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W kolejnym numerze kwartalnika Wieś i Doradz-
two przybliżamy Państwu system i strukturę doradz-
twa rolniczego – tym razem w Słowenii, gdzie szcze-
gólna rola w tym systemie przypada izbom rolni-
czym. Izba rolnicza jest bowiem instytucją paraso-
lową dla wszystkich osób fizycznych i prawnych pra-
cujących dla rolnictwa, rybactwa i leśnictwa w ca-
łym kraju. Prowadzi ona także specjalistyczne usługi 
doradcze w rolnictwie, leśnictwie, hodowli, sadow-
nictwie i szkółkarstwie. Podobnie, jak generalnie w 
UE, w Słowenii w strukturze systemu przepływu 
wiedzy i innowacji wyróżnia się sześć ogniw – więk-
szość z nich działa na poziomie krajowym oraz re-
gionalnym.  

Podobna tematyka zawarta jest w treści opisującej 
seminarium regionalne, jakie miało miejsce w Kra-
kowie, a dotyczyło oceny wyników badań nad syste-
mami i strukturami doradztwa rolniczego w krajach 
Europy Centralnej. Jego rezultatem były rekomen-
dacje dla przyszłej polityki związanej z doradztwem 
rolniczym oraz systemem przepływu wiedzy i inno-
wacji w dziedzinie rolnictwa. 

Interesujące z punktu widzenia ekonomii i rozwoju 
lokalnego są dwa artykuły. Jeden związany z e-
biznesem jako narzędziem wspierania przedsiębior-
czości na obszarach wiejskich; drugi odnoszący się 
do procesów budowy demokracji lokalnej, w którym 
narzędziem jest m.in. budżet obywatelski. A także 
bliski temu tematowi – zamieszczony w kronice 
MSDR – zapis debaty związanej z rolą i wyzwa-
niami dla młodzieży wiejskiej. 

Ponadto polecamy artykuł omawiający walory an-
tropogeniczne i dziedzictwo kulturowo-historyczne w 
rozwoju turystyki oraz ciekawy artykuł nt. rzeki Ni-
dy i jej okolic. 

Dodatkowo: tematyka ekologiczna i środowiskowa. 

Zachęcamy do lektury. 

 

Zarząd i Rada MSDR 
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Krystyna Vinohradnik, Agnieszka Tworzyk  
 

PRO AKIS – Seminarium Regionalne w Krakowie 
 
 
 
Wprowadzenie 

  

Zgodnie z założeniami projektu PRO AKIS „System wie-
dzy i informacji rolniczej w krajach Unii Europejskiej”, 
realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego, w lu-
tym i marcu zorganizowano trzy regionalne seminaria 
podsumowujące jeden z etapów badań prowadzonych na 
terenie 27 krajów UE. Za ten etap badań odpowiedzialni 
byli eksperci projektu – pracownicy naukowi Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie w osobach: dr hab. inż. Józef 
kania, prof. UR, dr inż. Krystyna Vinohradnik oraz mgr 
Agnieszka Tworzyk. W lutym miały miejsce seminaria 
Kopenhadze i Paryżu. W seminarium w Kopenhadze 
uczestniczyli przedstawiciele krajów północnej części 
UE, a mianowicie Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Ło-
twy, Litwy, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii (fot. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W Paryżu obecni byli przedstawiciele krajów połu-
dniowej części UE, a mianowicie Bułgarii, Cypru, Fran-
cji, Grecji, Hiszpanii, Malty, Portugalii, Rumunii, Sło-
wenii oraz Włoch.  

Natomiast w marcu 2014 r. zostało zorganizowane 
seminarium regionalne w Krakowie. W seminarium 
tym uczestniczyli przedstawiciele krajów Europy Cen-
tralnej, uczestniczący w badaniach i odpowiedzialni za 
kształtowanie systemów doradczych w tych krajach. A 
więc uczestnikami seminarium krakowskiego byli 
przedstawiciele Austrii, Belgii, Czech, Niemiec, Węgier, 

Luksemburga, Holandii, Polski i Słowacji. Ponadto ze 
strony polskiej uczestniczyli: przedstawiciele minister-
stwa rolnictwa i rozwoju wsi, Centrum Doradztwa Rol-
niczego oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolni-
czego, a ze strony Unii Europejskiej: Inge Van Oost – 
przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz Członkowie 
Komitetu Sterującego. 

 

Cele i problemy dyskutowane na seminariach  
w Kopenhadze i Paryżu  

 

Na seminarium w Kopenhadze poddano pod dyskusję 
pięć problemów: (1) Jakość  usług doradczych; (2) Inno-
wacyjność; (3) Nowi aktorzy w strukturze AKIS; (4) Pry-
watni i publiczni dostawcy usług doradczych; (5) Rola 
sektora przemysłowego w systemie AKIS. 

Wprowadzając do dyskusji nad jakością usług posta-
wiono następujące pytania: W jaki sposób możemy 
stwierdzić, że system AKIS przynosi pożądane efekty? 
oraz W jaki sposób możemy oceniać jakość? W efekcie 
dyskusji postawiono następujące wnioski: 
a) Efekty prawidłowo funkcjonującego systemu AKIS 

możemy obserwować poprzez satysfakcję odbiorców 
usług doradczych, konkurencyjność na rynkach glo-
balnych, sukces ekonomiczny rolników, korzystne 
zmiany w gospodarstwach, konkretne przykłady suk-
cesu poparte wykorzystaniem informacji pozyskanej 
dzięki AKIS, oraz generalnie postęp w sektorze rol-
nym; 

b) Wśród aktorów dobrze funkcjonującego systemu 
AKIS są przede wszystkim: dostawcy usług dorad-
czych i ich nacisk na praktyczną stronę rolnictwa, 
rolnicy, fundusze wspierające, instytucje publiczne; 

c) Dobrą jakość usług doradczych mogą zapewnić: kwa-
lifikacje rolników (i ich ustawiczne dokształcanie), 
proces wzajemnej oceny pozwalający na identyfikację 
potrzeb rolników i kierowanie tych potrzeb pod adre-
sem nauki, badań i innowacji, kompetencje doradców 
(wiedza, doświadczenie, umiejętności komunikacyj-
ne); stałe uaktualnianie wiedzy i metodyki doradz-
twa, dedykowanie czasu i środków finansowych do-
brym praktykom (a nie wyłącznie dbałość o wydat-
kowanie określonych środków). 

Podejmując dyskusję nad drugim problemem posta-
wiono następujące pytania: Jakie są idealne związki mię-
dzy aktorami AKIS sprzyjające innowacyjności? Jak osią-
gnąć wiedzę i innowacje, które mogą być natychmiast za-

Fot. 1. Uczestnicy regionalnych warsztatów  
w Kopenhadze, luty 2014 r. 

Fot. A. Tworzyk 
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stosowane w praktyce? Jaka jest najlepsza droga ścisłego 
powiązania rolników z sektorem badań? Efekty dyskusji:  
a) należy odwrócić dotychczasowe podejście w prze-

pływie informacji z góry w dół, ponieważ nie funk-
cjonuje ono prawidłowo;  

b) udoskonalić i lepiej zarządzać procesem komuniko-
wania się; 

c) rozpoznanie i dostosowanie usług doradczych i in-
nowacji do potrzeb rolników (ten wniosek dedyko-
wany jest doradcom i brokerom innowacji); 

d) zapewnienie bezpiecznych i stabilnych środków fi-
nansowanie, dostosowanych do priorytetów polityki 
rolnej. 

Dyskusja nad trzecim problemem koncentrowała się 
wokół poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania: 
Kim są nowi aktorzy w strukturze AKIS? Jak w przyszłości 
można zmodyfikować AKIS, aby dostosować się do nowej 
(poszerzonej) roli? W jaki sposób AKIS może przekazać 
swe dotychczasowe doświadczenie nowym użytkownikom 
usług doradczych (głównie młodym rolnikom) i nowym 
doradcom? Wnioski z dyskusji: 
a) Nowi aktorzy. Warunki, które sprawiają, iż w struk-

turze AKIS pojawiają się nowe ogniwa to przede 
wszystkim zmiany w polityce, zmiany na rynku, a 
także spojrzenie na dotychczasowy AKIS z szerszej 
perspektywy. Ci nowi aktorzy to m.in. migranci na 
tereny wiejskie, członkowie rodzin rolniczych, nowi 
użytkownicy małych gospodarstw oraz niepełnoza-
trudnieni w rolnictwie (rolnicy pracujący w gospo-
darstwie i poza nim); 

b) Dostosowanie funkcjonowania AKIS do nowych ak-
torów może nastąpić m.in. poprzez doskonalenie 
edukacji, organizowanie szkoleń praktycznych w 
szkołach zawodowych, kursach, kształcenie e-
laerningowe, doskonalenie metod doradztwa, 
wzmocnienie roli rządu w systemie AKIS; 

c) Konieczne jest wsparcie młodych rolników skierowa-
ne na zachęcanie ich do spojrzenia na gospodarstwo 
jak na biznes, a nie tradycyjne gospodarowanie, a 
także wprowadzanie nowych metod doradztwa adre-
sowanych do młodych rolników. 

W dyskusji nad czwartym problemem postawiono na-
stępujące pytania: W jaki sposób publiczne i prywatne 
doradztwo mogą się uzupełniać? Jakie są ich role? Jak za-
pobiegać potencjalnym działaniom konkurencyjnym? 
Wnioski z dyskusji: 
a) Generalnie strona finansowa prywatnego sektora do-

radczego sprawia, iż czasem jego działania są konku-
rencyjne w stosunku do sektora publicznego; Tak 
więc powinno się zwrócić uwagę na konieczne regu-
lacje prawne w tym zakresie skłaniające oba sektory 
do współpracy; 

b) Sektor publiczny doradztwa postrzegany jest gene-
ralnie jako mający dobrą opinię, działa pro-aktywnie 
na rozwój, używa narzędzi ICT, etc. Ciągle pozostaje 
jednak pytanie – co się stanie w przypadku, gdy sek-
tor publiczne stanie się nieefektywny? Zapewne 
stworzy to miejsce dla doradztwa prywatnego; 

c) Istnieje często przepływ wiedzy między publicznym i 
prywatnym doradztwem. Co się stanie w przypadku, 
gdy państwo będzie wspierać współpracę sektora pu-
blicznego z prywatnym biznesem? Czy sektor pry-
watny chętnie będzie dzielił się wiedzą? 

W dyskusji nad piątym problemem – rolą sektora 
przemysłowego postawiono następujące pytania: W jaki 
sposób przemysł jest w łączony w strukturę AKIS? Jaka 
jest rola? Jakie są atuty i słabe strony przemysłu w tej 
strukturze? Wnioski: 
a) Przemysł pełni różne funkcje w systemie – doradczą, 

badawczą, lobbystyczną etc.; Zajmuje także rożne 
ważne pozycje w przepływie wiedzy i informacji z gó-
ry w dół i z dołu do góry;  

b) Rola przemysłu zawiera się m.in. w oferowaniu usług 
doradczych, badań własnych i wspólnych, lobbując 
na rzecz określonych grup producentów, przetwór-
ców, wpierając finansowo, a także czasem wskazując 
trendy; 

c) Atutem przemysłu jest udzielanie porad natychmiast 
oraz transfer innowacji. Natomiast słabą stroną jest 
zbyt duża orientacja pro-sektorowa lub pro-
produktowa, co generuje konflikty; Wyzwaniem dla 
przemysłu jest stale zacieśnianie współpracy z innymi 
aktorami AKIS i publicznymi funduszami. 

Na seminarium w Paryżu dyskutowano następujące 
problemy: (1) Relacje między prywatnymi aktorami a 
pozostałymi ogniwami w strukturze AKIS (jacy są nowi 
aktorzy w AKIS, czy ich funkcje nie dublują się, jakie są 
efekty konkurencji między aktorami AKIS); (2) Zmienia-
jące się role administracji publicznej w systemie plurali-
stycznym (publiczne finansowanie i monitorowanie 
działalności, rola administracji publicznej w budowaniu 
kompleksowych relacji w strukturze AKIS); (3) Ocena 
usług doradczych (jak oceniać jakość i efektywność usług 
doradczych, jak określić wskaźniki wiedzy i kompetencji 
doradców); (4) Potencjalni odbiorcy usług doradczych i 
zakres tych usług (czy są grupy wykluczone w różnym 
kontekście modernizacji rolnictwa, np. właściciele ma-
łych gospodarstw, młodzi rolnicy, pracownicy rolni, w 
jaki sposób identyfikować i zaspokajać potrzeby rolni-
ków – jakimi metodami, czy są jeszcze jakieś zadania, 
które nie obejmuje system AKIS, np. zdrowie). 

Podejmując dyskusję nad usługami doradczymi, kon-
kurencyjnością i fragmentacją usług, postawiono na 
wstępie następujące pytanie: W jaki sposób rolnicy mogą 
być szczegółowa informowani o zmianach i podejściu w 
relacjach do usług doradczych? Pytanie takie było zasad-
ne, ponieważ ciągle wzrasta silna dywersyfikacja gospo-
darstw o małej skali produkcji i strukturze obszarowej. Z 
tego powodu bardzo trudno jest znaleźć satysfakcjonują-
cy mechanizm transferu informacji, szczególnie w sytu-
acji, gdy część usług doradczych jest odpłatna dla 
wszystkich rolników (bez względu na skalę produkcji). 
Kolejnym pytaniem w dyskusji było: czy możemy określić 
główny nurt konkurencji, szczególnie między sektorem 
publicznym i prywatnym? Pytanie to postawiono z uwagi 
na wyniki badań wskazujące na swego rodzaju podwójny 
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system doradztwa. Sektor publiczny skupia się bardziej 
na zadaniach stawianych przez administrację publiczną, 
prywatny na mechanizacji i technologii. W tym dualnym 
systemie jedynie sektor publiczny zajmuje się potrzeba-
mi małych gospodarstw. 

 

 Cele seminarium w Krakowie 

 

Przed seminarium w Krakowie postawione zostały 
trzy cele: (1) Prezentacja, ocena oraz ewentualne uzupeł-
nienia rezultatów badań dotyczących systemów doradz-
twa rolniczego w wybranych krajach UE (krajach Europy 
Centralnej); (2) Potwierdzenie rezultatów badań, ziden-
tyfikowanie ewentualnych kontrowersji i dyskusja nad 
wyzwaniami stojącymi przed doradztwem rolniczym i 
organizacją systemów tego doradztwa; (3) Przedyskuto-
wanie oraz rozwinięcie rekomendacji dla polityki zwią-
zanej z doradztwem rolniczym oraz systemem przepły-
wu wiedzy, informacji i innowacji w rolnictwie. 

 

Organizacja seminarium 

 

Seminarium zorganizowane zostało w następujący 
sposób: W pierwszej części miała miejsce sesja plenar-
na, w czasie której kierujący projektem – prof. Andrea 
Knierim z Uniwersytetu Hohenheim przedstawiła 
cele projektu, sposób jego realizacji (pakiety badawcze) 
oraz odpowiedzialnych za realizację poszczególnych 
pakietów badawczych, a kierujący trzecim pakietem 
badawczym dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR zapre-
zentował rezultaty badań nad organizacją doradztwa i 
systemami przepływu wiedzy i informacji w krajach 
Europy Centralnej.  

W drugiej części seminarium miała miejsce sesja po-
sterowa, w której wykorzystano metodę walking groups 
(wędrujących grup), która polega na tym, iż przy poste-
rze prezentującym rezultaty badań określonego kraju 
znajduje się ekspert tego kraju, który omawia treści po-

steru, a zainteresowana grupa słuchaczy zadaje pytania 
lub bierze udział w dyskusji; po określonym czasie gru-
pa ta przemieszcza się do kolejnego posteru, na którym  
zamieszczone są rezultaty badań innego kraju i proces 
się powtarza aż do momentu zapoznania się z rezulta-
tami badań z wszystkich krajów.  

W trzeciej części seminarium odbyła się debata ple-
narna, w czasie której nastąpiła wymiana opinii i spo-
strzeżeń wynikających z sesji posterowej. W kolejnej – 
czwartej części seminarium – miała miejsce praca w 
grupach problemowych, prowadzona przez ekspertów 
ze wsparciem facylitatorów (dyskutowane problemy 
omawiamy poniżej). W ostatniej – piątej części semina-
rium prezentowane były raporty z pracy grup proble-
mowych oraz dyskusja plenarna. 

 

Kluczowe problemy dyskusji 
 

Kluczowymi problemami dyskutowanymi w Krakowie 
w ramach grup problemowych uczyniono:  
1. Wyzwania dla organizacji doradczych oraz rekomen-

dacje pod adresem polityki krajowej związanej z or-
ganizacją systemów przepływu wiedzy i innowacji 
rolniczych (AKIS);  

2. Jakość usług doradczych;  
3. Ocena roli i zadań poszczególnych ogniw systemu 

AKIS;  
4. Zmienność roli administracji publicznej w systemie 

AKIS. 
W pierwszym problemie „Wyzwania dla organizacji 

doradczych oraz rekomendacje pod adresem polityki 
krajowej związanej z organizacją systemów przepływu 
wiedzy i innowacji rolniczych (AKIS)” zwrócono szcze-

gólną uwagę na: (a) wzrastającą dywersyfikację od-
biorców usług doradczych, m.in. na zwiększającą się 
liczbę gospodarstw komercyjnych, gospodarstw prze-
znaczających produkcję na potrzeby własne, gospo-
darstw prowadzonych przez młodych rolników; (b) 
wzrastającą dywersyfikację potrzeb i oczekiwań do-
radczych rolników; (c) fakt, iż niektóre grupy klien-
tów doradztwa są z niego wykluczone, np. rolnicy 
dwuzawodowi. 

W drugim problemie „Jakość usług doradczych” 
dyskusja koncentrowała się wokół próby znalezienia 
odpowiedzi na następujące pytania: (a) Co świadczy o 
dobrej jakości usług doradczych? (b) W jaki sposób 
możemy oceniać jakość usług doradczych? (c) Jakie 
przyjąć kryteria tej oceny (czy np. spełnianie określo-
nych wymogów, certyfikację usług, poziom wykształ-

cenia doradcy, jego specjalizację, umiejętności komu-
nikacyjne, itp.) oraz (d) kto powinien dokonywać tej 
oceny? 

W problemie trzecim „Ocena roli i zadań poszcze-
gólnych ogniw systemu AKIS” dyskusja koncentrowała 
się na: (a) ocenie roli badań i edukacji we wdrażaniu re-
zultatów badań naukowych i w przepływie wiedzy; (b) 
identyfikacji atutów i słabych stron sektora badań i edu-
kacji w przepływie informacji i innowacji rolniczych do 

Fot. 2. Sesja posterowa,  
regionalne warsztaty w Krakowie, marzec 2014 r. 

Fot. A. Tworzyk 
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praktyki; (c) ocenie generalnych relacji i powiązań po-
między poszczególnymi ogniwami systemu AKIS. 

W problemie czwartym „Zmienność roli administracji 
publicznej w systemie AKIS” dyskutowano zagadnienia 
związane z: (a) komercjalizacją i prywatyzacją usług do-
radczych; (b) sytuacją nowych prywatnych firm dorad-
czych w gospodarce rynkowej; (c) wyborami stawianymi 
sobie przez doradców – być doradcą indywidualnym 
(freelancerem) czy otworzyć prywatną firmę doradczą i 
zatrudnić w niej specjalistów (i relacje w takiej sytuacji z 
administracją publiczną); (d) decentralizacją i fragmen-
tacją usług doradczych. 

 

Rezultaty seminarium 

 

Wynikiem seminarium w Krakowie – dyskusji plenar-
nych, posterowych i problemowych są istotne spostrze-
żenia i rekomendacje dotyczące zarówno organizacji 
usług doradczych jak i struktury i systemy przepływu 
wiedzy, informacji i innowacji rolniczej do praktyki. Zo-
staną one wykorzystane w opracowaniu końcowym ra-
portu z badań. Tu zaprezentujemy jedynie bardzo ogól-
ne rezultaty tego seminarium. Wyniki badań prowadzo-
nych w 27 krajach Unii Europejskiej wykazały, iż w przy-
padku AKIS nie można mówić o zunifikowanym syste-
mie w sensie jego składu, zarządzania i źródeł finanso-
wania. Mimo wielu podobieństw, znajdujemy tu wiele 
znaczących różnic związanych z typami instytucji i or-
ganizacji, liczby ogniw-aktorów, powiązań (i siły tych 
związków) między poszczególnymi ogniwami, szczegól-
nie jeśli chodzi o powiązania odbiorców usług dorad-
czych z poszczególnymi ogniwami systemu. Znaczące 
różnice znajdujemy również w dominujących typach i 
tematyce usług doradczych, metodach i technikach do-
radztwa, a także w sposobach i zakresie finansowania 
usług doradczych. Zróżnicowanie to wynika przede 
wszystkim z uwarunkowań historycznych, z poziomu 
rozwoju gospodarczego, w tym poziomu rolnictwa i jego 

znaczenia w gospodarce narodowej, a także ze struktury 
organizacyjnej poszczególnych krajów. 

Generalnie wynikiem dyskusji na seminarium w Kra-
kowie są następujące spostrzeżenia i wnioski: 
1) Platformą wymiany wiedzy powinny być instytucje 

rządowe lub organizacje publiczne, które już istnieją, 
lub które zostaną specjalnie w tym celu utworzone. 
Instytucje te powinny pełnić także rolę koordynatora 
przepływu wiedzy między poszczególnymi ogniwami 
– dostarczycielami usług doradczych, instytucjami 
badawczymi i edukacyjnymi oraz pozostałymi akto-
rami AKIS. 

2) Wsparcia doradczego wymaga ogromna 
liczba małych gospodarstw – nie tylko doradztwa 
dotyczącego produkcji rolniczej, ale także doradz-
twa związanego z kreowaniem działalności poza-
rolniczej i doradztwa związanego z kształtowa-
niem środowiska naturalnego. 
3) System AKIS wymaga zmian celem ułatwie-

nia przepływu wiedzy i informacji – a więc za-
miast wspierania poszczególnych instytucji po-
winno się wspierać mechanizmy działania, two-
rzenie sieci, klastrów itp. 
4) W krajach Unii Europejskiej bardzo ważne 

jest opracowanie różnorodnych strategii transferu 
innowacji, z uwagi na różne uwarunkowania hi-
storyczne, gospodarcze i społeczne. 
5) Badania, edukacja, doradztwo rolnicze, sys-

temy komunikacji z rolnikami powinny być zinte-
growane w sieci. Bowiem tylko taki rodzaj współ-
pracy pozwoli na uzyskanie korzyści z innowacji, 
gdyż będą one dostosowane do potrzeb rolników.   

6) Istnieje potrzeba wykorzystania dobrych przykładów 
transferu wiedzy i informacji do rolników i dostoso-
wania ich do warunków danego kraju. Takim przy-
kładem może być np. sieć innowacji w Holandii, kla-
stery turystyki wiejskiej w Słowacji, kantory pytań w 
Belgii, które udzielają bezpłatnych porad i innych in-
formacji, abstrakty wyników najnowszych badań in-
stytutów badawczych udostępniane elektronicznie 
przez ministerstwo rolnictwa Czech. 

7) Wydaje się być nie tylko użyteczne, ale wręcz ko-
nieczne wprowadzenie obligatoryjnej oceny dorad-
ców-specjalistów w zakresie ich kompetencji (wiedzy 
teoretycznej, doświadczenia oraz umiejętności ko-
munikacyjnych, a także efektywności ich pracy do-
radczej (dobre rezultaty pracy doradczej w ocenie ich 
klientów – odbiorców usług doradczych). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fot. 3. Praca w grupach problemowych, regionalne warsztaty  
w Krakowie, marzec 2014 r. 

Fot. A. Tworzyk 
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System doradztwa rolniczego w Słowenii
 
 

 

Wprowadzenie 

 

Słowenia – jeden z krajów, które weszły w struktury 
Unii Europejskiej w 2004 roku. Jest niewielkim krajem 
– jej terytorium to około 18 tys. km2, na którym za-
mieszkuje około 2 mln mieszkańców. Produkt krajowy 
brutto jest stosunkowo niski w porównaniu do innych 
krajów UE i wynosi około 17 200 € per capita z tenden-
cją obniżania się w najbliższych latach. W sektorze 
rolnictwa pracuje 8,8% ogółu zatrudnionych, a udział 
rolnictwa w PKB wynosi 2,46% (2010 r.). 
 

Wybrane informacje o rolnictwie 

 

Z uwagi na zróżnicowane warunki geograficzne  
i klimatyczne tylko 23,8% powierzchni Słowenii to 
tereny rolnicze, ale jedynie 8,4% stanowią grunty orne. 
Jest tu ogółem 74 650 gospodarstw, w których pracuje 
76 500 pełnozatrudnionych (pozostali to pracownicy 
niepełnozatrudnieni, pracownicy najemni oraz pracu-
jący dorywczo członkowie rodzin właścicieli gospo-
darstw). Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 6,47 
ha, przy czym blisko jedna trzecia ogółu gospodarstw 
to gospodarstwa małe o wielkości 1-2 ha. Wartość pro-
dukcji rolniczej blisko 70% gospodarstw waha się w 
granicach 2000-5000 €. Rolnictwo Słowenii zoriento-
wane jest głównie na produkcję zbóż i chów zwierząt 
gospodarskich.  

Gospodarstwa prowadzone są głównie przez osoby 
starsze, 30% właścicieli to osoby w wieku poprodukcyj-
nym, powyżej 65 lat, 26% w wieku 55-64 lat. Jedynie 4% 
właścicieli to młodzi rolnicy, w wieku do 35 lat. Jeśli 
spojrzymy na wykształcenie to sytuacja jest również ma-
ło sprzyjająca rozwojowi gospodarstw – 37% właścicieli 
ma jedynie wykształcenie podstawowe, a 50% co prawda 
wykształcenie na poziomie średnim, lecz bez jakiego-
kolwiek formalnego (szkolnego) przygotowania zawo-
dowego w zakresie rolnictwa. Spośród ogółu prowadzą-
cych gospodarstwa, 65% ma wyłącznie praktyczne przy-
gotowanie – doświadczenie wyniesione z pracy (głównie 
dorywczej) w gospodarstwie swoich rodziców. Jedynie 
1,3% właścicieli legitymuje się wykształceniem rolni-
czym na poziomie wyższym lub półwyższym. Bardziej 
optymistyczne dane są związane z wykorzystaniem IT w 
zarządzaniu gospodarstwem (10% właścicieli). Znaczącą 
cechą charakterystyczną gospodarstw jest ich niska 
orientacja rynkowa. Tylko 40% gospodarstw produkuje 
na rynek (sprzedając swe produkty bezpośrednio lub 
pośrednio do hurtowni i przetwórstwa), produkcja po-

zostałych 60% gospodarstw przeznaczona jest wyłącz-
nie na potrzeby własne rodzin rolniczych, a niewielkie 
nadwyżki sprzedawane są bezpośrednio konsumentom.   

Najbardziej powszechną formą gospodarowania w 
rolnictwie na dużą skalę są spółdzielnie, liczące 16,5 
tys. członków, i zatrudniające ponad 3000 pracowni-
ków najemnych. Ostatnio spółdzielnie te coraz częściej 
specjalizują się w wąskich dziedzinach produkcji rolni-
czej (w tym także produkcji ekologicznej), a także 
wchodzą w ścisłe kooperacje z końcowymi odbiorcami. 

 

Historia budowy systemu doradztwa 

 
Początki tworzenia systemu doradztwa rolniczego w 

Słowenii miały miejsce w latach siedemdziesiątych 
dwudziestego stulecia, w okresie kiedy Słowenia była 
jedną z republik Jugosławii. System ten zbudowano na 
trzech poziomach: (1) na poziomie najniższym – w 
spółdzielniach produkcyjnych – zatrudniono doradców 
terenowych, (2) drugi poziom – regionalny – to dorad-
cy-specjaliści, którzy zostali zatrudnieni w siedmiu 
regionalnych instytutach badawczych, oraz (3) na po-
ziomie krajowym utworzono Centrum Doradztwa Rol-
niczego, które podlegało Instytutowi Rolniczemu Sło-
wenii; na tym najwyższym poziomie zatrudnionych 
było około 100 doradców w różnych dziedzinach rolnic-
twa, pracujących jako grupa ekspertów Instytutu, spół-
dzielni produkcyjnych i uczelni rolniczych. W tym 
okresie doradztwo finansowane było w 20% z budżetu 
lokalnego i innych źródeł lokalnych, a w 80% z budże-
tu centralnego republiki Słowenii.  

W roku 1972 został utworzony Związek Spółdzielni 
Rolniczych Słowenii, który trzy lata później stał się or-
ganizacją nadzorującą działalność Centrum Doradztwa 
Rolniczego. W kolejnych latach utworzono pierwsze 
regionalne specjalistyczne centrum specjalizujące się w 
doradztwie rolniczym i hodowli zwierząt. Wraz z no-
wymi regulacjami prawnymi dotyczącymi spółdzielni 
rolniczych, w 1992 roku został zorganizowany system 
doradztwa rolniczego (FAS). Była to administracja pu-
bliczna podległa ministerstwu rolnictwa. Kluczowym 
zadaniem była taka zmiana w doradztwie, by usługi 
doradcze stały się dostępne dla wszystkich rolników, a 
nie tylko dla członków spółdzielni produkcyjnych. Po-
stępował więc powolny proces przejmowania doradców 
ze spółdzielni rolniczych do regionalnego instytutu 
rolnictwa. Przyjmuje się, iż ten moment zmian legisla-
cyjnych rozpoczął proces powolnego oddzielania usług 
doradczych od instytucji badawczych i edukacyjnych.  
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Tabela 1. Instytucje i organizacje tworzące AKIS w Słowenii, 2010 

Na przełomie wieków utworzono taki system doradz-
twa, który łączył w sobie zarówno funkcje reprezento-
wania jak i ochrony interesów rolnictwa, leśnictwa i ry-
bactwa. Podstawą prawną była ustawa z 2000 roku,  
adoptująca uregulowania prawne z 1999 r. dotyczące 
Izby Rolniczej i Leśnej. Zgodnie z nową ustawą instytuty 
regionalne, formalnie jednostki niezależne, stały się 
częścią struktury organizacyjnej doradztwa, a tym sa-
mym wszystkie typy doradztwa zostały skupione w jed-
nej organizacyjnej strukturze i uzyskały status prawny.  

Obecnie Izba Rolnicza i Leśna jest instytucją paraso-
lową dla jednostek fizycznych i prawnych pracujących 
dla rolnictwa, leśnictwa i rybactwa w całej Republice 
Słowenii. Jej głównym zadaniem jest ochrona i repre-
zentowanie interesów tych jednostek, nadzór nad dzia-
łaniami zmierzającymi do rozwoju i poprawy warun-
ków ekonomicznych, poprawy warunków socjalnych 
ludności wiejskiej, zapewnienia funkcjonowania spe-
cjalistycznych usług doradczych, współtworzenia ak-
tów prawnych, promocji słoweńskiego rolnictwa w kra-
ju i zagranicą. Prowadzi specjalistyczne usługi dorad-
cze w rolnictwie, leśnictwie, hodowli, sadownictwie i 
szkółkarstwie. 

 

Struktura systemu przepływu wiedzy, informa-
cji i innowacji (AKIS) 

 

Struktura systemu AKIS w Słowenii jest zdywersyfi-
kowana. Generalnie, instytucje i organizacje tworzące 
AKIS możemy pogrupować według ich misji, wkładu w 
rozwój rolnictwa i roli jaką pełnią w tej strukturze.  

W ten sposób w AKIS możemy wyróżnić sześć grup 
instytucji i organizacji, które działają na różnych pozio-
mach – część z nich wyłącznie na poziomie krajowym 
np. w sektorze publicznym są to: ministerstwo rolnic-
twa i jego afiliowane krajowe instytucje rządowe, 

badawcze i edukacyjne oraz grupa instytucji prowa-
dzących usługi publiczne; inne poza poziomem krajo-
wym działają także na poziomie regionalnym, czy lo-
kalnym, np. instytucje prywatne, organizacje rolnicze, 
prywatne organizacje doradcze, firmy i organizacje 
pozarządowe (tabela 1). 

Regiony w Słowenii nadal nie pełnią funkcji poli-
tycznych i gospodarczych w rozumieniu regionów Unii 
Europejskiej. Wynika to z podziału administracyjnego 
Słowenii, czego konsekwencją jest działalność niektó-
rych jednostek regionalnych na kilku terytoriach wy-
dzielonych z sąsiadujących regionów. Stąd stosowany 
jest tu zamiennie termin regionalny lub terytorialny. 

 

Zadania poszczególnych ogniw w systemie 
transmisji wiedzy, informacji i innowacji 

 
Ministerstwo Rolnictwa i Środowiska – jako jed-

nostka rządowa odpowiedzialna jest za zadania sta-
wiane przed rolnictwem. Ministerstwu podlegają 
Agencja Rynku Rolnego i Rozwoju Wsi, Agencja Śro-
dowiska, Inspektorat Rolnictwa, Leśnictwa, Żywności i 
Środowiska oraz Agencja Bezpieczeństwa Żywności, 
Weterynarii i Ochrony Roślin. Jednostki te działają na 
poziomie krajowym, a niektóre z nich mają także od-
działy terenowe. Usługi publiczne są delegowane i 
świadczone przez różnego rodzaju publiczne i prywat-
ne organizacje, np. przez Słoweńską Izbę Rolniczą i 
Leśną, czy Słoweńską Służbę Leśną. 

W sektorze badań i edukacji rolniczej istnieje 15 in-
stytucji edukacyjnych. W dwu uniwersytetach działają 
trzy wydziały kształcące studentów w specjalnościach 
związanych z rolnictwem, a mianowicie wydział bio-
technologii i wydział weterynarii w Ljubljanie oraz wy-
dział rolnictwa i nauk przyrodniczych w Mariborze. 

Instytucje i organizacje Poziom krajowy Poziom regionalny 
Instytucje  

i organizacje 

Ministerstwo 
Ministerstwo Rolnictwa  

i Środowiska (i afiliowane jednostki) 
Jednostki rolnicze –  

biura terenowe 
x 

Instytuty badawcze  
i instytucje edukacyjne 

3 fakultety w dwu uniwersytetach 12 instytucji edukacyjnych x 

3 resortowe instytuty badawcze x x 

Instytucje świadczące usługi 
publiczne 

Słoweńska Służba Leśna x x 

Organizacje rolnicze 
2 izby rolnicze 8 rolniczych i leśnych instytutów x 

Stowarzyszenia spółdzielni rolniczych Spółdzielnie rolnicze Spółdzielnie rolnicze 

Firmy prywatne 
x Prywatne organizacje doradcze 

Prywatne organizacje 
doradcze 

Firmy prywatne Firmy prywatne Firmy prywatne 

NGO NGO NGO NGO 

Źródło: Vesna Erhart, Raport Krajowy Słowenii, 2013 
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Rycina 1. Powiązania instytucji i organizacji doradztwa rolniczego w Słowenii, 2010 

Źródło: Vesna E., Raport Krajowy Słowenii, 2013 
 

W tym sektorze jest także 12 średnich lub zawodowych 
szkół rolniczych. Do kluczowych instytucji badaw-
czych zaliczyć należy Instytut Rolnictwa, który posiada 
dwie stacje doświadczalne, a także Instytut Leśnictwa 
oraz Instytut Badawczy Chmielu i Piwowarstwa. 

Kolejne ogniwo – Słoweńska Służba Leśna – utwo-
rzona została celem świadczenia usług dla właścicieli 
lasów (niezależnie od formy własności). Świadczy ona 
usługi poprzez doradców zatrudnionych w regional-
nych i lokalnych jednostkach, a zlokalizowanych w 
terenach leśnych.   

W strukturze AKIS są także inne instytucje publiczne 
mające znaczący wpływ na wymianę wiedzy i informa-
cji, np. publiczne instytucje oficjalnie odpowiedzialne za 
świadczenie usług publicznych w zakresie rozwoju ob-
szarów wiejskich, leśnictwa, ochrony środowiska (w tym 
także parków narodowych); a także lokalne i regionalne 
instytucje odpowiedzialne za rozwój obszarów wiejskich 
i inne istotne dla tego rozwoju działania, np. lokalne 
agencje rozwoju. Stopień zaangażowania instytucji tego 
sektora zależy od specyfiki regionu. 

Wśród organizacji rolników najważniejsze są dwie 
izby rolnicze (zrzeszające właścicieli gospodarstw rol-
nych i właścicieli lasów) oraz izba zrzeszająca przed-
siębiorców przetwarzających produkty rolne i wytwa-
rzających żywność. Mimo, iż izby przyjęły status sto-
warzyszenia, członkostwo właścicieli gospodarstw rol-
nych i właścicieli lasów jest w nich nadal obowiązkowe. 

Izby rolnicze, oprócz reprezentowania interesów ich 
członków, są także współzałożycielami ośmiu rolni-
czych i leśnych instytutów, poprzez które wykonują 
usługi publicznego doradztwa rolniczego (w ramach 
systemu FAS).  

Inną grupą organizacji rolniczych są organizacje 
oparte na nieobligatoryjnym członkostwie. Wśród nich 
są m.in. Stowarzyszenie Spółdzielni Rolniczych (orga-
nizacja parasolowa dla 73 spółdzielni i kilku związków 
rolników), regionalne lub lokalne spółdzielnie i związ-
ki rolników. Spółdzielnia rolnicza jest najbardziej po-
wszechną i tradycyjną formą współdziałania w sektorze 
rolnictwa. Przede wszystkim działa na poziomie lokal-
nym lub terytorialnym i skupia się na zakupie środków 
do produkcji i sprzedaży produktów rolniczych.  

W strukturze AKIS znajdują się także firmy prywat-
ne świadczące usługi doradcze, ale ich rola jest nie-
wielka. W Słowenii bowiem istnieje zcentralizowany 
system doradztwa, w którym dominującą rolę pełnią 
omówione wyżej dwie instytucje – izby. Sytuacja jed-
nak zaczyna się powoli zmieniać. Zwiększa się liczba 
prywatnych doradców, którzy świadczą usługi dla grup 
producentów i skupiają się głównie na marketingu i 
organizacji produkcji. Ci doradcy to głównie konsul-
tanci zatrudnieni przez producentów nasion, maszyn 
rolniczych, a także lecznice weterynaryjne. Inną grupą 
w sektorze prywatnym jest przemysł, głównie prze-
twórczy. W Słowenii istnieje około 1400 prywatnych 

Ministerstwo Rolnictwa  
i Środowiska Izby Rolnicze  

i Leśne 

Spółdzielnie  
rolnicze 

Związki branżowe 
rolników 

Organizacje  
producentów 

Stowarzyszenia 
profesjonalne 

Profesjonalni  
prywatni doradcy 

Zaopatrzenie 
i zbyt 

3 ogólnokrajowe 
instytuty badaw-

cze 

12 szkół średnich 
i collegów 

3 uniwersyteckie 
wydziały rolnictwa 

Instytucje publiczne 
związane z rolnictwem, 
leśnictwem, rozwojem 
obszarów wiejskich i 

środowiska 

Rolnicy 

Prywatni 
doradcy NGO 

Edukacja i 
badania 

Organizacje 
rolników 

Inne instytucje 
publiczne  

Instytucje publiczne Instytucje prywatne 

organizacje publiczne 

organizacje rolników 

organizacje prywatne 

ścisłe powiązania 
słabe powiązania 

Legenda: 
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firm przetwarzających produkty rolne (w tym około 
600 przedsiębiorstw i około 800 małych przedsiębior-
ców). Mimo niesprzyjającej koniunktury gospodarczej 
liczba mikro-przedsiębiorstw wzrasta. Największa ich 
liczba jest w sektorze młynarstwa i piekarnictwa, prze-
twórstwa mięsa, mleka i napojów (głównie piwa). W 
sektorze leśnictwa działa około 80 firm, głównie w ska-
li mikro. Jednak ich udział w procesach przetwarzania 
drewna jest znikomy i współpraca z partnerami bardzo 
słaba.  

Organizacje pozarządowe należą do bardzo zdywer-
syfikowanej grupy w strukturze AKIS pod względem 
ich interesów i siły politycznej (w sensie możliwości 
nacisku na rozwój lokalny). Do organizacji tych należą 
m.in. dwie tradycyjne organizacje Stowarzyszenie 
Młodzieży Wiejskiej Słowenii (organizacja parasolowa 
dla 52 stowarzyszeń lokalnych) oraz Stowarzyszenie 
Kobiet Wiejskich zrzeszające 80 lokalnych organizacji 
kobiecych. Poza tym w grupie organizacji pozarządo-
wych są także stowarzyszenia rolników (np. producen-
tów produktów ekologicznych, producentów sera, ho-
dowców kóz i owiec, etc.). Główną działalnością tej 
grupy jest organizacja seminariów, wizyt studyjnych, 
innych popularnych wydarzeń. Bardzo często doradcy 
FAS świadczą różne usługi dla tej grupy. Poza wymie-
nionymi istnieją także inne organizacje pozarządowe, 
skupiające swą działalność na innych zadaniach, np. na 
zadaniach związanych kształtowaniem środowiska. 

 

FAS – organizacja, specjaliści, finansowanie 

 
Jak już wspomniano wcześniej FAS w Słowenii jest 

systemem zcentralizowanym i opiera się na izbie rolni-
czej jako głównej organizacji odpowiedzialnej za do-
radztwo publiczne. Izba ma 13 regionalnych i 59 lokal-
nych jednostek. Taki podział zapewnia dostęp do usług 
doradczych w każdej części kraju. Wewnętrzna organi-
zacja izby zawiera sektor ogólny, którego zadaniem jest 
koordynacja działań organów wybieralnych, public re-
lations oraz współpraca międzynarodowa; oraz sektor 
rolnictwa i leśnictwa, w którego składzie są następują-
ce działy: produkcji zwierzęcej, produkcji roślinnej, 
rozwoju obszarów wiejskich, leśnictwa i źródeł odna-
wialnych. Ten sektor odpowiedzialny jest za prowa-
dzenie trzech rodzajów usług: doradztwo w ramach 
FAS, selekcja i monitoring produkcji hodowlanej zwie-
rząt oraz publiczne doradztwo dla właścicieli lasów.  

FAS działa w ramach departamentu doradztwa rol-
niczego ministerstwa rolnictwa i środowiska poprzez 
osiem instytutów rolniczych i leśnych i ich terenowe 
oddziały, dzięki czemu dostępność usług dla końco-
wych odbiorców jest łatwa. Zatrudnieni są tu doradcy-
specjaliści (w każdej dziedzinie wiedzy co najmniej 
jeden z nich musi mieć certyfikat FADN) oraz doradcy 
terenowi. Liczba doradców w poszczególnych 14 jed-
nostkach organizacyjnych FAS zależy od różnych kry-
teriów, m.in. liczby gospodarstw, wielkości i stopnia 
rozwoju określonego terenu itp. Generalnie we wszyst-

kich jednostkach zatrudnionych jest 180 doradców te-
renowych oraz 44 doradców ds. wiejskiego gospodar-
stwa domowego i tworzenia działalności pozarolniczej 
będącej dodatkowym źródłem dochodu.  

Działalność FAS opiera się na rocznym planie dzia-
łań doradczych, który jest głównym dokumentem Izby 
Rolniczej i Leśnej zatwierdzanym przez jej radę i ak-
ceptowany przez rząd. Plan zawiera wszystkie działa-
nia Izby wraz z publicznymi usługami doradczymi.  
Przykładowo w planie na rok 2013 znalazło się siedem 
następujących działań: 

� Zarządzanie, planowanie, monitorowanie i kon-
trolowanie usług publicznego doradztwa FAS (z 
wykorzystaniem m.in. metod programowania i 
stosowania technologii IT); 

� Doradztwo i edukacja z zakresu działalności rol-
niczych (m.in. poprzez doradztwo grupowe, se-
minaria i kursy dla rolników i doradców, publika-
cje, współpracę z różnymi instytucjami); 

� Doradztwo i wsparcie w przygotowaniu progra-
mów rozwoju i projektów (m.in. przygotowanie i 
koordynacja wdrażania programów i projektów 
rozwoju, wdrażanie FADN i systemu akredytacji); 

� Doradztwo w zakresie wdrażania programów/ 
działań wspieranych przez środki finansowe Unii 
Europejskiej; 

� Doradztwo i wspieranie organizowania i zarzą-
dzania działalnością organizacji zawodowych, np. 
grup producentów; 

� Działalność w zakresie regulacji prawnych zwią-
zanych z rolnictwem. 

Każda usługa doradcza wykonana w ramach tych 
działalności jest rejestrowana przez doradców w posta-
ci raportów, potwierdzana przez producentów i archi-
wizowana w wersji elektronicznej, poufnej, dostępnej 
jedynie w celach statystycznych, a niedostępnej dla 
innych użytkowników systemu. 

Finansowanie FAS odbywa się poprzez środki po-
chodzące z różnych źródeł, stosownie do rocznych pla-
nów usług doradczych zatwierdzanych przez rząd. 
Niemniej jednak większość środków finansowych po-
chodzi z budżetu centralnego, ale można zaobserwo-
wać, iż ich udział w finansowaniu publicznych usług 
doradczych stopniowo się obniża, np. budżet 2013 roku 
był niższy o 28% w stosunku najwyższego w ostatniej 
dekadzie budżetu w roku 2010. Według opinii eksper-
tów Słowenii, redukcja środków finansowych dla do-
radztwa publicznego jest szybsza niż w innych sekto-
rach, ale poprzez racjonalizację i bardziej celowe ich 
wydatkowanie, mogłyby być nadal dostępne na reali-
zację zadań doradczych związanych z potrzebami kra-
ju. Z drugiej strony postępująca redukcja funduszy daje 
FAS możliwość wprowadzenia zmian w działalności i 
dostosowania się do zmieniającej się sytuacji. Jednakże 
wcześniej rząd Słowenii powinien jasno zdefiniować 
krajowe priorytety i określić strategię dla rolnictwa. 
Źródła finansowania publicznych usług doradczych 
prowadzonych przez FAS prezentuje tabela 2. 
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Tabela 2. Źródła finansowania FAS w 2013  
 

Rodzaj działalności  
i źródła finansowania 

Udział w  
budżecie  

ogółem (%) 

Usługi doradcze FAS – finansowane ze 
środków publicznych  

62,90 

Usługi doradcze FAS – finansowane 
przez klientów doradztwa   (działalność 
subsydiowana, np. wnioski o dopłaty 
obszarowe) 

11,80 

Usługi doradcze komercyjne (np. pro-
jekty, zadania zlecone przez minister-
stwo rolnictwa) 

25,30 

Razem 100,0 

Źródło: Vesna Erhart, Raport Krajowy Słowenii, 2013 

 
Natomiast w leśnych służbach doradczych zatrud-

nionych jest ogółem 813 pracowników, w tym 688 eks-
pertów. Głównymi zadaniami w ich działalności dorad-
czej/eksperckiej są: planowanie i zarządzanie zasoba-
mi leśnymi, uprawa i ochrona lasów i rezerwatów, 
technika leśna, łowiectwo, odłowy i odstrzały sanitarne 
i z innych powodów, a także public relations i edukacja 
właścicieli lasów. Oczywiście podobnie do doradztwa 
rolniczego również tu jest szereg innych instytucji i 
organizacji, które prowadzą doradztwo leśne, m.in. 
parki narodowe, czy lokalne i regionalne organizacje 
rozwoju. Doradztwem leśnym zajmuje się znikoma 
liczba prywatnych konsultantów. 
 

Podsumowanie 

 

System przepływ wiedzy, informacji i innowacji – od 
ich twórców poprzez organizacje tworzące FAS oraz in-
ne organizacje działające poza FAS do odbiorców koń-
cowych, a więc właścicieli gospodarstw rolnych i właści-
cieli lasów – jest ciągle niezadowalający i nieefektywny. 
Powiązania między poszczególnymi ogniwami systemu 
AKIS są bardzo słabe. Podobnie wiedza wszystkich akto-
rów systemu na temat potrzeb rolników i właścicieli la-
sów jest niska. Współpraca między instytucjami opiera 
się głównie o dobre relacje między indywidualnymi pra-
cownikami. Z drugiej strony dostępność technologii in-
formatycznych pozwala rolnikom na samodzielne po-
szukiwanie informacji w Internecie lub na bezpośredni 
kontakt z doradcą i zorganizowanie spotkania w gospo-
darstwie. Jednym z powodów takiego podejścia jest brak 
centrum demonstracji i centrum technologii innowa-
cyjnych w instytucjach doradczych i badawczych. 

Jeśli spojrzymy głębiej na współpracę, to spostrzeże-
my, że istnieją co prawda oficjalne bilateralne umowy o 
współpracy, ale nie są one w pełni wprowadzane do 
praktyki, głównie z uwagi na brak w nich narzędzi do 
prowadzenia długoterminowej współpracy. W zasadzie 
najbardziej ścisła współpraca istnieje między wymienio-
nymi trzema wydziałami uniwersytetów a instytutami 

badawczymi. Jednak badacze ci wspierają doradców FAS 
w rozwiązywaniu problemów rolniczych jedynie w 
przypadku, gdy są o to wsparcie poproszeni. Ale po-
wszechną jest praktyka organizowania przez badaczy 
dorocznych seminariów, na które doradcy FAS są zapra-
szani.     

Przyczyn braku współpracy między ogniwami AKIS 
jest jeszcze kilka. Jedną z kluczowych jest promowanie 
badań podstawowych w instytucjach badawczych. Ba-
dacze nie są motywowani do prowadzenia badań stoso-
wanych, ponieważ tego typu działalność nie jest hono-
rowana w ocenie ich działalności i w żaden sposób nie 
wpływa na podwyższenie ich statusu jako badacza i na-
ukowca. Inną znaczącą przyczyną jest bariera stawiana 
przed osobami nie posiadającymi statusu badacza (a 
więc dotyczy to np. większości doradców FAS), którzy 
nie mogą uczestniczyć w projektach badawczych finan-
sowanych ze środków UE lub funduszy budżetu krajo-
wego. Jakkolwiek sytuacja już częściowo uległa zmianie i 
doradcy FAS sektora publicznego, którzy prowadzą do-
radztwo publiczne w rolnictwie i leśnictwie uczestniczą 
już w pewnym stopniu w innych usługach doradczych i 
projektach finansowanych z różnych pozabudżetowych 
źródeł. W najbliższych latach tego typu podejście stanie 
się bardziej znaczące w polityce rządu.  

Czy można się spodziewać zmian w AKIS? Na pozio-
mie krajowym, podstawowymi dokumentami prawnymi 
pozwalającymi na zmiany w strukturze i systemie AKIS 
są dokumenty strategiczne, w których określono wizję i 
cele słoweńskiego rolnictwa do 2020. Są to np. rezolucja 
będąca strategicznym przewodnikiem po słoweńskim 
rolnictwie i sektorze spożywczym do 2020; strategia ba-
dań i innowacji 2011-2020, program rozwoju obszarów 
wiejskich Słowenii 2014-2020. W dokumentach tych 
znajdujemy paragrafy, które wskazują na zmiany, m.in. 
w tym ostatnim dokumencie jest wskazane, iż w Euro-
pejskim Partnerstwie dla Innowacji (EIP) wyraźnie zo-
stała określona rola przemysłu przetwórczego, organiza-
cji pozarządowych, doradców i badaczy. Zgodnie z tym 
dokumentem – prawdopodobnie – obowiązek wspiera-
nia procesu przepływu wiedzy i innowacji spocznie na 
instytucjach badawczych i edukacyjnych. 
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Wstęp 

 

Gospodarka XXI wieku to gospodarka zdominowana 
przez elektronizację wszystkich jej dziedzin. Charak-
terystyczną cechą jest również dynamika zmian na-
stępujących w niej, a fenomenem jest maksymaliza-
cja wykorzystania najnowszej generacji rozwiązań 
teleinformatycznych. Nasuwają się zatem pytania: 
Czym właściwie jest biznes elektroniczny i jakie są 
jego rodzaje?  A także, czy zmiany te niosą jakieś ko-
rzyści? 

Pojęcie „nowej ekonomii/gospodarki” identyfiko-
wane jest przez literę „e” oznaczającą Internet. Nowa 
gospodarka definiowana jest jako „gospodarka, w 
której nie istnieją granice państwowe; technologie 
teleinformatyczne stanowią jej szkielet, zaś wiedza, 
informacja oraz innowacyjność stanowią jej podsta-
wę” (1). Definicja ta obrazuje swego rodzaju przymus 
dostosowania gospodarki do „szkieletu”, którym wła-
śnie są technologie IT. Z racji, że jest to obszar nie-
ograniczonych możliwości, wiedza i innowacje od-
grywają znaczącą rolę, gdyż szybkość następujących 
zmian jest efektem wykorzystania wszystkich wcze-
śniej wymienionych elementów. Inna definicja poję-
cia nowej gospodarki określa ją jako „zespół zjawisk, 
procesów i zależności ekonomicznych, finansowych 
oraz kulturowych, opierających się na nowych tech-
nologiach informacyjnych i automatyzacji” (2). 

Definicja ta także oddaje charakter kierunku 
zmian gospodarczych, gdyż  nie są one jedynie zmia-
nami ekonomicznymi, ale również kulturowymi. 
Bowiem społeczeństwo XXI wieku jest często nazy-
wane „społeczeństwem internetowym”. W tym przy-
padku ma ona bardziej tradycyjny charakter, gospo-
darka dostosowuje się do potrzeb jakie tworzy społe-
czeństwo. 

 

Internet w gospodarce   
 

Wykorzystanie Internetu w gospodarce okazało 
najkorzystniejsze w handlu, zarówno na rynku towa-
rów i usług, jak i w obrocie środkami finansowymi. 
Internet niewątpliwie wspiera je w sposób bezpośred-
ni lub pośredni, dostarczając tym samym korzyści fi-
nansowych. Zanim jednak przedstawiony zostanie 
szczegółowy opis tej najpopularniejszej dziedziny jaką 
jest handel elektroniczny, warto przybliżyć kilka po-

jęć, które często są mylone z e-handlem. W pierwszej 
kolejności należy rozróżnić pojęcie e-biznesu od  
e-handlu. Wykorzystana zostanie w tym przypadku 
nierówność jaką stworzyli B. Gregor wraz z M. Stawi-
szyńskim w książce „e-Commerce” (3). 

 
 
 
 
 
 
 
Nierówność tę odczytujemy bardzo łatwo, mia-

nowicie e-handel jest tylko częścią składową e-
biznesu, który z kolei tworzy e-gospodarkę, czyli 
tzw. nową gospodarkę. Hierarchia pojęć jest iden-
tyczna jak w tradycyjnym ujęciu gospodarki, którą 
tworzą przedsięwzięcia gospodarcze wytwarzające 
dobra, a handel czy produkcja są tylko jego elemen-
tami. Ważne jest aby jednak zauważyć, że sprzedaż 
ma znaczące miejsce w każdej dziedzinie wytwa-
rzania dóbr i usług, gdyż bez niej nie ma obrotu, nie 
ma wymiany towaru za pieniądz, czy odwrotnie. 
Rola handlu w nowej gospodarce nie zmieniła się, 
ale jedynie nabrała innego charakteru, dostosowu-
jąc się do nowych potrzeb i możliwości. Dzięki te-
mu handel stał się on dominujący w e-gospodarce. 
Zatem, handel elektroniczny to „szczególny rodzaj 
przedsięwzięć w zakresie e-biznesu skupiający się 
wokół pojedynczych transakcji wykorzystujących 
sieć jako medium wymiany, obejmujący relację po-
między przedsiębiorstwami, jak i pomiędzy przed-
siębiorstwem i konsumentem” (4). Natomiast e-
biznes (biznes elektroniczny), „to sposób prowa-
dzenia firmy polegający na wykorzystaniu potencja-
łu technik informatycznych, w którym szczególnie 
ważne jest dostarczenie klientowi produktu o jak 
najlepszej jakości” (5). Różnica między tymi poję-
ciami jest widoczna gdy mamy do czynienia ze 
szczegółowym opisem modeli e-biznesu jako formy 
i źródła przedsięwzięcia, dzięki któremu dostarcza-
ne są korzyści w postaci materialnej. Rodzajów 
przedsięwzięć wykorzystujących Internet jest bar-
dzo dużo. Jednak najczęściej wymieniane są: 
− e-handel, skupiający elektroniczne hurtownie, 

detaliczne sklepy internetowe, internetowe cen-
tra handlowe, serwisy ogłoszeniowe,  

− aukcje i giełdy internetowe,  
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Rycina 1. Kategorie e-commerce 

Źródło: B.Gregor, M. Stawiszyński, 2002, „e-Commerce”  

− elektroniczne rynki oraz dostawcy zaplecza in-
frastruktury działalności elektronicznej, tj. 
sprzęt techniczny, hosting, sprzedaż domen, 
udostępnienie aplikacji (ASP), itp., 

− e-bankowość, jako formę działalności bankowej 
a także model wspierający relacje pomiędzy 
uczestnikami rynku (dokonywanie płatności), 

− e-learning, odpłatne nauczanie na odległość,     
− e-marketing jako działalność reklamowa, agen-

cje reklamowe i domy medialne,  
− e-społeczność (wirtualna społeczność) jako 

działalność portali społecznościowych, komu-
nikatorów  charakterze masowym, 

− e-government wspierający komunikację pod-
miotów z administracją rządową. 

 Lista ta nie jest zamknięta, gdyż ciągły rozwój 
technologii i pomysłowość ludzi, a przede wszyst-
kim otwartość na innowacje sprzyja nowym ideom 
rozwoju wykorzystania technologii elektronicznej. 
Należy także zauważyć, że przeglądając jakąkolwiek 
stronę internetową nie zdajemy sobie sprawy z jaką 
siatką rozwiązań mamy do czynienia. Nowe modele 
silnie korelują z tymi tradycyjnymi, zastosowane są 
jedynie nowsze rozwiązania, które ułatwiają i 
wspierają dobry kontakt przedsiębiorstwa z klien-
tem.  
 Relacje, jakie występują na rynku elektronicznym 
to przede wszystkim: B2B, B2C, C2B, C2C, B2A, 
C2A, B2P i Intra-biznes. Z tej grupy pojęć najważ-
niejszą rolę odgrywają B2B oraz B2C. Wszystkie re-
lacje są ściśle ze sobą powiązane tworząc trwałą nić 
między biznesem a innymi podmiotami obecnymi 
w gospodarce. Są trzy podstawowe strony: biznes, 
konsument i administracja rządowa, a wszystkie je 
łączy Internet (ryc. 1). 
  

 

      Proces współdziałania odczytuje się tak jak w 
tradycyjnej gospodarce: jako zależność jednego 
podmiotu od innego. Tworząc firmę, przedsiębiorca 
jako cel nadrzędny ma zdobycie klienta, który z ko-
lei informuje o swoich preferencjach, potrzebach, 
jakim przedsiębiorca powinien sprostać. Jednak 
obie strony mają ograniczone możliwości poprzez 
regulacje administracji rządowej. Dlatego powstają 
dodatkowe relacje wewnątrz procesu. Zarówno 
konsument jak i biznes szukają innych rozwiązań 
nawiązując kontakty między sobą. Z punku widze-
nia handlu, konsument szuka lepszej – tańszej ofer-
ty u innego konsumenta, natomiast biznes ocenia 
konkurencję by ją zwalczyć lub by z nią współpra-
cować. Ogniwem łączącym jest oczywiście Internet, 
który przede wszystkim dostarcza informacje – 
wiedzę. 
 Pomimo tak wielu rozwiązań e-biznes jest nade 
wszystko kojarzony z handlem elektronicznym. Jak 
już wspomniano, e-Commerce jest uznawany nie-
wątpliwie jako najbardziej powszechny model no-
wej gospodarki. E-handel można definiować na 
różne sposoby. Mianowicie, węższe ujęcie bazuje w 
zasadzie na fundamentalnym pojęciu handlu, czyli 
dokonywaniu transakcji kupna i sprzedaży przy 
pomocy połączonych nowoczesnych i tradycyjnych 
rozwiązań technicznych. Szersze znaczenie handlu 
elektronicznego obejmuje rodzaje prowadzonego 
handlu, a także formę transakcji. Według tego typu 
definicji, zawarcie umowy między stronami, a także 
płatność, odbywają się w sposób wirtualny. W tra-
dycyjnej formie pozostaje tylko dostawa. Wyjątko-
wość sprzedaży w ten sposób towarów i usług pole-
ga na tym, że czynności związane z przebiegiem 
transakcji odbywają się bez bezpośredniego kontak-
tu stron, a pośrednikiem jest Internet. 
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Źródło: Opracowanie własne 

Rycina 2. Teoria iloczynu 4 elementów w e-biznesie  

 Piotr Majewski w swojej książce „Czas na e-
biznes” (6) napisał, że skuteczny biznes jest iloczy-
nem czterech elementów. Aby osiągnąć sukces w e-
biznesie należy połączyć ze sobą w odpowiednich 
proporcjach ideę, czas, pracę i pieniądze (ryc. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Według tej teorii najwięcej potrzeba Idei. W cza-
sie, gdy mamy do czynienia z przesytem rynku, tylko 
dobry pomysł przetrwa. Kolejnym elementem jest 
Czas i zaangażowanie się w działalność. Czas jest 
potrzebny od momentu powstania pomysłu do urze-
czywistnienia go. Nakład Pracy w biznesie elektro-
nicznym jest stosunkowo niski. W prowadzeniu e-
działalności nie potrzeba używać siły fizycznej. Nowe 
rozwiązania pozwalają na delegację poszczególnych 
zadań. Dostawą towarów zajmują się firmy kurier-
skie, a spora część sklepów internetowych nie posia-
da nawet magazynów. Pieniądze to największy 
koszmar a zarazem bonus każdego przedsiębiorcy. 
Założenie sklepu internetowego nie wymaga tak du-
żego wkładu finansowego jak tradycyjny sklep. W 
tradycyjnym sklepie potrzebny jest lokal. W większo-
ści jest on wynajmowany za horrendalne sumy. Do-
chodzi również szereg innych opłat, które na starcie 
trzeba uregulować. Wiele z nich można uniknąć za-
kładając e-sklep, ponieważ zamiast lokalu w centrum 
miasta, siedzibą może być biurko w salonie, a pokój 
obok może służyć jako magazyn, bo i tak najważniej-
sze jest to co się znajduje na stronie internetowej.  
 Ta ciekawa teoria sprawdza się w praktyce. Anali-
zując wszystkie jej elementy można zauważyć szan-
sę. Oczywiście należy uwzględnić wiele innych 
aspektów zarówno pozytywnych jak i negatywnych 
ogólnego prowadzenia działalności. Ale przy dobrym 
wyborze sukces jest możliwy. 

 Jak zatem należy właściwie definiować sklep in-
ternetowy? Sklep internetowy według definicji użytej 
przez P. Morawskiego „to punkt sprzedaży prowa-
dzący handel elektroniczny w Internecie pod unikal-
nym adresem WWW, udostępniający interaktywny 
formularz, za pomocą którego konsument składa 
zamówienie, dokonując wyboru produktu lub usługi 
na podstawie podanych informacji (w tym ceny) oraz 
formy płatności” (6). 
 Aby uruchomić sklep internetowy, po dokonaniu 
wszelkich formalności rejestracyjnych należy wyko-
nać kilka kolejnych czynności, bez których sklep nie 
może być uruchomiony. Po pierwsze, należy wybrać 
domenę. Jest to indywidualny i niepowtarzalny ad-
res, pod którego nazwą będzie działać sklep. Dome-
na może być skonstruowana z liter, cyfr, myślników i 
ma być nie dłuższa niż 63 znaki, a na końcu musi 
zawierać odpowiednią końcówkę np. pl, com itp. Za-
zwyczaj adres internetowy zawiera nazwę firmy lub 
rodzaj działalności. Wybrana domena musi zostać 
zarejestrowana. Można tego dokonać elektronicznie 
w Krajowym Rejestrze Domen na www.dns.pl. Na 
podanej stronie można uzyskać więcej informacji 
oraz sprawdzić czy wybrana domena już istnieje w 
rejestrze. Kolejnym krokiem jest wybór dostawcy 
usług hostingowych. Hosting oznacza wynajem 
miejsca na serwerze, na którego platformie będzie 
znajdował się sklep. Z usług hostingowych korzystają 
najczęściej właścicieli małych i średnich przedsię-
wzięć. Duże firmy preferują posiadać własny serwer. 
Ostatnim krokiem jest wybór specjalistycznego 
oprogramowania. Na bazie oprogramowania po-
wstaje sklep. Do wyboru są proste i złożone progra-
my, które zależą od tego jaki sklep zostanie założo-
ny. Duże firmy projektują indywidualne i dostoso-
wane do ich potrzeb oprogramowanie.     
 Należy pamiętać, że aby dany punkt sprzedaży 
uznany był za e-sklep musi spełnić trzy warunki. Są to:  

1. dany towar, wystawiony na sprzedaż, musi mieć 
szczegółowy opis o tym, co dokładnie zawiera 
(np. skład, opis materiału, z którego został wy-
konany, dodatkowe elementy jakie zawiera), a 
także cenę i informację na temat dodatkowych 
opłat jakie klient musi ponieść; 

2. transakcja powinna być dokonana bezpośrednio 
pod adresem internetowym sklepu. Jeśli polece-
nie zapłaty zostanie zlecone pod innym adre-
sem, wówczas transakcja jest nieważna, a sklep 
nie posiada statusu sklepu internetowego; 

3. przedmiot zakupu/sprzedaży może być zamó-
wiony wyłącznie za pomocą elektronicznego 
formularza. Klient musi wypełnić ten formularz 
samodzielnie i według własnych preferencji.   

 Istnieją różne podziały sklepów internetowych. 
Najbardziej powszechny to podział ze względu na 
rodzaj oferowanego asortymentu. Wyróżnia się za-
tem sklepy wertykalne i horyzontalne. Sklep hory-
zontalny to taki sklep, który oferuje wiele różnych 
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Rycina 3. Co powinien posiadać e-sklep z punktu widzenia konsumenta 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Bezpieczeństwo i zaufanie. Filary polskiego e-commerce”. Raport CENEO.PL, luty 
2013, s.15 oraz innych zebranych informacji dotyczących opinii konsumentów 

produktów, ale w ofercie nie ma wiele substytutów 
jednostkowego towaru (asortyment płytki ale szero-
ki). Klasycznym przykładem takiego sklepu jest in-
ternetowe centrum handlowe. Przykładem może być 
Supermarket Internetowy ZIKO (www.ziko.pl)  
lub Internetowe Centrum Handlowe TOTU 
(www.totu.pl). Natomiast sklep wertykalny zajmuje 
się sprzedażą towarów jednej branży, ale klient ma 
do wyboru liczne substytuty produktu (asortyment 
głęboki, ale wąski). Ten rodzaj sklepów charaktery-
styczny jest dla produktów niszowych (sklepy węd-
karskie czy z akcesoriami do wykonywania rękodzie-
ła artystycznego) lub sklepów specjalistycznych, 
zajmujących się sprzedażą na przykład tylko obuwia 
lub typowy sklep meblowy. Przykładem takiego skle-
pu jest m.in. sklep z artykułami artystycznymi i rę-
kodzielniczymi NA STRYCHU (www.nastrychu.pl) 
lub SCRAPEK (www.scrapek.pl).  
 Portal OPINEO.PL (7) w lutym 2014 r. opubliko-
wał ranking sklepów internetowych i według nowych 
danych na koniec 2013 r. liczba sklepów interneto-
wych wyniosła około 20 tysięcy. Według twórców 
tego raportu wskaźnik korzystania z mediów dla Pol-
ski jest wyższy niż w takich krajach jak Niemcy czy 
Francja i ma to bezpośredni wpływ na rozwój pol-
skiej e-gospodarki. Polscy przedsiębiorcy i konsu-
menci z całą pewnością mogą pochwalić się aktyw-
nym uczestnictwem w wirtualnym świecie. Polski 
przedsiębiorca rozwija się, a konsument wyczekuje  
na nowości.  

 W 2000 roku oceniono, iż Polska miała ponad 3-
letnie opóźnienie jeśli chodzi o wdrażanie technolo-
gii IT. Dziś już nie odbiegamy wiele od krajów bar-
dziej rozwiniętych, a wręcz przeciwnie, w rankingach 
europejskich polska innowacyjność przewyższa roz-
wój innych teoretycznie aktywniejszych państw, jak 
Francja. 
 Korzystna opinia i lojalność konsumenta wzglę-
dem sklepu może być tylko wtedy, gdy będzie on 
usatysfakcjonowany z zakupu, a na to składa się wie-
le wytycznych.  W ostatnich latach powstało wiele 
opracowań właśnie na temat opinii konsumentów. W 
większości pokrywają się one, gdyż każdemu klien-
towi, niezależnie czy sklepu internetowego czy też 
tradycyjnego, zależy na dobrej obsłudze i bezpie-
czeństwie. W sklepie internetowym istnieje forma 
samoobsługi. Klient sam, w sposób wirtualny wybie-
ra produkt i odczytuje udostępnione informacje na 
jego temat. Dlatego e-sklep powinien być tak skon-
struowany, aby był przystępny w obsłudze dla klienta 
i aby dawał mu szansę na jak najbardziej szczegóło-
wy wgląd. Oczekiwania klientów pod adresem sklepu 
internetowego prezentuje ryc. 3. 
 Rysunek przedstawia listę potrzebnych elementów 
do zwiększenia zainteresowania zakupami interne-
towymi. Polskie sklepy są dobrze przystosowane, ale 
wizja konsumenta będzie zawsze się zmieniać, a 
przedsiębiorca musi temu sprostać, zwłaszcza że je-
steśmy w czasie ogromnej konkurencji. 
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      W kolejnej części artykułu przedstawiono wyniki 
własnych badań autorki. Internet w XXI wieku jest 
wszechobecny, a jego wykorzystanie przybiera różne 
postacie. Autorka wykonała zatem analizę na trzech 
płaszczyznach, a mianowicie:  

1) Użycie Internetu; 
2) Zakupy internetowe w oczach konsumen-

tów; 
3) Sprzedaż internetowa towarów i usług ja-

ko szansa dla przedsiębiorców.  
Nadrzędnym celem badań było przybliżenie isto-

ty funkcjonowania e-biznesu w świecie, a  na tym tle 
przede wszystkim akceptację i rozwój tej formy in-
formacji i sprzedaży w Polsce. 

Szczególna uwaga jednak została poświęcona roli 
wykorzystania nowych technologii, w sprzedaży 
bezpośredniej towarów i usług, jako najistotniejszego 
segmentu e-gospodarki. Kluczowym elementem było 
badanie reakcji polskiego przedsiębiorcy i konsu-
menta na innowacyjne formy dokonywanych trans-
akcji kupna - sprzedaży.  
 Do obserwacji przyjęcia i wykorzystania Internetu 
przez społeczność polską uwzględniono własne ob-
serwacje portalu społecznościowego Facebook oraz 
różne bardziej i mniej znane strony internetowe, a 
także zachowania i postawy przypadkowo napotka-
nych osób, zarówno na platformie internetowej jak i 
w życiu codziennym. W badaniach opinii konsumen-
tów wykorzystano badania ankietowe. Ankieta za-
wierała od 7 do 10 pytań skierowanych bezpośrednio 
do losowo wybranych konsumentów z różnych re-
gionów Polski. Dla porównania sytuacji e-biznesu w 
Polsce z krajami lepiej rozwiniętymi, na te same py-
tania odpowiedzi udzielili konsumenci z Austrii i 
Wielkiej Brytanii. Aby uzyskać i ocenić obraz sytuacji 
w oczach przedsiębiorców przeprowadzono analizę 
trzech przypadków. Do badań opinii przedsiębior-
ców wykorzystano wywiad telefoniczny z właścicie-
lami firm, którzy wykorzystują Internet jako podsta-
wowe narzędzie pracy. 
 

Użycie Internetu 

 

 Z obserwacji autorki wynika, że każda grupa wie-
kowa miała lub ma styczność z Internetem. Po-
cząwszy od dzieci w wieku powyżej 2 roku życia, 
skończywszy na osobach w wieku 80 lat. Czterolet-
nie dziecko potrafi sprawnie klikać migające 
„okienka” i samo sobie wybierać bajki do oglądania 
lub gry online, które lubi lub które chce sprawdzić. 
A spotkana przeze mnie 84-letnia kobieta, w 2013 
roku zrobiła specjalny kurs obsługi komputera i In-
ternetu. Chcąc mieć stały kontakt z członkami ro-
dziny, znajdującymi się w odległości kilku tysięcy 
kilometrów od niej, nauczyła się obsługi programów 
komunikacyjnych, takich jak SKYPE oraz obsługi 
portali społecznościowych i poczty e-mail. Przy 
okazji poznała ona szereg innych form wykorzysta-

nia Internetu, takich jak możliwość zakupów. Jak 
powiedziała kobieta: „to pomaga w rozwoju intelek-
tualnym, gdyż nieważny jest wiek. Ważna jest mo-
tywacja i możliwość poznania rzeczy nowych”. Z ob-
serwacji osób w wieku pomiędzy najmłodszym i 
najstarszym spotkanym przez autorkę użytkowni-
kiem, wykorzystanie Internetu następuje według 
indywidualnych potrzeb i preferencji. Mianowicie, 
jako pomoc w zdobywaniu wiedzy, obiekt rozrywki 
i komunikacji międzyludzkiej, a w końcu czerpania 
korzyści majątkowych.  
 Przez dłuższy czas autorka obserwowała praktyki 
i zachowania występujące na portalu społeczno-
ściowym Facebook. Chciała się dowiedzieć, jaki 
wpływ na biznes ma tego rodzaju strona interneto-
wa. Autorka, interesująca się rękodziełem arty-
stycznym, założyła zatem profil na Facebook, aby 
mówiąc krótko, pochwalić się swoimi dziełami. Je-
den miesiąc wystarczył, aby grono „facebookowych 
znajomych” liczyło 200 osób i to z różnych części 
świata. Wtedy też można było przyjrzeć się szcze-
gółowo aktywności ludzi na tej stronie. Poza profi-
lami prywatnych użytkowników zauważono, że 
mnóstwo przedsiębiorstw reklamuje swoje produk-
ty i usługi. Linki automatycznie łączą użytkownika 
z danym sklepem czy firmą. Każde kliknięcie „Lubię 
to” wiązało się z tym, że oferty sklepów zaczęły po-
jawiać się na mojej „tablicy”, a także na poczcie e-
mail.  Autorka natrafiła także na kilka grup za-
mkniętych i do kilku się zapisała, w grupach tych w 
sposób maksymalny wykorzystane są możliwości 
jakie stwarza Facebook. Członkami tych grup są 
osoby zajmujące się rękodziełem amatorsko i profe-
sjonalnie. Można tam znaleźć wszystko. Poza pora-
dami typu „jak zrobić...” można tam znaleźć:  
� porady odnośnie gdzie, co i za ile kupić (osoby, 

które prowadzą sklepy internetowe chętnie 
podsuwają swoje oferty); 

� można szybko porównać ceny, uzyskać infor-
macje dotyczące jakości i zastosowania pro-
duktu; 

� promowanie blogów tematycznych zachęcają-
cych do kupna surowców, półproduktów i go-
towych wyrobów; 

� wycenę rękodzieła, czyli ile kosztuje wytwo-
rzenie rękodzieła, a przy okazji czy jest to 
opłacalne; 

� porady prawne; 
� porady dotyczące założenia działalności go-

spodarczej lub jej rozwoju; 
� można także tam dokonać wymiany handlo-

wej, m.in. towar za towar; 
� i wiele innych informacji. 

 Warto o tym napisać, gdyż społeczeństwo infor-
macyjne tworzą w większości zwykli ludzie, dla któ-
rych Internet stwarza warunki rozwoju. Osoby 
chcące pogłębiać swoje zdolności czy umiejętności 
lub też takie, które mają ambicje założenia przed-
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Rycina 4. Częstotliwość dokonywania zakupów internetowych – 
wykres porównawczy Polski i Europy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

% ankietowanych 

sięwzięcia handlowego w normalnych warunkach, 
czyli bez Internetu, nie miałyby szansy na prze-
trwanie. Zwłaszcza, że produkty niszowe nie są aż 
tak popularne. Sklepów stacjonarnych jest bardzo 
niewiele, a jeśli są, to odległość od klienta powoduje 
rezygnację z zakupów. Natomiast tu mamy sytu-
ację, gdzie w jednym miejscu spotyka się tysią-
ce osób, a nie ma nic lepszego niż zapytanie o pro-
dukt czy sklep osób, które już miały okazję wypró-
bować. Facebook i inne portale społecznościowe w 
ostatnich latach odgrywają ważną rolę w polskiej 
gospodarce. Przepływ informacji jest szybki i na 
miejscu można zweryfikować dane informacje. Jako 
miejsce, gdzie w sposób wirtualny spotyka się mi-
liony osób plasuje idealne warunki do marketingu i 
tak też jest wykorzystywany. 

 

Zakupy internetowe w opinii konsumentów 

 

Konsument ma zawsze inne spojrzenie niż 
przedsiębiorca. Popularność zakupów interneto-
wych jest bardzo duża we wszystkich trzech anali-
zowanych krajach. Dokonywanie zakupów interne-
towych w Polsce deklaruje 70% badanych, co w po-
równaniu z pozostałą badaną grupą jest o 17 punk-
tów procentowych mniej (87%). Częstotliwość do-
konywania zakupów przez Internet także jest zróż-
nicowana. Aby pokazać wyniki wykonano wykres 
porównawczy badanych grup (ryc. 4).  

 

 
 
Co prawda 60% badanych Polaków deklaruje, że 

kupuje przynajmniej raz w miesiącu, ale już mniej-
szy odsetek badanych odpowiedział, że częściej ko-
rzysta z ofert sklepów internetowych. W przypadku 
krajów drugiej grupy badanej, jak widać na wykre-
sie, większy odsetek badanych decyduje się na 
częstsze zakupy. Ponad 35% ankietowanych robi 
zakupy częściej niż 3 razy w miesiącu, co jest o 10% 

większym wynikiem niż uzyskałam wśród polskich 
konsumentów. Zachodni konsumenci mniej się 
obawiają o swoje zakupy. System zwrotów sprawnie 
funkcjonuje i jeśli towar im się nie spodoba mają 
pełne prawo do zwrotu. W tej chwili nasuwają się 
kolejne wnioski. Polski konsument z racji wysokości 
swoich zarobków bardziej dba o racjonalność zaku-
pów i nie chce być obciążony dodatkowymi opłata-
mi. Austriacy i Brytyjczycy mają lepsze możliwości 
finansowe, a także przedsiębiorcy bardziej dbają o 
klienta. Poza tym prawa konsumenta w większym 
stopniu chronią konsumenta niż to jest w Polsce.  

Kontynuując, warto przedstawić wyniki odpo-
wiedzi na kolejne pytanie, gdyż to  obrazuje zado-
wolenie z systemu e-handlu w badanych krajach. 
Pytanie brzmiało: Czy jest coś co chciał-
byś/chciałabyś zmienić w obecnym systemie sprze-
daży internetowej? 52% Polaków odpowiedziało, że 
tak, natomiast odpowiedź twierdzącą podało tylko 
20% reprezentantów Europy. Polacy zwracają uwa-
gę przede wszystkim na zbyt wysokie koszty dosta-
wy (30% wskazań) i bezpieczeństwo (około 25%). 
11% tej grupy osób ma zastrzeżenia dotyczące sa-
mych sklepów i według tych osób wiarygodność 
sklepów powinna być bardziej sprawdzana, a pozo-
stali wymieniają takie problemy jak: nieterminowa 
dostawa, brak możliwości obejrzenia towaru.  

Reprezentanci Europy zwracają uwagę na inne 
rzeczy. Blisko 20% badanych wskazało na bezpie-
czeństwo w obrębie udostępniania danych, a tylko 

1,5% twierdzi, że dostawy są zbyt dro-
gie. Natomiast dla nich ważniejsze jest 
to, że nie mogą fizycznie zobaczyć to-
waru – 35% oraz brak kontaktu ze 
sprzedawcą – 17% i „niechciane” rekla-
my po zakupie – 17%.   

Co najczęściej kupują konsumenci 
przez Internet? (ryc. 5). Z przeprowa-
dzonych badań ankietowych wynika, że 
konsumenci kupują różne kategorie 
produktów. Wyróżniono 12 kategorii 
najczęściej wymienianych produktów:  
1) Odzież i obuwie,  
2) Artykuły drogeryjne,  
3) Elektronika, w tym: RTV, AGD, 
sprzęt i akcesoria komputerowe,  
4) Artykuły dziecięce: zabawki, artykuły 
papiernicze itp.,  
5) Książki,  

6) Artykuły budowlane,  
7) Narzędzia i części samochodowe,  
8) Bilety – wakacje,  
9) Żywność,  
10) Ubezpieczenia,  
11) Hobby: artykuły wędkarskie, sportowe, ręko-

dzielnicze, itp.,  
12) Inne: meble, prezenty okolicznościowe, dzie-

ła sztuki, antyki, tkaniny itp. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Rycina 6. Dlaczego konsumenci decydują się na  
internetową formę sprzedaży? 

Rycina 5. Najczęściej kupowane kategorie towarów przez Internet – 
wykres porównawczy Polski i Europy 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Jak widać najczęściej wymienianymi artykułami są: 
odzież, kosmetyki, elektronika. I te produkty w zbli-
żonych proporcjach występują wśród badanych gru-
pach konsumentów. Istnieją grupy towarów, które nie 
wystąpiły wśród badanych Polaków. Mieszkańcy kra-
jów europejskich rozszerzyli wirtualne koszyki skle-
powe o produkty niestandardowe takie jak ubezpie-
czenia, bilety, wakacje i przede wszystkim żywność.   

 
 
 

 
Obie grupy jednoznacznie stwierdziły, 
że decydują się na zakupy przez Inter-
net, ponieważ jest to wygodna, szybka i 

bardzo często tańsza forma 
zakupów. Pytanie dotyczące 
powodów, dla których wybrali 
tę formę sprzedaży było pyta-
niem otwartym. Obie badane 
grupy wskazały na te same 
powody. Wszystkie umiesz-
czono na ryc. 6. 

Tempo życia społeczności 
determinuje ją do szukania 
rozwiązań, które ułatwią im 
czasochłonne chodzenie po 
sklepach. Ponadto, wskazana 
wygoda i komfort, umożliwia-
ją robienie zakupów w wy-
godnym domowym fotelu 
zamiast stresującego poszu-
kiwania miejsca parkingowe-

go, przerzucania ogromnej 
ilości asortymentu sklepu, aż 

po bezczynne stanie w kolejce, aby sfinalizować 
transakcję. Ankietowani wskazali też na takie atuty 
jak prywatność i samodzielność wyboru. W sieci 
jesteśmy w pewien sposób anonimowi, więc kon-
sument nie musi się tłumaczyć przypadkowo spo-
tkanej sąsiadce z zakupu produktu, gdyż to często 
kłopotliwe i krępujące. Wszystkie wymienione po-
wody pozytywnie wpływają nie tylko na rozwój e-
handlu, ale także na ułatwienie konsumentowi 
możliwości i maksymalizację czasu i oszczędności 
pieniędzy, których jak zawsze jest niewystarczająca 

ilość. 
Przeprowadzone przez autorkę badania 

wskazują na entuzjastyczną reakcję konsumen-
tów na  możliwości zakupów przez Internet. 
Charakterystyka porównawcza pokazuje, że 
istnieją różnice między podejściem polskiego 
konsumenta a konsumenta z pozostałej części 
Europy, ale nie są one znaczące. Efekty pracy 
badawczej autorki w większości pokrywają się z 
opublikowanymi raportami. 

 

Sprzedaż internetowa towarów i usług jako 
szansa dla przedsiębiorców 

 

 Prowadzenie działalności gospodarczej zaw-
sze wiąże się z kosztami i korzyściami, jakie z 
tego płyną. Era postępu technologicznego w 
znacznym stopniu ułatwiła wiele czynności 
związanych z różnymi sferami działalności. Ale 
nadążyć za preferencjami klienta jest niezmier-
nie trudnym zadaniem. W dużej mierze to wła-
śnie dzięki możliwości wykorzystania Internetu 
ewolucja gospodarki jest tak dynamiczna. Aby 
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sprawdzić jak to faktycznie wygląda autorka prze-
prowadziła analizę trzech przypadków. Do badań 
opinii przedsiębiorców wykorzystała wywiad telefo-
niczny z właścicielami firm, którzy wykorzystują In-
ternet jako podstawowe narzędzie pracy. Rozmówcy 
prowadzą działalność w różnych branżach, ale łączy 
ich Internet, dzięki któremu w sposób bezpośredni 
lub pośredni odnoszą sukces. Firmy te można zali-
czyć do małych lub średnich przedsiębiorstw, bo jeśli 
ponad 90% przedsiębiorstw w Polsce jest mikro-
przedsiębiorstwami, to właśnie ci rozmówcy tworzą 
trzon polskiej gospodarki.  
 Pierwszy wywiad przeprowadzono z właścicielką 
internetowego sklepu kosmetycznego e-stylist Panią 
Anną Wroną. Adresem internetowym sklepu jest 
www.e-stylist.pl, a siedzibą jest miejscowość Panki 
koło Częstochowy. Pani Anna jest także właścicielką 
salonu kosmetycznego. Działalność gospodarczą 
prowadzi od 2004 roku, natomiast sklep internetowy 
od roku 2011. Sklep internetowy został otworzony 
jako dodatkowe źródło dochodu. Ponadto prowadząc 
e-sklep nie musi mieć magazynu, a koszty rozpoczę-
cia nie są wysokie. Do największych kosztów zaliczy-
ła usługi hostingowe oraz wysokie koszty przesyłek. 
Największymi utrudnieniami, z którymi się boryka to 
nieuczciwa konkurencja oraz bezmyślność konku-
rencyjnych firm zaniżających ceny produktów. 
 Właścicielka firmy oceniła, że najważniejszą kwe-
stią do zmiany jest społeczny problem – czarny ry-
nek. Osoby nielegalnie wykonujące usługi lub sprze-
dające produkty na portalach nie płacą żadnych po-
datków. Oszukują państwo i szkodzą legalnym fir-
mom. Kolejnym problemem, który wskazała jest brak 
zainteresowania państwa wsparciem rozwoju małych 
firm. Odliczenia od podatku są minimalne, procedu-
ry dofinansowań ze środków unijnych są skompliko-
wane, a warunki często nie do spełnienia. Brak też 
wsparcia otwierania nowych miejsc pracy. Ogólna 
ocena możliwości wykorzystania Internetu jest bar-
dzo dobra. Z roku na rok odnotowuje wzrost sprze-
daży, a dobra oferta przyciąga nowych klientów. 
Specyfiką sklepu e-stylist jest asortyment produktów. 
Są to wysokiej jakości kosmetyki pielęgnacyjne pol-
skich producentów. Współpracuje z wieloma pol-
skimi producentami i firmami o podobnej branży. 
Dodatkowo prowadzi ona telefoniczne i stacjonarne 
konsultacje kosmetyczne dla klientów. Dobry marke-
ting także jest pomocny – trakcyjne akcje promocyj-
ne, rabaty dla stałych klientów, oferty „gratis” itp. 
 Drugim rozmówcą był właściciel firmy 3esdesign. 
Firma działa pod adresem internetowym 
www.3esdesign.pl. Oferuje on usługi z zakresu archi-
tektury wnętrz: projektowanie i aranżacja wnętrz, 
wystrój, wykończenia, stylizacja i dekoracja, a także 
remonty. Siedzibą firmy jest Nowy Sącz, a oddziały 
mieszczą się w Nowym Sączu, Krakowie, Warszawie, 
Katowicach oraz w Rzeszowie. 3esdesign działa na 
rynku od 2004 roku i od samego początku istnieje 

strona internetowa firmy. Właściciel firmy otworzył 
e-działalność, ponieważ zobaczył możliwości jakie 
daje Internet. Jak powiedział, Internet jest doskona-
łym narzędziem do pozyskiwania nowych klientów i 
komunikacji z nimi, a także łatwość, szybkość i do-
stępność. Jedynym utrudnieniem, na które zwrócił 
uwagę są wysokie koszty utrzymania oraz wysokie 
koszty marketingu. Jak powiedział e-biznes jest ide-
alnym rozwiązaniem dla firm. Problem bezpieczeń-
stwa jest mało odczuwalny. Innowacyjne rozwiązania 
technologiczne ocenia on jako bardzo dobre, ponie-
waż stwarzają one sprzyjające warunki do prowadze-
nia działalności. 
 Kolejnym przykładem e-firmy jest biuro tłuma-
czeń Heron Translations (www.herontransla-
tions.pl), prowadzone przez Panią Iwonę Szarkowicz. 
Siedzibą firmy są Siemianowice Śląskie. Firma oferu-
je wykonywanie tłumaczeń języków obcych m.in. 
angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskie-
go, rosyjskiego, białoruskiego i innych. Firma współ-
pracuje z tłumaczami specjalistycznymi i przysię-
głymi. W swojej ofercie firma oferuje tłumaczenia 
ustne i pisemne. Działalność została założona w 2010 
roku i od początku istnienia wykorzystuje Internet 
do swej działalności. Powodem wykorzystania Inter-
netu były wygoda, szybkość i popularność. Najwięk-
szymi problemami, z jakimi właścicielka biura się 
spotkała kiedy rozpoczynała działalność była zbyt 
obszerna biurokracja oraz pozyskanie klientów. Jak 
powiedziała, na rynku istnieje zbyt duża konkurencja 
i nawet jeśli nazwa firmy od razu się pokazuje, to 
prawdopodobieństwo, że klient wybierze to właśnie 
biuro, jest małe. Ogólna ocena e-biznesu jest dobra, 
gdyż jak twierdzi „nigdy nie jest idealnie”. Najważ-
niejszymi wymienionymi negatywnymi punktami 
prowadzenia działalności są:  
• bezpieczeństwo – łatwo paść ofiarą oszustwa;  
• wiarygodność klientów – anonimowość klienta 

powoduje, że w przypadku niewywiązania się z 
umowy (brak zapłaty za usługę) jest nieuchwytny. 
Telefonicznie lub przez Internet można podać 
fałszywe dane identyfikujące; 

• dostawa – istnieje wybór wśród dostawców, ale 
oferty niektórych są wygórowane, a przesyłki nie 
zawsze dochodzą na czas. 

 Wszystkie powyższe przykłady zwracają uwagę na 
inne wady i zalety wynikające z prowadzenia działal-
ności elektronicznej. Niewątpliwie dostęp do klienta 
jest ułatwiony, zwłaszcza gdy istnieją bariery lokali-
zacyjne. Największą jednak „zmorą” e-przedsiębiorcy 
jest konkurencja. Przy tak dużej rywalizacji firmy 
muszą włożyć wiele wysiłku, aby pozyskać klienta i 
zatrzymać go. Jak widać z opisów zjawisko braku 
zaufania występuje tak samo po stronie konsumen-
tów jak i przedsiębiorców. Tę atmosferę tworzą 
wszyscy uczestnicy rynku. Przykład sklepu kosme-
tycznego e-stylist pokazuje jakie korzyści niesie 
wprowadzenie e-sklepu do zwykłej działalności. Pani 
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absolwentka 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Tarnowie 

Rycina 7. Znaczenie Internetu 

Zwykły użytkownik – Komunikacja; 
Konsument – Dostęp;  
Przedsiębiorca – Rozwój 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji i spo-
strzeżeń 

Anna nie tylko wykonuje swoją pracę zawodową ko-
smetyczki, ale również dzięki temu jest w stanie swo-
imi umiejętnościami i przedsiębiorczością utrzymać 
klienta.  
 We wszystkich trzech płaszczyznach badań i ob-
serwacji autorki można zauważyć efekty wdrożenia 
Internetu, ale na każdym z trzech badanych etapów 
Internet kojarzy się inaczej (ryc. 7). Wszystkie trzy 
znaczenia jednak łączą się w jedną całość, jak jest to 
widoczne na rysunku. Jest to zamknięte koło tworzą-
ce e-biznes, a uczestnicy rynku kooperują ze sobą 
tworząc całość. Użytkownik Internetu wykorzystuje 
komunikację, nabywa w ten sposób wiedzę, jedno-
cześnie staje się konsumentem, dla którego istotny 
jest dostęp, oznaczający także wygodę i w końcu 
korzystając z rozwiązań e-biznesowych wspiera roz-
wój przedsiębiorstw, które powracając do początku 
cyklu korzystają z komunikacji, aby utrzymać stały 
kontakt z klientem. Ten proces jest obecnie zauwa-
żalny w gospodarce. 
 
 
 

  
 
Podsumowanie 

 
 
 Polski e-biznes jest wciąż rozwijającą się dziedziną 
ekonomii. Opisując zróżnicowanie wykorzystania In-
ternetu zwrócono uwagę na nieograniczone jego moż-
liwości i na to, że żaden z badanych krajów nie uzy-
skał punktu optymalnego wykorzystania. Możliwości 
wykorzystania Internetu dla biznesu są również nie-
ograniczone. Polska wkracza w fazę pełnego wykorzy-
stania Internetu. Oznacza to,  że  jego zastosowanie 

widnieje na każdym etapie życia społeczno-
gospodarczego, co potwierdzono przytoczonymi ba-
daniami autorki. Perspektywy rozwoju polskiego e-
biznesu są optymistyczne. Większość ekonomistów 
twierdzi, że biznes elektroniczny, a nade wszystko e-
handel wciąż będą mieć tendencje wzrostowe. Prze-
widuje się, że dynamika ta już nie będzie aż tak szyb-
ka, ale wciąż rosnąca. W końcu, jak wynika z badań 
autorki, jeszcze pozostaje wiele produktów, które Pol-
ski konsument powinien wrzucić do swojego „wirtu-
alnego koszyka zakupów”.   
 Perspektywy dalszej ewolucji handlu elektronicz-
nego skupiają się przede wszystkim wokół poszerza-
nia istniejących możliwości i tym samym na wprowa-
dzaniu pełnej (gdzie jest to możliwe) elektronizacji 
branż stacjonarnych. Szczególna uwaga zwrócona jest 
ku działalności usług, które po procesie automatyzacji 
są na granicy opłacalności. Jest to z jednej strony szan-
sa dla usługodawców (tak jak w przypadku e-stylist), 
ale z drugiej strony jest tworzeniem potężnej konku-
rencji. Ale dzięki temu możemy spodziewać się nowo-
ści, które pomogą wyróżnić się wybranym, i tym sa-
mym obierać nowe kierunki e-biznesu. Dlatego też, 
działalność elektroniczna nie tylko wspiera przedsię-
biorczość, ale i ją rozwija. A to czy sukces jest możliwy 
niezmiennie zależy od samego przedsiębiorcy i od 
jego kreatywności.    
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Arkadiusz Niedziółka 
 

Walory antropogeniczne i dziedzictwo kulturowo-

historyczne w rozwoju turystyki na terenach wiejskich 
(na przykładzie powiatu tarnowskiego)  

 

 
 

 
Wstęp 

 
 

Na rozwój turystyki wiejskiej wpływają różne czyn-
niki. Głównie są to walory przyrodnicze i krajobra-
zowe. Stanowią one najistotniejsze motywy wyjaz-
dów na obszary wiejskie dla turystów pochodzących 
głównie z dużych miast. Poza wymienionymi walo-
rami ważna jest również wiejska infrastruktura tury-
styczna. Jej najważniejszym elementem jest baza 
noclegowa, różnego rodzaju obiekty świadczące 
usługi noclegowe, często także gastronomiczne. Z 
grupy tych obiektów goście najczęściej wybierają 
kwatery prywatne i gospodarstwa agroturystyczne. 
Na obszarach pozamiejskich, turyści uprawiający 
turystykę pieszą górską bardzo często nocują w 
schroniskach znajdujących się przy szlakach tury-
stycznych. Z kolei wśród czynników ekonomicznych 
determinujących rozwój turystyki wiejskiej należy 
wymienić działalność marketingową, głównie pro-
mocyjną, prowadzoną nie tylko przez właścicieli 
obiektów noclegowych, ale także przez władze lokal-
ne i różne organizacje turystyczne, w tym stowarzy-
szenia agroturystyczne. Również do tych czynników 
można zaliczyć wszelką działalność inwestycyjną, 
finansowanie przedsięwzięć rekreacyjno-turystycz-
nych, także ze środków finansowych Unii Europej-
skiej. 

Istotnym czynnikiem rozwoju agroturystyki i in-
nych form turystyki wiejskiej są ponadto walory kul-
turowe, zwane również antropogenicznymi, zabytki 
architektury, folklor  i szeroko rozumiane dziedzic-
two kulturowo-historyczne. W tym artykule, w jego 
części teoretycznej zdefiniowano, na podstawie lite-
ratury, walory antropogeniczne, dokonano ich po-
działu na walory materialne i niematerialne oraz 
przedstawiono przykładowe z nich. Podano także 
definicje i charakterystykę dziedzictwa kulturowo-
historycznego, zaprezentowano formy zarządzania 
dziedzictwem w gminie. Zdefiniowano także wiejską 
turystykę kulturową oraz omówiono rolę dziedzictwa 
kulturowego w rozwoju usług agroturystycznych. 

 
 
 

 
W części empirycznej opracowania dokonano ana-

lizy rozwoju agroturystyki w powiecie tarnowskim. 
Zaprezentowano na podstawie wyników badań rolę 
władz lokalnych w rozwoju usług agroturystycznych  
oraz wskazano na najważniejsze czynniki determinu-
jące (zarówno stymulujące jak i hamujące) ten rozwój. 
Zwrócono także uwagę na walory kulturowe jako 
ważny składnik produktu agroturystycznego. Badania 
za pomocą ankiety przeprowadzono w okresie zimo-
wo-wiosennym 2014 roku we wszystkich gminach 
wiejskich i miejsko-wiejskich tego powiatu. Badaniom 
poddano siedem gmin miejsko-wiejskich: Ciężkowice, 
Radłów, Ryglice, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn i Żabno 
oraz dziewięć gmin wiejskich: Gromnik, Lisia Góra, 
Pleśna, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, 
Tarnów, Wierzchosławice i Wietrzychowice. Respon-
dentami byli pracownicy urzędów gmin odpowie-
dzialni za promocję gminy oraz rozwój turystyki i re-
kreacji na jej terenie. 
 

Istota walorów antropogenicznych  
(kulturowych) 

 

Dziedzictwo kulturowo-historyczne i walory kultu-
rowe są ważnym składnikiem rozwoju turystyki w re-
gionach wiejskich. Liczne gminy i powiaty w Polsce 
zarabiają dzięki przyjazdom turystów korzystających z 
usług noclegowych, gastronomicznych oraz innych 
usług towarzyszących. Turyści często odwiedzają 
zamki, pałace, dwory, podziwiają różne ekspozycje 
muzealne i skanseny. Ponadto uczestniczą w wyda-
rzeniach kulturalnych, w festynach, dożynkach, odpu-
stach, innych uroczystościach o charakterze religij-
nym, a także w koncertach. 

Walory kulturowe to obok walorów przyrodniczych 
atrakcje, które są istotnym czynnikiem rozwoju lokal-
nej gospodarki turystycznej, a także wizytówką regio-
nów, gmin i powiatów, na terenie których się znajdu-
ją. Walory kulturowe, zarówno w sferze materialnej 
(zamki,  dwory,  kościoły,  stare cmentarze, kurhany, 
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cerkwie) i niematerialnej (zwyczaje, tradycje, ob-
rzędy, folklor) stanowią ważny element wiejskiej 
oferty turystycznej, są częścią składową lokalnego 
produktu turystycznego, w tym często produktu 
agroturystycznego. W związku z tym władze lokal-
ne, samorządy gmin i powiatów muszą starać się, 
aby w sposób umiejętny i skuteczny zarządzać roz-
wojem dziedzictwa kulturowo-historycznego. Ich 
zadaniem jest promocja walorów antropogenicz-
nych, kultywowanie obyczajów, dbanie o zabytki 
oraz zdobywanie środków z zewnątrz na ich mo-
dernizacje. W zakresie tym gmina jako beneficjent 
może ubiegać się o środki pochodzące z różnych 
działań i programów Unii Europejskiej. 

Walory kulturowe są ściśle związane z działalno-
ścią człowieka i są przez niego wytworzone. Mogą 
to być wspomniane już zamki, pałace, ale także np. 
parki dworskie i pałacowe, które są ważnym świa-
dectwem rozwoju kulturowego narodu, dowodem 
umiejętności ogrodników i stanowią ważną wartość 
przyrodniczą [Sikora, Wartecka-Ważyńska 2013]. 
Występują one na wielu wsiach w Polsce i często 
stanowią ważną atrakcję dla turystów wypoczywają-
cych na obszarach wiejskich. Promocją wypoczynku 
w pałacach i dworach zajmuje się stowarzyszenie 
Leisure&Heritage (Wypoczynek w Zabytkach), któ-
re skupia ponad 1300 hoteli i pensjonatów w zabyt-
kowych nieruchomościach w całej Polsce. 

Ciekawą i jedną z popularnych atrakcji na tere-
nach wiejskich są także przydrożne kaplice i krzyże. 
Kapliczki przydrożne zbudowane są z drewna, ka-
mienia oraz cegły i stanowią dzieło sztuki ludowej. 
Zwykle wiążą się one z ważnymi wydarzeniami, z 
miejscami cudownych objawień, z wielkimi wyda-
rzeniami w skali kraju, ale również z różnymi, na-
wet na dużą skalę nieszczęściami czy klęskami ży-
wiołowymi. Według tradycji przydrożne kapliczki 
miały nierzadko stanowić także zaporę, broniącą 
złym siłom wejścia na teren wsi, broniącą przed 
pomorem i klęskami [Seweryn 1998]. Kapliczki 
przydrożne należą obecnie nie tylko do folkloru 
wsi, ale stanowią również świadectwo wiary minio-
nych pokoleń. 

Ze sfery niematerialnej walorów kulturowych 
warto wspomnieć o legendach. Legenda to gatunek 
literacki stanowiący opowieść, w której znajdują się 
elementy cudowności i niezwykłości. Często legen-
dy związane są z życiem świętych, a więc zbliżone 
są do pozycji hagiograficznych, często dotyczących 
życia męczenników. Dla przykładu Zamek Grodno 
położony we wsi Zagórze Śląskie znany jest z legen-
dy o Małgorzacie, skazanej przez swojego ojca na 
śmierć głodową w lochu za mężobójstwo. Turyści 
wchodząc do zamku górnego, mogą zobaczyć szkie-
let umieszczony w lochu. W rzeczywistości w zam-
ku umieszczono na początku XX stulecia szkielet 
listonosza i dopisano do niego legendę, dla uatrak-
cyjnienia budowli dla turystów. 

Dziedzictwo kulturowo-historyczne i zarzą-
dzanie dziedzictwem w skali lokalnej 

 

W opinii Z. Kruczka, A. Kurka oraz M. Nowackiego 
[2003] „dziedzictwo jest to coś przekazywanego z po-
kolenia na pokolenie, to czym żyjemy obecnie i to co 
przekażemy dzieciom i wnukom. Są to nasze identyfi-
katory, punkty odniesienia, nasza tożsamość”. Nato-
miast dziedzictwo kulturowe, jak słusznie zauważa  
J. Wojciechowska [2003] jest częścią składową walo-
rów turystycznych danego obszaru. Wykorzystuje się 
je w promocji regionu i tym samym staje się ono waż-
nym czynnikiem rozwoju turystyki. Istnieje w związku 
z tym potrzeba promowania obiektów zabytkowych i 
stosowania w tym celu różnych narzędzi komunikacji 
z rynkiem. Zarówno walory materialne jak i duchowe, 
czyli niematerialne, stanowią bardzo istotny czynnik 
rozwoju lokalnych usług turystyczno-rekreacyjnych. 
Odwiedzający dany region bardzo często chcą zwie-
dzić najbardziej znane zamki i pałace. Turyści chcą 
udać się do muzeum czy skansenu z interesującą eks-
pozycją, poznać ciekawe tradycje, zwyczaje jakie pa-
nują w danej gminie czy miejscowości. Dziedzictwo 
kulturowe to tradycja dorobku kulturowego w sferze 
materialnej i duchowej, zbiór rzeczy nieruchomych i 
ruchomych. To także związane z nimi wartości du-
chowe, zjawiska historyczne i obyczajowe. Wartości te 
uznawane są za godne ochrony prawnej dla dobra 
społeczeństwa i jego rozwoju, oraz przekazania na-
stępnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akcep-
towane wartości historyczne, patriotyczne, religijne, 
naukowe i artystyczne. 

W skład dziedzictwa antropogenicznego w sferze 
materialnej może wchodzić np. zabytkowe budownic-
two wiejskie. W poszczególnych regionach kraju po-
wstały różne typy budynków w budownictwie wiej-
skim. Ciekawe przykłady starej architektury wiejskiej 
można spotkać na Podhalu, a wieś Chochołów jest 
tego klasycznym przykładem. 

Władze lokalne, co było już podkreślone przy oka-
zji omawiania walorów kulturowych powinny dbać o 
dziedzictwo kulturowo-historyczne, co z kolei powin-
no przełożyć się na efektywne aspekty zarządcze w tej 
sferze. Kwestie związane z zarządzaniem dziedzic-
twem kulturowo-historycznym w gminie widać w wy-
szczególnionych przez R. Pawlusińskiego [2005] za-
daniach aktywizujących lokalną gospodarkę tury-
styczną, bezpośrednio związanych  z funkcjonowa-
niem tego sektora. Autor wymienił następujące zada-
nia:  

• programowanie rozwoju turystyki w gminie i 
kreowanie lokalnego produktu turystycznego,  

• tworzenie struktur organizacyjnych działających 
na rzecz rozwoju turystyki w gminie,  

• przystosowanie przestrzeni gminy do pełnienia 
funkcji turystycznych m.in. poprzez rozwój infra-
struktury turystycznej, poprawę stanu walorów 
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turystycznych gminy, promocję turystyczna gmi-
ny, 

• propagowanie idei rozwoju turystycznego gminy 
wśród mieszkańców, 

• kształtowanie właściwej postawy miejscowej spo-
łeczności wobec turystów, 

• tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju lo-
kalnej przedsiębiorczości turystycznej  oraz 
wspieranie napływu inwestycji turystycznych z 
zewnątrz. 

Zarządzanie dziedzictwem kulturowo-histo-
rycznym w gminie musi odnosić się także do promocji 
dóbr kultury. Można to czynić poprzez reklamę inter-
netową i działalność wydawniczą. W propagowaniu 
walorów antropogenicznych przez władzę lokalną 
ważne są także wyjazdy jej przedstawicieli na różne 
giełdy i targi turystyczne. Natomiast w strategiach 
rozwoju gmin powinny znaleźć się działania wspiera-
jące rozwój dziedzictwa kulturowo-historycznego. 
Wśród tych działań mogą być kwestie dotyczące zdo-
bywania środków z zewnątrz, w tym z programów 
unijnych na rozwój  i modernizację obiektów mają-
cych wartość zabytkową oraz na utrzymanie i rozwój 
walorów antropogenicznych w sferze niematerialnej. 

 

Turystyka kulturowa jako czynnik promocji 
walorów antropogenicznych i dziedzictwa    
kulturowo-historycznego 

 

Z pojęciem walorów kulturowych związana jest 
forma turystyki, jaką jest turystyka kulturowa. Doty-
czy ona zwiedzania przez turystów zabytków archi-
tektury na obszarach recepcji turystycznej. Związana 
jest ona z odwiedzinami muzeów, skansenów, pała-
ców, zamków, kościołów. Odnosi się ona również do 
uczestnictwa turystów w różnych imprezach plenero-
wych, targach, dożynkach, festynach, w uroczysto-
ściach religijnych, w tym w odpustach. Turystyka kul-
turowa mocno związana jest z poznawaniem szeroko 
rozumianego dziedzictwa kulturowo-historycznego, 
folkloru, tradycji i zwyczajów panujących w danym 
mieście, regionie, gminie czy wsi. Jak trafnie zauważa 
P. Różycki [2006] dzięki turystyce mogą być upo-
wszechniane tradycje kulturalne i podtrzymywane 
dziedzictwo przeszłości. Autor ten zwraca uwagę na 
pielęgnację folkloru i regionalnych tradycji, ekspono-
wanie na rynku walorów kulturowych związanych z 
danym regionem i tworzących produkt turystyczny.  

W wybranych ujęciach definicyjnych turystyki kul-
turowej warto zwrócić uwagę na definicję K. Bucz-
kowskiej [2008], która określa cel turystyki kulturo-
wej, rozciągniętej dodatkowo na tereny miejskie jako 
poznanie dziedzictwa kulturowego i kultury współ-
czesnej wybranego regionu, wsi lub małego miasta, a 
więc określonej grupy etnicznej lub narodowej, a cza-
sem kilku grup wspólnie. W innej definicji zawartej w 
„Leksykonie turystyki i krajoznawstwa” [2000] termin 

„turystyka kulturowa” zastąpiono „turystyką kultural-
ną” i zdefiniowano ją jako: „turystyka wakacyjna o mo-
tywacji kulturalnej, taka jak wycieczki do miejsc o 
wartości artystycznej i historycznej, wizyty w muzeach 
i galeriach, podróże, których celem jest uczestniczenie 
w spektaklach artystycznych i innych wydarzeniach 
kulturalnych”. W definicji tej turystykę kulturalną od-
niesiono tylko do okresu wakacyjnego. Jest to z całą 
pewnością błędne i niefachowe określenie tej formy 
migracji turystycznych, ponieważ w innych okresach 
roku, co jest kwestią oczywistą, turystyka kulturalna 
czy kulturowa również jest masowo uprawiana. 

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele de-
finicji turystyki kulturowej. Najbardziej popularną jest 
ta sformułowana przez Światową Organizację Tury-
styki oraz Europejskie Stowarzyszenie do Spraw Edu-
kacji w Turystyce i Wypoczynku (ATLAS). W myśl 
obu organizacji turystyka kulturowa jest rozumiana 
jako: „Podróże podejmowane z zasadniczo kulturalnej 
motywacji, takie jak: wyprawy studyjne związane z 
wystawianiem sztuki, wycieczki kulturalne do miejsc 
wartości artystycznej i historycznej, wizyty w muzeach 
i galeriach, podróże, których celem jest uczestniczenie 
w festiwalach i spektaklach artystycznych oraz innych 
wydarzeniach kulturalnych, zwiedzanie miejsc i mo-
numentów, wyprawy do zapoznawania się z przyrodą, 
folklorem i sztuką oraz pielgrzymki” [Medlik 1995]. 

Z kolei wśród definicji turystyki kulturowej na wsi 
lub wiejskiej turystyki kulturowej można przytoczyć 
dwie definicje. Pierwsza z nich, autorstwa A. Mikos 
von Rohrscheidta [2008] określa turystykę kulturową 
obszarów wiejskich jako „wszystkie przedsięwzięcia o 
charakterze turystycznym, dla których głównym ce-
lem jest miejsce lub obszar mało zurbanizowany, a 
pierwszorzędnym motywem jej podjęcia jest chęć za-
poznania się z żywą kulturą lub reliktami dawnej kul-
tury tego miejsca lub obszaru”. Druga natomiast defi-
nicja T. Jędrysiaka [2010] w ujęciu bardzo ogólnym 
definiuje wiejską turystykę kulturową jako „każdą 
formę turystyki, w której są zawarte oferty kultural-
ne”.  

J. Majewski [1997] natomiast podaje różną ofertę 
kulturową w wiejskiej turystyce kulturowej i uważa, że 
obejmuje ona m.in.: 

– zwiedzanie interesujących miejsc i zabytków 
wiejskich (np. kościołów, skansenów, muzeów, 
młynów, kuźni, itd.), 

– uczestnictwo w wydarzeniach lokalnych, sa-
kralnych i świeckich (np. odpustach, proce-
sjach, festynach, dożynkach, jarmarkach), 

– obserwację pracy rzemieślników i twórców lu-
dowych, naukę rękodzieła (np. malarstwa, 
garncarstwa, kwiaciarstwa, haftu), 

– udział w imprezach folklorystycznych, 
– poznawanie opowieści i legend, 
– obserwację i naukę sporządzania regionalnych 

potraw,  
– degustację potraw regionalnych. 
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Tabela 1. Rodzaje przemysłu i sztuki ludowej jako 
czynniki rozwoju agroturystyki 

Trzeba zgodzić się ze stwierdzeniem W. Gaworec-
kiego [2003], że turystyka chroni, wzbogaca i popula-
ryzuje dobra kulturowe. Autor ten zwraca także uwa-
gę na fakt, że z obserwacji rynków turystycznych wy-
nika, iż szeroko rozumiana kultura zajmuje współcze-
śnie znaczniejszą pozycję na liście motywacji do po-
dejmowania podróży turystycznych.  

Z wiejską turystyką kulturową ściśle związana jest 
jedna z najpopularniejszych form turystyki wiejskiej – 
agroturystyka. Ważnym składnikiem rozwoju usług 
agroturystycznych w Polsce jest właśnie szeroko rozu-
miane dziedzictwo kulturowo-historyczne. Może ono, 
co było już kilkakrotnie wskazane, odnosić się do sfery 
materialnej, a więc mogą to być zabytki architektury i 
dziedzictwo to może wiązać się mocno ze sferą niema-
terialną, duchową i w tym przypadku dotyczyć może 
folkloru, zwyczajów, kultywowania tradycji. Wśród 
elementów dziedzictwa kulturowego możliwych do 
wykorzystania w działalności agroturystycznej J. Sikora 
[2012] wymienia następujące: budownictwo wiejskie 
wraz ze swoim wewnętrznym wyposażeniem, tradycyj-
ne przydomowe ogródki, tradycje kulinarne, wiejskie 
rzemiosło, lokalne imprezy folklorystyczne i obrzędy, 
obiekty świeckie oraz sakralne, ważne miejsca histo-
ryczne lub związane ze znanymi ludźmi. W skład dzie-
dzictwa kulturowego wchodzi także przemysł i sztuka 
ludowa. Są one istotnymi czynnikami rozwoju agrotu-
rystyki i powinny być przez wiejskich kwaterodawców, 
samorząd gminny i stowarzyszenia agroturystyczne 
mocno promowane (tab. 1). 

 
 
 
 

Przemysły ludowe Sztuka ludowa 

- ciesielstwo 

- stolarstwo i meblarstwo, 

- płóciennictwo i tkactwo 

- farbiarstwo, 

- folusznictwo, 

- garbarstwo, 

- szewstwo, 

- kowalstwo, 

- młynarstwo, 

- olejarstwo, 

- garncarstwo, 

- plecionkarstwo, 

- kołodziejstwo 

- muzyka i taniec, 

- haft i koronkarstwo, 

- tkactwo artystyczne, 

- pisankarstwo, 

- wycinkarstwo, 

- snycerstwo, 

- obrazy 

Źródło: opracowanie własne na podst. Lipka R., 2005,  
Dziedzictwo kulturowe [w:] Lipka R. i in. (red.) Agrotury-
styka i usługi towarzyszące, MSDR, Kraków, s. 184-193 

 
Walory kulturowe regionu są istotną determinantą 

rozwoju turystyki wiejskiej oraz agroturystyki. We-
dług J. Wilkina [2003] kultura miejscowej ludności, 
wyrażająca się w elementach życia codziennego, zwy-

czajach, tradycjach, folklorze, legendach jest czymś 
niepowtarzalnym i stanowi czynnik wpływający na 
decyzję wyboru konkretnego regionu jako miejsca 
wypoczynku. Podobnie uważa J. Wojciechowska 
[2003], która określa dziedzictwo kulturowe jako waż-
ny czynnik w rozwoju turystyki. Jako dorobek pokoleń 
w sferze materialnej i duchowej autorka ta dzieli dzie-
dzictwo na następujące grupy elementów: 
� związanych z ukształtowanym przez człowieka 

krajobrazem przyrodniczym (zieleń, wody, formy 
terenu), 

� związanych z krajobrazem osadniczym (układy 
przestrzenne wsi, rozplanowanie zagród, kościoły, 
kapliczki, dwory, zamki, skanseny itp.), 

� związanych ze sposobem gospodarowania i wytwa-
rzania (uprawy i praktyki rolnicze, rzemiosło, rę-
kodzieło, tradycyjne przetwory i potrawy) oraz 
tradycyjne formy wiejskiego handlu – targi, jar-
marki, odpusty, 

� związanych ze spuścizną duchową (obyczaje i ob-
rzędy, legendy, wydarzenia historyczne, dialekty, 
gwary, tradycyjna gościnność). 

 
Wyniki badań 

 
 

Badania ankietowe przeprowadzono we wszystkich 
szesnastu gminach wiejskich i miejsko-wiejskich po-
wiatu tarnowskiego w okresie zimowym i wiosennym 
2014 roku. Respondentami byli pracownicy urzędów 
gmin odpowiedzialni za promocję gminy oraz rozwój 
turystyki i rekreacji. Głównym celem badań było okre-
ślenie roli władz lokalnych oraz znaczenia walorów 
kulturowych i dziedzictwa kulturowo-historycznego w 
rozwoju agroturystyki. Zdecydowana większość bada-
nych gmin (poza gminami Radłów i Wietrzychowice) 
posiada opracowane strategie rozwoju. W dokumen-
tach tych na czternaście przypadków aż w jedenastu 
strategiach (poza Lisią Górą, Ryglicami i Rzepienni-
kiem Strzyżewskim) uwzględniono czynniki wpływa-
jące na rozwój turystyki.  

Jedną z najbardziej popularnych form turystyki 
wiejskiej jest agroturystyka. W związku z tym zadano 
respondentom pytanie czy w misji i wizji strategicznej 
ich gmin uwzględniono rozwój usług agroturystycz-
nych. Okazało się, że we wszystkich strategiach, w 
których rozwój branży turystycznej jest zawarty 
uwzględniono również rozwój agroturystyki. Najwięk-
sza liczba gospodarstw agroturystycznych w powiecie 
tarnowskim zlokalizowana jest w gminie Zakliczyn – 
dwadzieścia. Z kolei w gminie Pleśna jest ich piętna-
ście, a w gminie Ryglice jedenaście (tab. 2). W gminie 
Ciężkowice natomiast wszystkie zarejestrowane go-
spodarstwa agroturystyczne są zrzeszone w stowarzy-
szeniu agroturystycznym. Analizując dane tabeli 2 
należy stwierdzić, że tylko w czterech gminach rolnicy 
zajmujący się agroturystyką są zrzeszeni w stowarzy-
szeniach agroturystycznych. Łącznie daje to jednak 
dobrą średnią, ponieważ co 2,6 gospodarstwo agrotu-



DZIEDZICTWO KULTUROWE  NR 4(80)/2014 

 

24 WiD 

Tabela 2. Liczba gospodarstw agroturystycznych w 
gminach powiatu tarnowskiego w 2014 roku 

rystyczne w powiecie tarnowskim jest członkiem tych 
organizacji. 

 
 
 
 

Gmina 
Liczba 

obiektów 

W tym zrzeszonych   
w stowarzyszeniach 
agroturystycznych 

Ciężkowice 10 10 
Gromnik 3 - 
Lisia Góra 4 - 
Pleśna 15 6 
Radłów - - 
Ryglice 11 7 
Rzepiennik Strzyżew-
ski 

2 - 

Skrzyszów - - 
Szerzyny 4 - 
Tarnów 2 - 
Tuchów 6 - 
Wierzchosławice 1 - 
Wietrzychowice 6 - 
Wojnicz 5 - 
Zakliczyn 20 12 
Żabno 3 - 

RAZEM: 92 35 

Źródło: badania własne 

 
Na pytanie o formy wsparcia agroturystyki przez 

samorząd gminny respondenci najczęściej wskazywali 
na dwie, trzy kwestie. Dziewięciu badanych wskazało 
na kursy i szkolenia agroturystyczne, ośmiu na dzia-
łalność promocyjną, sześciu na współpracę z różnymi 
podmiotami, w tym ze stowarzyszeniami agrotury-
stycznymi, lokalnymi grupami działania, z ośrodkami 
doradztwa rolniczego i z innymi organizacjami. Oka-
zało się także, że w jedenastu gminach kursy z zakresu 
agroturystyki zorganizowały w przeszłości władze lo-
kalne, w tym w dziewięciu przypadkach wespół z in-
nym podmiotem lub nawet z dwoma. Gmina Pleśna 
zorganizowała szkolenia dotyczące założenia gospo-
darstwa agroturystycznego i jego prowadzenia razem 
z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w 
Karniowicach i z Lokalną Grupą Działania „Dunajec 
Biała”. Z kolei wespół tylko z MODR z Karniowic kur-
sy te zrobiła gmina wiejska Tarnów. Gmina Szerzyny 
oraz gmina Tuchów szkolenia agroturystyczne dla 
rolników zorganizowała natomiast wspólnie  z Pogó-
rzańskim Stowarzyszeniem Rozwoju z Tuchowa. 
Władze lokalne w gminie Wierzchosławice takie kursy 
przeprowadziły razem ze Stowarzyszeniem Zielony 
Pierścień Tarnowa. Samorządy gminne w: Ryglicach, 
Skrzyszowie, Wojniczu i Żabnie zorganizowały samo-
dzielnie kursy agroturystyczne dla rolników. 

Ciekawa sytuacja miała miejsce w dwóch badanych 
gminach, w których nie ma jak na razie ani jednego 
zarejestrowanego gospodarstwa agroturystycznego: 
Radłów i Skrzyszów. Były tutaj w ostatnich pięciu la-

tach organizowane kursy i szkolenia agroturystyczne 
dla rolników zamierzających założyć działalność agro-
turystyczną. W gminie Radłów samorząd gminny 
współorganizował to przedsięwzięcie z ośrodkiem do-
radztwa rolniczego i z Małopolską Izbą Rolniczą. W 
gminie Wietrzychowice szkolenia agroturystyczne 
władze lokalne zorganizowały razem z ośrodkiem do-
radztwa rolniczego. W programach wspomnianych 
szkoleń z zakresu prowadzenia gospodarstwa agrotu-
rystycznego znalazły się kwestie prawno-
organizacyjne, marketingowe, zarządzania usługami 
noclegowymi, żywieniowymi i rekreacyjnymi. Były 
również aspekty dotyczące wykorzystania walorów 
kulturowych i dziedzictwa kulturowo-historycznego w 
rozwoju agroturystyki. Niestety kursy te nie przyczy-
niły się do powstania pierwszych gospodarstw agrotu-
rystycznych w tych gminach. Mogło to wynikać albo z 
małej liczby uczestników tych szkoleń, z nieprofesjo-
nalnego przekazu informacji dla rolników przez pro-
wadzących te kursy, a być może innych przyczyn leżą-
cych po stronie potencjalnych kwaterodawców. 

Kursów i szkoleń agroturystycznych nie organizo-
wano do tej pory tylko w pięciu gminach: Ciężkowice, 
Gromnik, Lisia Góra, Rzepiennik Strzyżewski i Zakli-
czyn. A mimo to w tej ostatniej gminie jest w chwili 
obecnej jednak najwięcej gospodarstw agroturystycz-
nych w całym powiecie tarnowskim, a ponad połowa z 
nich należy do stowarzyszenia agroturystycznego. 

Ważnym czynnikiem rozwoju agroturystyki, obok 
walorów przyrodniczych są także walory kulturowe 
gminy, w tym zabytki architektury oraz dziedzictwo 
kulturowo-historyczne, folklor, tradycje. Dlatego na-
stępne pytanie zawarte w ankiecie, w formie pytania 
zamkniętego dotyczyło najważniejszych uwarunko-
wań rozwoju usług agroturystycznych w regionie. 
Ankietowani mogli zaznaczyć maksymalnie trzy od-
powiedzi i wybrać jeden czynnik najbardziej w ich 
opinii istotny. Z odpowiedzi udzielonych przez 
czternastu urzędników gmin, na terenie których są 
gospodarstwa agroturystyczne wynika, że ośmiu z 
nich wskazało walory kulturowe, najczęściej razem z 
walorami przyrodniczymi i działalnością promocyj-
ną. Z kolei w dwóch przypadkach, w gminach Tar-
nów i Wojnicz, walory antropogeniczne zaznaczono 
jako najważniejsze czynniki rozwoju agroturystyki.  

Kolejne pytanie ankietowe związane było nato-
miast z czynnikami hamującymi rozwój agroturysty-
ki w gminie. Podobnie jak w poprzednim pytaniu  
ankietowani mogli zaznaczyć maksymalnie trzy spo-
śród wyszczególnionych w pytaniu zamkniętym od-
powiedzi oraz wskazać jedną największą barierę 
rozwoju usług agroturystycznych. W czternastu ba-
danych gminach, gdzie są rolnicy świadczący usług 
agroturystyczne, na brak lub niewielką liczbę walo-
rów kulturowych, obok innych barier, wspomniano 
w połowie przypadków. Żaden natomiast badany nie 
wskazał ich braku jako największego czynnika 
utrudniającego rozwój agroturystyki w gminie. 
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Walory antropogeniczne i dziedzictwo kulturowo-
historyczne to bardzo istotne czynniki rozwoju tury-
styki na obszarach wiejskich. Turyści wypoczywający 
na wsi, obok korzystania z przyrodniczych dóbr tury-
stycznych również często zwiedzają zamki, pałace, 
muzea, skanseny i uczestniczą w różnych wydarze-
niach i wiejskich imprezach: festynach, dożynkach, 
odpustach, występach zespołów regionalnych. 

Z walorami antropogenicznymi i dziedzictwem hi-
storycznym związana jest turystyka kulturowa. Bardzo 
popularna jest ona na terenach wiejskich w Polsce. 
Jest także często silnie związana z agroturystyką, bo-
wiem wczasowicze wypoczywający u rolników w go-
spodarstwach agroturystycznych nierzadko zwiedzają 
wspaniałe miejscowe zabytki architektury oraz podzi-
wiają folklor, zwyczaje i uczestniczą w różnych wiej-
skich imprezach. 

Na podstawie wyników badań ankietowych prze-
prowadzonych we wszystkich gminach wiejskich i 
miejsko-wiejskich powiatu tarnowskiego należy 
stwierdzić, że: 
– większość, bo czternaście gmin, posiada opraco-

wane strategie rozwoju, a w jedenastu z nich 
uwzględniono ocenę szans i barier rozwoju tury-
styki, 

– we wspomnianych jedenastu strategiach rozwoju 
gminy, w ich misjach i wizjach strategicznych za-
warto działania wspierające rozwój agroturystyki, 
nawet w gminach, gdzie funkcjonuje tylko kilka 
gospodarstw agroturystycznych,  

– władze lokalne wspierają rozwój agroturystyki 
głównie poprzez działania promocyjne, w tym po-
przez zamieszczanie ofert agroturystycznych na 
oficjalnych stronach internetowych swoich gmin, a 
także dzięki współpracy z różnymi podmiotami, 
jak np. stowarzyszenia agroturystyczne czy lokalne 
grupy działania,  

– zorganizowanie szkoleń agroturystycznych w 
ostatnich pięciu latach w dwóch gminach: Radłów 
i Skrzyszów nie przyczyniło się do powstania tam 
chociaż jednego gospodarstwa agroturystycznego,  

– w programach szkoleń agroturystycznych prze-
prowadzonych w ostatnich latach w większości 
badanych gminach były poruszane kwestie doty-
czące wykorzystania  w rozwoju agroturystyki wa-
lorów antropogenicznych i dziedzictwa kulturowo-
historycznego, jednak ich skutek w sensie przeko-
nania do podjęcia działalności agroturystycznej 
jest niewielki, 

– brak organizacji szkoleń agroturystycznych w 
przeszłości w gminach Zakliczyn i Ciężkowice nie 
przełożył się na słabszy rozwój na ich obszarze 
agroturystyki, 

– ośmiu badanych zaznaczyło walory kulturowe w 
grupie trzech najważniejszych czynników rozwoju 
usług agroturystycznych, a w dwóch przypadkach 

określono je jako najbardziej istotny czynnik roz-
woju agroturystyki, 

– w siedmiu gminach, na pytanie o czynniki ograni-
czające rozwój agroturystyki wskazano na małą 
liczbę walorów antropogenicznych. 
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Budżet obywatelski jako instrument rozwoju demokracji 

lokalnej   
 

 
Wstęp 

 
 

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem słu-
żącym rozwojowi demokracji lokalnej. Ma istotne 
znaczenie w budowie  i rozwoju świadomego społe-
czeństwa obywatelskiego. Zwykły obywatel ma realny 
wpływ na wydatkowanie publicznych środków, czuje 
silną więź ze swoją  lokalną ojczyzną oraz ma poczu-
cie obowiązku i troski o lokalną wspólnotę. Tworzenie 
budżetów publicznych opiera się głównie na wybo-
rach pomiędzy możliwymi do realizacji wydatkami. 
Dlatego bardzo ważne jest dokładne i rzetelne ustale-
nie potrzeb i korzyści z ich realizacji, a także konse-
kwencji niezrealizowania określonych zadań. Pogo-
dzeniu nieograniczonych potrzeb społecznych z ogra-
niczonymi zasobami środków publicznych na szcze-
blu lokalnym służy właśnie budżet obywatelski, zwany 
również partycypacyjnym. 

 

Istota budżetu 

 

Wszelkie dywagacje na temat budżetu traktowa-
nego jako instrument partycypacji obywatelskiej 
wymagają zagłębienia się w istotę tegoż budżetu 
oraz próbę jego zdefiniowania. Tworzenie publicz-
nego budżetu jest procesem o znaczeniu kluczo-
wym dla całego publicznego sektora. Dotyczy on 
interesów podatników-wyborców, polityków,  grup 
interesu oraz biurokracji. Proces ten to alokacja za-
sobów finansowych, ludzkich oraz materialnych na 
cele sprecyzowane w toku działań politycznych, 
które są wynikiem sojuszy politycznych i rywalizacji 
grup interesu oraz administracji. Budżet jako pod-
stawowy plan finansowy jednostki samorządu tery-
torialnego, ma charakter dyrektywny (obligatoryjny 
w zakresie wykonawstwa wydatków i dochodów), 
dotyczy dochodów i wydatków mających charakter 
bezzwrotny, oraz przychód i rozchód tejże jednost-
ki. Należy rozumieć budżet również jako podsta-
wowe narzędzie wypełniania celów polityki jed-
nostki. Można powiedzieć, że pełni on funkcję kre-
atora lokalnej realności społeczno-gospodarczej 
[Skrzypiec, Długosz 2007]. Zdecydowana część bu-
dżetu budowana jest w oparciu o doświadczenia lat 
ubiegłych, co przekłada się na niewielką liczbę ra-
czej symbolicznych zmian. Kształt konstrukcji bu-

dżetu ma zapewnić  poparcie wyborców i opinii pu-
blicznej, na czym zależy aktualnie pełniącym wła-
dzę. Organizacyjne jednostki, które wchodzą w 
skład administracji starają się przechwycić określo-
ny procent budżetu, co jest także celem licznych 
grup interesu, tworzących często sojusz z ową ad-
ministracją. Na korzyści z pieniędzy budżetowych 
liczą również obywatele, niechętnie wnoszący wła-
sny wkład do budżetu. Zatem nieodłączną częścią 
procesu budżetowego jest rywalizacja celów oraz 
instytucji i ludzi utożsamiającymi się  z tymi celami. 
Pomimo ustawowo określonych procedur budżeto-
wych, proces tworzenia budżetu nie jest w pełni 
racjonalny. Jego złożoność i brak możliwości 
uchwycenia przez obywateli, a nawet przez przed-
stawicieli władz, sprawia że to urzędnicy silnie kon-
trolują informacje dotyczące finansów publicznych i 
niejednokrotnie posiadają w zakresie kształtowania 
budżetu wieloletnią praktykę) [Guy Peters 1999]. 

Pod względem prawno–politycznym budżet sa-
morządowy jest narzędziem kontroli i koordynacji 
działalności władz, pełni on również rolę deklaracji 
politycznej celów władzy, które są wyrażone jako 
kwota i realizowane będą za pomocą wydatków. 
Budżet jest swoistym kierunkowskazem działań 
samorządu, to plan, który po zatwierdzeniu staje się 
prawem, a jego realizacja jest obowiązkowa, jest 
programem, na podstawie którego poszczególne 
jednostki administracji publicznej powinny  reali-
zować swoje działania. 

Tworzenie budżetu to według teorii nauki o ad-
ministracji publicznej przekładanie zasobów finan-
sowych na język celów ludzkich. Kreowanie budże-
tu jest zadaniem wybieranych reprezentantów spo-
łeczeństwa. Jednakże najważniejsze decyzje są po-
dejmowane przez niewybieralnych przedstawicieli 
administracji publicznej, którzy posiadają większe 
kompetencje niż radni – dotyczy to przede wszyst-
kim skarbnika gminy i jego służb. Planowanie bu-
dżetu to proces polityczny, wymagający specjali-
stycznych umiejętności eksperckich. Priorytety 
formułowane przez polityków, również samorzą-
dowych, powinny być ujęte w budżecie. Jednakże w 
większości przypadków kształt budżetu jest zazwy-
czaj efektem decyzji budżetowych z wcześniejszych 
lat. Równocześnie im jednostka terytorialna bar-
dziej zamożna, tym większy obszar manewru pozo-
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staje dla planistów budżetowych w związku z moż-
liwością rozdysponowania nadwyżek budżetowych. 

Na tworzenie budżetu mają wpływ ważne zjawi-
ska socjologiczne i organizacyjne. Należy zaliczyć 
tutaj zjawisko presji jednostek organizacyjnych i 
grup interesu na zwiększenie wydatków, które jest 
w opozycji do stanowiska jednostki za te finanse 
odpowiedzialnej. Kolejnym zjawiskiem jest szuka-
nie wsparcia wśród klientów w środowisku społecz-
nym przez jednostki administracji samorządowej. 
Istotne są również polityczne koalicje grup społecz-
nych oraz jednostek administracji z wpływowymi 
lokalnymi politykami. Nie bez znaczenia, o czym 
wspomniano już wcześniej, jest powielanie rozwią-
zań z lat wcześniejszych, oraz dawanie do zrozu-
mienia, iż działania nowe są kontynuacją zadań do-
tychczas realizowanych. Ważnym zjawiskiem jest 
też rozwijanie się małych programów oraz nabiera-
nie stałego charakteru przez programy tymczasowe. 
W wyniku tych ograniczeń racjonalności procesu 
budżetowego zainicjowano takie rozwiązania jak 
budżet zadaniowy, pomiar nakładów i korzyści, za-
rządzanie przez cele oparte o wskaźniki, rozdziele-
nie budżetów bieżącego i inwestycyjnego, budżet 
na bazie zerowej (ZBB) [Skrzypiec, Długosz 2007, 
Swianiewicz 2004]. 

 

Partycypacja obywatelska – krótka historia 

 

Dla lepszego zrozumienia tworzenia i funkcjonowa-
nia budżetów obywatelskich ważnym wydaje się zapo-
znanie z historią i tradycją partycypacji obywatelskiej. 
Rozwój społeczeństw demokratycznych opierał się w 
znacznej mierze na budowaniu demokracji uczestni-
czącej opartej o idee  partycypacji obywatelskiej. Party-
cypacja – jako element politycznego ustroju i jednocze-
śnie problem – pojawia się wraz z najnowszą demokra-
cją, a na tle obecnego kryzysu współuczestnictwa w 
polityce oraz niedoborach demokracji w kwestiach de-
cyzyjności strefy publicznej nabiera coraz większego 
znaczenia. Demokracje narodowe, środowiskowe czy 
lokalne (przednowoczesne) silnie angażowały swych 
członków w tok własnych spraw. Uważano partycypację 
jako wartość niezwykle istotną. Publiczna strefa była 
„lepszym” elementem życia jednostki – uczestnictwo w 
niej, potwierdzało przynależność jednostki do grupy. 
Jednak samorząd uważano za uprzywilejowanie gru-
powe, a jednostka otrzymywała dostęp do niego za po-
średnictwem członkostwa w grupie. Prawo to przyj-
mowano w sposób jednolity z pojęciami grupowymi, 
często uważając za naturalne, iż osobisty majątek i wy-
soki status społeczny dają prawo do wzrostu udziału w 
decyzjach grupy [Panejko 1934]. 

Najważniejszą polską tradycją powiązaną z party-
cypacją jest dziedzictwo Pierwszej Rzeczypospolitej, 
a jej wpływ znacznie przekracza ramy pamięci histo-
rycznej. Poza ustrojem Pierwszej Rzeczypospolitej, 
istotną tradycją jest miejski i wiejski samorząd 

gminny, której źródeł należy szukać w lokacji miast 
na prawie niemieckim. Z niej też wywodzi się polska 
nomenklatura samorządowa: burmistrz (Bürgermei-
ster), wójt (Voigt), sołtys i rada (Rat), gmina (Geme-
inde), kolegium zarządzające – magistrat. W Polsce 
miejskie tradycje samorządowe nie odegrały tak zna-
czącej roli jak na przykład w Niemczech, Francji czy 
we Włoszech, gdzie w samorządowych instytucjach 
można odnaleźć korzenie współczesnej demokracji 
[Skrzypiec, Długosz 2007, Okolski 1867]. 

Tworzenie i istnienie nowych form partycypacji 
wiąże się bezpośrednio z powstawaniem nowych pu-
blicznych instytucji, które zaspokajają istotne spo-
łeczne potrzeby. Źródłem tychże form są potrzeby 
zarówno obywateli jak i samego państwa, dlatego 
należy spojrzeć na nie jako na formy partnerstwa 
publiczno–prywatnego. Istnieje hipoteza, że potrze-
bą państwa nowoczesnego jest społeczny współ-
udział w decyzjach w różnej formie. Antoni Okolski 
w drugiej połowie XIX wieku twierdził, że instytucje 
tego rodzaju są „cząstką organiczną państwa, mającą 
wielkie znaczenie w jego ustroju” [Okolski 1867].   
Stanowi to podstawę tzw. państwowej teorii samo-
rządu, która zakłada że powstaje on dla celów i z wo-
li państwa [Panejko 1934]. W genezie współczesnych 
form partycypacji należy wyróżnić trzy znaczące 
aspekty. Głównym, inicjującym bodźcem była dzia-
łalność państwa w celu wzrostu jakości decyzji ad-
ministracyjnych. Kolejną przyczyną była potrzeba 
stworzenia instytucji partycypacji, które zorganizo-
wałyby współpracę administracji państwowej ze spo-
łeczeństwem i jednocześnie budowałyby obywatel-
skie postawy. Trzeci czynnik o charakterze społecz-
nym, związany jest ze zwiększonym zapotrzebowa-
niem na wpływ i współdecydowanie, który wynika ze 
zwiększonej podmiotowości i rozszerzenia obszaru 
oczekiwań obywatela współczesnego społeczeństwa, 
a w konsekwencji – kontrolowania ważnej dla niego 
działalności administracji publicznej. 

 

Budżet partycypacyjny – zasady tworzenia  
i funkcjonowania 

 

Budżet partycypacyjny narodził się w latach dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku w stolicy brazylij-
skiego stanu Rio Grande – Porto Alegre. Wieloletni 
okres wojskowej dyktatury doprowadził do znacznego 
spadku poziomu zaufania do polityków, a dyspono-
wanie  środkami budżetowymi kojarzone było jedynie 
z korupcją i marnotrawstwem. Wprowadzenie nowe-
go rozwiązania możliwe było dzięki zwycięstwu lewi-
cowej Partii Robotników w wyborach w 1989 roku. 
Budżet partycypacyjny wprowadzony więc został jako 
inicjatywa oddolna, która uzyskała znaczne poparcie 
władz lokalnych [Kębłowski 2013]. Kluczowymi zasa-
dami funkcjonowania była oddolna demokracja, czyli 
spotkania mieszkańców dzielnic, zasada sprawiedli-
wości społecznej realizowana za pomocą dysponowa-
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nia pieniędzmi oraz kontrola społeczna możliwa dzię-
ki Radzie Budżetu Partycypacyjnego. Sprawnie działa-
jące struktury samorządu lokalnego, poprawa demo-
kratycznych standardów oraz rozwój najbiedniejszych 
dzielnic miasta złożyły się na wielki sukces projektu. 
Idea budżetu partycypacyjnego w szybkim tempie 
rozprzestrzeniła się w innych aglomeracjach Ameryki 
Południowej i stopniowo docierała do Europy, Afryki, 
Azji i Ameryki Północnej, zyskując tym samym status 
globalny. Obecnie tego typu budżet stosowany jest w 
ponad 1200 miejscach – od wielkich miast, przez mia-
sta średniej wielkości, po małe gminy. Wiele z nich 
tworzy, dostosowane do lokalnych potrzeb i możliwo-
ści, własne modele budżetu partycypacyjnego [Sinto-
mer i in. 2008]. 

Współcześnie budżet partycypacyjny jest uważany 
za jeden z bardziej efektywnych instrumentów wzro-
stu zaangażowania obywateli we wspólne sprawy. 
Społeczna partycypacja to więcej niż konsultacje spo-
łeczne, których wynik nie jest dla władz obligatoryjny. 
Oznacza ona udział w układaniu programów dla 
dzielnic, miast, regionów, ale również dla poszczegól-
nych sektorów życia społecznego: urbanistyki, zdro-
wia, edukacji, ochrony zdrowia itd. Cały proces rozpo-
czyna się od indywidualnej aktywności obywateli, po-
przez inicjatywy małych społeczności i organizacji, 
kończąc na mobilizacji samorządu i podlegających mu 
przedsiębiorstw. To właśnie brak ograniczeń instytu-
cjonalnych sprawia, że ten proces decyzyjny nazywa-
my partycypacją, a jej zakres charakter powinni okre-
ślać sami mieszkańcy [Górski 2005]. 

Budżet partycypacyjny to narzędzie współuczestni-
czenia mieszkańców w procesie decyzyjnym dotyczą-
cym pieniędzy publicznych. Według Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji „Partycypacja to inaczej 
współuczestniczenie. Dzięki budżetowi mieszkańcy 
gminy, dzielnicy, wsi lub osiedla mogą uczestniczyć w 
projektowaniu lokalnych wydatków. Władze oddają 
pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, 
którzy sami decydują, na co przeznaczyć pieniądze. 
Robią to poprzez: uczestniczenie w określaniu najpil-
niejszych wydatków, składanie własnych propozycji, 
odgrywanie większej roli w kontroli wydatków pu-
blicznych. W odróżnieniu od konsultacji społecznych, 
w wypadku budżetu partycypacyjnego decyzje podjęte 
przez mieszkańców są wiążące” [Budżet... 2013]. Ce-
lem budżetu partycypacyjnego jest zaangażowanie 
wykluczonych grup społecznych w przebieg zarzą-
dzania lokalnymi sprawami, a także poprawę przejrzy-
stości i odpowiedzialności w dysponowaniu środkami 
budżetowymi. Procedurze budżetu poddawana może 
być różna liczba środków, a rozwiązania związane z 
jego wprowadzeniem są dopasowane do lokalnych 
warunków [www.participatorybudgeting.org 2013]. 
„Ponadto, budżet partycypacyjny może być uznany za 
proces stopniowego udoskonalania dokumentów bu-
dżetowych (przede wszystkim Planów Inwestycyjnych 
Robót i Usług), w którym biorą udział mieszkańcy te-

rytorium, którego ten proces dotyczy. Charakteryzuje 
się on sztywnym terminarzem ustaleń, które muszą 
być przyjmowane na różnych etapach formułowania 
budżetu. Na przykład: cykl dyskusji w roku 2002 pro-
wadzi do stworzenia propozycji budżetu na rok 2003, 
która musi zostać zatwierdzona do końca grudnia 
przez np. Radę Gminy” [Allegretti 2012]. 

Bank Światowy przyjmuje definicję budżetu party-
cypacyjnego, jako „proces, poprzez który obywatele 
przedstawiają swoje żądania i priorytety obywatelskie 
oraz wpływają na strukturę wydatków budżetowych 
poprzez dyskusję i negocjacje” [Empowerment... 
2003]. Badacz budżetów partycypacyjnych B. Wam-
pler, definiuje mechanizm budżetu partycypacyjnego 
jako: „proces podejmowania decyzji poprzez który 
obywatele dyskutują i negocjują nad dystrybucją pu-
blicznych zasobów” [Wampler 2007].   

G. Baiocchi, Y. Cabannes i Y. Sintomer rozróżniają 
kilka głównych, ściśle powiązanych reguł, odróżniają-
cych budżet obywatelski od innych działań uaktyw-
niających mieszkańców. By budżet miał charakter par-
tycypacyjny powinien spełniać konkretne kryteria: na 
co najmniej jednym z etapów obecna jest dyskusja 
publiczna między mieszkańcami, którzy spotykają się 
na specjalnie w tym celu zorganizowanych spotka-
niach. Dyskusja w ramach budżetu partycypacyjnego 
obejmuje ściśle określone, ograniczone środki finan-
sowe. Budżet partycypacyjny nie dotyczy jedynie po-
ziomu osiedla czy dzielnicy – co najmniej jeden etap 
obejmuje poziom ogólno-miejski. Wyniki budżetu 
partycypacyjnego są wiążące, co zasadniczo odróżnia 
go od konsultacji społecznych. Wybrane propozycje 
inwestycyjne są realizowane, a wyborcy otrzymują 
zwrotną informację na temat wybranych w ramach 
dyskusji projektów, oraz odrzuconych propozycji. Re-
alizacja inwestycji w ramach budżetu partycypacyjne-
go jest kontrolowana. 

Budżet partycypacyjny jest inicjatywą długofalową 
[Kębłowski 2013]. Realizacja budżetu partycypacyjnego 
to spore korzyści dla społeczności lokalnej, dzięki nie-
mu możliwa jest otwarta dyskusja na temat dyspono-
wania częścią środków z budżetu. Budżet partycypa-
cyjny jest poważnym narzędziem kontroli społecznej 
wpływając w ten sposób znacząco na zmniejszenie ko-
rupcji. Publiczna dyskusja sprzyja dialogowi pomiędzy 
obywatelami a politykami, nie jest jedynie jałową wy-
mianą zdań. Partycypacja w kwestiach decyzji dotyczą-
cych codzienności mieszkańców przekłada się na roz-
wój demokracji lokalnej i postaw obywatelskich, ma też 
wpływ na rozwój tolerancji i zrozumienia potrzeb in-
nych mieszkańców. Budżet partycypacyjny umożliwia 
również mieszkańcom prosty i skuteczny  monitoring 
stanu finansów publicznych i ich aktualnych potrzeb. 
Lokalni przedsiębiorcy również popierają budżet party-
cypacyjny, dzięki niemu wiedzą bowiem co dzieje się z 
częścią płaconych przez nich podatków. Budżet party-
cypacyjny ma również wpływ na transparentność dzia-
łań urzędników w procesach inwestycyjnych. 
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Wdrażając budżet partycypacyjny należy uwzględ-
nić kilka etapów realizacji. Pierwszym jest rozpozna-
nie lokalnych zasobów, czyli ustalenie wszystkich po-
tencjalnie zainteresowanych wprowadzeniem budżetu 
partycypacyjnego (przedstawiciele władz lokalnych, 
politycy, radni, instytucje, organizacje pozarządowe, 
nieformalne grupy społeczne oraz sami mieszkańcy). 
Jest to chwila, w której niezbędna jest weryfikacja or-
ganizacji, ruchów, które mogą wesprzeć powstający 
budżet partycypacyjny oraz poznanie powodów, jakie 
nimi kierują. Ważna jest także ocena ich motywacji do 
zaangażowania się w budżet partycypacyjny, gdzie ich 
potrzeby się pokrywają z projektami, a gdzie są roz-
bieżne. Należy również określić kim są główni opo-
nenci budżetu i jakie kierują nimi motywy. 

Drugim etapem jest mobilizacja, wymagająca zaan-
gażowania jak największej grupy potencjalnych zainte-
resowanych, a następnie przekonania ich o korzyściach 
ze współpracy.  Duża liczba i różnorodność grup i osób 
włączonych w przygotowanie i realizację tej inicjatywy 
gwarantuje stabilność i pozwala uniknąć wywierania 
nacisków ze strony polityków, ich partykularnych inte-
resów, czy aktywistów oraz mieszkańców. 

Kolejny etap to powołanie zespołu koordynującego 
utworzenie i przeprowadzenie budżetu partycypacyj-
nego. W składzie takiego zespołu powinni znaleźć się 
przedstawiciele magistratu, rady miasta, instytucji 
publicznych oraz organizacji pozarządowych, oraz 
sami mieszkańcy. Zespół powołać można poprzez 
otwarte ogłoszenie naboru. Jeżeli mamy do czynienia 
z dużym zainteresowaniem mieszkańców, wówczas 
można zastosować zasadę rotowania członków zespo-
łów. Prowadząc szeroką kampanię promocyjną, zespół 
ma na celu zaangażowanie uczestników budżetu par-
tycypacyjnego (etap drugi), rozpoczynając tym samym 
publiczną debatę odnośnie zapotrzebowania obywate-
li i miasta, oraz rozwiązań prawnych i metodologicz-
nych. 

Następnym krokiem jest opracowanie precyzyjnej 
metodologii, czyli stworzenie obszaru do dialogu w 
ramach budżetu partycypacyjnego. Kluczowy w tym 
procesie jest współudział mieszkańców, by nie odnie-
śli wrażenia, że reguły powstają niejako bez ich wie-
dzy. Zasady muszą być przejrzyste i zaaprobowane 
przez cały skład zespołu i dotyczą one problematyki 
takiej jak: terytorialny podział miasta, prawo brania 
udziału w budżecie obywatelskim, proces koordynacji 
budżetu, priorytety i wybór projektów inwestycyjnych 
oraz finansowy zakres budżetu partycypacyjnego. 
Przygotowanie do wdrożenia budżetu partycypacyj-
nego wymaga zatem czasu, nakładów finansowych i 
cierpliwości, a poziom tych działań przekłada się bez-
pośrednio na jakość budżetu. Kolejnym krokiem jest 
realizacja i kontrola budżetu partycypacyjnego. Koń-
cowym etapem jest ocena mocnych i słabych stron 
procesu, jego sukcesów i porażek, która umożliwia 
wprowadzenie zmian w roku następnym [Kębłowski 
2013]. 

Modele budżetów obywatelskich 

 

Konsultowanie finansów publicznych to model naj-
częściej stosowany  w Niemczech. Model ten wyróżnia 
eksponowanie jawności i transparentności publicz-
nych finansów. Wiadomości o budżecie miejskim do-
stępne są na stronach internetowych, obecne w me-
diach lokalnych i kolportowane w specjalnych publi-
kacjach – folderach, najczęściej w formie szczegóło-
wego spisu działalności instytucji lokalnych z wy-
szczególnieniem dochodów i wydatków. Sugestie 
obywateli wysłuchiwane są podczas otwartych zebrań 
o ogólnym lub tematycznym charakterze. Jedną z me-
tod jest również wprowadzona w Emsdetten procedu-
ra opierająca się na wybraniu pięciu możliwych do 
realizacji opcji zbilansowania budżetu gminnego i 
poddaniu ich dyskusji w formie kwestionariusza, w 
którym głos może zabrać każdy obywatel miasta. Wy-
nikiem konsultacji są ogólne zalecenia, uwagi doty-
czące zrównoważonego budżetu. Wada tegoż modelu 
polega na zwiększonym wpływie jedynie na uspraw-
nienie działalności publicznej administracji, i jedno-
czesnym brakiem realnego wpływu obywateli na roz-
wój miasta i lokalnej społeczności. Spotkania mające 
miejsce tylko jedno- lub dwukrotnie w ciągu roku 
mogą mieć wpływ na obraz polityki miejskiej jedynie 
w sposób pośredni.  

Inną formą konsultowania finansów publicznych 
jest partycypacja sąsiedzka, rozpowszechniona przede 
wszystkim we Francji, zaistniała w rezultacie prze-
kształceń i rozwoju tradycyjnych form uczestnictwa, 
np. fundusze sąsiedzkie czy spotkania społeczności 
lokalnych. Jest to model o charakterze zdecydowanie 
lokalnym – dyskusja na temat wszystkich inwestycji 
odbywa się na poziomie sąsiedzkim, podczas gdy de-
bata jedynie o priorytetowych celach polityki prowa-
dzona jest na forum całego miasta. Sukces tej formy 
partycypacji jest zależny od dobrych relacje między 
lokalnymi politykami, urzędnikami samorządowymi i 
mieszkańcami.  

Reasumując, model partycypacji sąsiedzkiej ma 
niewielki wpływ na zarządzanie finansami miasta, w 
odróżnieniu od modelu niemieckiego. Obie formy 
mają głównie charakter konsultacyjny. Sugestie 
mieszkańców, przedstawiane bezpośrednio organom 
samorządowej administracji, w porównaniu z innymi 
modelami, brane są pod uwagę w sposób znacznie 
bardziej uznaniowy. Lokalne programy jedynie czę-
ściowo przystosowane są do określonych w tej proce-
durze wymagań mieszkańców, a sam proces jest mało 
elastyczny i nie podlega zmianom zgodnie z oczeki-
waniami obywateli tak często jak przykładowo we 
wspomnianym na wstępie modelu Porto Alegre. 
Udział obywateli w podejmowaniu decyzji jest w tych 
modelach mocno ograniczony, o czym świadczy brak 
otwartego głosowania, umożliwiającego mieszkańcom 
bezpośrednie wyrażenie swoich priorytetów, oraz role 
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obywateli ograniczające się tylko do poziomu konsul-
tacji. Udział stowarzyszeń lokalnych jest ograniczony. 
W przypadku tych modeli nie można również mówić 
o dążeniu do rozstrzygania najistotniejszych społecz-
nych aspektów. 

Negocjacje publiczno–prywatne charakteryzują się 
silnym zaangażowaniem biznesu i drugorzędnym 
udziałem mieszkańców. Zatem w rzeczywistości dys-
ponują oni budżetem mającym źródło w przedsiębior-
stwach prywatnych, a nie w podatkach mieszkańców. 
Dzięki temu przedsiębiorcy otrzymują wpływ na po-
ziomie współmiernym do ich finansowego wkładu. 
Fundusz społeczności lokalnej natomiast zupełnie 
eliminuje wpływ biznesu, zwiększając udział miesz-
kańców poprzez oddanie im do dyspozycji część aktu-
alnych programów gminnych, dotyczących np. re-
montów transportowej infrastruktury. Forma ta stwa-
rza sprzyjające warunki do zniwelowania efektów spo-
łecznego rozwarstwienia. Instytucje międzynarodowe 
wybierają jednak formę negocjacji publiczno-
prywatnych, gdy ich zadaniem jest rozbudowa lokal-
nego, publiczno-prywatnego partnerstwa. Pozostaje to 
w zgodzie z istotą budżetu partycypacyjnego.  

Przykładem zastosowania powyższego modelu bu-
dżetu partycypacyjnego była pionierska inicjatywa w 
Płocku. W 2002 r. władze samorządowe, PKN ORLEN 
SA i Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwo-
ju (UNDP) wdrożyły projekt Partnerstwa Międzysek-
torowego pod nazwą „Forum dla Płocka”. Zadaniem 
przedsięwzięcia było powstanie „Forum dla Płocka” – 
nieformalnej grupy skupiającej przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych, publicznej administracji oraz 
prywatnego sektora, zainteresowanych realizacją stra-
tegii rozwoju miasta. Reprezentanci ponad pięćdzie-
sięciu podmiotów opracowali aktualną strategię, która 
ostatecznie została przyjęta uchwałą rady miejskiej.  

Kolejnym modelem budżetu partycypacyjnego jest 
Fundusz Społeczności Lokalnej na poziomie miejskim. 
Powstał on w wyniku połączenia elementów modelu 
Porto Alegre i mocno osadzonego w tradycji zaanga-
żowania mieszkańców we wspólne sprawy, czego re-
zultatem jest wzrost znaczenia funduszu lokalnego do 
rangi budżetu partycypacyjnego. Proces administro-
wania funduszem określony jest w programach miej-
skich, np. program remontowy. Według przyjętych 
mechanizmów mieszkańcy samodzielnie decydują o 
funduszu, natomiast prywatny sektor w ogóle nie 
uczestniczy w tym procesie. Należy zaznaczyć, iż za-
sadniczą kwestię pełni pomoc dla grup społecznie wy-
kluczonych. 

Ostatnim prezentowanym modelem budżetu par-
tycypacyjnego jest uczestnictwo zorganizowanych 
grup interesów. Forma ta oparta jest na pozarządo-
wych organizacjach, związkach zawodowych, stowa-
rzyszeniach i pozostałych formach organizacji miesz-
kańców. Taki model budżetu partycypacyjnego naj-
częściej dotyczy miast, w których obecny jest zwyczaj 
powoływania się na zdanie stowarzyszeń i grup intere-

sów w sprawach związanych z poszczególnymi sekto-
rami lokalnej polityki. 

 

Budżet partycypacyjny Porto Alegre oraz jego 
europejska wersja z Kordoby 

 

Budżet partycypacyjny w Porto Alegre z lat 1990–
2004 prezentował wszystkie właściwości reformy 
miejskiej polityki. Do 2004 roku umożliwił ogranicze-
nie korupcji i patologicznej protekcji oraz istotnie 
wpłynął na jakość edukacji, służby zdrowia, systemu 
oczyszczania miasta i dostępu do bieżącej wody. 
Dzięki niemu możliwa była zasadnicza zmiana sposo-
bu zarządzania funduszami miasta, którego podstawą 
stali się mieszkańcy, a nie lokalni politycy.  

Budżet partycypacyjny w Porto Alegre oparty był na 
cyklicznych spotkaniach odbywających się raz w roku, 
dotyczących dwóch poziomów: terytorialnego oraz 
tematycznego (wymiary rozwoju pięciu obszarów 
miasta). Jeden cykl złożony był z trzech etapów. 
Pierwszy z nich to otwarte zebrania, których zada-
niem było przekazanie mieszkańcom najważniejszych 
faktów na temat budżetu obywatelskiego oraz pozy-
skanie nowych uczestników. Zebrania skoordynowane 
były z rozbudowaną kampanią medialną. Serię zgro-
madzeń kończyło głosowanie reprezentantów po-
szczególnych osiedli, którzy musieli zdobyć daną licz-
bę głosów mieszkańców  i dzięki temu reprezentowali 
ich bezpośrednio na forach. Tuż po wyborach repre-
zentanci brali udział w parodniowych warsztatach 
obejmujących zarządzanie budżetem miasta, pogłę-
bianie wiedzy i zdobywanie umiejętności koniecznych 
na dalszych etapach.  

Elementem drugiego etapu były tzw. spotkania po-
średnie, podczas których delegaci konsultowali na 
terytorialnym poziomie priorytety poszczególnych 
osiedli i mniejszych obszarów, natomiast projekty 
ogólnomiejskie omawiane były na poziomie tema-
tycznym. Dzięki temu środki docierały do obszarów i 
grup społecznych potrzebujących ich najbardziej. Po-
średnie spotkania gromadziły wielu mieszkańców, 
którzy gorąco dyskutowali, co często prowadziło 
wręcz do konfliktów między nimi. Trzeci etap to wy-
bór członków Rady Budżetu Partycypacyjnego, którzy 
nie pobierali wynagrodzenia, a ich działania również 
podlegały ścisłemu monitoringowi. Zadaniem Rady 
była klasyfikacja wszystkich projektów i porównanie 
ich z możliwymi do dyspozycji środkami oraz zasa-
dami prawno-formalnymi. W ten sposób powstawał 
projekt budżetu miejskiego przekazywany admini-
stracji. Następnie Rada przekształcała go w plan inwe-
stycyjny, a jego wdrożenie było procesem kontrolo-
wanym przez mieszkańców. 

Hiszpańskie miasto Kordoba swój pierwszy budżet 
partycypacyjny wprowadziło w 2001 roku. Jego struk-
tura w pierwszych trzech edycjach była prawie iden-
tyczna z budżetem z Porto Alegre. Trzy lata doświad-
czeń ujawniło jednak, że miejscowi urzędnicy, polity-
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cy i działacze, pomimo wcześniejszych zapewnień nie 
byli przygotowani na tak radykalną zmianę w polityce 
miasta. Pomimo sprzeciwów mieszkańców władze 
miasta postanowiły zmniejszyć budżet partycypacyj-
ny. Przygotowano nowy autorski model, przy pracach 
nad nim wzięli udział urzędnicy miejscy oraz przed-
stawiciele „trzeciego sektora” i innych formalnych ru-
chów społecznych miasta, sprzymierzonych poprzez 
Rady Ruchów Obywatelskich. Ich znaczenie dla roz-
woju miasta w latach 2001–2003 zdecydowanie 
zmniejszono zgodnie z zasadą redukcji uprzywilejo-
wania wszystkich grup uczestniczących w tworzeniu 
budżetu partycypacyjnego. Przy tworzeniu nowych 
zasad nie wzięli jednak udziału mieszkańcy nie będący 
członkami organizacji skupionych wokół Rady Ru-
chów Obywatelskich. Otwarte zgromadzenia sąsiedz-
kie nie inicjowały już cyklu budżetu partycypacyjnego. 
Rozpoczęcie prac polegało na opracowaniu planu  
rozwoju wszystkich miejskich osiedli, które to plany 
definiowały ich potrzeby i równocześnie podpowiada-
ły liczbie rozwiązań inwestycyjnych w ujęciu całego 
miasta. Pomimo stosunkowo dużej liczby planów o 
wysokiej jakości, mieszkańcy nie będący członkami 
stowarzyszeń nie zostali włączeni w prace – współ-
uczestnictwo na równych prawach oraz działania 
edukacyjne zastąpiono konsultacjami, a przekrój roz-
patrywanych koncepcji miasta był bardzo ograniczony 
w porównaniu do Porto Alegre. 

Propozycje inwestycyjne w drugim etapie były 
wcześniej opisywane przez urzędników miejskich z 
punktu widzenia zgodności z prawem i ich możliwo-
ści technicznych. W kolejnym, trzecim, etapie propo-
zycje te były  przez przedstawicieli Urzędu Miasta 
konfrontowane z będącymi do dyspozycji środkami. 
Następnie zostały przekazane do Komitetu Miejskie-
go, w którym organizacje pozarządowe i inne formal-
ne ruchy miały dominującą większość, tyko jedna 
trzecia miejsc przeznaczona została dla niezrzeszo-
nych w żadnych organizacjach mieszkańców. Budżet 
miejski był więc konstruowany przede wszystkim 
przez organizacje, a nie przez samych mieszkańców, 
których wspólna odpowiedzialność za swoje miasto 
została zawężona. Udział będącego do tej pory odpo-
wiednikiem Rady Budżetu Partycypacyjnego z Porto 
Alegre, został ograniczony jedynie do roli informacyj-
nej – komunikaty z wynikami procesu budżetu party-
cypacyjnego. Monitoringiem realizowanych inwestycji 
i opracowaniem pryncypiów inwestycyjnych dla na-
stępnych cykli budżetu partycypacyjnego było przeka-
zane Komisji Kontynuacyjnej, w której Rada odgrywa-
ła główną rolę. Dzięki temu podczas przeprowadzania 
całego procesu  budżetu partycypacyjnego wszyscy 
biorący w nim udział nie posiadali tak samo równych 
praw i obowiązków. Wyróżnienie specjalnie organiza-
cji, sformalizowanych grup oraz brak zaufania do sa-
mych mieszkańców spowodowały, że budżet partycy-
pacyjny został jedynie koncepcją, która choć kontynu-
owała procesy demokratyzacyjne w kierowaniu mia-

stem, mogła jedynie zmienić niektóre aspekty polityki 
miejskiej. Niespełnienie mieszkańców, którzy pamię-
tali o reformie było nadal żywe, doprowadziło to do 
spadku aktywności obywatelskiej.  Frustracja ta do-
prowadziła do zmian, podczas wyborów lokalnych 
władze stracili dotychczasowi politycy, a budżet par-
tycypacyjny w 2007 roku został całkowicie zlikwido-
wany. 

W Polsce coraz więcej samorządów lokalnych 
wdraża w życie budżety obywatelskie, które są zna-
komitą metodą wsparcia istniejących już innych 
form partycypacji społecznej, jakimi jest dofinanso-
wywanie organizacji z tzw. trzeciego sektora. Jed-
nakże to właśnie budżet obywatelski wydaje się być 
najczystszą formą partycypacji obywatelskiej, a więc 
bezpośredniego udziału mieszkańców w zarządzaniu 
finansami publicznymi. Czas pokaże, czy ta forma 
partycypacji obywatelskiej będzie się rozwijać i za-
spokoi potrzeby i oczekiwania mieszkańców, czy po-
dobnie jak w hiszpańskiej Kordobie grupy interesu 
zdominują te budżety doprowadzając do spadku ak-
tywności obywatelskiej. 
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Nida – urokliwa i cenna rzeka Kielecczyzny 
 

 
 
 

Nida jest jedną z większych rzek regionu świętokrzy-
skiego. Przepływa przez jego część znajdującą się na 
południe od Kielc. W górnym biegu ma dwa główne 
dopływy Białą Nidę i Czarną Nidę. Łączą się one z 
sobą w miejscowości Żerniki, dając początek rzece 
Nidzie, która jest lewobrzeżnym dopływem Wisły w 
pobliżu Nowego Korczyna.  

Całkowita długość koryta Nidy, łącznie z tworzą-
cymi ją Białą i Czarną Nidą wynosi 151 km, a po-
wierzchnia dorzecza 3 865 km2. Średni spadek po-
dłużny rzeki wynosi 0,9‰, przy spadku podłużnym 
w biegu górnym 1,2‰ i w biegu dolnym 0,6‰. Śred-
ni roczny przepływ w środkowym biegu rzeki koło 
Pińczowa wynosi 7m3/s, przy średniej temperaturze 
okresu zimowego 2,90C, średniej temperaturze wody 
w półroczu letnim 14,90C i średniej temperaturze 
wody w lipcu wynoszącej 18,10C [Lityński 2012]. W 
charakterystyce Nidy, ze względu na znaczne zróżni-
cowanie geomorfologiczne poszczególnych odcin-
ków dolinowych podajemy oddzielnie opisy Białej 
Nidy, Czarnej Nidy oraz od połączenia się obu tych 
rzek aż do ujścia do Wisły. Biała Nida płynie na dłu-
gości 20 km. Wypływa w pobliżu Szczekocin we wsi 
Moskorzew i wielkim łukiem płynie w kierunku pół-
nocno-wschodnim aż do Żernik gdzie łączy się z 
Czarną Nidą. Początkowo płynie dość wartko sto-
sunkowo głęboką i wąską doliną w kierunku północ-
nym aż do miejscowości Mniszek. Następnie dolina 
się znacznie rozszerza i wypłyca, a rzeka zwalniając 
przepływ silnie meandruje po dnie doliny i tworzy 
rozległe zabagnienia. Od lewostronnego dopływu 
Łośnej nazwanej przez Żeromskiego Wierną Rzeką, 
Biała Nida skręca silnie na wschód i opływając od 
strony północnej wzniesienie Wilkomija (277 m 
n.p.m.), zmienia kierunek na południowo-lekko-
wschodni, który utrzymuje się, aż do połączenia się z 
Czarną Nidą. Na całej długości Białej Nidy, przepły-
wa ona przez tereny o malowniczym wyglądzie, dość 
znacznym zalesieniu, szachownicy pól ornych oraz 
bagnistej dolinie porosłej szuwarami trzcinowo-
pałkowymi oraz wielkoturzycowymi. Meandrując 
wielkimi zakolami, rzeka w istniejącym krajobrazie 
jest czymś niesamowicie pięknym i nader rzadko 
spotykanym. Od Mniszka Biała Nida jest rzeką przy-
datną do spływów kajakowych, które dostarczają 
uczestnikom niezapomnianych wrażeń i doznań es-
tetycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Czarna Nida do połączenia się z Białą Nidą płynie 

ze wschodu na zachód. Wypływa spod głównego pa-
sma Gór Świętokrzyskich – Łysogór, od strony połu-
dniowej w miejscowości Marzysz. Jej długość wynosi 
68,7km, a powierzchnia dorzecza 1224 km2 [Lityński 
2012]. Przepływa przez Góry Świętokrzyskie i Pogó-
rze Szydłowskie. Jest niemniej piękna niż Biała Nida, 
z tym że płynie przez jeszcze bardziej urzeźbione 
tereny, co nadaje jej miejscami typowo górski wygląd 
i bardziej utrudnia spływ kajakowy. Podłużny spadek 
Czarnej Nidy jest wprawdzie niezbyt duży bo wynosi 
tylko 0,7‰, ale są bystrza, gdzie wynosi on ponad 
dwa razy więcej. Na całej długości Czarna Nida rów-
nież silnie meandruje po dnie doliny i płynie liczny-
mi zakolami, które znacznie urozmaicają i uatrak-
cyjniają krajobraz doliny. Sama dolina jest też mniej 
zabagniona. Ze względu na naturalne progi oraz jazy 
wykonane dla młynów i małych elektrowni wodnych, 
spływ kajakowy jest nieco utrudniony, bo wymaga 
nawet przenoszenia w niektórych miejscach kajaka. 
 

Fot. 1. Rzeka Nida w okolicy Jurkowa  
Fot. A. Tworzyk 
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Wynagradzają to jednak widoki pięknych krajo-
brazów, których na całej  długości rzeki, nigdzie nie 
brakuje z powodu zróżnicowanej geomorfologii te-
renu oraz struktury użytkowania powierzchni,  
w której oprócz agro-ekosystemów nie brakuje też 
ekosystemów leśnych ani trawiastych, tworzących w 
zasięgu wzroku wspaniałą mozaikę krajobrazową. 

Nidą, nazywa się omawianą rzekę od połączenia 
się Białej i Czarnej Nidy aż do ujścia do Wisły. Jest to 
jakby główny pień rzeki. Jego długość wynosi 100,4 
km, a szerokość doliny 2-6 km. Największe zawęże-
nia doliny występują pomiędzy Sobowicami a Ko-
pernią, Młodzawami a Krzyżanowicami oraz między 
Brzeźnem a Sobkowem. Największe dolinowe łąki 
nidziańskie występują koło Pińczowa oraz Wiślicy.  

Niezależnie od walorów krajobrazowych, które na 
każdym odcinku wprawiają nas w zachwyt rozma-
itymi komponentami środowiska przyrodniczego, 
Nida przepływa również przez wiele starych miej-
scowości, które w historii naszego kraju miały duże 
znaczenie w tworzeniu się państwowości. Mają też 
zachowanych wiele zabytków architektury z różnych 
okresów historycznych. Zaczynając od Białej i Czar-
nej Nidy oraz Nidy od ich połączenia aż do jej ujścia 
do Wisły, warto wymienić te miejscowości, które z 
powyższych względów najbardziej na to zasługują: 

Mniszek jest miejscowością leżącą nad Białą Nidą 
w odległości 119,5 km od ujścia Nidy do Wisły. Stara 
miejscowość, w której jest terminal szlaku kajakowe-
go, stary zabytkowy młyn i okolice bardzo ładne z 
dużymi kompleksami leśnymi. W odległości 0,5 km 
w dół rzeki znajduje się bardzo ładne miejsce biwa-
kowania i odpoczynku otoczone dużymi komplek-
sami leśnymi, występującymi po prawej stronie rzeki.  

Bizoręda - 113,6 km od ujścia Nidy. Miejscowość, 
od której dolina Białej Nidy wyraźnie się rozszerza i 
zabagnia, a rzeka silnie meandruje. Znajduje się tu 
wypożyczalnia sprzętu wodnego. Miejscowość z 
trzech stron otaczają lasy. Teren wznosi się tu do  
282 m n.p.m.  

Ujście Łośnej - lewobrzeżnego 
dopływu, zwanego Wierną Rzeką (km 
108,8) u podnóża wzniesienia Wilko-
mija (262 m n.p.m.), gdzie znajduje 
się Kielecki Park Krajobrazowy. Przy 
ujściu Łośnej znajduje zabytkowy 
młyn wodny z XIX w. Piękny krajo-
braz dolinowo-wyżynny, godny zoba-
czenia. 

Żerniki (101,1 km) - miejscowość 
leżąca w pobliżu połączenia u Białej 
Nidy z Czarna Nidą. To jedna z naj-
starszych miejscowości nadnidziań-
skich. Na lessowej wyniosłości około 
300mn.p.m. znajduje się kurhan mo-
gilny z epoki brązu (1450-1200 lat 
p.n.e) z kultury trzcinickiej. Kurhan 
zrekonstruowano po wykopaliskach w 

latach 1965, 1968 i 1972. Stwierdzono pochówki 
szkieletowe. 

Brzegi (99,4 km od ujścia Nidy do Wisły). Stara 
miejscowość. Zabytkowy kościół gotycki. Miejsce 
wodowania, plaża i kąpielisko. Próg w korycie, któ-
ry można przepłynąć. Bardzo ładne krajobrazy.  

Sobków (92,8 km od ujścia Nidy do Wisły). Po-
łożona na lewym brzegu stara miejscowość. Wieś 
gminna. Liczne zabytki: renesansowy kościół z 1560 
roku, dzwonnica z XVII wieku, pozostałości fortali-
cji z trzema basztami oraz bramą wjazdową z 1560-
1570. Pałac z XVIII w. (1770), dzwonnica z 1843 r. 
oraz domy XIX-wieczne. W roku 1563 Sobków był 
miastem założonym przez Sobka, który wzniósł 
zamek. Następnie był własnością rodów: Drohojow-
skich, Wielopolskich, Myszkowskich i Szaniaw-
skich. Zniszczony przez Szwedów w czasie wojny 
polsko-szwedzkiej – do dziś zachowały się ruiny. 
Prawa miejskie Sobków utracił w 1869 roku za 
udział mieszkańców w Powstaniu Styczniowym. W 
częściowo odrestaurowanej fortalicji są miejsca 
noclegowe i punkt gastronomiczny. Nad rzeką są 
plaże, kąpielisko, biwak. W wąwozie lessowego 
wzgórza jest rezerwat roślinności kserotermicznej. 

Mokrsko Dolne i Morsko Górne (91,3 km od 
ujścia Nidy). Stare osady na prawym brzegu Nidy 
obecnie połączone z sobą. Zabytki: zamek P. Kmity 
z 1519-1526, obecnie w ruinie, późnoromański ko-
ściół parafialny z pierwszej połowy XII w. z dobu-
dowanym prezbiterium w stylu barokowym w XVI i 
XVII wieku. Przystań kajakowa, gastronomia, most 
na Nidzie na drodze do Sobkowa. Piękny widok na 
Ponidzie – rozległą dolinę Nidy objętą obszarem 
Natura 2000 (89.1 km od ujścia).  

Stare Kotlice (85,7 km od ujścia). Miejscowość 
turystyczna. Dworek ,,Pod Lipą”, Agropark, gastro-
nomia, noclegi, stare domy, pole namiotowe. Miej-
scowość godna zobaczenia. Kompleks stawów ryb-
nych. 

 

Fot. 2. Stare koryto rzeki Nidy - Pińczów 
Fot. K. Justyniarski 
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Motkowice (77,8 km od ujścia Nidy). 
Stara miejscowość turystyczna z plażą i 
przystanią kajakową, naturalnymi proga-
mi w korycie rzeki, możliwymi do poko-
nania kajakiem, miejscem biwakowym, 
gastronomią, stacją benzynową, parkin-
giem, zabytkowym kościołem.  

Stawy (75,0 km od ujścia Nidy). Nie-
wielka wieś. Stacja kolejki wąskotorowej. 
Naturalne progi i głazowiska w korycie 
Nidy możliwe do przepłynięcia kajakiem. 
Nadnidziański Park Krajobrazowy roślin-
ności hydrofilnej. 

Kopernia (63,7 km od ujścia Nidy). 
Starorzecza Nidy. Kąpielisko, przystań, 
naturalne przeszkody w korycie możliwe 
do pokonania kajakiem, kąpielisko, pole 
namiotowe, zabytki architektury sakral-
nej. 

Pińczów (61,5 km od ujścia Nidy). Mia-
sto powiatowe w dolinie Nidy u podnóża 
Garbu Pińczowskiego. Około 13 tys. 
mieszkańców. Liczne zabytki architektury 
z XIII w. (założenia urbanistyczne miasta), z XIV w. 
zamek Oleśnickich, z XVI w. renesansowa kaplica 
św. Anny, z XV w. Klasztor Ojców Paulinów. Duże 
skupisko Żydów w XVI w. W XVII wieku powstał 
kamieniołom i warsztaty rzeźb kamieniarskich Santi 
Gucciego. Od roku 1720 gimnazjum pod patronatem 
Akademii Krakowskiej. Od 1795r. w zaborze au-
striackim, od 1805r. w Księstwie Warszawskim, od 
1815 r. w Królestwie Polskim, a po I wojnie światowej 
w Polsce. W 1939 r. spalony przez Niemców. W 1942 
r. utworzono getto dla ludności żydowskiej. W latach 
1944-1945 obóz przymusowej pracy dla Polaków. W 
czasie okupacji wyzwolony na pewien czas przez AK 
(„W Pińczowie dnieje”). Po wojnie odbudowany i 
rozbudowany. Z Pińczowa pochodzili: Hugo Kołłątaj 
i Adolf Dygasiński.  

Dziś jest pięknym miastem, prężnym gospodar-
czo, uprzemysłowionym (materiały budowlane, prze-
twórstwo owoców, ośrodkiem handlu, rynkiem zbytu 
produktów rolnych oraz kultury (gimnazja, uczelnia 
wyższa, szkoły zawodowe) oraz ośrodkiem sportów 
wodnych, hippicznych. W XVII w. był ośrodkiem 
reformacji i skupiskiem Arian. Działała drukarnia 
ariańska. Uprawiano też na dużą skalę winorośl, co w 
niewielkich ilościach przetrwało do tego czasu.  

Krzyżanowice (49,6 km od ujścia Nidy). Stara 
osada wzmiankowana już w 1125 roku. Prawa miej-
skie uzyskały w XV w., a utraciły w XIX w. po Po-
wstaniu Styczniowym. Obecnie liczą około 350 
mieszkańców. Klasycystyczny kościół zbudowany w 
latach 1786-1789. Plebania z początku XX w., wybu-
dowana na pozostałościach siedemnasto-wiecznego 
klasztoru Norbertanów. W kościele obrazy  F. Smu-
glewicza. W Krzyżanowicach Dolnych jest ośrodek 
szkoleniowo-wypoczynkowy na wysokim poziomie. 

Położony jest w dolinie Nidy, w pobliżu stawów 
rybnych, przystosowany też do rekreacji (altanka 
nadwodna i kajakowanie). Na terenie wsi znajduje 
się rezerwat roślinności stepowej na gipsowym 
wzgórzu. Ma na celu ochronę stepowej trawy o na-
zwie ostnica Jana. Miejscowość godna poznania. 

Chroberz (46,0 km od ujścia Nidy). Stara miej-
scowość w dolinie Nidy, na wysokim prawym brze-
gu, licząca około 1000 mieszkańców. Była grodem w 
początkach XII w., należącym do rodu Toporzyków 
– zasłużonych rycerzy. Zabytki: kościół gotycko-
renesansowy z lat 1550-1576, ze znajdującymi się w 
nim nagrobkiem wojewody sandomierskiego S. 
Tarnowskiego z XVII wieku, wykonanym przez J. 
Michałowicza. Pałac klasycystyczny z roku 1850 wy-
konany przez Marconiego. W pałacu kaplica. W 
otoczeniu pałacu park krajobrazowy z rosnącym 
miłorzębem około 300-letnim. W pobliskich lasach 
w czasie wojny (1939-1945) działały partyzanckie 
oddziały AK. Nazwa Chroberz ma pochodzić od Bo-
lesława Chrobrego, który po powrocie z wyprawy 
kijowskiej kazał wznieść tu obronny zamek w miej-
scu, gdzie było grodzisko i założyć parafię. Po zam-
ku zachowały się tylko nikłe już dziś ruiny na wzgó-
rzu Zamczysko. Ostatnimi właścicielami Chroberza 
po Łęczyńskich, Tarnowskich, Myszkowskich byli 
Wielopolscy, którzy na miejscu dawnego dworu 
wybudowali w 1860 r. obecny pałac według projektu 
H. Marconiego. Obecnie w pałacu ma siedzibę 
Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej 
Ponidzia. W Chroberzu są: przystań kajakowa, kon-
tener socjalny z prysznicem, pole namiotowe, miej-
sce biwakowe i plaża. Jest to miejscowość, którą 
warto poznać.  

Fot. 3. Panorama Pińczowa  
Źródło: http://www.ewangelicznypinczow.pl   
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Wiślica (25 km od ujścia Nidy) – miejscowość 
gminna. Dawna stolica państwa Wiślan z czworo-
bocznym rynkiem. Znana i odgrywająca ważną rolę 
polityczną i gospodarczą od wczesnego średniowie-
cza. Gród od IX do XI wieku, osada targowo-
rzemieślnicza w XII w., rezydencja książąt w później-
szych czasach. Prawa miejskie uzyskała w 1326 r. 
Wielokrotnie najeżdżana przez: Rusinów, Tatarów, 
Czechów, Węgrów i Szwedów (Rakoczego). Po Po-
wstaniu Styczniowym w ramach restrykcji rosyjskie-
go zaborcy, odebrane zostały prawa miejskie. W roku 
1347 ogłoszono w Wiślicy podstawowy zbiór praw dla 
Małopolski,  zwany Statutami Wiślickimi. W czasie I 
wojny światowej Wiślica została spalona przez Ro-
sjan, a w czasie II wojny Niemcy wymordowali 70% 
jej mieszkańców. Dziś stałych mieszkańców Wiślicy 
jest niespełna 700.  

Najcenniejszymi zabytkami architektury są: kole-
giata (obecnie bazylika) gotycka z 1350 roku ufundo-
wana przez Kazimierza Wielkiego, na fundamentach 
wcześniejszych kościołów romańskich, dom Jana 
Długosza wybudowany do zamieszkania przez księży 
pełniących służbę przy Kolegiacie (dziś muzeum), 
dzwonnica gotycka z XV wieku również wybudowa-
na przez Jana Długosza, pawilon muzealny, gdzie 
zgromadzone są pozostałości z romańskiego kościoła 
z XI wieku. W prezbiterium bazyliki figurę Matki 
Boskiej zwanej Łokietkową z 1300r. do, której król 
Łokietek modlił się przed bitwami i podejmowaniem 
ważnych spraw państwowych. Na ścianach kościoła 
rusko-bizantyjska polichromia z 1400 roku. Przy ryn-
ku stare kamieniczki z początku XX wieku.  

 
W dolinie Nidy rozciągają się wielkie tereny łąko-

we z dużą ilością wielobarwnych kwiatów wokół wy-
niosłości, na której było średniowieczne grodzisko 
zniszczone przez Tatarów [Kostuch, Kostuch 2007]. 

Ponadto są tu: pole biwakowe, możliwość kąpieli w 
rzece, pole namiotowe, punkty gastronomiczne, lo-
dziarnia, stacja paliw i wiele innych ciekawostek, 
które każdego turystę mogą zainteresować. W kory-
cie Nidy występują miejscami naturalne przeszkody, 
które wymagają od kajakarza nieco wysiłku i wprawy, 
ale ich pokonanie sprawia sporo satysfakcji. W pobli-
skich Winiarach Zagojskich jest rezerwat roślinności 
stepowej, a drugi w Skotnikach Górnych. Wiślicę 
warto poznać. 

Nowy Korczyn (6,1 km od ujścia Nidy do Wisły). 
Wieś gminna na lewym brzegu Nidy mająca ponad 
1100 mieszkańców. Założony w 1258 roku przez księ-
cia Bolesława V zwanego Wstydliwym. W XIV w. 
otoczony został murem obronnym przez Kazimierza 
Wielkiego i wybudowany został zamek oraz sztuczne 
jezioro. W XV wieku utworzone zostało starostwo 
grodowe (1404 r.) i odbywały się obrady sejmików 
Małopolski. W 1465 ogłoszone zostały Statuty Nowo-
korczyńskie, będące zbiorem praw i przywilejów Ma-
łopolan. Liczący w tym czasie około 30 tys. miesz-
kańców Nowy Korczyn wielkością zbliżony był do 
Krakowa. Znany był jako ośrodek rzemiosła i handlu. 
Brał udział w spławie zboża do innych rejonów kraju 
i zagranicę. Powstała tu nowokorczyńska miara zbo-
żowa. W 1578 miasto zostało zwodociągowane, a w 
czasie Potopu Szwedzkiego kompletnie zniszczone. 
Po Powstaniu Styczniowym zaborca rosyjski pozba-
wił Nowy Korczyn praw miejskich i nastąpił upadek 
miasta. Niemcy w czasie II wojny światowej utworzy-
li getto dla ludności żydowskiej, zamykając w nim 
4000 osób. W roku 1944 został na pewien czas wy-

zwolony przez AK i BCh. Zabytki to: kościół 
gotycki św. Stanisława BM. ufundowany w 
XIV przez Księcia Bolesława Wstydliwego i 
św. Kingę. Obecnie został odrestaurowany. 
Pofranciszkański klasztor z 1257 r., gotycko–
renesansowy kościół parafialny pw. Św. Trójcy 
z XVI wieku, zrujnowana klasycystyczna sy-
nagoga z końca XVII wieku, resztki ruin mu-
rów zamku Kazimierza Wielkiego, zniszczo-
nego przez Szwedów w czasie Potopu, roze-
branego w XVIII w., dom Jana Długosza z XVI 
wieku oraz domy mieszczańskie z XVIII w.  

Pawłów – niewielka wieś w pobliżu ujścia 
Nidy do Wisły po lewobrzeżnej stronie. Nida 
jest tu obwałowana wysokimi wałami prze-
ciwpowodziowymi. Miejscowość niczym spe-
cjalnym się nie wyróżnia. 

Wracając teraz do początkowego, drugiego 
odcinka rzeki, jakim jest Czarna Nida, warto 
wymienić następujące miejscowości: 

Marzysz (35,2 km od połączenia się Czarnej 
Nidy z Białą Nidą). W Marzyszu bierze swój początek 
Czarna Nida z połączenia Lubrzanki i Belnianki. 
Niewielka miejscowość w dolinie Czarnej Nidy po-
między lesistymi wzniesieniami Babiej Góry (312 m 
n.p.m.) oraz grzbietem Kiełków (286 m n.p.m.). Rze-

Fot. 4. Spływ kajakowy Nidą, okolice Wiślicy  
Fot. A. Tworzyk 
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ka meandruje i płynie zakolami w kierunku połu-
dniowo-zachodnim. Oprócz głównego koryta płynie 
też korytem niebezpiecznym dla spływu kajakowego 
ze względu na skały w korycie i młyn. Należy płynąć 
głównym korytem, gdzie niebezpieczeństwo jest 
mniejsze. Dalszy szlak kajakowy jest mniej niebez-
pieczny, urozmaicony i atrakcyjny widokowo. Rzeka 
cały czas meandruje, co umożliwia oglądanie krajo-
brazu ze wszystkich stron. W paru miejscowościach 
są też zabytkowe młyny, które warto zobaczyć.  

Morawica (24,8 km do połączenia się Czarnej i 
Białej Nidy). Wieś gminna na północno-zachodnim 
krańcu Pogórza Szydłowskiego. Zamieszkiwana jest 
przez około 1500 osób. Zabytki z pierwszej połowy 
XIX w. dwór, spichlerz, park, zajazd, ruiny neogotyc-
kiej kaplicy, kopalnia wapienia, szpital. Rezerwat o 
powierzchni 23km2, drzewostan sosnowo-olszowy z 
cisem. Czarna Nida przecina wapienne wzgórza, głę-
boko wcinającym się korytem w podłoże, co sprawia, 
że ma wygląd rzeki górskiej z charakterystycznymi 
utrudnieniami dla spływu kajakowego. Zalew Mora-
wica, utworzony na lewobrzeżnym dopływie do 
Czarnej Nidy rzeki Morawka jest wspaniałym kąpieli-
skiem i miejscem rekreacji. W Morawicy jest również 
miejsce kultu religijnego Kalwaria Świętokrzyska pw. 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, którą warto od-
wiedzić, a także amfiteatr. W korycie Czarnej Nidy 
na tym odcinku są także miejsca trudne dla spływu 
kajakowego, a nawet niebezpieczne, chociaż niepo-
zbawione piękna i uroku.  

Nida (18,6 km od połączenia się Białej i Czarnej 
Nidy) to miejscowość przydrożna znajdująca się już 
na obszarze Niecki Nidziańskiej. Właściwie nie pre-
zentuje nic ciekawego, z tym że w korycie występują 
bystrza i progi utrudniające przepływ kajakiem, ale 
też podnoszące atrakcyjność z powodu pięknego wi-
doku rzeki, która też na całym odcinku aż do Wolicy, 
leżącej przy dopływie Bobrzy, silnie meandruje i pły-
nie zakolami.  

Wolica (10,4 km od połączenia się obu Nid, Białej 
i Czarnej). Znajduje się po lewobrzeżnej stronie 
Czarnej Nidy. Stara miejscowość, znana z eksploata-
cji wapienia. Zabytki: kamieniołomy z XIX wieku, 
kościół barokowy, stacja kolejowa, młyn wodny, stare 
domy mieszkalne. W korycie Czarnej Nidy natural-
ne, skaliste progi utrudniające spływ. Rezerwat przy-
rody Wolica z oczkiem wodnym. 

Tokarnia (3,5 km do połączenia się z białą Nidą). 
Wieś gminna na Pogórzu Szydłowskim na lewym 
brzegu Czarnej Nidy, przy drodze Kraków–Kielce. 
Ma około 1,5 tys. mieszkańców. W Tokarni jest Park 
Etnograficzny, należący do Muzeum Wsi Kieleckiej, 
w którym znajduje się stare budownictwo z regionów 
świętokrzyskiego, nadwiślańskiego, lessowego i wy-
żynnego. Ponadto jest hotel i restauracja. Następną 
miejscowością są Żerniki skąd zaczyna się Nida, któ-
ra została już powyżej opisana. 

 

Podsumowanie 
 

W przedstawionej charakterystyce jednej z więk-
szych rzek Kielecczyzny, jaką jest Nida wraz z Białą i 
Czarną Nidą, które są jej początkowymi dopływami, 
zamierzałam pokazać jak interesujący jest to szlak 
wodny, chociaż stosunkowo mało jeszcze znany. 
Oprócz możliwości spływów kajakowych, które dostar-
czają niezapomnianych wrażeń, przemieszczamy się tą 
drogą wodną przez różne krainy, rejony, jednostki fi-
zjograficzne i miejscowości, gdzie występują wspaniałe 
krajobrazy, atrakcje przyrodnicze, formacje roślinne i 
ekosystemy, które są już rzadko spotykane. Rzeka Nida, 
przepływa przez różne jednostki geomorfologiczne, 
wąskie i szerokie doliny, po których dnie malowniczo 
meandruje. Robi zakola, omijając znajdujące się na 
drodze wzniesienia lub robi w nich przełomy. W jej 
biegu uwidaczniają się gładkie powierzchnie wodne i 
bystrza z kamienistymi progami, przez które przelewa 
się z szumem woda po sterczących z dna głazach. Pły-
nąc kajakiem Nidą, mijamy lesiste wzniesienia parków 
krajobrazowych, bagniste dna dolin, przybrzeżne plaże, 
miejsca odpoczynku, przystanie i niepowtarzalne  wi-
doki.  Widzimy stare, zabytkowe jak też czynne młyny 
wodne, kościoły i pełne uroku miasta i wioski, które 
przysiadły na brzegach i przeglądają się w wodzie wol-
no lub wartko płynącej, czystej lub mętnej, co uzależ-
nione jest od warunków pogodowych, które przyczy-
niają się również do wielkości przepływów. W czasie 
długotrwałych okresów bezopadowych - niskich, a w 
czasie opadów - wysokich. Liczne miejscowości, przez 
które Nida przepływa mają długą historię i wiele zabyt-
ków z różnych okresów historycznych. Inne odznaczają 
się dużymi walorami przyrodniczymi i letniskowymi, a 
jeszcze inne korzystnymi warunkami rozwojowymi. 
Dopiero na przykładzie omawianej rzeki zdajemy sobie 
sprawę jak ważną rolę spełnia sieć hydrograficzna w 
rozwoju gospodarczym terenów przyległych do wody. 
Transport, młyny, tracze, folusze, energia elektryczna, 
stawy rybne, kąpieliska itp. Nie można sądzić, że Nida 
jest pod tym względem wyjątkiem ale, że jej znaczenie 
jest pod wieloma względami niezwykle duże i niezastą-
pione, niema co do tego najmniejszych wątpliwości. 
Naprawdę warto te rzekę poznać bliżej. 
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Wpływ działalności człowieka na obszary leśne okolic 

Głogowa Małopolskiego
  

 

Wprowadzenie 

 

Głogów Małopolski to miasto w województwie pod-
karpackim, w powiecie rzeszowskim. Znajduje się 
tutaj siedziba nadleśnictwa Głogów, które należy do 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. 
Tereny leśne nadleśnictwa położone są w Kotlinie 
Sandomierskiej, na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Na 
obszarach przeważają bory mieszane oraz lasy mie-
szane, wilgotne i świeże, które sprzyjają rozwojowi 
ekosystemów leśnych z dużym udziałem sosny, dębu, 
buka i jodły. Są tu przede wszystkim siedliska świeże i 
wilgotne, a kilka miejsc zajmują siedliska bagienne.  

Obszary leśne okolic Głogowa Małopolskiego sta-
nowią dwa kompleksy. Jeden teren, zwany „Annopol” 
ograniczony jest od strony północnej przez pola 
uprawne miejscowości: Widełka, Bugaj, Styków, Wy-
goda. Od strony południowej sąsiaduje z terenami 
rolniczymi Grabnika, Budek, Rękawka i Bud Głogow-
skich. Drugi kompleks leśny znajduje się w połu-
dniowo–wschodniej części Głogowa Małopolskiego, 
po wschodniej stronie drogi krajowej E371 i powiato-
wej prowadzącej do Raniżowa. W jego skład wchodzi 
rezerwat przyrody zwany „Bór” (fot. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W latach 2002-2004 oraz 2009 przeprowadzono tam 
inwentaryzację gatunków roślin naczyniowych, która 
pozwoliła ocenić liczbę gatunków synantropijnych to-
warzyszących terenom leśnym i ich obrzeżom. 

 

 

Rezerwat „Bór” - pozostałość Puszczy Sando-
mierskiej   

 

Obszar określany jako las, to w myśl rozporzą-
dzenia nr 2152/2003 Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy z dnia 17 listopada 2003 r. teren z pokrywą korony 
drzew na ponad 10% i powierzchni większej niż 5 
ha. Drzewa powinny osiągać wysokość minimum 5 
m w stanie dojrzałym in situ. Obszar zalesiony to 
obszar z pokrywą 5 do 10% drzew, które są w stanie 
osiągnąć wysokość 5 m w stadium dojrzałym in situ 
lub pokrywą korony ponad 10% drzew, które nie są w 
stanie osiągnąć wysokości 5 m w stadium dojrzałym 
in situ (np. drzewa karłowate i karłowe) i pokrywę 
krzewów i krzaków. 

Tereny leśne rezerwatu „Bór” stanowią pozostałość 
Puszczy Sandomierskiej. Rezerwat został utworzony 
zarządzeniem ministra ochrony środowiska, zasobów 
naturalnych i leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. Po-
wierzchnia rezerwatu wynosi 365,44 ha, a jego otulina 
404,65 ha. Głównym celem rezerwatu jest ochrona 
ekosystemów leśnych charakterystycznych dla dawnej 
puszczy. Jeszcze z końcem XVIII wieku Puszcza San-
domierska sięgała po doliny Wisły, Sanu i Wisłoki. 
Niedostępność puszczy potęgowały bagna, mokradła i 
trzęsawiska, które zalegały jej część północną. Prastara 
Puszcza Sandomierska wypełniała całą Kotlinę San-
domierską  i w średniowieczu sięgała na południe aż po 
pas lessów podkarpackich.  

Eksploatacja tej ogromnej puszczy rozpoczęła się w 
XIV w. W tym okresie pojawiają się pierwsze stałe osa-
dy w jej obrębie. Rozwijała się już wówczas gospodarka 
rolna, a także bartnictwo, łowiectwo, wypas trzody i 
bydła. W wieku XIV rozpoczął się rozwój przemysłu 
leśnego. Na terenie puszczy pracowało wiele rudni, 
dymarek, maziarni. Ślady ich przetrwały do dziś jedy-
nie w nazwach miejscowości. W związku z wprowa-
dzeniem akcji kolonizacyjnej w okresie zaboru au-
striackiego doszło do poważnego zmniejszenia po-
wierzchni leśnej. Do dalszego ubytku puszczy i znacz-
nego wyniszczenia drzewostanu doszło także w XIX 
wieku, w wyniku rozwoju przemysłu meblarskiego. Z 
ogromnego obszaru zostały jedynie rozproszone kom-
pleksy leśne, które ucierpiały w czasie obu wojen świa-
towych i intensywnego rozwoju przemysłu w następ-
nych dziesięcioleciach [Zaręba, 1978]. 

Fot. 1. Położenie i granice badanego terenu.  
Skala 1:100 000, arkusze: Nowa Dęba 86.03.4 i Rzeszów 86.08.2, 

wydane przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne 
w Rzeszowie (linia ciągła to granice badanego obszaru) 
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Gatunki synantropijne - przykład ingerencji 
człowieka na analizowane tereny leśne 

 

Obecnie na terenach leśnych działalność człowieka 
przejawia się między innymi nadmiernym pozyskiwa-
niem drewna, zaburzeniem stosunków hydrologicz-
nych i wpływem na skład drzewostanu (sadzeniem 
sosny). Gatunki synantropijne występują przede 
wszystkim na siedliskach półnaturalnych i zaburzo-
nych, jakimi są drogi i polany śródleśne, obrzeża lasów 
oraz okoliczne zabudowania.  

Zmienia się tutaj skład drzewostanu, poprzez poja-
wienie się niektórych obcych gatunków. Dużą po-
wierzchnię pokrywają drzewostany tworzone przez 
dąb czerwony (Quercus rubra). Jest to gatunek pocho-
dzący z Ameryki Północnej, czyli obcy dla flory nasze-
go kraju, uważany za kenofit, tzn. przybyły na teren 
Europy Środkowej po XV wieku. Jego nazwa pochodzi 
od barwy liści, które jesienią stają się czerwone i poma-
rańczowe. Do Polski sprowadzony został przez leśni-
ków jako gatunek o szybkim przyroście. Do jego cech 
charakterystycznych należy bardzo szybkie rozprze-
strzenianie się w terenach leśnych i wypieranie rodzi-
mych gatunków dębu. Niekorzystną cechą jest także 
bardzo powolne rozkładanie się opadłych liści, ponie-
waż brak jest na terenie Polski odpowiednich mikroor-
ganizmów.  

Innym amerykańskim gatunkiem jest czeremcha 
amerykańska (Padus serotina) rosnąca na suchych i 
ubogich siedliskach, w borach sosnowych, o czerwo-
nych pestkowych owocach, które po dojrzeniu stają się 
prawie czarne. Dawniej sadzona była w podszyciu tam, 
gdzie panują niekorzystne warunki rozwoju innych, 
rodzimych gatunków drzew. Szybko jednak zaczęła się 
rozprzestrzeniać i stała się uciążliwym chwastem. W 
Polsce jest już gatunkiem szeroko rozpowszechnio-
nym, z wyjątkiem części północno-wschodniej i Kar-
pat. Kolejne gatunki obce naszej florze, które powodu-
ją zmiany w składzie gatunkowym to sosny: Banksa 
(Pinus banksiana), wejmutka (Pinus strobus), czarna 
(Pinus nigra). W Polsce uprawiane w lasach i parkach, 
potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla rodzimych 
gatunków borowych rosnących na ubogich siedliskach, 
gdyż mają niewielkie wymagania glebowe.    

Wysoki udział gatunków synantropijnych w zbioro-
wiskach leśnych jest dowodem znacznej ingerencji 
człowieka w te siedliska. Wiele gatunków występuje 
tam, ponieważ „uciekły” z ogródków przydomowych i 
łatwo się rozprzestrzeniają. Większość niecierpków 
rosnących w naszej florze to gatunki obce, a dużą uwa-
gę na analizowanym terenie przyciąga niecierpek gru-
czołowaty (Impatiens glandulifera). Jest to gatunek 
pochodzący ze środkowej i południowej części Azji, o 
statusie kenofita. Na obszarze naturalnego występo-
wania można go napotkać w terenach górskich, jest 
tam gatunkiem ziołoroślowym. W Polsce zajmuje 
ogromne przestrzenie, szczególnie w miejscach wil-
gotnych, na skrajach lasów łęgowych, ma dużą zdol-

ność do regeneracji i szybkiego rozrostu – potrafi wy-
rzucić nasiona z torebki na odległość około 6,5 m. Ro-
ślina ta osiąga około 1,5 m wysokości, posiada efektow-
ne, sporych rozmiarów różowe kwiaty i wytwarza duże 
ilości nektaru, kwitnie od czerwca do października 
(fot. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innymi gatunkami są jaśminowiec wonny (Phila-
delpus coronarius) i pigwowiec japoński (Chaenome-
les japonica). Jaśminowiec wonny nie ma wysokich 
wymagań glebowych i jest wytrzymały na mrozy. To 
szybko rosnący krzew, osiągający do 3 m wysokości, o 
liściach owłosionych od spodniej strony na nerwach. 
Kwiaty są duże, białe i o przyjemnym zapachu poja-
wiają się one pod koniec maja. Jako że jednym z za-
dań rezerwatu „Bór” jest zachowanie pamięci zwią-
zanej z martyrologią ludności polskiej i żydowskiej w 
okresie II wojny światowej, często ten gatunek jaśmi-
nowca sadzony jest na grobach zamordowanych. Pi-
gwowiec japoński jest niewielkim, rozrastającym się 
krzewem, jego ozdobą są kwiaty o żywym, czerwo-
nym kolorze. Kilka stanowisk zaobserwowano wśród 
gatunków leśnych, niedaleko od zabudowań. 

Przykładami roślin synantropijnych towarzyszą-
cych człowiekowi, są również apofity, czyli gatunki 
rodzime dla naszej flory, które przeszły z siedlisk na-
turalnych do tych utworzonych przez człowieka [Za-
jąc i Zając, 1992]. Gatunki z tej grupy, na analizowa-
nych obszarach leśnych są dosyć częste i należą do 
różnych rodzin botanicznych. Liczne są gatunki nale-
żące do wiechlinowatych (Poaceae), jak np. pospolita 
na całym obszarze tomka wonna (Anthoxanthum 
odoratum), czy wiechlina roczna (Poa annua). Bardzo 
często występują na pobliskich polanach czy łąkach 
śródleśnych różne gatunki szczawiu: polnego (Rumex 
acetosella), kędzierzawego (R. crispus) oraz skupio-
nego (R. conglomeratus). Inne znane rośliny to np. 
stokrotka pospolita (Bellis perennis), łoczyga pospoli-
ta (Lapsana communis), gatunki poziewnika (Gale-

Fot. 2. Niecierpek gruczołowaty (Impatiens 
glandulifera), roślina o ozdobnych kwia-

tach, staje się gatunkiem inwazyjnym  
Fot. A. Dulska-Jeż 
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opsis sp.), czy glistnika jaskółcze ziele (Chelidonium 
majus). Łoczyga pospolita to roślina naturalnie wy-
stępująca w Europie Środkowej, wytwarzająca sok 
mleczny. Kwitnie od czerwca do sierpnia, kwiaty są 
zebrane w drobne, jasnożółte koszyczki, usytuowane 
na szczycie pędów. Preferuje lasy liściaste, zarośla, 
przydroża, pola i ogrody. Poziewnik szorstki (Gale-
opsis tetrahit) występuje w widnych lasach, na po-
lach, zrębach, przydrożach, kwitnie od czerwca do 
października, inny gatunek, poziewnik miękkowłosy 
(Galeopsis pubescens) preferuje podobne siedliska. 
Glistnik jaskółcze ziele to bardzo często spotykana 
roślina azotolubna, posiadająca trujący, żółty sok 
mleczny. Glistnik rośnie w miejscach ruderalnych 
oraz na obrzeżach lasów, w wilgotnych grądach oraz 
żyznych buczynach.  

W wielu miejscach można zauważyć zubożenie 
runa poprzez ekspansję niepożądanych gatunków, np. 
turzycy drżączkowatej (Carex brizoides), która nie 
jest gatunkiem synantropijnym, ale wykazuje dużą 
zdolność rozprzestrzeniania się, co świadczy o jej po-
tencjalnej inwazyjności na analizowanym terenie. 

 W przypadku kompleksu leśnego Annopol nieko-
rzystny wpływ na naturalne otoczenie ma Zakład Pre-
fabrykatów Budowlanych „Prefabet”, a także powstała 
w jego pobliżu obwodnica (fot. 2 i 3). Budowa ta spo-
wodowała wycinanie drzew, zanik niektórych gatun-
ków roślin typowych dla terenów leśnych, zwiększył 
się tam natomiast udział gatunków synantropijnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podsumowanie 

 

Analiza kompleksów leśnych okolic Głogowa Ma-
łopolskiego wykazała wzrost liczby gatunków synan-
tropijnych w 2010 roku, w stosunku do liczby oszaco-
wanej w latach 2003-2004. W 2010 roku, na obszarze 
około 19 km² zanotowano w sumie 105 gatunków sy-
nantropijnych, głównie kenofitów i apofitów, czyli 
wzrost o 13 gatunków w stosunku do lat 2003-2004. 

Świadczy to o zwiększonej ingerencji człowieka na 
tym obszarze, objawiającej się np. budową obwodnicy 
drogowej czy rozwojem Zakładu Prefabrykatów Bu-
dowlanych „Prefabet”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Każda działalność ludzka na terenach leśnych, 
uważanych za naturalne dla naszej strefy klimatycz-
nej, prowadzi do przekształcania tego typu siedlisk, 
przez co niektóre wrażliwe gatunki występujące natu-
ralnie mogą się wycofywać. Inne natomiast, często 
obcego pochodzenia, posiadają cechy wskazujące na 
inwazyjność Mają one dobre warunki do zwiększania 
swoich zasięgów, co potwierdza ich zdolność do szyb-
kiego rozprzestrzeniania się. Ogólnie przyjmuje się, 
że proces synantropizacji istnieje od czasu rolnictwa, 
czyli od neolitu, jednakże możliwości ich rozprze-
strzeniania się są obecnie ogromne wskutek dużych 
przekształceń naturalnego krajobrazu i przemian nie-
rzadko całych zbiorowisk roślinnych. 
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Fot. 3. Zabudowanie ZPB „Prefabet”, w sąsiedztwie 
rezerwatu „Bór” przyczyniające się do wyższego po-

ziomu antropopresji terenów leśnych  
Fot. A. Dulska-Jeż 

Fot. 4. Droga przebiegająca przez kompleks leśny  
„Annopol” 

Fot. A. Dulska-Jeż 
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Tabela 1. Odmiany z rejestru (stare i nowe) 

 

 
Józef Rusnak 
 

Agrest – jaką odmianę wybrać? 
 

 

 
Agrest jest to krzew lekko rozłożysty, osiągający 
średnio około 1,5 m wysokości, ma dość duże 
wymagania glebowe, zdecydowanie większe niż 
porzeczki. Wymaga gleb żyznych o odczynie lekko 
kwaśnym (pH 5,5-6,5), na słabych glebach rośliny 
słabo owocują. Krzewy agrestu są wytrzymałe na 
niską temperaturę i nawet w bardzo mroźne zimy 
nie przemarzają.  

Agrest w drobnych gospodarstwach często 
traktowany jest jako dodatkowe źródło dochodu i 
uprawiany jest na małych powierzchniach. W dużych 
gospodarstwach produkcja jest dość dobrze 
rozwinięta i uprawia się go na plantacjach 
towarowych. Polska od dawna jest czołowym 
producentem i eksporterem owoców i przetworów 
tego gatunku. Owoce agrestu są doskonałym 
surowcem dla przemysłu przetwórczego i 
zamrażalniczego. Nadają się również do spożycia w 
stanie świeżym i w ostatnich latach wzrosło 
zainteresowanie produkcją agrestu na rynek owoców 
deserowych. Produkcja agrestu zawsze gwarantuje, 
niezależnie od gatunku czy odmiany, większy zysk. 
Owoce do bezpośredniego spożycia sprzedawane w 
małych jednostkowych opakowaniach mają dosyć 
atrakcyjną cenę. W uprawie dominują odmiany 
przemysłowe.  

 Zawarte w owocach agrestu witaminy, 
antocyjany, kwasy organiczne, cukry, sole mineralne  

 
 

 
i pektyny korzystnie oddziałują na zdrowie 
człowieka. Ze względu na wysokie walory smakowe 
owoców oraz możliwość różnego ich wykorzystania 
agrest nazywany jest „winogronem północy”. Wśród 
krzewów jagodowych jest gatunkiem o wysokiej 
opłacalności produkcji. Wahania cen na owoce są 
mniejsze niż w przypadku porzeczek. W ostatnich 
latach produkcja agrestu znacznie się zmniejszyła. 
Jeszcze 20-30 lat temu (w latach 90. ub. wieku) 
zbiory tych owoców wynosiły 40-45 tys. ton. Obecnie 
kształtują się na poziomie poniżej 20 tys. ton. 
Powodem niskiej produkcji jest brak dużego wyboru 
odmian, przystosowanych do warunków glebowo-
klimatycznych Polski. Poza tym duże straty w 
plonach agrestu powoduje amerykański mączniak 
agrestu. Przy niewystarczającej ochronie odmian 
podatnych na tę chorobę, dochodzi do silnego 
porażenia owoców. Zaatakowane owoce są 
niewyrośnięte i oszpecone i nie nadają się do 
sprzedaży. W uprawie towarowej agrestu nadal 
dominuje stara odmiana angielska biały triumf, 
cenna dla przemysłu przetwórczego i 
zamrażalniczego (zielona skórka), przystosowana do 
zbioru kombajnowego.  Odmiana ta wytwarza dobrej 
jakości owoce, ale jest bardzo wrażliwa na 
amerykańskiego mączniaka agrestu. Dlatego warto 
zapoznać się  z innymi, nowymi odmianami 
uprawianymi w innych krajach (tabela 1 i 2). 

 
 
 

Odmiana 
Pocho-
dzenie 

Termin  
zbioru 

Plenność 
Wielkość 
owoców 

Barwa 
owoców 

Wrażliwość na  
choroby 

mączniak opadzina 

Rzeszowski Polska późny duża duże zielona duża duża 

Invicta Anglia średnio wczesny duża duże 
zielono 

żółta 
mała/duża mała 

Biały Triumf Anglia wczesny duża duże 
zielono 

żółta 
duża duża 

Czerwony 

Triumf 
Anglia średnio wczesny duża 

średnie 
i duże 

czerwona duża średnia 

Resika Polska średnio wczesny b. duża średnie 
zielono 

żółta 
mała mała 

Hinsel Polska średnio wczesny  średnie jasno czerwona mała średnia 

Kati * Czechy późny średnia średnie czerwona mała duża 

Hinnonmaki 

Rot 
Finlandia wczesny duża małe 

jasno 
czerwona 

mała średnia 

Pax * Anglia średnio wczesny średnia 
  średnie 

i duże 
jasno 

czerwona 
mała średnia 

* odmiana bezkolcowa 
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Tabela 2. Nowe, perspektywiczne odmiany agrestu 

mgr inż. Józef Rusnak 
 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Karniowicach 

Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów 
Jakościowych i Doświadczalnictwa 

 
Owoce agrestu o barwie zielonej, żółtej  

i żółtozielonej są bardziej preferowane przez 
przetwórców. Natomiast dla owoców przeznaczonych 
do bezpośredniego spożycia w stanie świeżym barwa 
ma małe znaczenie. Liczy się smak, wielkość i jędrność 
owoców. Ale należy zwrócić uwagę, iż owoce agrestu 
można zbierać w różnym stopniu dojrzałości (nie 
opadają). Jednak powinny być zebrane na czas, gdyż 
pozostawione długo krzewach przejrzewają i miękną. 

Testowane odmiany (z tabeli 2) poszerzają ofertę 
odmianową agrestu i pozwalają na bardziej precyzyjny 
dobór odmian, stosownie do kierunku użytkowania 
plantacji. Odmiany te są bardzo zróżnicowane pod 
względem cech użytkowych określających ich wartość 
produkcyjną. Tylko niektóre z nich dorównują lub 
przewyższają powszechnie znane standardowe 
odmiany (Biały Triumf, Invicta, Hinnonmaki Rot). 
Warte zainteresowania są: Niesłuchowski, Kamieniar, 
Martlet, Puszkinskij, Macurines, Captivator. Można je 
polecić do nasadzeń towarowych, szczególnie że są już 
rozmnażane przez polskich szkółkarzy. Na rynek 
owoców deserowych godne uwagi są dwie niemieckie 
odmiany Rolonda i Rokula. Owoce Rolondy mogą długo 
pozostawać na krzaku, dzięki czemu wydłuża się okres 
zbioru owoców. Pozostałe odmiany o wysokiej 
odporności na choroby grzybowe, mogą być 
rekomendowane do uprawy amatorskiej w ogrodach 
przydomowych i działkach rekreacyjnych. Można je 
również wykorzystać do uprawy ekologicznej.  

 
Obiecujące są również odmiany czeskie o jasnych 

owocach: Astrid, Chryso, Skvost i Viking. Owoce mają 
duże i także mogą uatrakcyjnić asortyment odmianowy 
agrestu na rynek deserowy. Warta uwagi jest również 
odmiana angielska Bekaỳ. Krzewy rosną średnio silnie, 
mają mało kolców. Dojrzewa w środkowym okresie 
dojrzewania agrestu. Wyróżnia się dużymi owocami, 
koloru różowego. Odmiana nadaje się do uprawy przy 
rusztowaniu. Według  doktora Józefa Gwozdeckiego z 
Instytutu Ogrodnictwa ze Skierniewic, jest to odmiana 
nr 1 wśród nowych odmian agrestu. 

 Aktualnie w krajowym rejestrze odmian COBORU 
zarejestrowanych jest siedem odmian agrestu (tab. 1). 
Plantatorzy poszukując lepszych odmian chętnie 
sięgają po odmiany spoza doboru, gdyż na rynku 
znajduje się materiał szkółkarski wielu odmian 
oferowany nie tylko przez nasze szkółki, ale 
pochodzący również z importu. W dobie internetu 
producenci mogą nawiązywać kontakt z zagranicznymi 
szkółkami i bezpośrednio u nich zaopatrywać się w 
odmiany uprawiane w innych krajach.  Z tego względu 
coraz więcej odmian nie jest wpisywane do rejestru 
odmian. 

 
 
 
 

Odmiana 
Pocho-
dzenie 

Termin  
zbioru Plenność 

Wielkość 
owoców 

Barwa 
owoców 

Wrażliwość na choroby 

mączniak opadzina 

Niesłuchowski Ukraina wczesny duża duże 
ciemno 

czerwona 
mała/duża średnia 

Hinnonmaki 

Gelb 
Finlandia wczesny średnia małe i średnie żółta mała średnia 

Pixwell Anglia średnio wczesny b. duża małe 
jasno 

czerwona 
mała średnia 

Kamieniar Ukraina średnio wczesny duża średnie 
jasno 

czerwona 
mała średnia 

Martlet Anglia średnio wczesny duża duże 
ciemno 

czerwona 
mała mała 

Rokula Niemcy wczesny duża duże czerwona mała mała 

Krasnoslawiań-

ski 
Rosja wczesny mała średnie 

ciemno 
czerwona 

średnia średnia 

Rolonda Niemcy późny duża średnie czerwona mała średnia 

Misorskij Rosja średnio wczesny duża małe i średnie 
ciemno 

czerwona 
mała mała 

Puszkinskij Rosja wczesny duża średnie żółta mała średnia 

Laskovij Rosja średnio wczesny duża małe i średnie czerwona mała średnia 

Rochus Niemcy średnio wczesny średnia małe i średnie zielona mała średnia 

Ruskos Rosja średnio wczesny mała duże 
ciemno 

czerwona 
mała średnia 

Micurines Niemcy średnio wczesny duża duże zielona mała średnia 

Rolonda Niemcy średnio wczesny duża średnie czerwona mała średnia 

Captivator Kanada późny duża średnie czerwona mała średnia 

Spine Free Anglia późny 
średnia 
i mała 

średnie czerwona mała średnia 

*  Przyjęto następującą skalę wielkości owoców agrestu: owoce małe do 2,70 g; owce średnie - 2,80 – 3,50 g; owoce duże – 3,60 – 
4,50 g; owoce bardzo duże – powyżej 4,50 g 
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Debata „Młodzież wiejska – szanse i wyzwania”  
Spała, 20.09.2014 r. 

 
 
W dniu 20 września 2014 r., w Spale, w przeddzień Do-
żynek Prezydenckich odbyło się Forum Debaty Pu-
blicznej, zorganizowane przez Kancelarię Prezydenta 
RP nt. „Młodzież wiejska - szanse i wyzwania” z udzia-
łem Pierwszej Damy - Pani Anny Komorowskiej. 
Gospodarzem Debaty był minister Dariusz Młotkie-
wicz, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. 

Wykład wprowadzający do debaty pt. „Młodzież 
wiejska i młodzi rolnicy w Polsce i UE” wygłosił profe-
sor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. 
Józef Kania z Instytutu Ekonomiczno-Społecznego – 
Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa. 

 
W debacie udział wzięli:  
– Dariusz Suszyński – Prezes Zarządu Krajowego 

ZMW w Warszawie, 
– Magdalena Misiaszek – koordynator projektów 

unijnych (w tym projektu Podlaskie Inkubatory 
Inicjatyw Ekonomii Społecznej), pracowała w 
Lokalnej Grupie Działania Ziemi Kraśnickiej, 
propagatorka konkursów Młody Przedsiębiorca 
Powiatu Kraśnickiego i Młody Przedsiębiorca 
Województwa Lubelskiego, 

– Piotr Rusiecki – prowadzi 45-hektarowe gospo-
darstwo specjalizujące się w hodowli bydła ras 

mięsnych, półfinalista Ogólnopolskiego Konkur-
su „Rolnik – Farmer Roku”, 

– Barbara Pędzich-Ciach – doradca w zakresie EFS 
i ekonomii społecznej na obszarach wiejskich 
oraz modelu współpracy samorządu z organiza-
cjami pozarządowymi, właścicielka gospodar-
stwa agroturystycznego, Prezes Stowarzyszenia 
Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi, 

– Adrian Piecuch – przedsiębiorca. 
Podzielili się oni swoimi dotychczasowymi sukcesa-

mi i doświadczeniem oraz odpowiadali na 3 zasadnicze 
pytania: 

1. Jakie możliwości rozwoju oferuje 
polska wieś młodym ludziom? 
2. Czy wieś może być innowacyjna i 
atrakcyjna dla młodych ludzi? 
3. Jaka jest rola organizacji pozarządo-
wych w realizacji aspiracji młodych lu-
dzi na wsi? 

Pani Anna Komorowska pogratulowała 
uczestnikom debaty ich siły i zaangażowa-
nia w wykonywaną pracę. „Jestem pod wiel-
kim wrażeniem Państwa dokonań, różne 
przykłady pokazują, jak ważna jest motywa-
cja i chęć do działania” - mówiła Pierwsza 
Dama. Zwróciła Ona również uwagę na 
istotną rolę lokalnych liderów, którzy swo-
im doświadczeniem i osiągnięciami mogą 
motywować innych do podjęcia działań 
przedsiębiorczych. Podkreśliła również to, o 
czym mówił prof. J. Kania, że istotnym dla 
środowisk wiejskich jest odpowiednie wy-
korzystanie możliwości finansowych, jakie 
stwarza Unia Europejska w zakresie rozwo-
ju infrastruktury technicznej i społecznej 

oraz przedsiębiorczości rolniczej i nierolniczej. 
Oto najważniejsze dane statystyczne i wyniki badań 

naukowych realizowanych w Instytucie Rozwoju Wsi i 
Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk przez prof. dr hab. 
Krystynę Szafraniec, zaprezentowane w wystąpieniu 
prof. Józefa Kani: 

Obszary wiejskie, czyli tereny poza administracyj-
nymi granicami miast to ca 92% terytorium Polski i UE. 
W Polsce mieszka na wsi 15 mln ludzi, co stanowi bli-
sko 40% ludności kraju. Ludzi młodych, w wieku do 17 
lat (22,1%) jest tu więcej, niż w miastach (17,5%). Od 
2000 roku obserwujemy w naszym kraju przyrost liczby 

Fot. 1. Pierwsza Dama – Pani Anna Komorowska z uczestnikami debaty  
Źródło: www.ppr.pl 
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ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich. W wo-
jewództwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim i 
świętokrzyskim obserwuje się jednak procesy depopu-
lacyjne. 

Przeciętne dochody na wsi są niższe i stanowią 2/3 
dochodów w mieście. Aż 37% dochodów przeciętnej 
rodziny wiejskiej pochodzi ze świadczeń społecznych i 
socjalnych. Około 60% ludności wiejskiej nie ma 

związku z produkcją rolniczą i użytkowaniem ziemi 
rolniczej, tylko 1/3 mieszkańców wsi żyje głównie z rol-
nictwa i ta liczba stopniowo maleje. 

Jeżeli chodzi o poziom wykształcenia, to w tym za-
kresie następują pozytywne zmiany. Wyniki badań za 
okres 1998-2008 pokazują, że w okresie tym spadł odse-
tek ludzi mających tylko podstawowe wykształcenie z 
60,9% do 33,6% i wzrósł odsetek ludności z wykształ-
ceniem zasadniczym zawodowym z 24,2% do 33,6%, 
średnim z 13,1% do 25,3% i wyższym z 1,8% do 7,5%. 
Należy przy tym podkreślić, że odsetek ludności wiej-
skiej z wykształceniem wyższym jest jednak trzykrotnie 
niższy, niż w miastach. 

Z badań prof. K. Szafraniec wynika, że oferta eduka-
cja na wsi – mimo wielu pozytywnych zmian w tym 
środowisku nadal pozostaje ofertą uboższą. Wśród 
przyczyn tego stanu rzeczy dostrzega się niską po-
wszechność wychowania przedszkolnego wśród dzieci 
3-5 lat, gorsze wyposażenie techniczne szkół podsta-
wowych i nieco słabszy poziom nauczania. Młodzież 
wiejska stanowi 21% ogółu studentów w uczelniach 
zlokalizowanych w tradycyjnych ośrodkach akademic-
kich i 35% w nowych ośrodkach, gdzie powstały pry-
watne i państwowe szkoły zawodowe. Preferuje ona 
kierunki studiów tradycyjne, prowadzące do konkret-
nego zawodu, np. nauczycielskiego. 

Młodzież wiejska wyraźniej pielęgnuje w sobie cechy 
specyficzne dla tradycji, a więc jest w odniesieniu do 
młodzieży miejskiej bardziej skromna, rodzinna, reli-
gijna, oszczędna i zaradna. 

Młodzi ludzie mieszkający na wsi w 45% nie widzą 
tu dla siebie perspektywy życia, niemniej jednak są 
bardziej optymistycznie nastawieni do tej decyzji, niż 
starsi mieszkańcy, którzy aż w 60% nie widzą perspek-

tyw życia na wsi dla ludzi młodych. 
Wśród młodzieży wiejskiej są rolnicy w 

wieku 18-35 lat. Gospodarka przez nich pro-
wadzona to ca 9% powierzchni gruntów 
rolnych i ca 9% wartości produkcji standar-
dowej w UE. W Polsce jest ich najwyższy 
odsetek, bo aż 14,7%, co stawia nasz kraj na 1 
miejscu w UE (średnia dla UE-27 to 7,5%) i 
stwarza szansę na olbrzymią konkurencyj-
ność naszego rolnictwa w najbliższej przy-
szłości. Gospodarstwa w UE prowadzone 
przez młodych rolników osiągają wyższą od 
średniej o 40% wartość produkcji standar-
dowej. Posiadają wyższą średnią powierzch-
nię użytków rolnych (o 37%) i wyższe zaso-
by pracy (o 26%). Są również lepiej wy-
kształceni. Ich słabością jest natomiast brak 
dostępu do zasobów ziemi rolniczej oraz to, 
że aż 70% spośród nich prowadzi gospodar-
stwa rolne o powierzchni mniejszej niż 10 
ha. 

Efektem debaty były następujące wnioski: 
1) Młodzież wiejska dorasta w mniej ko-

rzystnych warunkach materialnych i społeczno-
kulturowych, odbiera gorszej jakości edukację i po-
dejmuje naukę zazwyczaj w szkołach rolniczych o 
tamtejszym profilu dostępu – zawodowe lub niższej 
rangi LO; 

2) Aspiracje i kariery edukacyjne młodzieży wiejskiej 
znacznie częściej niż niegdyś, ale rzadziej niż wśród 
miejskich równolatków, obejmują studia wyższe – 
dobierane zazwyczaj według klucza większej do-
stępności; 

3) Współczesna młodzież wiejska mentalnie zbliżona 
jest do młodzieży miejskiej; 

4) Problemem jej jest to, że jej rozbudowane aspiracje 
życiowe nie mogą jak na razie znaleźć ujścia ani w 
systemie gospodarczym Polski ani na wsi; 

5) Stagnacja gospodarcza może spowodować wzrost 
ukrytego bezrobocia, sukcesję słabych ekonomicz-
nie gospodarstw oraz rozdrobnienie areału gospo-
darstw. 

Całość debaty można zobaczyć pod adresem:  
http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/potencjal-obsza 
row-wiejskich-szansa-rozwoju-/aktualnosci/art,34, fo-
rum-debaty-publicznej-mlodziez-wiejska-szanse-i-
wyzwania.html. 

 
mgr Agnieszka Tworzyk

Fot. 2. Uczestnicy Forum Debaty Publicznej  
nt. „Młodzież wiejska - szanse i wyzwania”   

Źródło: www.ppr.pl 
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Jan Boczkowski 
 

Stosowanie środków ochrony roślin – szkolenia dla rolników 
 

 
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego 
wraz z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolnicze-
go w Karniowicach zawiązało konsorcjum, które w 
VIII edycji konkursów ogłoszonych przez FAPA bę-
dzie realizować projekt pt. „Szkolenia w zakresie 
stosowania środków ochrony roślin z uwzględ-
nieniem zasad integrowanej ochrony w woje-
wództwie małopolskim”. Projekt ten realizowany 
jest w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla 
osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” (PROW 
2007-2013). Celem projektu jest podniesienie wiedzy i 
umiejętności profesjonalnych użytkowników stosują-
cych środki ochrony roślin poprzez poprawę efektyw-
ności i bezpieczeństwa ich stosowania z uwzględnie-
niem integrowanej ochrony roślin w celu poprawy 
środowiska, zwiększenia bezpieczeństwa żywności i 
zdrowotności ludzi oraz spełnienia wymogów i norm 
prawnych krajowych i unijnych w tym zakresie. 

W projekcie zaplanowano 25 dwudniowych szko-
leń podstawowych i 235 jednodniowych  szkoleń 
uzupełniających na terenie województwa małopol-
skiego, we wszystkich 19 powiatach. Szkolenia będą 
obejmowały grupy 25-osobowe, co pozwoli na opty-
malny kontakt wykładowcy z uczestnikami, łącznie 
projektodawca przewiduje przeszkolenie 6 500 osób. 
Szkolenia dla beneficjentów będą całkowicie bez-
płatne, realizowane w 10 punktach szkoleniowych 
naszego województwa, tak aby każdy zainteresowany 
miał możliwie najłatwiejszy do nich dostęp. Celem 
szkoleń – zarówno podstawowego jak i uzupełniają-
cego – jest przekazanie wiedzy z zakresu bezpiecz-
nego stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy.  

Szkolenia przeprowadzone zostaną zgodnie z pro-
gramami opracowanymi odrębnie dla szkoleń pod-
stawowych i uzupełniających. Programy szkoleń za-
mieszczone są  w załączniku 4 lit. a) i b) rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 8 ma-
ja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków 
ochrony roślin. 

Szkolenia zostały zaplanowane w okresach: paź-
dziernik – listopad 2014 oraz grudzień 2014 – marzec 
2015. Każde szkolenie składa się z części teoretycznej 
i praktycznej. Zajęcia teoretyczne realizowane będą 
w formie wykładów z wykorzystaniem środków au-
diowizualnych (prezentacje multimedialne, filmy) 
oraz prezentacji modelowego zestawu środków 
ochrony indywidualnej. Tematyka dotycząca techni-

ki ochrony roślin przeprowadzona zostanie w formie 
wykładów i zajęć praktycznych. Uczestnicy będą 
mieli możliwość zapoznania się z modelowym ze-
stawem części wykorzystywanych w modernizacji 
sprzętu przeznaczonego do stosowania środków 
ochrony roślin i przyrządami do jego regulacji (sto-
per, taśma miernicza, kalkulator, cylindry miarowe i 
wiatromierz).   

W celu prawidłowej realizacji zajęć praktycznych 
zapewniony jest wynajem pomieszczeń umożliwiają-
cych przeprowadzenie ćwiczeń z wykorzystaniem 
sprzętu przeznaczonego do stosowania środków 
ochrony roślin (w tym opryskiwacz ciągnikowy od-
powiednio polowy lub sadowniczy wraz z ciągni-
kiem). Celem zajęć praktycznych jest nabycie przez 
słuchaczy umiejętności kalibracji opryskiwacza, co 
ma ogromny wpływ na dokładne aplikowanie środ-
ków ochrony roślin.  

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają komplet 
materiałów szkoleniowych wraz z broszurą, będą 
mieli zapewnione wyżywienie i zwrot kosztów do-
jazdu.  

Każde szkolenie kończy się egzaminem w formie 
pisemnego testu, w celu sprawdzenia znajomości 
zagadnień objętych programem szkolenia. Egzaminy 
przeprowadzone będą przez 3-osobowe komisje po-
wołane przez organizatora i zatwierdzone przez Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa. Po zdanym egzaminie każdy uczestnik otrzyma 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie 
ochrony roślin (zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie 
szkoleń w zakresie środków ochrony roślin Dz. U. 
poz. 554). Jest ono ważne przez 5 lat.  

W projekcie przewidziano szerokie działania pro-
mocyjne: plakaty informacyjne, ulotki, ogłoszenia w 
periodykach MSDR i MODR oraz prasie lokalnej. 
Zaplanowano również spoty reklamowo-
informacyjne w lokalnym radio i telewizji. 

Szczegółowe informacje na temat zapisów na 
szkolenia uzyskać można bezpośrednio w biurach 
powiatowych Małopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego lub na stronach internetowych Partnerów 
Konsorcjum: www.msdr.edu.pl oraz www.modr.pl. 

 
mgr inż. Jan Boczkowski 

Kierownik Projektu 
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