bez lilak (Syringa vulgaris), ligustr 
(Ligustrum vulgare), forsycja (Forsythia), oliwnik 
(Elaeagnus angustifolia), irga (Cotoneaster), kara-
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gany (Caragana arborescens, C. frutex), tawuła (Spi-
raea), dereń (Cornus), mahonia (Mahonia), śniegu-
liczka (Symphoricarpos) i inne. Do ich obecności  
w naszym otoczeniu tak się przyzwyczailiśmy, że 
nie wyobrażamy sobie ich nieobecności w naszych 
parkach, zieleńcach żywopłotach, ogródkach przy-
domowych. Nawet w naturalnych zbiorowiskach 
leśnych rosną już bez pomocy człowieka takie ga-
tunki obcego pochodzenia jak suchodrzew, prze-
wiercień, ligustr, czeremcha, oraz topola amerykań-
ska. Ze względu na niewielkie różnice klimatyczne, 
najwięcej jest u nas roślin pochodzących z Ameryki 
Północnej. Duży też wpływ miał na to fakt, że od 
dawna odbywała się migracja za chlebem,  
a w związku z tym niezbędny transport prawie wy-
łącznie morski, który służył temu celowemu lub 
spontanicznemu dostawaniu się roślin do Europy  
i naszego kraju.  

 

Zagrożenia

 
Większość roślin obcego pochodzenia, które się 

w naszym kraju zadomowiły, nie stanowi zagroże-
nia dla naszej rodzimej flory. Są jednak również ta-
kie, których lepiej żeby nie było, gdyż stanowią 
pewnego rodzaju zagrożenie dla naszej flory. Do 
takich inwazyjnych  przybyszów  należą: przede 
wszystkim rdestowce - sachaliński (Reynoutria sa-
chalinensis) i ostrokończysty (Reynoutria japonica), 
sumak octowiec (Rhus typhina), niecierpek gruczo-
łowaty (Impatiens glandulifera), konyza (przymiot-
no) kanadyjskie (Conyza canadensis), nawłocie ka-
nadyjska i olbrzymia (Solidago canadensis , S. gigan-
tea), kolczurka klapowana (Echinocystis lobata)  
i  inne. To im zamierzamy poświęcić nieco więcej 
uwagi. 

 
Rdestowiec 

W naszym kraju rosną dwa gatunki tego rodzaju,  
a mianowicie rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria 
japonica) i rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachali-
nensis). Oba gatunki wymienionych przybyszów są do 
siebie bardzo podobne, a nawet niekiedy tworzą mie-
szańce. Odróżniają je jedynie szczegóły morfologiczne 
i fenologiczne. Rdestowiec ostrokończysty pochodzi  
z Japonii, a rdestowiec sachaliński z Sachalina i Wysp 
Kurylskich. Pierwszy dorasta do wysokości 2 m, a dru-
gi do około 3 m. Rdestowiec ostrokończtsty łodygi ma 
czerwonawe, a sachaliński jasno zielone. Liście rde-
stowca japońskiego są spiczasto zakończone, a sacha-
lińskiego jajowate. Rdestowiec japoński zakwita nieco 
wcześniej niż sachaliński, bo już w sierpniu, a sacha-
liński dopiero we wrześniu, ale też kwitnie dłużej, bo 
jeszcze w październiku. Oba gatunki zostały sprowa-
dzone jako rośliny ozdobne do ogrodów, skąd się wy-
mknęły i samoczynnie rozprzestrzeniły zajmując co-
raz więcej powierzchni w różnych warunkach siedli-
skowych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szczególnie szybko rozprzestrzeniają się w doli-
nach na aluwiach nadrzecznych, skąd wypierają ro-
ślinność rodzimą, tworząca naturalna zabudowę bio-
logiczną, chroniącą brzegi przed wielkimi przepływa-
mi wód wezbraniowych. Niestety pod tym względem 
rdestowce są mniej skuteczne i z tego względu nie są 
pożądane. Przykładem masowego już występowania 
rdestowców może być dolina rzeki Skawy w Wadowi-
cach, gdzie rosną one łanowo w wielu miejscach na 
stosunkowo dużych powierzchniach, wyraźnie ogra-
niczając znajdującą się tam różnorodność biologiczną 
[Kostuch J. 2012]. Stwierdza się też wkraczanie rde-
stowców na użytki zielone, a nawet do lasów górskich 
i na polany, co możemy potwierdzić obserwacjami  
z Wyżyny Olkuskiej i Beskidu Małego. Jest to zjawisko 
wielce niepożądane, szczególnie z tego względu, że 
zmienia istniejące układy fitosocjologiczne i zoosocjo-
logiczne tych biocenoz oraz zmniejsza produkcję 
biomasy w najcenniejszych ekosystemach łąkowych  
i leśnych. 

 
Nawłocie 

Ekspansyjność i inwazyjność nawłoci kanadyj-
skiej (Solidago canadensis) oraz nawłoci późnej (So-
lidago gigantea), odbywa się na naszych oczach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 1. Rdestowiec sachaliński. Fot. J. Kostuch 

Fot. 2. Łany nawłoci. Fot. J. Kostuch 
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Sprzyja temu odłogowanie gruntów ornych, na 
które te obydwie okazałe byliny wkraczają masowo  
i szybko się rozprzestrzeniają, zajmując coraz więk-
sze obszary, które w drugiej połowie lata uwidacz-
niają się łanowym kwitnieniem, rozlicznych, drob-
nych żółto-złotych kwiatów omawianych roślin. 
Obie nawłocie, należące do rodziny astrowatych 
(Asteraceae), są przybyszami z Ameryki Północnej. 
Dopóki tereny rolnicze były uprawiane, występo-
wanie nawłoci ograniczało się głównie do terenów 
przyrzecznych, gdzie ich wzrostu i rozwoju nic nie 
zakłócało. Przy przenoszeniu się na tereny rolnicze, 
mechaniczną uprawą gleby były likwidowane. Naw-
łocie wkraczają również na użytki zielone, ale roz-
rastają się wyłącznie tam gdzie użytkowanie runi 
przez koszenie lub wypas zostało zaniechane.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pomimo, że nawłocie w okresie kwitnienia wy-

glądają bardzo ładnie, to jednak nie powinno się 
dopuszczać do opanowywania przez te rośliny 
użytków rolnych, gdyż nie przynosi to żadnych ko-
rzyści gospodarczych, chociaż korzystają z nich 
niektóre owady zapylające. Należy je raczej trakto-
wać jako chwasty uporczywe, choć niewątpliwie 
ozdobne. 

 
Niecierpek gruczołowaty   

Inwazyjnym przybyszem jest niewątpliwie nie-
cierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera) nale-
żący do rodziny niecierpkowate (Balsaminaceae). 
Pochodzi z obszarów górskich  Azji (Kostuch 2007),  
skąd pod koniec pierwszej połowy XIX wieku został 
sprowadzony do Anglii, a na początku dwudzieste-
go wieku do Europy kontynentalnej jako roślina 
ozdobna. Początkowo uprawiany był na rabatach 
ogródkowych i na klombach kwiatowych miast  
i osiedli z powodu dużych, różowo czerwonawych 
lejkowatego kształtu kwiatów z ostrogą, rosnących 
na szczytach wysokich, rzadko ulistnionych łodyg  
w groniastych niezbyt zagęszczonych kwiatosta-
nach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W czasie kwitnienia trwającego od maja przez 

czerwiec, a często też lipiec wygląda bardzo ładnie, 
a kwiaty wydzielają dużo nektaru. Niestety po wy-
mknięciu się z będących pod kontrolą upraw ogro-
dowych, co w Polsce nastąpiło w drugiej połowie XX 
wieku (lata sześćdziesiąte), rozprzestrzenia się sa-
morzutnie po coraz rozleglejszym terenie. Podobnie 
jak nawłocie, szczególnie często spotyka się go  
w zabudowie biologicznej rzek i potoków, gdzie 
skutecznie konkuruje o miejsce z roślinami rodzi-
mymi, bardziej od niego zapobiegającymi niszcze-
niu brzegów przez przepływy powodziowe. Z tego 
też względu jest niepożądany i nie powinno się do-
puszczać do jego masowego występowania, tym 
bardziej że jego biomasa nie przedstawia większych 
wartości użytkowych. Ponieważ niecierpek gruczo-
łowaty jest rośliną jednoroczną, rozmnażającą się 
generatywnie, przeto nie należy dopuszczać do wy-
twarzania się nasion. Nie jest to specjalnie trudne, 
gdyż silnie uwilgotnione rośliny są łatwo łamliwe. 
Wyłamywanie znajdujących się na nich kwiatosta-
nów może być stosowane z dobrym rezultatem. 

 
Kolczurka klapowana   

Na aluwiach nadrzecznych, znalazła dobre wa-
runki do inwazji kolczurka klapowana (Echinocystis 
lobata), należąca do rodziny dyniowatych (Cucurbi-
taceae). Ta pochodząca z Ameryki Północnej, jed-
noroczna roślina, jest pnączem o silnie rozgałęzia-
jącej się łodydze, wytwarzającym liczne również 
rozgałęziające się wąsy czepne. W okresie kwitnie-
nia wygląda bardzo atrakcyjnie dzięki licznym bia-
łym kwiatom męskim zebranym w długie piękne 
grona. Owoce jajowate w formie zielonej owalnej 
torebki pokrytej licznymi kolcami (stąd polska na-
zwa), a po wysypaniu się owoców wyschnięte to-
rebki po zimie, długo jeszcze zwisają z gałęzi drzew 
i krzewów, które zostały opanowane przez pnące się 
po nich pędy kolczurki.  

 

Fot. 4. Kwitnący niecierpek gruczołowaty.  
Fot. J. Kostuch 

Fot. 3. Owady chętnie pobierają nektar z nawłoci.  
Fot. J. Kostuch 
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Krzewy i drzewa licznych łęgów są opanowane 
przez tę roślinę niekiedy tak silnie, że uniemożliwia 
to całkowicie ich rozwój, a szczególnie dostęp do 
światła. Pomimo, że w naszym kraju pojawiła się  
w siedliskach naturalnych dość późno, bo w latach 
siedemdziesiątych XX wieku, to rozprzestrzeniła się 
do chwili obecnej na znacznym obszarze. Ułatwia 
to niewątpliwie rozprzestrzenianie nasion przez 
wylewy rzek w okresie wezbrań. Potwierdzają to 
nasze liczne obserwacje kiełkujących nasion kol-
czurki klapowanej na zamulonych terenach przyko-
rytowych Wisły, Raby, Nidy, czy także mniejszych 
rzek, po ustąpieniu wód wezbraniowych w czerwcu 
i lipcu 2010 roku. 

 
Sumak octowiec 

Sumak octowiec (Rhus typhina) z rodziny naner-
czowatych (Anacardiaceae), jest niewielkim drze-
wem o dużych pierzastych liściach, pięknie prze-
barwiających się w jesieni. Sprowadzony został   
z Ameryki Północnej w celu zwiększenia atrakcyj-
ności naszych ogrodów i zieleńców. Dzięki licznym 
odroślom korzeniowym, powstaje wiele nowych 
osobników, które zajmują coraz więcej powierzchni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozostawiony bez kontroli zagęszcza się coraz 
bardziej wypierając z danej powierzchni wiele roślin 
rodzimych, co niekorzystnie zmienia istniejące do-
tychczas fitocenozy. Zapobieganie jego ekspansyw-
ności jest więc nieodzowne, a polega przede 
wszystkim na usuwaniu odrośli korzeniowych,  
z których wyrastają nowe osobniki.  

 
Barszcz Sosnowskiego 

Pochodząca z rejonu Kaukazu okazała bylina, ja-
ką jest barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnow-
skyi) należy do rodziny selerowatych (Apiaceae).  
Z uwagi na szybki wzrost i pokaźne rozmiary, za-
pewniające znaczną produkcję biomasy z jednostki 
powierzchni, miała być bardzo wartościową rośliną 
paszową. Była rozpowszechniana w krajach RWPG. 
Została również sprowadzona do Polski w latach 50. 
XX wieku i aż do lat 70. uprawiana. Okazało się 
jednak, że są problemy z jej zbiorem i wykorzysta-
niem, z powodu dużej zawartości wody. Zawiera też 
w liściach, łodygach, a nawet korzeniach furan-
okumaryny, które pod wpływem światła słoneczne-
go (UV) powodują u ludzi oparzenia nawet III stop-
nia. Mogą one także w podobny sposób działać na 
zwierzęta np. parząc wymiona krów. Niektóre fu-
ranokumaryny produkowane przez tę roślinę mogą 
mieć także właściwości kancerogenne. Powodują 
też stany zapalne przewodu pokarmowego, biegun-
ki i krwotoki u zwierząt. Z tych względów zanie-
chano uprawy tej rośliny. W naszych warunkach 
rozprzestrzenia się także na użytkach zielonych, 
polach uprawnych czy miedzach, a nawet wkracza 
do lasów łęgowych. Rozmnaża się z nasion, które 
mogą zachować zdolność kiełkowania nawet powy-
żej 4 lat. Pędy generatywne osiągają nawet ponad 
2,5 m wysokości. Zakończone są wielkimi kwiato-
stanami baldachowymi, kwitnącymi w czerwcu. 
Kwiaty wydzielają nektar wabiąc owady, które je 
zapylają, ale również są samopylne. Nasiona doj-
rzewają pod koniec lipca, opadając najczęściej  
w niedalekiej odległości od rośliny macierzystej. Na 
znaczne odległości mogą być przenoszone przez 
wody wezbraniowe, czy zwierzęta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 5. Kolczurka klapowana.  
Fot. J. Kostuch 

Fot. 6. Sumak octowiec. Fot. J. Kostuch 

Fot. 7. Barszcz Sosnowskiego po osypaniu się nasion.  
Fot. J. Kostuch 



EKOLOGIA I OCHRONA KRAJOBRAZU NR 1-2(73-74)/2013 

 

25 WiD 

mgr inż. Jacek Kostuch 
 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Instytut Produkcji Roślinnej 

Zakład Łąkarstwa – doktorant 
 

prof. dr hab. inż. Ryszard Kostuch 
 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Katedra Ekologicznych Podstaw  

Inżynierii Środowiska 

 

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną inwazyjną 
trudną do wytępienia nawet przy kilkukrotnym ko-
szeniu. Jedynie konsekwentne działania zaplano-
wane na szereg lat mogą dać zadowalające efekty  
w ograniczeniu występowania tej rośliny. Przede 
wszystkim powinny one polegać na systematycz-
nym wycinaniu pędów generatywnych w fazie kwit-
nienia, usuwaniu kłączy. Na gruntach ornych dobre 
efekty daje także głęboka orka połączona z wapno-
waniem gleby. 

 
Przymiotno kanadyjskie 

Odłogowane grunty orne mają jeszcze innego 
,,invadora” obcego pochodzenia. Jest nim przymiotno 
kanadyjskie zwane obecnie konyzą kanadyjską (Cony-
za canadensis). Jest to roślina jednoroczna lub dwu-
letnia z rodziny astrowatych (Asteraceae), która przy-
była do nas z Ameryki Północnej i na dobre się zado-
mowiła pojawiając się na ugorach natychmiast po za-
przestaniu uprawy. W zależności od żyzności gleb, jej 
wysokość wynosi od 10 cm do 1 m. Tworzy pojedyncze 
łodygi, dość silnie ulistnione, nieco owłosione i w gór-
nej połowie rozgałęzione z licznymi drobnymi kwia-
tami zebranymi w kwiatostany koszyczkowe. Kwit-
nienie trwa od czerwca do października. Nasiona za-
opatrzone są białymi włoskami stanowiącymi aparat 
lotny, za pomocą którego są rozprzestrzeniane z wia-
trem (anemochory). Konyza kanadyjska nie stanowi 
większego problemu, bo nie trudno ją przyorać i szyb-
ko rozkłada się w glebie. Ze względu jednak na zawar-
tość związków allelopatycznych, następujące po niej 
uprawy roślin rolniczych, gorzej rosną i rozwijają się, 
co przekłada się również na produkcję roślin po nich 
następujących. Z tego też względu jest to roślina nie-
pożądana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podsumowanie
 

Inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodze-
nia, z którymi  bywają rozmaite problemy jest 
znacznie więcej. W tym artykule ograniczyliśmy się 
jedynie do tych, które najpospoliciej występują  

i z tego względu są najbardziej znane. Ogólnie 
można powiedzieć, że rośliny inwazyjne obcego po-
chodzenia są intruzami przynoszącymi więcej szko-
dy niż pożytku. Wnikając do rodzimych zbiorowisk 
roślinnych, rozchwiewają, a nawet zmieniają istnie-
jące układy ekologiczne, co z kolei powoduje zmia-
ny fitocenotyczne w występujących ekosystemach. 
W konsekwencji uzyskuje się niższą produkcję oraz 
zredukowaną różnorodność biologiczną, a tym sa-
mym gorsze funkcjonowanie ekosystemów. Zmiany 
ekologiczne w istniejących biocenozach, spowodo-
wane wnikaniem do nich ekspansywnych roślin po-
chodzenia obcego mogą być nieodwracalne. W ta-
kich wypadkach zespoły ulegają nie tylko degrada-
cji, ale nawet zanikowi, co zawsze jest ze szkodą dla 
przyrody i środowiska z powodu uproszczenia bio-
różnorodności. Bogate florystycznie zespoły ekosys-
temów trawiastych jak np. Arrhenatheretum elato-
ris, względnie Gladiolo agrostietum, po wniknięciu 
do nich ekspansywnych przybyszów, przekształcają 
się niekiedy w zbiorowiska prawie monokulturowe. 
Uproszczone pod względem liczby gatunków eko-
systemy, stają się mniej odporne na działania wyni-
kające ze skażeń środowiska takich, jak zanieczysz-
czenia powietrza, gleby, wody itp. Dlatego nie po-
winno się dopuszczać do tego, aby rośliny inwazyj-
ne, niezależnie od ich pochodzenia, wnikały do na-
szej flory i wypierały gatunki roślin rodzimych,  
o wiele bardziej zazwyczaj wartościowych od eks-
pansywnych przybyszów. 
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Fot. 8. Konyza wkraczająca na grunty orne.  
Fot. J. Kostuch 
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Renowacja drenowań – przykład z gminy Baćkowice 
 

 
 
 

Wprowadzenie
 

Gmina Baćkowice jest jedną z najmłodszych gmin 
na terenie województwa świętokrzyskiego (powołana 
8 grudnia 1972 r.). Leży w południowo-wschodniej 
części powiatu opatowskiego. Obejmuje 15 sołectw. 
Powierzchnia gminy wynosi 95,25 km

2
 i zamieszkuje 

w niej 5065 osób (dane z 2010 r.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obszar gminy znajduje się w dorzeczu Opatówki, 
Łagowicy i Koprzywianki, która jest główną rzeką 
gminy. Jej dorzecze stanowi około 70% obszaru gmi-
ny. Geomorfologia obszaru gminy jest dość urozma-
icona, o czym świadczy deniwelacja terenu wynosząca 
270 m. Najwyższym wzniesieniem (540 m n.p.m.) jest 
podszczytowa część Szczytniaka (554 m n.p.m.) znaj-
dującego się w paśmie Jeleniowskiego Parku Krajobra-
zowego. Najniższe obniżenie jest w dolinie Koprzy-
wianki i wynosi 270 m n.p.m. Teren gminy jest falisty. 
Pomiędzy wyniosłościami a obniżeniami różnice de-
niwelacyjne, są najczęściej kilkunastometrowe. Podło-
żem geologicznym są w różnych miejscach terenu pia-
skowce, dolomity, kruszywo naturalne oraz piaskowce 
kwarcytowe, nakryte w większości glebami lessowymi, 
a także gliniastymi i piaszczystymi. Lessy pokrywające 
aż ponad 70% powierzchni gminy są w głównej mierze 
glebami uprawnymi. Na pozostałych, zalegających  
w dolinach rzecznych i zagłębieniach, występują gleby 
łąkowe, opanowane przez użytki zielone i szuwary. 

Rolnictwo na terenie gminy jest na wysokim po-
ziomie pomimo, że warunki klimatyczne są dość su-
rowe i nie sprzyjają uprawie niektórych roślin użyt-
kowych. W strukturze zasiewów najwięcej, bo aż 75%,  

 
 
mają zasiewy roślin zbożowych, 6% ziemniaki, 8,5% 
buraki cukrowe, 2,1% rzepak, 0,4 truskawki i 8% pozo-
stałe. Natomiast w strukturze użytkowania po-
wierzchni na grunty orne przypada 65%, na lasy 1,5%, 
na użytki zielone 7,0%, zabudowania 2,0%, drogi 1,5%, 
sady 1,5% oraz pozostałe (w tym tereny górnicze pry-
watne) 21,5%. Warto przy tym zaznaczyć, że nieużytki 
prawie nie istnieją, gdyż zajmują tylko 0,1% obszaru 
gminy. Pomimo, że trwałych użytków zielonych na 
terenie gminy jest stosunkowo mało, produkcja mleka 
jest zadowalająca. Na terenie gminy pogłowie krów 
mlecznych wynosi około 2700. Potrzebną do żywienia 
zwierząt paszę produkuje się w głównej mierze na 
gruntach ornych, siejąc kukurydzę, lucernę, koniczynę 
łąkową, oraz inne wartościowe rośliny pastewne, które 
na okres zimy konserwuje się w postaci siana i siano-
kiszonki. Znaczna część pasz konserwowanych jest 
belowana i foliowana, co gwarantuje jej wysoką jakość 
pokarmową. 

Jakkolwiek gmina Baćkowice jest gminą młodą to 
jednak miejscowości należące do omawianej gminy 
sięgają swymi dziejami do średniowiecza. Pierwszy 
kościół w Baćkowicach był już w 1470 roku. Modlibo-
rzyce miały parafię już w 1325 roku, a początki osady 
założonej przez Benedyktynów datowane są już na 
koniec XIII wieku. Miejscowość Piórków jest z XIV 
wieku. Miejscowość Wszachów wzmiankowana jest  
w 1358 roku jako osada założona przez biskupów wło-
cławskich. Miejscowość Nieskurzów Stary wzmianko-
wana była w kronikach już w 1399 roku jako własność 
biskupów krakowskich. Oziębłów – wzmiankowane 
było w sandomierskich księgach sądowych w 1444 r. 
jako wieś rycerska, a miejscowość Piskorzyn opisywa-
na była przez Jana Długosza w 1470 i 1480 r. Miejsco-
wość Rudniki wzmiankowana była w kronikach  
w 1405 roku. Miejscowość Żerniki powstała na począt-
ku XIX w. jako wieś służebna, której zadaniem było 
wycinanie żerdzi. Pierwsza wzmianka o wsi Olszowni-
ca pochodzi z 1341 roku, podobnie wieś Baranówek  
o czym wspominał Jan Długosz w 1470 roku. Także 
Janczyce wzmiankowane były już w 1351 r. Jak z tego 
krótkiego zestawienia widać, wszystkie miejscowości 
w gminie Baćkowice mają już za sobą kawał historii 
oraz dużą liczbę zabytków sakralnych z różnych okre-
sów historycznych w postaci kościołów, pomników, 
nagrobków, krzyży przydrożnych oraz kapliczek i fi-
gur kamiennych, które są niekiedy prawdziwymi ar-

Mapa 1. Teren gminy Baćkowice, powiat opatowski.  
Źródło: http://mapa.targeo.pl 



EKOLOGIA I OCHRONA KRAJOBRAZU NR 1-2(73-74)/2013 

 

27 WiD 

cydziełami ludowych artystów rzadko gdzie 
występujących tak licznie i zachowanymi  
w takim stanie. Powinny więc one stanowić 
atrakcję turystyczną, jaką nieczęsto się spo-
tyka.  

Włodarzem gminy od lat dziewięćdziesią-
tych ubiegłego stulecia jest pan Marian Par-
tyka, który już czwartą kadencję pełni funk-
cję wójta gminy. W czasie sprawowania przez 
niego funkcji wójta wiele rzeczy w gminie 
uległo poprawie. Gminna wieś Baćkowice 
stała się centrum kulturalno-sportowym  
i handlowo-usługowym. Wybudowano i zor-
ganizowano gimnazjum. Zrobiono halę spor-
tową i kryty basen kąpielowy, kort tenisowy, 
z których oprócz młodzieży szkolnej i gim-
nazjalnej, mogą korzystać także mieszkańcy 
gminy. W Nieskurzowie Starym, na rzece 
Trzcianka wybudowano w roku 2011 zbiornik 
wodny dla celów retencyjno-sportowych  
o powierzchni 4,2 ha. W pobliżu urzędu gminy 
są dobrze zaopatrzone sklepy spożywcze i branżowe, 
fryzjernia i inne. Przy urzędzie gminy wykonano zie-
leńce, parkingi, chodniki i wiele miejscowych dróg 
asfaltowych, którymi można dojechać do pól i do-
mów. Wiele domów jest nowych, a bezrobocia wła-
ściwie nie ma. W realizacji jest zakład segregacji od-
padów komunalnych. 

 

Planowane re-melioracje

 
Około pół wieku temu, na terenie gminy Baćkowice 

wykonane zostały melioracyjne odwodnienia tych 
gruntów ornych oraz użytków zielonych, które z po-
wodu nadmiernego uwilgotnienia, najbardziej regula-
cji stosunków wodnych potrzebowały. Działaniami 
melioracyjnymi objęto wówczas ponad 2 tys. ha,  
z czego gros stanowiły grunty orne, a tylko znikomą 
część trwałe użytki zielone. Na gruntach ornych sto-
sowane było prawie wyłącznie drenowanie, a na użyt-
kach zielonych odwadnianie za pomocą otwartych 
rowów melioracyjnych. Najwięcej zmeliorowanych 
terenów użytków rolnych było w miejscowościach 
Modliborzyce w zlewni rzeki Modliborki oraz w miej-
scowości Rudniki w zlewni rzeki Marcinkówka. Wy-
konane przed około 40-laty melioracje, a szczególnie 
drenaż gruntów ornych, działały nienagannie. Jednak 
w ostatnim czasie ich sprawność wyraźnie osłabła.  

Na zdrenowanych gruntach uwidoczniają się miej-
sca, gdzie wody opadowe nie wsiąkają ale gromadzą 
się na powierzchni powodując wymakanie roślin 
uprawnych oraz straty w ich plonowaniu. Miejscami 
na stale nadmiernie uwilgotnionych glebach, wyrosły 
zarośla olszy czarnej (Alnus glutinosa) oraz wierzby 
szarej  (Salix cinerea), które dość szybko się rozrastają 
zajmując coraz większą powierzchnię terenów  
uprawnych i łąkowych. Utrzymujące się lokalne za-
wilgocenie gleb spowodowane niedrożnością ciągów 

drenarskich oraz wybijaniem wód na powierzchnię 
nie tylko obniża plonowanie upraw rolniczych, ale też 
utrudnia zabiegi agro- i pratotechniczne na zabagnia-
jącym się terenie. Oprócz wspomnianych powyżej 
przyczyn uwilgotnienia terenu są również inne,  
a przede wszystkim zmniejszenie się drożności prze-
pływu w wymienionych powyżej ciekach. Spowodo-
wane to zostało zarośnięciem ich przez roślinność 
drzewiasto-krzewiastą, która utrudniając przepływ 
spiętrza wodę. W wyniku tego w ruń trawiastą wkra-
czają rośliny hydrofilne, które wyraźnie pogarszają jej 
pokarmową wartość. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fot. 1. Olsza czarna - Alnus glutinosa.  
Źródło: http://www.bio-forum.pl/ 

Fot. 2. Ciek wodny zarastający roślinnością.  
Fot. A. Tworzyk 
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Inżynierii Środowiska 

Widząc zachodzącą degradację użytków rolnych, 
spowodowanych wtórnym zabagnieniem terenów 
zmeliorowanych, gmina Baćkowice uwzględniając 
postulaty użytkowników wystąpiła do Zarządu Melio-
racji w Kielcach o wykonanie renowacji odwodnień na 
omawianym terenie, a szczególnie tam, gdzie istnieją-
ce urządzenia melioracyjne przestały sprawnie funk-
cjonować. Opracowanie projektu „Odbudowy urzą-
dzeń melioracji wodnych szczegółowych dla obiektu 
Rudnik w zlewni rzek Modliborki, gmina Baćkowice, 
województwo świętokrzyskie” powierzono Biuru Usług 
Inżynierskich i Nadzoru Inwestorskiego INŻYNIERIA 
w Kielcach. Wykonawcami projektu byli inżynierowie 
melioranci, znani fachowcy z wieloletnią praktyką  
w melioracji, mgr inż. B. Szymanek, mgr inż.  
B. Grzywna i mgr inż. J. Jendo.  

Wykonany przez nich projekt uwzględnia około 
600 ha, które objęte powinny być renowacjami od-
wodnień. Są to głównie grunty orne, które wymagać 
będą ponownego drenowania dla przywrócenia wła-
ściwych stosunków wodnych gleb, gwarantujących 
uzyskiwanie wysokich plonów. Regulacja odwodnień 
na użytkach zielonych polegać będzie przede wszyst-
kim na regulacji koryta Modliborki, i udrożnienia jej 
przepływu, a także usunięcia roślinności zarastającej 
odwadniające rowy melioracyjne, które stosunkowo 
silnie pozarastały wierzbami oraz olszą czarną. Projekt 
bardzo precyzyjnie określa co i gdzie musi być wyko-
nane, żeby przywrócić danej powierzchni właściwe 
stosunki wodne, gwarantujące uzyskiwanie odpo-
wiednich wydajności ziemiopłodów na wymaganym 
poziomie. Pomimo, że wykonawcy projektu w pełni 
zdają sobie sprawę z potrzeby ochrony, zaprojektowali 
usunięcie jako „malum necesarium” wszystkich drzew 
i krzewów zarastających koryta cieków i rowy melio-
racyjne, tamujących przepływ wody, a także tworzące 
zarośla olszowo-wierzbowe na polach ornych w miej-
scach nadmiernego uwilgotnienia gleby. Oczyszczenia 
z zarośli wymagać też będzie powierzchnia przezna-
czona na bazę materiałów budowlanych, niezbędnych 
do melioracji, środków transportu, oraz biuro budowy 
i pomieszczenia socjalne. Do usunięcia przewidziano 
tylko te drzewa i krzewy, bez usunięcia których nie 
byłaby możliwa poprawa istniejącego stanu rzeczy. 
Drzewami przeznaczonymi do usunięcia są głównie 
wierzby i olsza czarna, które na terenach wilgotnych 
rosną pospolicie i są najbardziej ekspansywne. 

Charakteryzując obecny stan istniejących obiektów 
drenarskich w Rudnikach i Modliborzycach, stwier-
dzają projektanci istotną potrzebę przeprowadzenia 
renowacji drenowań na gruntach ornych i usprawnie-
nie funkcjonowania rowów melioracyjnych na tere-
nach łąkowych. Zaprojektowano też nowy profil po-
dłużny koryt: Modliborki w miejscowości Rudniki 
oraz Marcinkówki w miejscowości Modliborzyce.  
W tej samej miejscowości, wymiany wymaga zbiorczy 
rurociąg drenarski o ɸ 600 mm, który przestał odpro-
wadzać wodę ze zdrenowanych gruntów ornych. Na 

terenie projektowanych ponownych zadań meliora-
cyjnych, nie stwierdzono występowania ani obszarów 
chronionego krajobrazu ani też sieci Natura 2000, co 
mogłoby komplikować realizację projektu. Nie ma też 
zabytków podlegających ochronie, ani terenów eks-
ploatacji górniczej. Nie będzie więc oddziaływania 
projektowanych przedsięwzięć melioracyjnych na ża-
den z wymienionych obiektów. Projektowane re-
melioracje nie będą również oddziaływać na wody 
dolnego poziomu wodonośnego, a to nie jest bez zna-
czenia dla jakości środowiska przyrodniczego. Roz-
wiązania projektowe dotyczą również przełożenia ka-
bli telekomunikacyjnych, rurociągów wodociągowych, 
odcinków drogowych, zmiany istniejących przepu-
stów drogowych, rowów odpływowych, itp. Przedsta-
wiono też bardzo szczegółowo jak należy minimali-
zować ewentualne szkody zachodzące w środowisku 
w czasie realizacji projektu. Nakreślono też szczegó-
łowy harmonogram realizacji robót w projektowanej 
inwestycji oraz technologie i techniki wykonywania 
zadań. 

 

Podsumowanie

 
Biorąc powyższe pod uwagę można powiedzieć, że 

projekt renowacji melioracji w gminie Baćkowice wy-
konany został według najlepszej wiedzy, dużego do-
świadczenia zawodowego oraz umiejętności facho-
wych projektantów, w sposób bardzo rzetelny i szcze-
gółowy. Należy więc przypuszczać, że jego realizacja 
przyniesie konkretne korzyści w postaci zwiększonych 
wydajności ziemiopłodów, a także poprawy ich jako-
ści. Ułatwi też wykonywanie czynności agrotechnicz-
nych i pratotechnicznych i obniży ich koszty. 

Warto też podkreślić determinację administracji 
gminy w realizację sfinansowania projektu odbudowy 
melioracji, co dziś przy antypropagandzie melioracji 
wymaga niewątpliwie odwagi i wiary w słuszność po-
stępowania. Wystąpienie gminy Baćkowice o renowa-
cję zmeliorowanych pół wieku temu gruntów ornych  
i użytków zielonych, gdzie następuje wtórne zaba-
gnienie, powinno być bodźcem dla tych, którzy mają 
podobne problemy, ale nie mają odwagi w podobny 
sposób ich rozwiązać, gdyż boją się krytyki pseudo-
ekologów. Wolą raczej pozwolić na degradację użyt-
ków rolnych i wyłączenie ich z użytkowania niż za-
chować ich zdolność produkcyjną. 
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Luizjana – odrębność przyrodnicza i kulturowa 

 
 

 
 

Wprowadzenie
 

 Luizjana to amerykański stan znajdujący się na tzw. 
tradycyjnie ujmowanym południu, które nie jest re-
gionem geograficznym lecz obszarem wyodrębnio-
nym od innych stanów znajdujących się na południu 
USA, takich jak np. Arizona czy Nowy Meksyk, z wła-
sną historią i nieco odmienną kulturą. Do amerykań-
skiego południa oprócz Luizjany zaliczamy także Geo-
rgię, Karolinę Północną, Karolinę Południową i Flory-
dę, zatem te stany, które w 1861 r. próbowały oderwać 
się od USA, czego efektem była wojna secesyjna. Za-
miast nazwy Południe używa się również tradycyjnie 
określenia Dixie lub Dixieland.  
 Stan ten, o powierzchni 123,7 tys. km

2
 zamieszkuje 

obecnie około 4,5 miliona ludzi, z czego na południu 
dominują katolicy, a w części północnej protestanci, 
którym bliżej jest obyczajowo do innych stanów połu-
dnia. W Luizjanie, której głównym miastem jest Nowy 
Orlean, a stolicą Baton Rouge, mieszka liczna grupa 
Amerykanów francuskiego pochodzenia, jako że stan 
ten jest pozostałością dawnej kolonii francuskiej. Spo-
ry odsetek ludności stanowią tutaj także Afroamery-
kanie, z których duża część to potomkowie niewolni-
ków przywiezionych na teren obecnej Luizjany głów-
nie z rejonu Afryki Sub-Saharyjskiej do pracy na plan-
tacjach trzciny cukrowej i bawełny.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Na obszarze Luizjany przeważają tereny nizinne, 

co szczególnie widoczne jest w południowej jej czę-
ści, graniczącej z Zatoką Meksykańską, gdzie duży 
obszar zajmuje delta rzeki Missisipi. W tej części 
stanu przeważają tereny bagniste i jeziora, z który-
mi związany jest bogaty świat zwierzęcy i roślinny. 
Z racji panującego tutaj klimatu o charakterze pod-
zwrotnikowym kontynentalnym na północy  
i zwrotnikowym morskim na południu, najbardziej 
istotne uprawy dla rolnictwa stanowią: soja, trzcina 
cukrowa, ryż, kukurydza, a także bawełna.  

Inspiracją dla powstania artykułu był pobyt autorki 
na kongresie „Botany 2013 - celebrating diversity”, który 
odbył się w Nowym Orleanie, w lipcu 2013. Umożliwił 
on spojrzenie zarówno na przyrodę jak i kulturę tego 
regionu, która wydaje się nieco odcinać na tle całości 
Stanów Zjednoczonych, głównie przez specyficzne wa-
runki klimatyczne i topograficzne, jak również bogatą 
historię i tradycję regionu. 

 

Bayou, czyli bagniska w delcie Missisipi – 
wybrane gatunki zwierząt i roślin

 

Nowy Orlean znajduje się niedaleko ujścia rzeki 
Missisipi i pomimo, że blisko stąd do Zatoki Meksy-
kańskiej nie znajdzie się tutaj żadnego rodzaju plaż,  
a jedynie rozległe tereny bagniste zamieszkane przez 
rozliczne, często bardzo egzotyczne z punktu widze-
nia mieszkańca strefy umiarkowanej gatunki roślin  
i zwierząt. Bayou to nazwa starorzeczy i bagien, po-
chodząca z dialektu Cajun, czyli mieszkańców Luizja-
ny pochodzenia francuskiego. To oni po raz pierwszy 
użyli tej nazwy na określenie starorzeczy Missisipi, 
tworzących gęstą sieć żeglownych dróg wodnych  
o łącznej długości tysięcy kilometrów. Słowo bayuk, 
oznaczające rzeczkę zostało przez nich zapożyczone z 
języka Indian zamieszkujących tradycyjnie te tereny.  

Bagniska Luizjany stanowią wrażliwy ekosystem, 
obejmujący ponad 10 tysięcy mil kwadratowych. 
Wdzierają się one około 30 mil w głąb lądu od ujścia 
Missisipi i stanowią ponad 10% terenów bagiennych  
w Stanach Zjednoczonych. Naturalne katastrofy, takie 
jak huragany, a także wpływ człowieka objawiający się 
min. zanieczyszczeniem tego ekosystemu stanowią 

Mapa 1. Położenie Luizjany w południowej części 
USA. Źródło: http://pl.wikipedia.org 
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zagrożenie dla terenów południowej Luizjany, które są 
domem dla szeregu gatunków zwierząt i roślin. 

Największym gadem zamieszkującym rozległe te-
reny bagniste tego stanu, a zarazem "ikoną" Luizjany 
jest aligator amerykański (Alligator mississippiensis) 
– gatunek krokodyla z rodziny aligatorowatych. Gatu-
nek ten bliski był wyginięcia i mimo, że obecnie jest 
relatywnie częsty, nadal uznaje się, że jest narażony na 
wyginięcie. Występuje on głównie w słodkowodnych 
bagnach, ale też w jeziorach i rzekach, a jego pokarm 
stanowią ryby, żaby, żółwie, mniejsze ssaki, ptaki  
i gady, w tym inne aligatory. Gady te chwytają pijące 
wodę ptaki i ssaki, wciągają je na głębinę i topią. Ich 
stożkowate zęby nie mogą pociąć upolowanej zdoby-
czy, dlatego krokodyle szarpią ofiarę lub kręcą się wo-
kół własnej osi, aby urwać kawał nadający się do 
połknięcia. Aligator amerykański występuje w połu-
dniowo-wschodnich stanach USA, oprócz Luizjany 
także w Alabamie, Arkansas obu Karolinach, Georgii i 
na Florydzie. Krokodyle reprezentuje obecnie jedyny 
rząd archozaurów występujący w faunie współczesnej. 
Tak naprawdę niewiele zmieniły się one od okresu 
jury i są żyjącymi kuzynami dinozaurów z ery mezo-
zoicznej, kiedy to ssaki znajdowały się na początku 
swego rozwoju ewolucyjnego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stan Luizjana pozwala polować na dzikie aligatory 
przez 1 miesiąc w roku, we wrześniu, kiedy to odła-
wianych jest około 30 tysięcy tych gadów. Od połowy 
lat 80. XX wieku także hoduje się tutaj aligatory. Far-
merzy mają prawo zbierać ich jaja i wykluwać młode 
w inkubatorach. Gdy młode osiągają 10-15 cm długo-
ści, część musi zostać wypuszczona na wolność, a po-

zostałe są nadal hodowane, a następnie sprzedawane. 
W ten sposób na rynek trafia co roku 150 tysięcy aliga-
torów. Z ich skór produkuje się buty i torebki, a mięso 
trafia do restauracji. 

W obszarze zajętym przez bayou doskonałe warunki 
bytowania znajduje także wiele gatunków węży, często 
jadowitych. Spotykane są tam np. kolorowe węże zbo-
żowe czy dużych rozmiarów mokasyny błotne, które 
można spotkać nad brzegami rzek i w bagnach. Moka-
syny błotne (Agkistrodon  piscivorus) są jadowite i lu-
bią czekać na ofiarę zwisając z gałęzi tuż nad lustrem 
wody, oczekując na przepływające ryby lub przycho-
dzące tutaj napić się wody drobne ssaki  
i ptaki, które od czasu do czasu również stanowią część 
ich diety. Zjadają one także padlinę, oczyszczając przez 
to rewir łowiecki z martwych ryb, co sprawia, że są 
pożyteczne dla ekosystemu, w którym żyją. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozmaite gatunki ptaków mają na tym obszarze 
idealne warunki do życia, ze względu na wielkie 
możliwości połowu ryb w terenach bagnistych. 
Zwłaszcza gatunki będące jednymi z największych 
amerykańskich ptaków, takie jak czapla modra, czy 
czapla biała są tutaj częstymi mieszkańcami. Rów-
nież wiele gatunków ptaków migrujących spędza co 
roku okres zimowy na tych terenach. Czapla modra 
(Ardea herodias) jest dużym ptakiem brodzącym,  
o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 2 metrów, na-
leżącym do rodziny czaplowatych, zamieszkującym 
podmokłe wybrzeże morskie Ameryki Północnej. Jest 
ona narażona na wyginięcie, ze względu na zagroże-
nie utraty siedlisk. Poluje głównie na ryby i inne 
zwierzęta wodne, które atakuje z zaskoczenia, bro-
dząc w płytkiej wodzie. Dawniej była częstym obiek-
tem polowań dla piór i do dzisiaj jest nieufna i pło-
chliwa w stosunku do człowieka. 

Fot. 1. Aligator amerykański – dorosły osobnik, 
tereny bagniste w okolicach Nowego Orleanu. 

Fot. K. Musiał 

Fot. 2. Czapla modra. Fot. K. Musiał 



EKOLOGIA I OCHRONA KRAJOBRAZU NR 1-2(73-74)/2013 

 

31 WiD 

Bytujący tutaj pelikan 
brunatny (Pelecanus 
occidentalis) jest nie-
wielkim gatunkiem peli-
kana, występującym  
w obydwu Amerykach. 
Jest jednym z najlepiej 
poznanych ptaków żyją-
cych na obszarach połu-
dniowych i zachodnich 
wybrzeży Stanów Zjed-
noczonych i jednym  
z trzech gatunków peli-
kana występujących na 
półkuli zachodniej. Żywi 
się rybami, po które nur-
kuje w wodzie obszaru bayou. Jest to gatunek zagro-
żony, którego populacje stają się obecnie liczniejsze, 
pomimo że niemal wyginął poprzez stosowanie przed 
laty pestycydu DDT, który był kiedyś popularny jako 
skuteczny środek owadobójczy. Obecnie pelikan bru-
natny rozprzestrzenia się na bagnach Luizjany korzy-
stając z obfitości gatunków ryb tam występujących. 

Mokradła Luizjany są domem również dla wielu 
gatunków ssaków, takich jak np.: kojot, piżmak czy 
lis rudy. Piżmak (Ondatra zibethicus) jest średnich 
rozmiarów ziemno-wodnym gryzoniem, rodzimym 
dla Ameryki Północnej, ale introdukowanym także 
do Europy, Azji i Ameryki Południowej. Do Europy 
został sprowadzony jako zwierzę futerkowe na po-
czątku XX wieku i był hodowany na fermach, skąd 
poprzez ucieczki pojedynczych osobników rozprze-
strzenił się w krótkim czasie dosyć szeroko. W ten 
sposób powstała cała europejska populacja dziko ży-
jących piżmaków, również na ziemiach polskich, 
gdzie pojawił się w latach 30. XX wieku. Z kolei ga-
tunkiem inwazyjnym dla Ameryki Północnej jest po-
chodzący z Ameryki Południowej inny gryzoń - nu-
tria. Do rozpowszechnienia się nutrii w środowisku 
naturalnym Luizjany doszło również poprzez incy-
dentalne wydostanie się pojedynczych osobników  
z ferm, na których nutrie hoduje się dla ich futer.                                         

Bagna Luizjany charakteryzują się także bardzo 
specyficzną florą, która musiała zaadoptować się do 
niekorzystnych warunków siedliskowych, objawiają-
cych się nadmiarem wody. Rośliny występujące  
w siedliskach umiarkowanie wilgotnych absorbują 
tlen z gleby poprzez korzenie i transportują go dalej 
do wszystkich tkanek. U gatunków typowych dla sie-
dlisk bagiennych, a także zalewanych oddychanie od-
bywa się nieco inaczej. Flora bagnisk Luizjany składa 
się głównie z hydrofitów, które musiały wykształcić 
adaptacje do radzenia sobie z niedostatkiem tlenu. 
Przykładem jest cypryśnik błotny (Taxodium disti-
chum), należący do rodziny cyprysowatych gatunek 
drzewa iglastego zrzucający liście na zimę. Występuje 
on na okresowo zalewanych bądź trwale podmokłych 
obszarach i tworzy korzenie powietrzne, zwane też 

pneumatoforami czy kolanami oddechowymi, które 
dostarczają niezbędnej ilości tlenu do systemu korze-
niowego. Pneumatofory to zgrubienia na korzeniach 
wyrastające powyżej poziomu gleby lub wody w odle-
głości do kilkunastu metrów od pnia. Pospolite na ba-
gnach są również trzciny, które transportują tlen po-
przez puste naczynia, a także lilie wodne unoszące się 
na powierzchni wody i w ten sposób czerpiące tlen. 

Występujący tutaj pospolicie hiacynt wodny 
(Eichhornia crassipes), z rodziny rozpławowatych,  jest 
jednym z bardziej inwazyjnych gatunków roślin na 
świecie. Pochodzi z dorzecza Amazonki i rozprze-
strzenia się w zbiornikach wodnych rejonów tropikal-
nych, gdzie występuje masowo utrudniając spływ wo-
dy. Roślina ta przynosi także straty w hodowli ryb, 
poprzez szczelne pokrywanie powierzchni wody  
i utrudniony dopływ tlenu. Oprócz tego wypiera ro-
dzime gatunki, może prowadzić do utrudnień w że-
gludze oraz stwarza dogodne warunki do namnażania 
się moskitów. Dlatego też hiacynt wodny bywa nazy-
wany "zarazą wodną", a stan Luizjana w 1944 roku 
osiągnął olbrzymie straty spowodowane jego rozprze-
strzenianiem, które wyceniono na wiele milionów do-
larów i roślina zyskała kolejny przydomek "chwast 
miliona dolarów". Ze względu na bardzo dużą odpor-
ność na zanieczyszczenia wód, gatunek ten może być 
wprowadzany do brudnych rzek lub zbiorników będą-
cych odbiornikami ścieków. Hiacynt wodny bywa 
określany jako transformer, czyli wyjątkowo agresyw-
ny gatunek inwazyjny, który może zmieniać warunki 
panujące w ekosystemie. W Polsce ograniczeniem dla 
występowania hiacyntu wodnego są warunki klima-
tyczne, natomiast u nas agresywną rośliną wodną jest 
moczarka kanadyjska (Elodea canadensis), która 
występując masowo także utrudnia spływ wody. Mo-
czarka jest obecnie bardzo inwazyjnym holoagriofi-
tem, tzn. gatunkiem obcym który rozprzestrzenił się 
w zbiorowisku naturalnych, również zaklasyfikowa-
nym jako transformer. Ekspansja hiacynta wodnego 
widoczna jest także w strefie tropikalnej na konty-
nencie afrykańskim i tam do walki z nim wprowa-

Fot. 3-4. Cypryśnik błotny – korzenie po-
wietrzne i korona drzewa. Fot. K. Musiał 
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dzono do Jeziora Wiktorii okonia nilowego, co do-
prowadziło do destrukcji ekosystemu tego jeziora.  
W wyniku introdukcji tego obcego gatunku ryby 
(także o kategorii transformer) wyginęło 300-500 
endemicznych dla Jeziora Wiktorii gatunków ryb, 
obniżył się poziom wody i doszło do zaniku trady-
cyjnego rybołówstwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy odrębności kulturowej regionu
 

Obszar obejmujący dzisiejszą Luizjanę, został odku-
piony przez Amerykanów od Napoleona w 1803 roku. 
Obecnie co piąty mieszkaniec tego stanu przyznaje się 
do francuskich korzeni, a co dwunasty zna język fran-
cuski. Francuskie ślady, zwłaszcza w Nowym Orleanie, 
są tutaj wszechobecne np. w architekturze i lokalnej 
kuchni. Z drugiej jednak strony znacząco odcisnęła się 
na swoistości tego regionu także odrębność kulturowa 
mieszkających tutaj licznie Afroamerykanów. Kształto-
wała się ona przez kilkaset lat, czego efektem jest np. 
odmienna i bardzo charakterystyczna dla tego regionu 
muzyka. Dlatego Luizjana, a zwłaszcza stanowiący jej 
kwintesencję Nowy Orlean przedstawiają prawdziwy 
"miks kulturowy", przejawiający się na poziomie 
warstw: etnicznej, muzycznej czy kulinarnej. Mnogość 
doznań estetycznych, jakich doświadcza tutaj przecięt-
na osoba przybyła z innej części globu,  sprawia że No-
wy Orlean często zyskuje miano "stanu umysłu", a nie 
jedynie średnich rozmiarów miasta ulokowanego w 
pobliżu Zatoki Meksykańskiej.  

Francuskojęzyczna grupa etniczna, pojawiła się na 
wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej już w XVII wieku, kie-
dy to przybyli na te tereny pierwsi osadnicy z Francji, 
głównie z Bretanii i Normandii. Ludzie wywodzący się  
z tej grupy, zwani Cajuns obecnie liczą w USA około 

600 tysięcy osób, z których aż 75% zamieszkuje właśnie 
tereny Luizjany. Do dzisiaj mówią oni dialektem języka 
francuskiego, z naleciałościami hiszpańskimi, jak rów-
nież miejscowych języków indiańskich. Dialekt ten po-
siada także wiele zapożyczeń z angielskiego, zwłaszcza 
wymowa upodobniła się do tego właśnie języka, który 
w rzeczywistości  stopniowo wypiera swoisty i tradycyj-
ny "język" mieszkańców Luizjany. Proces ten rozpoczął 
się na początku XX wieku, kiedy to Cajuns coraz bar-
dziej asymilowali się ze społeczeństwem amerykań-
skim. Obecnie ludzie ci zamieszkują głównie tereny 
bagiennych lasów cypryśnikowych w delcie Missisipi, 
czyli bayou. Na takich mokradłach narodziła się bardzo 
odmienna kuchnia, opierająca się głównie na ryżu i 
czerwonej fasoli. Dania tutaj bywają urozmaicone np. 
rakami, ale zawsze są pikantnie przyprawione. Przykła-
dem kuchni kajuńskiej jest potrawa zwana gumbo, któ-
ra narodziła się w XVIII wiecznej Luizjanie. Jest to bar-
dzo gęsta zupa z ryżem, warzywami i owocami morza, 
na ogół  pikantna. Interesującym wydaje się, że danie to 
łączy składniki i praktyki kulinarne kilku kultur, wlicza-
jąc w to: Francuską, Zachodnio-Afrykańską, Hiszpań-
ską, a także plemion Indian zamieszkujących tradycyj-
nie te tereny. 

Afroamerykańska kultura regionu, przejawia się nie-
samowitą wręcz muzykalnością u mieszkańców Luizja-
ny, a zwłaszcza Nowego Orleanu, gdzie na początku XX 
wieku narodził się jazz. Tradycyjnie muzyka ta stanowi-
ła połączenie stylów wywodzących się z Zachodniej 
Afryki, jak również z Europy i Ameryki. Wywodzi się 
ona z afrykańskiej muzyki ludowej do której włączono 
elementy charakterystyczne dla kultury Zachodu. Dla 
jazzu charakterystyczna jest dowolność aranżacyjna,  
z tendencją do improwizowania, co miało związek 
głównie z faktem, że twórcy tego gatunku, często będąc 
biednymi i niewykształconymi potomkami niewolni-
ków, nie potrafili czytać nut.  

Ludność murzyńska została sprowadzona na te tere-
ny już w XVI i XVII wieku, a muzyka towarzyszyła im  
w życiu codziennym: w zwykłych zajęciach, tańcach  
a także w obrzędach. Posiadała ona z reguły nieskom-
plikowaną melodykę i charakter wokalny. Nowy Orlean 
jest miastem o bogatej tradycji muzycznej. Tutaj 
mieszkał najbardziej charakterystyczny przedstawiciel 
jazzu, jakim był Louis Armstrong. Przyczynił się on do 
upowszechnienia tego gatunku na całym świecie i do 
dzisiaj cieszy się olbrzymią popularnością i podziwem, 
jako osoba która istotnie wpłynęła na kulturę stanu Lu-
izjana, a zwłaszcza rejonu delty Missisipi.  

W Nowym Orleanie, miejscem gdzie bardzo wyraź-
nie łączą się elementy kultury francuskiej i afroamery-
kańskiej jest obecnie tzw. Dzielnica Francuska, stano-
wiąca zabytkową część miasta, tłumnie odwiedzaną 
zwłaszcza weekendowo, przez przybyszów z całych 
Stanów Zjednoczonych, a także innych części świata. 
Przyciąga egzotyka miejsca, w postaci intensywności: 
dźwięków, zapachów, kolorów i atmosfery wiecznego 
karnawału. Jest to typowy obraz np. Burbon Street, ob-

Fot. 5. Hiacynt wodny, w tle las cypryśnikowy. 
Fot. K. Musiał 
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fitującej w bary z jazzem na żywo i wspaniałymi potra-
wami. Pomimo że mozaika kulturowa jest do dzisiaj 
spoiwem Stanów Zjednoczonych, miejscem gdzie jest 
ona szczególnie widoczna wydaje się być właśnie Nowy 
Orlean, a także cały stan Luizjana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Romansowanie" Luizjany z kreacjonizmem

 
Często uważa się, że Stany Zjednoczone są najbar-

dziej religijnym krajem Zachodu.  Prawie wszyscy Ame-
rykanie wierzą w Boga lub inną siłę wyższą. W dzisiej-
szych czasach obserwuje się nawet wzrost religijności w 
tym kraju, co można tłumaczyć m.in. pluralizmem wy-
znaniowym, który skutkował dużą konkurencją pomię-
dzy kościołami, wymuszając aktywne i ciągłe zabiega-
nie o swoich wiernych. W Luizjanie bardzo istotnym 
elementem kulturowym jest właśnie religia. Większość 
osób o pochodzeniu francuskim w tym stanie to katoli-
cy, a okręgi administracyjne nazywane są tutaj parafia-
mi a nie hrabstwami jak w innych częściach USA. Tak-
że przeważająca część Afroamerykanów wykazuje duże 
przywiązanie do tradycji, charakteryzującej się dużą 
religijnością. Religia na południu jest elementem życia 
codziennego, jej dominacja w tej części kraju jest moc-
niej widoczna niż np. w nieco bardziej świeckich rejo-
nach wschodniego wybrzeża, którym kulturowo pew-
nie bliżej jest do Europy zachodniej. Jednak nawet w 
przesiąkniętej religijnością większości terytorium Sta-
nów Zjednoczonych, Luizjana wyróżnia się widocznie 
w tym względzie. Jest to stan bardzo konserwatywny, 
co ma odbicie choćby w nauczaniu kreacjonizmu w 
szkołach. 

Kreacjonizm to metoda nienaukowa, oparta o wiarę, 
głosząca, że człowiek jak również inne żywe organizmy 
na Ziemi, zostały stworzone przez Boga. W Stanach 
Zjednoczonych jest on nauczany w szkołach państwo-
wych za publiczne pieniądze, co w wielu środowiskach, 
zwłaszcza naukowych budzi pewne kontrowersje. Dla-
tego kwestia ta stanowiła jeden z tematów kongresu w 

Nowym Orleanie, gdzie odbyły się także warsztaty dla 
nauczycieli szkół na szczeblu gimnazjalnym i liceal-
nym, mające za cel podkreślić konieczność naukowego 
poglądu na teorię ewolucji, która w Stanach Zjedno-
czonych nie jest tak przekonująca, jak np. w Europie. 

Istotnym dla wprowadzenia kreacjonizmu do szkół 
był rok 1981, kiedy podpisano tutaj prawo wymagające 
aby kreacjonizm był nauczany obok teorii ewolucji na 
zajęciach z przyrody w szkołach publicznych. W 1987 
roku Sąd Najwyższy uznał, że prawo to jest niekonsty-
tucyjne i stanowi pogwałcenie zasady, na mocy której 
istnieje rozdział państwa i kościoła. Jednakże wkrótce 
po tym mała grupa kreacjonistów postanowiła promo-
wać swoje poglądy pod płaszczykiem "inteligentnego 
projektu", który to stał się najbardziej uciążliwą formą 
kreacjonizmu w USA. Popieranie nauczania kreacjoni-
zmu w szkołach zarzuca się także obecnemu guberna-
torowi Luizjany, przedstawicielowi partii republikań-
skiej o bardzo konserwatywnych poglądach. Pomimo 
protestów środowisk akademickich, Luizjana jest sta-
nem promującym ten konserwatywny model, a podpi-
sana przez gubernatora w 2008 roku poprawka do 
ustawy nadal pozwala nauczycielom przyrody wprowa-
dzać na zajęciach materiały dotyczące kreacjonizmu. 

W jakimś sensie do promocji kreacjonizmu i religij-
ności w ogóle przyczynił się tutaj wyjątkowo morderczy 
huragan o nazwie Katrina, który przeszedł przez połu-
dniową Luizjanę pod koniec sierpnia w 2005 roku. Te-
ren, na którym znajduje się miasto Nowy Orlean został 
zalany w prawie 80%. Co prawda zdołano ocalić zabyt-
kową Dzielnicę Francuską, jednakże często słyszało się 
głosy, że to właśnie jej bujne życie, objawiające się cało-
rocznym karnawałem rozgniewało Stwórcę, który zesłał 
tak straszną klęskę, jaką dla wielu ludzi była wspomi-
nana tam do dziś Katrina. A przecież w strefie klima-
tycznej, w której położona jest Luizjana, huragany były 
i będą naturalnym i cyklicznie powtarzającym się zjawi-
skiem przyrodniczym, na które człowiek nie ma więk-
szego wpływu, może jedynie starać się ograniczyć jego 
niszczące efekty. 
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Fot. 6. Widok na Burbon Street – centralną część zabyt-
kowej Dzielnicy Francuskiej w Nowym Orleanie.  

Fot. K. Musiał 
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Afrykański pomór świń 
 

 
Afrykański pomór świń  (ASF – z ang. African swi-

ne fever) jest wirusową, wysoce zakaźną, śmiertelną i 
posocznicową chorobą dzików oraz świń domowych. 
Po raz pierwszy została zaobserwowana w 1910 r. w Ke-
nii. Wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF) wykazuje 
znaczną przeżywalność w niekorzystnych warunkach 
środowiskowych i jest odporny m. in. na proces wędze-
nia, krótkotrwałe gotowanie, wysychanie, mrożenie 
oraz działanie formaliną (poddany działaniu 1% roz-
tworu formaliny ginie dopiero po 6 dniach). Jego obec-
ność stwierdza się w schłodzonym mięsie chorych świń 
po 5 miesiącach, w szpiku kostnym po 6 miesiącach, w 
kale 11 dni, we krwi w temperaturze pokojowej wirus 
utrzymuje się w stanie zakaźnym przez 10-18 tyg. Cho-
roba nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.  

Choroba najczęściej ma ostry przebieg, a jej śmier-
telność jest bardzo wysoka i sięga 90-100%. Rzadko wy-
stępuje w postaci przewlekłej. Okres inkubacji wynosi 
zwykle od 4 do 9 dni (max. do 21 dni). Zarażenie nastę-
puje poprzez bezpośredni lub pośredni kontakt z zaka-
żonymi zwierzętami. Rezerwuarem wirusa są świnie, 
dziki oraz kleszcze. Zainfekowane świnie stają się trwa-
łymi nosicielami, a wirus obecny jest we wszystkich 
płynach ustrojowych, wydalinach i wydzielinach. Naj-
większe ilości wirusa wydalane są wraz z kałem oraz 
drogą aerozolową z układu oddechowego. Po wniknię-
ciu do organizmu wirus dostaje się wraz z krwią do 
migdałków, węzłów chłonnych, nerek, śledziony. Tam 
namnaża się i ponownie przedostaje się do krwi, gdzie 
pozostaje do śmierci zwierzęcia.  

Rozprzestrzenianiu choroby sprzyja bliska odległość 
pomiędzy gospodarstwami utrzymującymi świnie. Wi-
rus może zostać przeniesiony wraz z zakażoną paszą, 
wodą, wyposażeniem, a także za pośrednictwem osób 
odwiedzających gospodarstwo. Bardzo duże niebezpie-
czeństwo stanowi stosowanie w żywieniu świń odpa-
dów kuchennych i poubojowych. 

Do objawów choroby w ostrym przebiegu należą: 
podwyższona ciepłota ciała (do 41-42°C), gorączkujące 
świnie mają zachowany apetyt, poruszają się normal-
nie, po 3-4 dniach następuje spadek temperatury, poja-
wiają się inne objawy: wymioty, biegunka, często z do-
mieszką krwi, zapalenie spojówek wraz z wypływem z 
worka spojówkowego, objawy nerwowe: podniecenie, 
drgawki i skurcze mięśni, zasinienie skóry uszu, brzu-
cha i boków ciała, pienisty wyciek z nosa, duszności, 
niedowład zadu, liczne upadki, również wśród dzików, 
częste ronienia; na błonach płodowych i skórze płodów 
widoczne krwawe wybroczyny. 

W postaci przewlekłej choroby, która trwa 20-40 dni

i kończy się śmiercią lub niekiedy wyzdrowieniem, 
stwierdza się: wychudzenie, na przemian okresy po-
prawy i pogorszenia stanu zdrowia, objawy zapalenia 
płuc i opłucnej, stawów i pochewek ścięgnowych, okre-
sowa biegunka, ogniska martwicy skóry.  

W badaniu sekcyjnym stwierdza się zmiany bardzo 
zbliżone do klasycznego pomoru świń, pomimo braku 
spokrewnienia pomiędzy oboma wirusami.  

Każdy hodowca, który zaobserwuje objawy choroby 
u zwierząt zobowiązany jest do niezwłocznego zgło-
szenia jej podejrzenia bezpośrednio do powiatowego 
lekarza weterynarii lub za pośrednictwem lekarza opie-
kującego się stadem lub też właściwego miejscowo or-
ganu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza). 
Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia choroby jest obo-
wiązkiem ustawowym, obwarowanym sankcją karną 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
(Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.). Afrykański pomór 
świń jest chorobą zwalczaną z urzędu. Za ochronę sta-
da przed ASF odpowiada właściciel gospodarstwa. 

Po dokonaniu zgłoszenia (do czasu przybycia urzę-
dowego lekarza weterynarii) posiadacz zwierząt zobo-
wiązany jest do: 
 izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich 

przebywających tam zwierząt, 
 wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i 

zbywania produktów z gospodarstwa, w szczegól-
ności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia 
zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych, 

 nie wywożenia z gospodarstwa materiału biolo-
gicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków), 

 uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do 
pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się 
zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę. 

Nie ma szczepionek prewencyjnych uodparniających 
zwierzęta na zachorowanie na ASF. Zapobieganie i 
zwalczanie afrykańskiego pomoru świń polega przede 
wszystkim na stosowaniu bezwzględnego zakazu przy-
wozu trzody chlewnej, nasienia, świeżego i mrożonego 
mięsa wieprzowego, produktów spożywczych pocho-
dzenia zwierzęcego z krajów, w których stwierdzono 
występowanie tej choroby. Obecnie występowanie 
ognisk afrykańskiego pomoru świń stwierdzone zostało 
na terenie Federacji Rosyjskiej, Ukrainy oraz Białorusi. 
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W dniu 8 stycznia 2013 roku odszedł od nas nagle 
Profesor Andrzej Radwan – uczony, przyjaciel, dla 
wielu bliski Kolega, Człowiek skromny, szanowany  
i lubiany przez współpracowników i  studentów. 
 Andrzej Radwan urodził się 2 czerwca 1944 r.  
w Rawałowicach (woj. małopolskie). Po ukończeniu 
szkoły średniej w Proszowicach, podjął studia wyższe 
na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej  
w Krakowie, które ukończył w 1969 r. otrzymując 
dyplom magistra inżyniera leśnictwa. Stopień na-
ukowy doktora nauk rolniczych uzyskał w 1978 r. na 
Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Krako-
wie, a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 
rolniczych w zakresie agronomii  - na tym samym 
Wydziale w 2001 r. Ukoronowaniem osiągnięć na-
ukowych Profesora było nadanie przez Prezydenta 
RP w dniu 11 kwietnia w 2012 roku zaszczytnego tytu-
łu naukowego profesora nauk rolniczych. 
 W przebiegu pracy zawodowej, nieprzerwanie od  
1 XII 1969 r. Profesor zajmował kolejne stanowiska: 
asystenta stażysty, asystenta naukowo-dydaktycz-
nego, starszego asystenta, adiunkta i od 1 grudnia 
2006 r. profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rol-
niczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 
 Profesor Andrzej Radwan z dniem 1 września 2009 
roku został powołany na stanowisko kierownika Za-
kładu Ekonomii i Polityki Gospodarczej w nowo po-
wołanym Instytucie Ekonomiczno-Społecznym na 
Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym UR w Krakowie. 
W latach 1985-1989 był zatrudniony etatowo w Od-
dziale Krakowskim Centralnego Ośrodka Oświaty  
i Postępu w Rolnictwie, a następnie w latach 1998-
2003 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie pełnił 
funkcję wiceprezesa Zarządu. 
 W działalności naukowej i badawczej zajmował się 
najszerzej problematyką usług w gospodarce,  
a szczególnie w rolnictwie. W tej dziedzinie osiągnął 
szczególne uznanie jako wybitny specjalista w Pol-
sce. 

 

Tym zainteresowaniom poświęcił m.in. rozprawę 
habilitacyjną, dwie książki, a także liczne opraco-
wania studialne i artykuły naukowe. Do nie mniej 
ważnej tematyki realizowanych badań należały prace  
z zakresu ekologii i zrównoważonego rozwoju, a tak-
że skupione na kwestiach zasobów pracy w rolnic-
twie i leśnictwie, oraz gospodarstw rodzinnych  
w Polsce. Jego dorobek naukowy obejmuje 111 opra-
cowań, w tym 68 oryginalnych. 
 W stałym dążeniu do pogłębiania wiedzy Profesor 
często wyjeżdżał  na staże zagraniczne m.in. na Uni-
wersytet w Berlinie i Kijowie, uczelnie rolnicze  
w Niemczech i Polsce (SGGW), odbył również  
5-miesięczny staż produkcyjny w Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Michałowicach. Szczególnie cenił sobie 
bliskie kontakty w praktyką rolniczą. 
 Profesor A. Radwan utrzymywał liczne kontakty 
zagraniczne, uczestnicząc także w konferencjach na-
ukowych w Bonn, Berlinie, Halle, Hradec Kralove, 
Rydze (Jelgava), Sofii, Tallinie i Wilnie. Był aktyw-
nym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Eko-
nomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych 
O/Polska, Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa  
i Agrobiznesu, Polskiego Towarzystwa Ekonomicz-
nego, Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa 
Rolniczego i innych. 
 Profesor prowadził w dużym wymiarze czasowym 
zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i nie-
stacjonarnych oraz podyplomowych. Wykładał na 
Wydziałach: Rolniczo-Ekonomicznym i Leśnym – 
ekonomię, ekonomikę ochrony środowiska, marke-
ting i ekonomikę usług, ekonomikę leśnictwa. Był 
opiekunem licznych prac magisterskich, inżynier-
skich i licencjackich. Pod Jego kierunkiem wykonano 
3 prace doktorskie, był też opiekunem naukowym  
3 przewodów doktorskich. W kontaktach z młodzie-

Z kroniki żałobnej 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Radwan 
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żą akademicką i doktorantami zawsze wykazywał 
ogromną życzliwość i przychylność. Często reprezen-
tował także adiunktów i asystentów w Radzie Wy-
działu Rolniczo-Ekonomicznego, a także zasiadał  
w różnych Wydziałowych i Senackich Komisjach, 
m.in. przewodniczył Senackiej Komisji d.s. Gospo-
darki Majątkowej. 
 W działalności organizacyjnej Profesor był również 
bardzo zaangażowany poza macierzystą uczelnią, 
zwłaszcza we współpracy z praktyką gospodarczą,  
w gospodarce żywnościowej i agrobiznesie. W ra-
mach tej współpracy Profesor uczestniczył w opra-
cowaniu studium gospodarki rolniczej w zlewni rzeki 
Rudawy, projektach badawczych dotyczących systemu 

 
 
 
 
 
 

XVI Małopolska Giełda  

Agroturystyczna 
 

Kraków, 13-14 kwietnia 2013 
 

W dniach 13-14 kwietnia 2013 r. na terenie kampu-
su Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się 
kolejna, XVI Małopolska Giełda Agroturystyczna 
oraz towarzyszące jej Targi Ogrodnicze. 

Giełda zorganizowana została przez Uniwersytet 
Rolniczy w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie 
Doradztwa Rolniczego,  Małopolską Izbę Rolniczą, 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Cen-
trum Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Stowarzy-
szenie Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne oraz Gó-
ralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne. 

Celem Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej było 
przedstawienie ofert wypoczynku w gospodarstwach 
agroturystycznych połączonych z prezentacją lokal-
nej tradycji kulturalnej i regionalnej różnych obsza-
rów Polski i promocja agroturystyki jako sposobu 
aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku dla mieszkań-
ców miast, a także całego Województwa Małopol-
skiego. Podczas Giełdy odbywały się również inne 
imprezy towarzyszące takie, jak: kiermasze, pokazy 
kulinarne, wystawy rękodzieła, prezentacje gospo-
darstw, wystawa zwierząt gospodarskich oraz kon-
kursy i zabawy dla dzieci. 

Impreza objęta była patronatem honorowym m.in. 
przez Marszałka Województwa Małopolskiego – Pa-
na Marka Sowę oraz Wojewodę Małopolskiego – Pa-
na Jerzego Millera. Patronat medialny nad imprezą 
objęły Telewizja Polska z Odziałem w Krakowie i Ra-
dio Kraków. 

 
 

usług dla rolników i ludności wiejskiej, wykorzysta-
nia ciągników i sprzętu rolniczego w gospodarstwach 
indywidualnych. Profesor Andrzej Radwan za cało-
kształt działalności zawodowej został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, oraz wielokrotnie nagrodami J.M. Rekto-
ra Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie. 
 Żegnając z ogromnym żalem i smutkiem Profesora 
i Przyjaciela, ubolewamy tracąc  Człowieka wielkiego 
formatu, powszechnie szanowanego i lubianego. Dla-
tego na zawsze pozostanie w naszej pamięci i na-

szych sercach. 

 
prof. dr hab. Jan Siekierski 

 
 
 
 
 

Kolejna edycja szkoleń  

cross-compliance w Małopolsce 
 

  
Zasada wzajemnej zgodności (cross-compliance), 

to wymagania dotyczące utrzymywania gruntów 
wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej Kultu-
rze Rolnej zgodnej z ochroną środowiska (minimalne 
normy) oraz wymogi dotyczące zarządzania gospo-
darstwem. Nowym elementem jest powiązanie wyso-
kości przyznawanych płatności bezpośrednich przez 
rolników, a także płatności otrzymywanych w ra-
mach osi II PROW 2007–2013, ze spełnianiem przez 
nich właśnie tych wymogów. Naprzeciw tym potrze-
bom i oczekiwaniom wychodzi Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi proponując polskim rolnikom 
zainteresowanym tym zagadnieniem udział w pro-
jekcie szkoleniowym pn. „Szkolenia w zakresie 
cross-compliance w województwie małopol-
skim”. Realizacje projektu powierzono Małopol-
skiemu Stowarzyszeniu Doradztwa Rolniczego (lider 
Projektu), a także Małopolskiemu Ośrodkowi Do-
radztwa Rolniczego i Małopolskiej Izbie Rolniczej. 

W ramach Projektu zaplanowano przeszkolenie 
ponad 3 400 rolników w latach 2013-2014. Każdy rol-
nik w ramach udziału w dwudniowym szkoleniu 
oprócz wiedzy teoretycznej (przekazywanej przez 
wykładowców) weźmie udział w wyjeździe studyj-
nym do gospodarstwa, gdzie będzie mógł z pomocą 
wykładowcy dokonać oceny konkretnego gospodar-
stwa w zakresie spełniania wymogów wzajemnej 
zgodności. 

Zapraszamy! 
 

Agnieszka Tworzyk – Sekretarz Zarządu MSDR 
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