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Szanowni Czytelnicy, 

W bieżącym numerze kwartalnika Wieś i Doradztwo 
znajdą Państwo interesujący artykuł mówiący o perspek-
tywach wspierania rolników poprzez instytucje będące 
częścią składową systemów AKIS (system wiedzy oraz 
informacji i innowacji w rolnictwie). Zawiera on wybra-
ne wnioski będące konkluzją zakończonego tematu ba-
dawczego prowadzonego w latach 2012-2015 w ramach 7 
Programu Ramowego UE pt. „Prospects for Farmers 
Support: Advisory Services for European AKIS”.  

Kontynuacją cyklu prezentującego systemy doradztwa 
rolniczego w krajach Unii Europejskiej jest artykuł za-
wierający opis systemów doradztwa rolniczego we Wło-
szech – używamy tu celowo liczby mnogiej, ponieważ 
każdy region Włoch ma swobodę w budowaniu i organi-
zacji systemu doradztwa rolniczego i z tej swobody ko-
rzysta. Istnieje wprawdzie wiele charakterystycznych 
cech wspólnych tych systemów, jednak zauważymy także 
znaczące różnice zarówno w organizacji, jak i finanso-
waniu usług doradczych w poszczególnych regionach.    

W oddawanym Państwu numerze jest też kontynuacja – 
w pewnym sensie – tematyki organizowania się rolników 
w Polsce, lecz tym razem w formie dyskusji nad rolą 
spółdzielczości w wieloaspektowym rozwoju gospodar-
czym kraju. Tłem do tej dyskusji jest odniesienie do histo-
rycznej i współczesnej roli spółdzielczości w gospodar-
kach narodowych w świecie, a zarazem brak jedno-
znacznego określenia stosunku władz RP odnośnie istoty 
i miejsca spółdzielczości w gospodarce narodowej (brak 
nowego prawa spółdzielczego uwzględniającego tenden-
cje zmian gospodarczych w kraju i na świecie). 

Co zmieni przyjęty w sierpniu 2014 roku przez Radę Mi-
nistrów Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecz-
nej? To kolejny artykuł przybliżający czytelnikom eko-
nomię społeczną poprzez prezentację dokumentu pro-
gramowego, który wyznacza kluczowe kierunki inter-
wencji publicznej mające służyć tworzeniu jak najlep-
szych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że KPRES jest programem rozwoju, a nie pro-
gramem operacyjnym. Stąd nie idą za nim żadne kon-
kretne środki finansowe, które w sposób bezpośredni 
prowadzić będą do realizacji nakreślonych w nim celów. 
Jakie zatem będą źródła finansowania przedsięwzięć 
realizowanych zgodnie z celami KPRES? Zapraszamy 
do lektury artykułu. 

Zarząd i Rada MSDR 

 
 
 
 

 

 

DORADZTWO I EDUKACJA 

 

Józef Kania, Krystyna Vinohradnik, Agnieszka Tworzyk 

Perspektywy Wspierania Rolników: Instytucje Dorad-

cze w Europejskim Systemie Wiedzy i Informacji Rolni-

czej – AKIS (Wybrane wnioski)          2 

 

Krystyna Vinohradnik 

Doradztwo rolnicze w strukturze AKIS we Włoszech     7 

 

Tomasz Wojewodzic, Paweł Zadrożny 

Eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Rolniczych, Hańczowa 2015             13 

 

EKONOMIA 

 
Bronisław Brzozowski  

Spółdzielczość w Polsce na rozdrożu             15 

 

Joanna Brzozowska-Wabik 

Programowanie rozwoju ekonomii społecznej  

w Polsce                    19 

 

EKOLOGIA I OCHRONA KRAJOBRAZU 

 

Maciej Wierzbicki 

Ogrody działkowe na obszarach zurbanizowanych     25 

 

TECHNOLOGIA PRODUKCJI 

 
Magdalena Kapłan, Janusz Suszyna 

Uprawa winorośli w Polsce                                              37 

 

KRONIKA MSDR 

 

Jan Boczkowski             

Podsumowanie projektu szkoleniowego „Stosowanie 

środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad inte-

growanej ochrony w województwie małopolskim”     42 

 

Informacje                            44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



DORADZTWO I EDUKACJA NR 1-2(82-83)/2015 

 

2 WiD 

Kluczowe pojęcia 

� AKIS – Agricultural Knowledge and Innovation System: 
koncepcja systemu, który łączy ludzi i instytucje w celu 
promowania wzajemnego uczenia się, generowania, 
dzielenia i wykorzystywania technologii, wiedzy i in-
formacji związanych z rolnictwem. System ten łączy 
rolników, edukatorów związanych z rolnictwem, bada-
czy i doradców w celu wykorzystania wiedzy i informa-
cji z różnych źródeł dla poprawy poziomu życia. 

� Badania przeprowadzone w projekcie PRO AKIS skon-
centrowane były na inwentaryzacji rolniczych organi-
zacji doradczych działających w ramach struktury Sys-
temu Wiedzy i Informacji Rolniczej (AKIS). 

� Rolnicze organizacje doradcze: Wszystkie organizacje, 
które umożliwiają rolnikom wspólne rozwiązywanie 
problemów związanych z zarządzaniem gospodar-
stwem rolnym poprzez tworzenie ścisłych relacji ze 
swoimi doradcami tak, aby wytworzyć nową wiedzę i 
wzmocnić umiejętności. 

� Perspektywa infrastruktury AKIS obejmuje analizę 
instytucji i uregulowań legislacyjnych (polityka społecz-
na, organy koordynujące), ale również inwestycje ma-
terialne i niematerialne (wydatki na prace badawczo-
rozwojowe i stacje eksperymentalne) wspomagające 
AKIS. 

 
 
Józef Kania, Krystyna Vinohradnik, Agnieszka Tworzyk 
 

Perspektywy Wspierania Rolników:  

Instytucje Doradcze w Europejskim Systemie Wiedzy  

i Informacji Rolniczej – AKIS 
Wybrane wnioski 
 
 
 

Wprowadzenie 

 
Artykuł przedstawia wybrane wnioski z badań prowa-
dzonych w ramach projektu „Prospects for Farmers 
Support: Advisory Services in European AKIS“ (projekt 
realizowany w latach 2013-2015 w ramach 7 Programu 
Ramowego 7PR). Zaprezentowano tu wielowymiarowe 
ramy prowadzonej analizy struktury AKIS, przegląd 
systemów wiedzy i informacji rolniczej (AKIS w Euro-
pie), opisano studia przypadków badane w ramach 
projektu oraz najważniejsze rezultaty projektu. 
 
Wielowymiarowe podejście w gromadzeniu 
wiedzy w europejskim AKIS 

  
Między naukowcami i kreatorami polityki gospo-

darczej istnieje szeroko rozumiany konsensus na te-
mat tego, że wiedza jest kluczowym zasobem wspiera-
jącym europejskie rolnictwo w podejmowaniu współ-
czesnych wyzwań stawianych m.in. przez: globalną 
konkurencję, bezpieczeństwo żywności, zdrowie ludzi, 
zwierząt i roślin czy wymogi ochrony środowiska. 
Unia Europejska w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 
wspiera organizacje świadczące usługi doradcze w 
rolnictwie, czego przykładem są działania: Wsparcie 
Systemu Doradztwa Rolniczego (FAS) oraz Współpra-
ca – tworzenie sieci europejskich partnerstw na rzecz 
innowacji (EIP). Jednakże stan aktualnej wiedzy doty-
czącej tych usług jest niepełny i obejmuje zmiany za-
chodzące w ich finansowaniu, organizacji doradztwa, 
metodach doradczych, efektywności usług doradczych 
w rolnictwie i środowisku wiejskim. 

Celem projektu badawczego PRO AKIS było wy-
pełnienie luki w zakresie tej wiedzy i udzielenie od-
powiedzi na pytania: Jak i z jakich źródeł mogą rolnicy 
uzyskać wiarygodną i odpowiednią wiedzę, informacje 
i wsparcie, aby stale się rozwijać, skutecznie rozwią-
zywać problemy oraz w porę reagować na zewnętrzne 
oczekiwania i wykorzystywać nadarzające się możli-
wości rozwoju? 

 

 
Przegląd literatury 
Opierając się na literaturze przedmiotu badań 

określono alternatywne ramy analizy i kluczowe poję-
cia stosowane we wcześniejszych badaniach dotyczą-
cych AKIS (patrz http://www.proakis.eu/objectives). 
Ponadto omówiono metody, stosowane w ocenie sku-
teczności rolniczych usług doradczych. Niektóre z 
tych metod (jak wynika z przeglądu literatury), zasto-
sowano wcześniej w dwu głównych tematach badaw-
czych, a mianowicie: Szkodliwość działania pestycy-
dów na pracowników gospodarstw rolnych oraz Dys-
kryminacja ze względu na płeć. 
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Konsultacje z interesariuszami
Dokonana inwentaryzacja systemów AKIS w 27 

krajach UE oraz rezultaty studiów przypadków były 
przedmiotem debat przez członków Komitetu Ster
jącego oraz zostały przedstawione i poddane pod dy
kusję w czasie regionalnych warsztatów z udziałem 
różnych ekspertów i interesariuszy. 

 

AKIS w Europie: Przegląd systemów wiedzy
i informacji rolniczej 

 
Badania wykazały duże zróżnicowanie AKIS i o

ganizacji doradztwa rolniczego w Unii Europejskiej; 
każdy kraj rozwinął system dostosowany do poziomu 
rozwoju ekonomicznego, potrzeb rolnictwa i uczes
niczących w nim interesariuszy instytucjonalnych i 
indywidualnych. W państwach feder
zdecentralizowanych dotyczy to również poziomu 
regionalnego, zatem na przykład w Niemczech, Wie
kiej Brytanii i Belgii, inwentaryzacja AKIS wykazała 
charakterystyczne, odrębne cechy dla każdej jednostki 
administracyjnej kraju. 

W większości krajów sektor publiczny funkcjonuje 
jako jednostka dostarczająca informacje, porady i 
środki finansowe. Jednostki badawcze i edukacyjne 
(zarówno prywatne, jak i publiczne) tworzą wiedzę i 
inspirują innowacje, zapewniają dostęp do informacji i 
- w wielu krajach – również doradztwo. Sektor pr
watny jest szeroko reprezentowany w AKIS poprzez 
wiele tysięcy konsultantów, którzy działają niezależnie 
(np. Włochy) lub jako część dużej organizacji dora
czej (np. Szwecja), która może działać w oparciu o 
organizacje rolników (np. Finlandia).

Istniejący trend to decentralizacja i fragmentacja 
(pionowa i pozioma) instytucji doradczych (np. Gr
cja, Portugalia, Włochy, Hiszpania), częściowo w w
niku komercjalizacji oraz prywatyzacji publicznych 
usług doradczych. Łączy się to z nasiloną konkurencją 
pomiędzy dostarczycielami usług doradczych, świa
czącymi identyczny zakres usług, jak również poj
wieniem się nowych dostarczycieli usług takich jak 
organizacje pozarządowe, organizacje rolników i pr
watni doradcy. We Francji np. organizacje rolników w 
postaci izb rolniczych, odgrywają wiodącą rolę. Org
nizacje pozarządowe nie odgrywają raczej istotnej roli 
w AKIS w większości krajów objętych badaniem. Bi
rąc pod uwagę instytucjonalną różnorodność, koord
nacja przepływu wiedzy pomiędzy ogniwami AKIS jest 
kluczowa dla owocnej współpracy. Jednak w niekt
rych krajach (np. Grecja, Polska, Portugalia) nie ma 
organów koordynujących ogniwa AKIS.

Generalnie, europejskie systemy AKIS charakt
ryzuje instytucjonalny pluralizm
nie musi, być powiązany z fragmentacją (patrz 
Projekt PRO AKIS pozwolił także na przedyskutowanie 
wyników badań z wieloma przedstawicielami struktur 
AKIS w czasie trzech regionalnych warsztatów, zorg
nizowanych w roku 2014 w Danii, Francji i Polsce. 

 

Tabela 1. Typy dominujących organizacji doradczych 
w krajach UE-27 

Konsultacje z interesariuszami 
Dokonana inwentaryzacja systemów AKIS w 27 

krajach UE oraz rezultaty studiów przypadków były 
zez członków Komitetu Steru-

jącego oraz zostały przedstawione i poddane pod dys-
kusję w czasie regionalnych warsztatów z udziałem 
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również doradztwo. Sektor pry-
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niku komercjalizacji oraz prywatyzacji publicznych 

z nasiloną konkurencją 
pomiędzy dostarczycielami usług doradczych, świad-
czącymi identyczny zakres usług, jak również poja-
wieniem się nowych dostarczycieli usług takich jak 
organizacje pozarządowe, organizacje rolników i pry-

anizacje rolników w 
postaci izb rolniczych, odgrywają wiodącą rolę. Orga-
nizacje pozarządowe nie odgrywają raczej istotnej roli 
w AKIS w większości krajów objętych badaniem. Bio-
rąc pod uwagę instytucjonalną różnorodność, koordy-

y ogniwami AKIS jest 
kluczowa dla owocnej współpracy. Jednak w niektó-
rych krajach (np. Grecja, Polska, Portugalia) nie ma 
organów koordynujących ogniwa AKIS. 

europejskie systemy AKIS charakte-
ryzuje instytucjonalny pluralizm, który może, ale 

musi, być powiązany z fragmentacją (patrz ryc. 1). 
Projekt PRO AKIS pozwolił także na przedyskutowanie 
wyników badań z wieloma przedstawicielami struktur 
AKIS w czasie trzech regionalnych warsztatów, zorga-
nizowanych w roku 2014 w Danii, Francji i Polsce.  

 
W efekcie inwentaryzacja AKIS jest niezwykle prz

datna do oceny sytuacji danego kraju (patrz tab. 1). 
Struktura i działanie AKIS nie są jednak znane p
wszechnie, zwłaszcza wśród praktyków i kreatorów pol
tyki, a jego praktyczne wykorzystanie jest ogranic

 
 
 

Typ dominującej 
organizacji doradczej

Publiczna 

Prywatna 

Organizacje rolników/ 
Izby rolnicze 

Publiczna/Prywatna 

Publiczna/Prywatna/ 
Organizacje rolników 

Publiczna/Organizacje rolników

Uwaga: Kraje z izbami rolniczymi zostały ozna
ką. Chorwacja nie została uwzględniona.
 
 
 

Ryc. 1. Przykładowy schemat AKIS
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Typy dominujących organizacji doradczych 

W efekcie inwentaryzacja AKIS jest niezwykle przy-
datna do oceny sytuacji danego kraju (patrz tab. 1). 
Struktura i działanie AKIS nie są jednak znane po-
wszechnie, zwłaszcza wśród praktyków i kreatorów poli-
tyki, a jego praktyczne wykorzystanie jest ograniczone. 

Typ dominującej  
organizacji doradczej 

Kraj 

Bułgaria  
Grecja  
Węgry* 
Irlandia  
Łotwa*  
Polska*  
Rumunia*  
Słowacja* 
Estonia 
Holandia* 
Austria*  
Belgia  
Cypr  
Dania  
Finlandia  
Francja*  
Litwa*  
Portugalia 
Słowenia*  
Hiszpania  
Szwecja 
Republika Czeska* 
Wielka Brytania 
Niemcy*  
Włochy  
Malta 

Publiczna/Organizacje rolników Luksemburg* 

Uwaga: Kraje z izbami rolniczymi zostały oznaczone gwiazd-
ką. Chorwacja nie została uwzględniona. 

Przykładowy schemat AKIS - Polska, 2014 
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AKIS w Europie: Organizacje doradztwa  
rolniczego 

 
Rolnicze organizacje doradcze to wszystkie organi-

zacje, które umożliwiają rolnikom rozwiązywanie ich 
problemów na poziomie gospodarstwa, poprzez two-
rzenie wzajemnych relacji usługowych rolnika z do-
radcą, których celem jest tworzenie nowej wiedzy i 
wzmacnianie umiejętności. Kraje europejskie różnią 
się znacznie pod względem sposobu, w jaki organizują 
rolnicze usługi doradcze. W celu umożliwienia prze-
glądu różnych typów organizacji doradczych w po-
szczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej 
w charakterystyce wzięto pod uwagę dominujące w 
danym kraju organizacje świadczące usługi doradcze. 
Taka typologia może zostać wykorzystana jako pod-
stawa analizy i oceny usług doradczych w poszczegól-
nych krajach i do wyjaśnienia efektów dyskusji o rela-
tywnych zaletach poszczególnych dostarczycieli usług 
doradczych. 

Dlatego też realizatorzy projektu PRO AKIS za-
stosowali uproszczoną typologię, gdzie dominujący 
dostarczyciel usług został zidentyfikowany i skatego-
ryzowany zgodnie z typami “publiczny”, “prywatny”, 
“oparty na organizacji rolników” i “inne organizacje 
pozarządowe”. W żadnym kraju główną organizacją 
doradczą nie była organizacja zaliczająca się do kate-
gorii “inne organizacje pozarządowe”. Niemniej jed-
nak, natrafiono na kategorie hybrydowe. 

Przykładowo, izby rolnicze można sklasyfikować 
jako część sektora publicznego lub organizacje trze-
ciego sektora (oparte na organizacji rolników). Innym 
przykładem są prywatne firmy doradcze będące wła-
snością związku zawodowego rolników i prywatne 
uczelnie wyższe udzielające konsultacji odpłatnie. 

Najlepszym sposobem poradzenia sobie z tą różno-
rodnością było opisanie i scharakteryzowanie każdego 
systemu doradztwa w odniesieniu do: a) rodzaju do-
starczyciela usług doradczych i b) źródeł finansowania 
instytucji doradczych (raporty dla poszczególnych 
krajów: www.proakis.eu/countryreports). 

W większości krajów UE dominującą organizacją 
doradczą jest organizacja oparta na organizacji rolni-
ków (11 krajów) lub organizacja publiczna (8 krajów). 
Nie uniemożliwia to innym rodzajom organizacji, np. 
sektora prywatnego, aktywnie uczestniczyć w świad-
czeniu usług doradczych. Mieszankę dominujących 
organizacji można znaleźć w krajach federacyjnych 
lub zdecentralizowanych (Niemcy, Wielka Brytania, 
Włochy), ale, co ciekawe, również w stosunkowo nie-
wielkich państwach (Malta, Luksemburg). Kolejnym 
wnioskiem jest to, że izby rolnicze istnieją w 13 kra-
jach, nie wszędzie jednak pełnią rolę głównej organi-
zacji doradczej. 

Projekt PRO AKIS stworzył pierwszą rzetelną bazę 
danych instytucji doradczych w obrębie 27 krajów 
Unii Europejskiej. 

Efektywność instytucji doradczych w odpo-
wiedzi na potrzeby drobnych rolników (studia 
przypadków z Bułgarii, Polski, Portugalii oraz 
Wielkiej Brytanii) 

 
Wyzwania 
Wyzwania stawiane instytucjom doradczym przez 

drobnych rolników wiążą się przede wszystkim z szero-
kim zakresem tematycznym i wymaganiami związany-
mi z doskonaleniem wiedzy, niezbędnej do prowadze-
nia ich gospodarstw. Gospodarstwa małe charakteryzu-
ją się często zdywersyfikowaną działalnością produk-
cyjną, ograniczonym dostępem do dotacji UE, trudno-
ściami w spełnianiu wymogów wzajemnej zgodności 
oraz dywersyfikacją dochodów. Ze względu na ograni-
czone możliwości finansowe małych gospodarstw rol-
nych, potrzebni są lokalni dostarczyciele usług dorad-
czych, zapewniający je nieodpłatnie lub po przystęp-
nych cenach. Drobni rolnicy polegają na lokalnej wie-
dzy ukrytej, szczególnie w przypadku produkcji towa-
rowej, ale wiedza ta jest jednak często nieaktualna. 
Drobni rolnicy niechętnie zwracają się do doradcy o 
poradę, ponieważ obawiają się kar związanych z niesto-
sowaniem się przez nich do obowiązujących przepisów. 
Z tego powodu potrzebne są działania umożliwiające 
rolnikom bezpieczne uaktualnianie wiedzy. 

 
Studia przypadków 
Badaniami objęto drobnych rolników i ich dorad-

ców w Bułgarii (Południowo-Środkowy Region, koło 
Plovdiv), Wielkiej Brytanii (dzierżawcy na zachodzie 
Szkocji), Polsce (gospodarstwa agroturystyczne w 
Karpatach) i Portugalii (nowi producenci jagód). 

Mała skala i niska rentowność tych gospodarstw jest 
wyzwaniem dla publicznych instytucji doradczych, któ-
re w coraz większym stopniu opierają swą działalność 
na modelu opłaty za usługę doradczą. Bez dodatkowe-
go wsparcia władz, korzystanie z komercyjnego doradz-
twa jest dla nich zbyt kosztowne. W regionach zdomi-
nowanych przez drobne gospodarstwa rolne coraz 
mniej prywatnych firm zajmuje się doradztwem rolni-
czym. W niektórych przypadkach, drobni rolnicy po-
szukują “bezpłatnej” porady udzielanej przez dostaw-
ców konkretnych środków produkcji (oferujących za-
kup wraz z usługą doradczą). Rolnicy częściej zgłaszają 
się do publicznych instytucji doradczych w celu uzy-
skania pomocy w zakresie wniosków o dopłaty i sub-
wencje, niż w celu uzyskania określonej porady. 

Studia przypadków pokazują: 
• Pluralistyczną działalność doradczą dotyczącą 

m.in. działalności pozarolniczej i dywersyfikacji 
gospodarstw; 

• Nawiązywanie bezpośrednich kontaktów i niefor-
malne porady wymieniane wśród interesariuszy; 

• Zwiększenie ilości biurokratycznych obowiązków 
w administracji publicznej i organizacjach rolni-
ków kosztem dostarczania specjalistycznych usług 
doradczych; 
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Studia przypadków – zidentyfikowane potrzeby: 

� Konieczność ciągłego uczenia się i szkolenia zarówno 
doradców, jak i rolników; 

� Dostosowanie szkoleń do potrzeb prywatnych organi-
zacji doradczych i dostawców środków produkcji; 

� Opracowanie strategii średniookresowych wspierają-
cych działalność i rozwój nowych drobnych gospo-
darstw; 

� Stosowanie metod doradczych, które czerpałyby, a 
zarazem wzmacniały lokalną wiedzę ukrytą, posiadaną 
przez lokalnych liderów; 

� Istnienie lokalnych i dostępnych organizacji dorad-
czych, dostosowanych do istniejących tam specyficz-
nych potrzeb; 

� Koncentracja prac badawczo-rozwojowych, odpowia-
dających rosnącemu zapotrzebowaniu drobnych rolni-
ków na wiedzę. 

Studia przypadków – najważniejsze efekty: 

� Zarówno drobni, jak i działający na dużą skalę rolnicy w 
Bułgarii otrzymują informacje od organizacji badaw-
czych, np. poprzez osobisty kontakt w czasie organi-
zowanych imprez. Podczas gdy drobni rolnicy opierają 
się na nieformalnych i pośrednich źródłach wiedzy, rol-
nicy działający na większą skalę korzystają z formalnych 
konsultantów i naukowców. Lokalizacja gospodarstwa 
w odniesieniu do ośrodków administracyjnych wpływa 
na dostęp do porady; 

� Ani rolnicy, ani pracownicy nauki w Bawarii nie dążą do 
bliższych kontaktów i bezpośredniej wymiany wiedzy. 
Potrzeby badawcze rolników wydają się być wystarcza-
jąco uwzględnione w ramach wielopoziomowego i wie-
lo-jednostkowego AKIS w Bawarii; 

� We Francji relacja rolnik-doradca jest wciąż potrzebna 
do zintegrowania heterogenicznej wiedzy i wspierania 
decyzji rolników, ale DTS jako nowe wspólne zasoby 
poznawcze mogą mieć duży wpływ na zaplecze insty-
tucji doradczych i redukcję wkładu własnego w sektor 
badań i rozwoju (B+R) w ramach AKIS; 

� Rezultatem współpracy badaczy, doradców i rolników 
w gospodarstwach demonstracyjnych jest generowa-
nie nowej wiedzy, jej rozpowszechnianie i adaptowanie 
do praktycznego zastosowania. 

• Aktywne poszukiwanie przez nowych drobnych 
rolników wiedzy z wielu różnych źródeł i znaczne 
podnoszenie poziomu swojej wiedzy; 

• Częste oderwanie zakresu badań akademickich od 
potrzeb praktyki rolniczej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdolność współpracy instytucji doradczych 
i badawczych celem zaspokojenia potrzeb 
w zakresie wiedzy rolników (studia przypadków 
z Bułgarii, Francji, Niemiec i Polski) 

 
Wyzwania 
Kluczowym czynnikiem pomyślnego rozwoju inno-

wacji oraz przepływu informacji są ścisłe i dobrze funk-
cjonujące powiązania między badaniami i praktyką, 
czyli między głównym źródłem wiedzy a korzystający-
mi z niej producentami. Tworzenie oraz utrzymywanie 
takich powiązań to tradycyjne funkcje organizacji do-
radczych. Zwiększające się zróżnicowanie jednostek 
AKIS z jednej strony i ograniczanie publicznych fundu-
szy na badania i rozwój w rolnictwie z drugiej strony, 
nadają tym pośredniczącym funkcjom jeszcze większe 
znaczenie. Możliwości bezpośredniego łączenia badań i 
praktyki w Europie mogą zapewnić nowe technologie 
(np. ICT), nowe jednostki (brokerzy wiedzy, pośredni-
cy) oraz nowe polityki publiczne (np. EIP Agri). Czy w 
tym kontekście nadal istnieje rola dla organizacji do-
radztwa rolniczego? 

 
Studia przypadków 
Obszary wzajemnego oddziaływania między bada-

niami rolniczymi i praktyką zbadano w czterech przy-
padkach. 

W Bułgarii, dla określenia mechanizmów wprowa-
dzania wiedzy z badań naukowych do praktyki, zostały 
wybrane trzy instytuty naukowe, jedna stacja ekspery-
mentalna i Uniwersytet Rolniczy w Plovdiv. W przy-
padku Niemiec wybrany został AKIS w Bawarii, gdzie 

instytucje doradcze zostały niedawno poddane refor-
mie przekształcającej je z jednostek czysto publicznych 
w połączony system doradczy, który obejmuje zarówno 
prywatnych, jak i publicznych doradców. We Francji 
zbadano rozwój narzędzi wspierających podejmowanie 
decyzji (DST) w różnych publicznych i prywatnych or-
ganizacjach badawczych. Narzędzia te pozwalają na 
dostarczanie naukowej wiedzy bezpośrednio rolnikom 
by rozwiązywać ich problemy (np. czy na danym polu 
występują szkodniki? Jaką zastosować dawkę azotu, 
kiedy i gdzie?). W Polsce analizie poddano gospodar-
stwa demonstracyjne, które pełnią różne funkcje w sys-
temie wiedzy: są miejscami, gdzie prowadzone są ba-
dania, organizowane szkolenia, wizyty studyjne oraz 
warsztaty, zarówno dla rolników, jak i doradców oraz 
pracowników nauki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rolnicze sieci innowacji wzmacniające umie-
jętności rolników w zakresie innowacyjności, 
we współpracy z innymi organizacjami wiej-
skimi (studia przypadków Niemiec, Włoch, Portu-
galii i Wielkiej Brytanii) 

 
Wyzwania 
Europejskie Partnerstwo na rzecz Innowacji “Wydaj-

ne i zrównoważone rolnictwo” stosuje podejście syste-
mowe do innowacji, traktując innowację po części jako 
wynik procesu interaktywnego uczenia się przez wielu 
uczestników tworzonych sieci wiedzy. Pytanie badaw-
cze to: jak stworzyć i utrzymać te sieci wiedzy i jak łą-
czą się one z istniejącą infrastrukturą wiedzy i organi-
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Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Instytut Ekonomiczno-Społeczny 

Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa  
 

dr inż. Krystyna Vinohradnik 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie  

Studia przypadków – najważniejsze efekty: 

� Badane sieci przyczyniły się do zwiększenia produk-
tywności, zrównoważonego rozwoju i rentowności 
stanowiącej zasadniczy cel dla rolników; wiejskie sieci 
poszerzyły cele związane z inteligentnym, społecznym i 
zrównoważonym rozwojem; 

� Sieci uzupełniają istniejące organizacje doradcze po-
przez zaangażowanie pracowników nauki, ekspertów, 
doświadczonych doradców oraz innych uczestników; 

� Sieci mogą wypełnić luki w AKIS (AKIS) wynikające ze 
słabości strukturalnych oraz z uwagi na zmniejszenie 
inwestowania w doradztwo w sektorze publicznym; 

� Sieci rolnicze pokazały wzorce drobnych innowacji, 
oparte na ciągłych, choć marginalnych ulepszeniach 
praktyk rolniczych i działań biznesowych. Te innowacje 
są wzmacniane przez łączenie jawnej i ukrytej wiedzy 
oraz nieformalne i profesjonalne relacje między uczest-
nikami sieci. 

zacjami doradczymi, w szczególności w krajach, gdzie 
rządy intensywnie zmniejszają wydatki budżetowe na 
doradztwo? Wyzwanie polega na tym, że sieci mają 
zróżnicowane konfiguracje i dynamikę z powodu róż-
nych problemów, do których się odnoszą, w ramach 
krajowych AKIS, w których są osadzone, jak również w 
kontekście zróżnicowanych warunków społeczno-
gospodarczych i kulturowych. 

 
Studia przypadków 
Badane sieci umiejscowione były lokalnie, co sprzyja-

ło tworzeniu i wymianie wiedzy wymaganej na szczeblu 
lokalnym bądź regionalnym. Niektóre z sieci powstały 
w oparciu o inicjatywę rządu (projekt badawczy w 
Niemczech, program rozwoju umiejętności w Szkocji), 
inne zaś zostały zapoczątkowane przez lokalne czynni-
ki (sieć Anti-Mafia we Włoszech i sieć Berry w Portuga-
lii). Sieci funkcjonowały jako platformy nauki i ułatwia-
ły społeczną interakcję i wymianę wiedzy między rolni-
kami i pozostałymi organizacjami. Były one w stanie 
zająć się zróżnicowanymi tematami i odpowiadać na 
konkretne potrzeby wyrażane przez uczestników. Przy-
kłady sięgały od dostarczenia porady w danym sektorze 
rolniczym (owoce jagodowe w Portugalii) do zapew-
niania całościowych doświadczeń związanych z ucze-
niem się (Monitor Farms w Szkocji). Sieci niekoniecz-
nie skupiały się na promowaniu innowacji technolo-
gicznych, a raczej na rozwiązywaniu problemów oraz 
innowacjach organizacyjnych, ekonomicznych i spo-
łecznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rolnicy szczególnie cenili sobie łatwość dostępu do 

usług, niskie koszty związane z uczestnictwem (nieod-
płatne członkostwo), możliwości kontaktowania się z 
innymi oraz okazję do nauki, gromadzenia pomysłów i 
wymiany wiedzy. Sieci zostały ocenione jako stabilne, 

gdyż posiadały przedmiotowy strumień finansowania 
(często publiczny). Z końcem programów lub projek-
tów, sieci zazwyczaj przestają istnieć. Fakt ten jednak 
nie może być wykorzystywany jako wskaźnik do 
zmniejszania wydatków inwestycyjnych w wiedzę rol-
niczą i infrastrukturę usług doradczych. 

 

Rezultaty badań PRO AKIS 

 
Rezultatami badań prowadzonych w projekcie PRO 

AKIS są: 
POSTERY: 
– postery AKIS 27 państw członkowskich, w tym 

samym formacie i układzie pozwalające na ich po-
równanie; 

– zawierają diagramy AKIS, pokazujące komponenty 
i strukturę, a w niektórych przypadkach relacje 
między ogniwami AKIS w każdym państwie; 

– postery umożliwiają szybki przegląd kluczowych 
organizacji i jednostek w każdym AKIS, główne 
źródła finansowania, klientów doradztwa i tema-
tykę usług doradczych; 

BAZY DANYCH z funkcją wyszukiwania: 
– baza danych organizacji doradczych identyfikują-

ca dominujący typ organizacji doradczej w każ-
dym państwie, połączona z interaktywną mapą i 
funkcją wyszukiwania oraz listą informacji doty-
czących danego kraju; 

– kodowana kolorami mapa zapewnia także szybki 
przegląd organizacji doradczych; 

RAPORTY KRAJOWE: 
– 27 pełnych raportów opisujących narodowe AKIS i 

organizacje doradcze; 
KATALOG: 
– w Projekcie PRO AKIS opracowano katalog orga-

nizacji doradczych w krajach Unii Europejskiej, do 
którego jest publiczny dostęp; 

– ten publicznie dostępny katalog może być prze-
szukiwany według kraju, roku założenia, typu or-
ganizacji i tematyki doradczej; 

– katalog jest zarządzany przez the Service Point of 
the European Innovation Partnership – Agricul-
ture. 

Wszystkie powyższe rezultaty można znaleźć na 
stronie internetowej projektu pod adresem: 
www.proakis.eu. 
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Tabela 1. Podstawowe dane dotyczące rolnictwa we Włoszech 

 

 
Krystyna Vinohradnik  
 

Doradztwo rolnicze w strukturze AKIS we Włoszech 
 

 
Wprowadzenie 

  
W tym opracowaniu zaprezentowane zostały struktury 
systemu transferu wiedzy, informacji i innowacji rolni-
czych (AKIS) oraz organizacja doradztwa rolniczego we 
Włoszech. Tłem do tej prezentacji jest krótka charak-
terystyka rolnictwa i historia doradztwa rolniczego. 
Opracowanie jest kontynuacją cyklu prezentacji rezul-
tatów badań prowadzonych w latach  2012-2015 w ra-
mach tematu badawczego 7 Programu Ramowego UE 
pt. „Prospects for Farmers Support: Advisory Services 
in European AKIS“. 

 

Wybrane cechy charakterystyczne dla  
rolnictwa Włoch 

 
Rolnictwo we Włoszech charakteryzuje duże zróżni-

cowanie warunków glebowych i klimatycznych, a także 
różnorodność struktur społecznych i ekonomicznych w 
obszarach wiejskich. Podstawą tych różnic jest regional-
ne zróżnicowanie systemów rolniczych. Wśród ogółu 
gospodarstw znajdziemy zarówno gospodarstwa o wy-
sokim poziomie produkcji rolnej, jak i gospodarstwa 
świadczące różnego rodzaju usługi, w tym usługi tury-
styczne, edukacyjne, zajmujące się wytwarzaniem pro-

duktów tradycyjnych i sprzedażą bezpośrednią. Blisko 
40% gospodarstw rolnych to gospodarstwa produkują-
ce na własne potrzeby i charakteryzujące się wieloza-
wodowością ich właścicieli. 

Według danych Eurostat, w roku 2010 ogólny obszar 
rolniczy kraju wynosił 17,1 mln ha, w tym 12,9 mln ha 
stanowiły grunty orne, a ogólna liczba gospodarstw 
wynosiła 1,6 mln. W odniesieniu do roku 2000 liczba 
gospodarstw zmniejszyła się o prawie jedną trzecią (w 
obszarach górskich o 40%), co stanowi około 20% ogó-
łu obszaru rolniczego. Zmiany te przyniosły z sobą 
problemy związane z zagospodarowaniem gruntów 
pozostawionych w opuszczonych gospodarstwach. 

Stopniowo zwiększa się średni obszar gospodarstw, 
który obecnie wynosi 7,9 ha (w północnych regionach 
kraju jest to 9,8-14,5 ha, a na południu 5,1 ha). Zwrócić 
jednak należy uwagę, że średnie te wyliczane są w sto-
sunku do ziemi uprawianej, a więc w stosunku do 53% 
gruntów ornych (nie uwzględniają gruntów nieupra-
wianych). 

Najlepsze wyniki produkcyjne i ekonomiczne osiąga-
ją gospodarstwa zlokalizowane w północnej części 
Włoch. Średni dochód gospodarstwa o dużej skali pro-
dukcji (wg FADN 2010) w północno-wschodnich regio-
nach kraju wynosi 41 928 euro, podczas gdy na południu 
jest prawie o dwie trzecie niższy i wynosi 15 053 euro.

Wyszczególnienie Jednostka miary Wielkość 

Obszar rolniczy mln ha 17,1 

Obszar rolniczy uprawiany % 53,0 

Grunty orne mln ha 12,9 

Liczba gospodarstw (produkujących na rynek) mln 1,6 

w tym:  gospodarstwa certyfikowane w produkcji organicznej % ogółu gospodarstw 2,5 

                powierzchnia gospodarstw organicznych % gruntów ornych 9,0 

Średnia wielkość gospodarstwa ha 7,9 

Udział rolnictwa w PKB % 1,9 

Udział sektora rolnego w zatrudnieniu % 3,8 

Rodzaje produkcji roślinnej: zboża 
% gruntów ornych  

(pod uprawami) 

53,0 

trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska) 26,7 

sady (oliwki, winnice, cytrusy, inne) 18,5 

Źródło: Caggiano M., Country report for Italy, 2014 
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Ponad połowę gruntów ornych zajmują uprawy zbóż, a 
trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska) ponad jedną 
czwartą. Natomiast sady (oliwki, winnice, cytrusy i in-
ne drzewa owocowe) zajmują blisko jedną piątą ogólnej 
powierzchni uprawianej. W produkcji zwierzęcej, która 
dominuje w północnych regionach kraju, obserwuje się 
redukcję pogłowia zwierząt, a także znaczący spadek 
liczby gospodarstw (o ponad 40% w stosunku do roku 
2000). 

Natomiast godnym podkreślenia jest obserwowany 
wzrastający poziom jakości produkcji żywności – bli-
sko 2,5% ogółu gospodarstw jest certyfikowanych i 
prowadzi produkcję organiczną, która zajmuje obszar 
9% gruntów ornych. Potencjalnie 24% gruntów rolnych 
w kraju stanowi obszar odpowiedni do produkcji wy-
sokiej jakości żywności – dotyczy to blisko 15% ogółu 
obecnej liczby gospodarstw. 

Generalnie 96% gospodarstw stanowi własność 
prywatną (indywidualnych osób lub rodzin), a 33% 
gospodarstw jest zarządzanych przez kobiety. Jeśli 
chodzi o siłę roboczą, to kobiety stanowią 37% ogółu 
zatrudnionych w gospodarstwach. Najemna siła robo-
cza (stała) jest zatrudniona przez prawie jedną czwartą 
roboczodni. Udział rolnictwa w PKB wynosi 1,9%, a 
udział sektora rolnego w zatrudnieniu stanowi 3,8%. 

 

Historia doradztwa rolniczego 

 
Nie jest łatwo mówić o historii doradztwa rolniczego 

we Włoszech z uwagi na regionalizację kraju i dużą nie-
zależność regionów. Sięgnąć więc należałoby do konsty-
tucji z 1948 r., w której to zapisano podstawowe prawa 
dotyczące decentralizacji rolnictwa i w konsekwencji 
usług doradczych. Przez wiele lat prowadzono dyskusje, 
eksperymenty i podejmowano plany budowy systemu 
doradztwa rolniczego. Jednakże, dopiero w 1977 roku 
rozpoczęto poważne wdrażanie systemu doradztwa rol-
niczego. Na obecną strukturę doradztwa rolniczego stale 
znaczący wpływ mają regulacje Rady Europejskiej z 1979 
r. zawarte w tzw. pakiecie śródziemnomorskim, wspiera-
jącym przez 12 lat rozwój usług doradczych we Wło-
szech poprzez przeznaczenie na ten cel 66 mln ówcze-
snych ecu. Środki te wraz ze środkami krajowymi spo-
żytkowane zostały na edukację 3500 doradców, wśród 
których 60% było zatrudnionych w południowych re-
gionach kraju oraz na wyspach. 

Celem otrzymania tych środków finansowych, po-
szczególne regiony zostały zobligowane do przygoto-
wania uregulowań prawnych dotyczących usług dorad-
czych, w których zdefiniowane zostały organizacje do-
radcze, aktorzy systemu doradztwa i rodzaje oraz te-
matyka doradcza. Podstawą tych uregulowań był jed-
nakże narodowy plan wdrażania systemu doradztwa 
przygotowany przez Ponadregionalny Komitet Doradz-
twa Rolniczego. Regulacje te uwzględniały także utwo-
rzenie pięciu centrów szkolenia rolniczego, pod nazwą 
międzyregionalne centra szkolenia dla doradztwa rol-
niczego. Pomimo bardzo wolnego wdrażania, regulacje 

te były impulsem do rozwoju doradztwa rolniczego we 
Włoszech, który to proces konsekwentnie był wspiera-
ny przez dwa multi-regionalne programy operacyjne w 
latach 1989-1993 oraz 1994-1999.  

Przez wiele lat każdy region podążał swoją ścieżką 
budowy struktury i rozwoju systemu doradztwa rolni-
czego, czego rezultatem jest duże regionalne zróżnico-
wanie w tym zakresie. W 2000 roku w północnych i cen-
tralnych regionach kraju w systemie doradztwa zaanga-
żowanych było 50% prywatnych podmiotów doradczych 
i instytucji publicznych, natomiast w regionach połu-
dniowych przeważały w systemie instytucje publiczne 
(64%). Generalnie, w całych Włoszech, począwszy od 
początku lat 90. ubiegłego wieku obserwowany był 
wzrost liczby organizacji publicznych zaangażowanych 
w systemie doradztwa rolniczego. Równolegle można 
było zauważyć zmiany w sektorze prywatnym – liczba 
podmiotów doradczych opartych na organizacjach rol-
niczych oraz prywatnych doradców (freelancerów) za-
częła wzrastać. Efektem tych procesów był wzrastający 
pluralizm i prywatyzacja usług doradczych – procesom 
tym towarzyszył wzrastający udział rolników zarówno w 
planowaniu jak i finansowaniu usług doradczych. 

W latach 2000-2006 system doradztwa publicznego 
we Włoszech został dotknięty przez redukcję środków 
finansowych na świadczenie usług doradczych, zwią-
zanych z redukcją funduszy europejskich. W okresie 
tym wszystkie regiony zainwestowały w system doradz-
twa rolniczego 350 mln euro. Mimo trudności finan-
sowych, w latach 2004-2007 wszystkie regiony zdecy-
dowały się na realizację międzyregionalnego programu 
usług doradczych dla rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich. Celem projektu była promocja sieci współ-
pracy i debat dotyczących usług doradczych – szcze-
gólnie zakresu doradztwa i metod doradczych, podej-
mowania prób nowych narzędzi i nowego podejścia do 
doradztwa, a także upowszechniania dobrych praktyk. 

Nowa regulacja Komisji Europejskiej z 2005 wspiera-
jąca FAS (system doradztwa rolniczego) była nowym 
impulsem w doskonaleniu doradztwa rolniczego We 
Włoszech. Wciąż jednak system ten nie w pełni funk-
cjonuje i poszczególne regiony są nadal zaangażowane 
we wdrażanie FAS. 

Generalnie można stwierdzić, iż system doradztwa 
rolniczego we Włoszech cierpi z powodu bardzo dużej 
zależności od funduszy europejskich, czego rezultatem 
jest brak polityki kontynuacji i związanej z nią śred-
nio- i długookresowej strategii. Co więcej, w ostatnich 
latach kryzys ekonomiczny przyniósł dalsze ograni-
czenia w środkach publicznych, czego rezultatem było 
zmniejszenie liczby zatrudnionych doradców i ograni-
czenie wsparcia finansowego usług doradczych, kreu-
jąc przez to przyszłe dysparytety między regionami. 

 

Usługi doradcze i zakres doradztwa 

 
We Włoszech usługi doradcze prowadzone są przez 

różne podmioty, mające różne cele i różne wzorce or-
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ganizacyjne. Generalnie, najbardziej istotnych dostaw-
ców usług doradczych można pogrupować według sek-
torów własności, a mianowicie podmioty prywatne, 
organizacje i związki rolników, podmioty sektora pu-
blicznego oraz pozostałe podmioty. 

Sektor prywatny reprezentowany jest przez produ-
centów środków do produkcji, przemysł przetwórczy, 
doradców prywatnych. Producenci środków do pro-
dukcji, to m.in. producenci nasion, nawozów i pesty-
cydów, a także pasz, środków stosowanych w medycy-
nie weterynaryjnej, mechanizacji w produkcji szklar-
niowej, etc. Sektor ten ma znaczącą rolę w upowszech-
nianiu innowacji, a także jest w coraz większym stop-
niu zaangażowany w badania i rozwój. Sektor ma też 
szeroką sieć sprzedaży detalicznej i hurtowej, a także 
bezpośredni kontakt z rolnikami poprzez wykonywane 
przez siebie usługi doradztwa technicznego. Bardzo 
trudno określić liczbę doradców zaangażowanych w 
tym sektorze, ale ostatnia ewaluacja, jaka miała miej-
sce w 2008 r. wykazała, że funkcje doradcze pełni w 
tym sektorze około 5000 kwalifikowanych doradców 
technicznych. 

Przemysł przetwórczy może także prowadzić usługi 
doradcze dla rolników zgodnie z zawartymi umowami 
kontraktacyjnymi. Celem takich kontraktów jest osią-
ganie przez rolników określonych standardów jakości 
oraz opracowanie harmonogramu dostaw ustalonego 
przez zamawiającego produkty do przetwórstwa. Dla 
przykładu liczba gospodarstw, które produkowały 
zgodnie z zawartymi kontraktami wynosiła w roku 
2007 ogółem 135 tys., w tym z firmami przemysłowymi 
(przetwórczymi) było to około 40 tys., a z firmami 
handlowymi około 95 tys. Co dają takie kontrakty? 
Przede wszystkim pozwalają producentom rolnym na 
otrzymanie porad technicznych, ekspertyz związanych 
z zarządzaniem, a dzięki temu na osiągnięcie poziomu 
rozwoju technologicznego reprezentowanego przez 
kontraktora. Według ocen dokonanych przez Krajowy 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa w 2008 roku na terenie 
Włoch zatrudnionych było 734 doradców wypełniają-
cych zobowiązania kontraktowe przemysłu prze-
twórczego drobiu, wieprzowiny i innych mięs, owoców 
i warzyw, buraków cukrowych, pszenicy twardej (du-
rum) i jęczmienia browarnianego.  Co ważne, kontrak-
ty te mogą być zawierane indywidualnie lub kolektyw-
nie (ze spółdzielniami, grupami producentów), mogą 
obejmować rolników z poziomu lokalnego, regionalne-
go lub nawet krajowego, ale z reguły obejmują grupy 
rolników zrzeszonych w stowarzyszeniach lub grupach 
producentów.  

We Włoszech profesjonalni doradcy rolni (agrono-
mowie) i lekarze weterynarii mają obowiązek akredy-
tacji i rejestracji. W roku 2010, było zarejestrowanych 
ogółem ponad 80 tys. profesjonalnych doradców, w 
tym 20 993 agronomów, 14 712 agrotechników, 17 671 
ekspertów rolnictwa i 27 891 lekarzy weterynarii zwie-
rząt gospodarskich. W praktyce, jednak nie wszyscy z 
nich pracują jako doradcy. Zazwyczaj średnie i duże 

gospodarstwa mają własnych stałych doradców lub ko-
rzystają z ich usług jedynie w szczególnych okoliczno-
ściach, np. poszukując porad w zakresie zwalczania 
chwastów, nawożenia, produkcji wina, etc. Ostatnio na 
rynku usług doradczych obserwuje się ogromną eks-
pansję doradztwa prywatnego, szczególnie w zakresie 
przygotowania wniosków aplikacyjnych o środki finan-
sowe na przedsięwzięcia realizowane przy wsparciu 
funduszy europejskich lub ogólnokrajowych. Wzrasta 
również zapotrzebowanie na wysoko specjalistyczne 
usługi doradcze z zakresu oceny jakości gleb, opieki 
weterynaryjnej nad zwierzętami gospodarskimi. Ko-
nieczność zbudowania systemu FAS zmusiła także or-
ganizacje doradcze stowarzyszeń i związków rolników 
do rozszerzenia usług doradczych. Skutkiem tego, 
prawie wszystkie regiony zdecydowały się na rezygna-
cję z akredytacji doradców, z wyjątkiem akredytacji w 
zakresie wdrażania niektórych programów europej-
skich i rządowych, związanych z rozwojem obszarów 
wiejskich, w których taka akredytacja jest wymagana. 
Stąd, w tym przypadku w całych Włoszech powstała 
sieć indywidualnych doradców (freelancerów), której 
celem jest wdrażanie wyłącznie tych programów. 

W sektorze organizacje i związki rolników wy-
różnić można trzy typy organizacji, a mianowicie 
związki zawodowe rolników, spółdzielnie rolnicze i 
organizacje producentów. Związki zawodowe zrzeszają 
głównie rolników-właścicieli małych i średnich farm. 
Prowadzą one specyficzne usługi dla rolników, często 
związane z zawartymi umowami z administracją lo-
kalną w regionach lub agencjami płatniczymi. Czę-
ściowo doradztwo prowadzone przez te organizacje 
wspierane jest środkami publicznymi, częściowo do-
radztwo jest płatne przez rolników, a częściowo jest 
bezpłatne (tzn. koszty pokrywane są z obowiązkowych 
rocznych składek członkowskich lub wsparcia finan-
sowego z innych źródeł). 

Historyczną tradycją we Włoszech – szczególnie w 
północnych i centralnych regionach – jest tworzenie 
spółdzielni rolniczych. W 2011 roku na terenie całego 
kraju zarejestrowanych było 5 901 spółdzielni rolni-
czych, zrzeszających 993 400 rolników, zatrudniają-
cych 94 tys. stałych pracowników i osiągających roczne 
dochody wielkości 35 mld euro. Co ciekawe, wśród tej 
formy prawnej, znajdują się także spółdzielcze organi-
zacje doradcze – w roku 2011 było ich 1 827, które zrze-
szały 246 497 członków (25% członków wszystkich 
spółdzielni) i generowały roczny dochód w wysokości 
5,9 mld euro (17% ogółu dochodu wszystkich spół-
dzielni). Usługi doradcze obejmują głównie badania 
naukowe i techniczne (analizy, doświadczalnictwo, 
etc.), doradztwo marketingowe i inne (np. usługi 
ubezpieczeniowe, procesy certyfikacyjne, etc.). 

Inną formą zrzeszania się rolników są organizacje 
producentów, których liczba w ostatnich latach stale 
wzrasta. Obecnie jest 492 grupy producentów, których 
głównym zadaniem jest współpraca rynkowa (wspólne 
zaopatrywanie się w środki do produkcji i wspólna 
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sprzedaż produktów). Natomiast celem strategicznym 
grup producentów jest podniesienie jakości i bezpie-
czeństwa żywności, a także oferta eksperckich usług 
doradczych, by osiągnąć ten cel. Znacząca także jest 
ich rola w procesie transferu wiedzy i innowacji, jed-
nakże sukces na tym polu zależy od sektora produkcji i 
usytuowania geograficznego. 

W ostatnich latach można zauważyć szybki wzrost 
liczby sieci podmiotów innowacyjnych, które obok tra-
dycyjnych aktorów w strukturze AKIS, zaczynają odgry-
wać coraz większą rolę, jako dostarczyciele usług dorad-
czych. W ich gestii leżą głównie ochrona zasobów lokal-
nych, jakość produktów, rozwój zrównoważony, a do-
radztwo to skierowane jest szczególnie do właścicieli 
średnich i małych gospodarstw, konsumentów, miesz-
kańców, władz lokalnych, sprzedawców oraz działaczy 
środowiskowych. Współpracują oni w ramach sieci ce-
lem promocji innowacji socjo-technicznych w całym 
łańcuchu zaopatrzenia i zbytu, zarówno w obszarach 
wiejskich, jak i zurbanizowanych. 

Podmioty sektora publicznego oraz pozostałe 
podmioty – jak już wspomniano, zgodnie z uregulowa-
niami prawnymi regiony Włoch mają dużą autonomię 
zarówno w stanowieniu prawa regionalnego, jak i two-
rzenia systemów organizacyjnych w wielu sektorach, w 
tym w zakresie organizacji doradztwa rolniczego i jego 
roli w strukturze AKIS. Obecnie sytuacja wygląda w ten 
sposób, iż każdy region ma prawnie ustaloną strukturę 
organizacyjną doradztwa rolniczego, rodzaj i zakres 
kompetencyjny zaangażowanych w niej aktorów, a także 
zasady alokacji środków finansowych. Zazwyczaj władze 
regionalne wyznaczają kierunki strategiczne, planują i 
koordynują działania doradcze, natomiast ich imple-
mentacja delegowana jest na poziom prowincji – do lo-
kalnych struktur rządowych, oraz do doradczych orga-
nizacji rolniczych, prywatnych i pozarządowych. W 
niektórych regionach istnieją także  agencje lub funda-
cje prowadzące specyficzne usługi doradcze lub współ-
pracujące z zewnętrznymi dostarczycielami usług do-
radczych. Agencje regionalne posiadają faktycznie wy-
soce wyspecjalizowaną kadrę i są zdolne prowadzić ba-
dania i usługi doradcze. Często prowadzą one także 
usługi techniczne, np. serwis agro-meteorologiczny, czy 
analizy gleb. Są też dostarczycielami informacji celem 
upowszechniania innowacji technicznych i naukowych 
z różnych dziedzin, np. rynkowych, procesów produkcji, 
zasobów środowiska. Niektóre organizują także szkole-
nia dla doradców prywatnych. 

 

Charakterystyka AKIS 
 
Organizacja systemów przepływu wiedzy, informacji 

i innowacji we Włoszech dostosowana jest do struktury 
podziału administracyjnego kraju na regiony i auto-
nomiczne prowincje. Rolnictwo jest podmiotem uregu-
lowań regionalnych. Każdy z regionów ma swój wy-
dział rolnictwa i swą indywidualną strukturę organiza-
cyjną, także z uwagi na badania i usługi doradcze.  

W rezultacie, możemy powiedzieć, iż we Włoszech 
mamy 21 różnych systemów AKIS. Generalnie jednak, 
można stwierdzić, iż w każdym z tych 21 systemów są 
trzy komponenty: publiczne i prywatne sektory, które 
z reguły są jasno oddzielone od siebie, oraz stowarzy-
szenia rolników, które w niektórych regionach są od-
powiedzialne za specyficzne usługi doradcze finanso-
wane ze środków publicznych. 

Ponadto, ramy krajowe systemu AKIS są nawet jesz-
cze bardziej skomplikowane ze względu na współist-
nienie kilku poziomów podmiotów instytucjonalnie 
odpowiedzialnych za poszczególne komponenty AKIS. 
Państwo i regiony mają konkurencyjną jurysdykcję 
wpływu na politykę badań i rozwoju, podczas, gdy 
szkoły średnie i szkolnictwo wyższe są pod jurysdykcją 
państwa, a szkolnictwo zawodowe jest w administracji 
regionalnej. Wreszcie doradztwo, jak wspomniano, jest 
w kompetencji władz regionalnych. 

Co ciekawe, w dyskusjach teoretycznych i politycz-
nych, a także w wielu regionalnych uregulowaniach 
prawnych, doradztwo rolnicze, badania i edukacja zo-
stały uznane od lat, jako część zintegrowanego systemu 
tzw. „usług w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich,” a obecnie „systemu wiedzy rolniczej.” Ten 
pomysł, aczkolwiek nigdy niezastosowany w praktyce, 
przedstawia wizję doradztwa, nie tylko jako integralną 
część AKIS, ale także jako narzędzie do rozwiązania 
problemów pojedynczego gospodarstwa, które to pro-
blemy obejmują w rezultacie szersze cele rozwoju spo-
łeczności wiejskich. 

A zatem– nie wchodząc w specyfikę poszczególnych 
regionów – w strukturze obecnego systemu AKIS we 
Włoszech możemy generalnie wyróżnić trzy główne sek-
tory: edukację, badania i rozwój, usługi doradcze (ryc. 1).  

System edukacji jest głównie publiczny, koordyno-
wany przez ministerstwo edukacji, szkolnictwa wyż-
szego i badań, które odpowiada za całą edukację, na 
wszystkich poziomach, począwszy od poziomu pod-
stawowego do wyższego. Na poziomie uniwersyteckim, 
edukacja uwzględnia różnice regionalne, w tym zarzą-
dzanie, kariery badawcze, status i działalność profeso-
rów i pracowników badawczych. Na poziomie średnim 
edukacja w zakresie rolnictwa prowadzona jest w insty-
tutach technicznych i zawodowych specjalizujących się 
w dziedzinach rolniczych. Edukacja na poziomie wyż-
szym jest prowadzona przez uniwersytety, które mają 
różne programy i kierunki na różnych wydziałach – 
obecnie jest na terenie Włoch 24 wydziały rolnictwa i 
14 wydziałów medycyny weterynaryjnej, ale wiele in-
nych wydziałów partycypuje w kształceniu rolniczym 
np. biotechnologia, ochrona środowiska, ekonomia, 
etc. Dla przykładu, w stowarzyszeniu skupiającym za-
wodowych agronomów, zarejestrowanych jest 138 spe-
cjalizacji. Jakkolwiek doradztwo rolnicze nigdy nie było 
specjalizacją na uniwersytetach, to jednak ostatnia re-
forma wprowadziła specjalistyczny kurs w szkołach 
zawodowych nazwany „usługi doradcze w rolnictwie i 
rozwoju obszarów wiejskich”.  
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Rycina 1. Struktura systemu AKIS w
Źródło: Caggiano M., Country report for Italy, 201

Interesującym jest fakt, iż w ostatnich latach liczba 
studentów na włoskich uniwersytetach spadła o 12,
wyjątkiem kierunków rolniczych, na których liczba st
dentów wzrosła o 45% (podobny wzrost liczby stude
tów na kierunkach agrobiznes i przetwórstwo rolne z
obserwowano w instytutach zawodowych). Generalnie, 
szkolenie rolników jest ściśle powiązane z d
niem polowym, niż z systemem edukacji formalnej. 
Świadczą o tym fakcie następujące dane: około 72% 
prowadzących gospodarstwa rolne ma wykształcenie 
średnie lub niepełne średnie; jedynie 6% kierujących 
gospodarstwami ma wykształcenie na poziomie li
cjackim lub wyższym, a wśród nich jedynie 0,8% w
kształcenie kierunkowe związane z rolnictwem. Doda
kowo, wykorzystanie technologii informatycznych w 
gospodarstwach jest wciąż na bardzo niskim poziomie 
(według włoskiego urzędu statystycznego ISTAT, w 20
tylko 4% gospodarstw używało technologii ICT)

Drugim głównym ogniwem w systemie AKIS jest 
sort badań i rozwoju, którego cechą charakterystyczną 
jest bardzo duża fragmentacja, wielość aktorów i ko
pletny brak koordynacji, czego rezultatem jest duża 
złożoność struktury i zbyt często nieefektywność sy
temu. Tylko w jednym roku 2010 wydatki sektora b
dań i rozwoju w dziennie rolno-żywnościowej wynosiły 
780 mln euro. Prywatne kompanie 
finansowaniu sektora rolno-żywnościowego stale wzr
sta – wydatkowały w tym samym roku 46% tej sumy, 
ale równocześnie wydatki finansowe na inwestycje w 
tym zakresie ponoszone przez rolników są faktycznie 
bardzo małe i zamykają się w kwocie 167 mln euro. 

Włoski publiczny system badań i rozwoju jest ki
rowany przez trzy główne instytucje:
edukacji, szkolnictwa wyższego i badań, ministerstwo

 

Krajowy Instytut Ekonomiki Rolnictwa, CRA - Rada Badań 
Krajowe Centrum Badawcze 

Struktura systemu AKIS we Włoszech 
M., Country report for Italy, 2014 

Interesującym jest fakt, iż w ostatnich latach liczba 
studentów na włoskich uniwersytetach spadła o 12,5%, z 
wyjątkiem kierunków rolniczych, na których liczba stu-
dentów wzrosła o 45% (podobny wzrost liczby studen-
tów na kierunkach agrobiznes i przetwórstwo rolne za-
obserwowano w instytutach zawodowych). Generalnie, 
szkolenie rolników jest ściśle powiązane z doświadcze-
niem polowym, niż z systemem edukacji formalnej. 
Świadczą o tym fakcie następujące dane: około 72% 
prowadzących gospodarstwa rolne ma wykształcenie 
średnie lub niepełne średnie; jedynie 6% kierujących 
gospodarstwami ma wykształcenie na poziomie licen-
cjackim lub wyższym, a wśród nich jedynie 0,8% wy-
kształcenie kierunkowe związane z rolnictwem. Dodat-
kowo, wykorzystanie technologii informatycznych w 
gospodarstwach jest wciąż na bardzo niskim poziomie 
(według włoskiego urzędu statystycznego ISTAT, w 2010 
tylko 4% gospodarstw używało technologii ICT). 

Drugim głównym ogniwem w systemie AKIS jest re-
, którego cechą charakterystyczną 

jest bardzo duża fragmentacja, wielość aktorów i kom-
pletny brak koordynacji, czego rezultatem jest duża 

ożoność struktury i zbyt często nieefektywność sys-
temu. Tylko w jednym roku 2010 wydatki sektora ba-

żywnościowej wynosiły 
780 mln euro. Prywatne kompanie – których rola w 

żywnościowego stale wzra-
wydatkowały w tym samym roku 46% tej sumy, 

ale równocześnie wydatki finansowe na inwestycje w 
tym zakresie ponoszone przez rolników są faktycznie 
bardzo małe i zamykają się w kwocie 167 mln euro.  

Włoski publiczny system badań i rozwoju jest kie-
instytucje: ministerstwo 

edukacji, szkolnictwa wyższego i badań, ministerstwo 

rolnictwa,
ściowej, oraz wł
wincji 
szym stopniu, i
cjonalne
ministerstwo rozwoju gosp
ministerstwo
gruntów
dawcze 
dziej związanych
nadto niektóre pr
gionalne otrzymują wspólne środki 
finansowe 
regionalnych. Za ocenę badań fina
sowanych ze śro
opracowanie kryt
duszy instytucj
dzialna jest Krajowa Agencja ds.
wersytetów

Generalnie, publiczne inst
żowane w badania i rozwój w zakresie rolnictwa można 
podzielić na: 
� Uniwersytety podległe ministerstwu edukacji, o

powiedzialnemu za koordynację i finansowanie sy
temu, a w mniejszym zakresie władze regionów 
wspierające finansowo uniwer
Europejskiej i w sytuacjach wyjątkowych organizacje 
prywatne oraz organizacje pozarządowe

� Publiczne instytuty badawcze podległe ministe
stwu rolnictwa, leśnictwa i polityki żywnościowej, 
które są największym fundatorem, ale wspierane
one także przez regiony, Unię Europejską i wiele 
mniejszych podmiotów. Te instytuty odgrywają 
bardzo znaczącą rolę w całej sferze badań i były 
nawet zaangażowane w proces reorganizacji syst
mu, a następnie włączone w skład Rady Badań Ro
niczych, która obecnie jest największą
we Włoszech, skupiającą 15 centrów badawczych i 
32 ich oddziały. Drugim, co do wielkości i znacz
nia, w tej grupie jest Krajowy Instytut Ekonomiki 
Rolnictwa, a także inne jednostki, m.in. Instytut 
Usług dla Rolnictwa i R
Krajowy Instytut Żywności i Wyży

� Krajowa Rada Badań, podległa ministerstwu rolni
twa i jest w tej grupie największym źródłem fina
sowania badań, wspierana m.in. przez fundusze z 
regionów, Unię Europejską, prywatne firmy. Podl
ga jej 108 instytutów badawczych zlokalizowanych 
na terytorium całego kra

� Pozostałe instytucje publiczne, podległe różnym 
ministerstwom, współpracujące z wieloma innymi 
instytucjami zajmującymi się problemami rolni
twa i bezpieczeństwa żywności;

� Regiony i prowincje autonomiczne, które mogą 
planować i wspierać finansowo programy badawcze 
rolnictwa dostosowane do potrzeb lokalnych. Wiele 
regionalnych centrów badawczych cieszy się dobrą 
opinią, jako centra nauki i badań, posiadają one 
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rolnictwa, leśnictwa i polityki żywno-
ściowej, oraz władze regionów i pro-

 autonomicznych. W mniej-
szym stopniu, inne podmioty instytu-
cjonalne (np. ministerstwo zdrowia, 
ministerstwo rozwoju gospodarczego, 
ministerstwo środowiska i ochrony 
gruntów itp.) planują działania ba-

 w zakresach mniej lub bar-
związanych z rolnictwem. Po-

nadto niektóre programy ponadre-
gionalne otrzymują wspólne środki 
finansowe od ministerstw i rządów 
regionalnych. Za ocenę badań finan-
sowanych ze środków publicznych i 
opracowanie kryteriów alokacji fun-
duszy instytucjonalnych odpowie-
dzialna jest Krajowa Agencja ds. Uni-
wersytetów i Instytutów Badawczych. 

Generalnie, publiczne instytuty badawcze zaanga-
żowane w badania i rozwój w zakresie rolnictwa można 

Uniwersytety podległe ministerstwu edukacji, od-
powiedzialnemu za koordynację i finansowanie sys-
temu, a w mniejszym zakresie władze regionów 
wspierające finansowo uniwersytety, fundusze Unii 
Europejskiej i w sytuacjach wyjątkowych organizacje 
prywatne oraz organizacje pozarządowe; 
Publiczne instytuty badawcze podległe minister-
stwu rolnictwa, leśnictwa i polityki żywnościowej, 
które są największym fundatorem, ale wspierane są 
one także przez regiony, Unię Europejską i wiele 
mniejszych podmiotów. Te instytuty odgrywają 
bardzo znaczącą rolę w całej sferze badań i były 
nawet zaangażowane w proces reorganizacji syste-
mu, a następnie włączone w skład Rady Badań Rol-

obecnie jest największą organizacją 
, skupiającą 15 centrów badawczych i 

32 ich oddziały. Drugim, co do wielkości i znacze-
nia, w tej grupie jest Krajowy Instytut Ekonomiki 
Rolnictwa, a także inne jednostki, m.in. Instytut 
Usług dla Rolnictwa i Rynku Żywnościowego, czy 
Krajowy Instytut Żywności i Wyżywienia; 
Krajowa Rada Badań, podległa ministerstwu rolnic-
twa i jest w tej grupie największym źródłem finan-
sowania badań, wspierana m.in. przez fundusze z 
regionów, Unię Europejską, prywatne firmy. Podle-
ga jej 108 instytutów badawczych zlokalizowanych 
na terytorium całego kraju; 
Pozostałe instytucje publiczne, podległe różnym 
ministerstwom, współpracujące z wieloma innymi 
instytucjami zajmującymi się problemami rolnic-
twa i bezpieczeństwa żywności; 

y i prowincje autonomiczne, które mogą 
planować i wspierać finansowo programy badawcze 
rolnictwa dostosowane do potrzeb lokalnych. Wiele 
regionalnych centrów badawczych cieszy się dobrą 
opinią, jako centra nauki i badań, posiadają one 
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stacje doświadczalne, część z nich zajmuje się pro-
dukcją organiczną, niektóre koncentrują się na 
problematyce regionalnej, inne zajmują się proble-
mami rolnictwa dotyczącymi kilku regionów. 

Trzecim ogniwem w systemie AKIS jest doradztwo 
(usługi doradcze). W każdym włoskim regionie i pro-
wincjach autonomicznych jest szczególna struktura 
organizacyjna doradztwa rolniczego i wielość aktorów. 
W wielu przypadkach rozróżnienie między publicz-
nymi a prywatnymi usługami doradczymi jest bardzo 
wyraźne. Jakość i ilość usług doradczych jest zróżnico-
wana w zależności od regionu i zależy od uwarunko-
wań historycznych oraz politycznych i strukturalnych 
wyborów. 

 

Zarządzanie i koordynacja strukturami AKIS 

 
Jak już wspomniano charakterystyczną cechą syste-

mu AKIS we Włoszech jest wysoki stopień jego frag-
mentacji i wielość aktorów zaangażowanych na różnych 
poziomach jego struktury. Dość często poszczególne 
komponenty struktury działają indywidualnie, nie są 
powiązane z innymi ogniwami, brak jest struktury lub 
sieci powiązań zadaniowych między nimi. Taka sytuacja 
stwarza duże ryzyko powstania wielu luk w systemie i 
zakresie programowym lub nakładania się na siebie pro-
gramów i projektów badawczych, a ponadto generuje 
ogromne koszty administracyjne oraz koszty związane z 
powielaniem badań przez różne ogniwa systemu. Często 
badania mijają się z realnymi potrzebami rolników. Je-
dynie w kilku przypadkach na poziomie regionalnym 
istnieją formalne mechanizmy połączenia budowy pla-
nów badań z planami doradczymi. Ponadto narzędzia, 
język i metody komunikacji zazwyczaj są nieefektywne 
w dotarciu do wszystkich rolników, włączając w to wła-
ścicieli małych gospodarstw i gospodarstw ze zmargina-
lizowaną produkcją rolną.  

Zauważyć jednak należy, że system ten ma też pozy-
tywne strony. Jednym z atutów systemu jest obecność 
struktur kapilarnych i pracowników często wysoko wy-
kwalifikowanych i silnie zmotywowanych do pracy. 
Jednak wielu publicznych doradców jest coraz bardziej 
zaabsorbowanych zadaniami biurokratycznymi narzu-
canymi przez władze regionalne. Są oni także w pew-
nym sensie demotywowani do efektywnej pracy przez 
brak źródeł finansowania (lub niedostatek środków 
finansowych na zadania doradcze i potrzeby doradcze 
rolników), czy nieadekwatne do obowiązków kryteria 
oceny związane z ich karierą, które do pewnego stop-
nia są nawet rodzajem kary za pracę w terenie i bezpo-
średni kontakt z rolnikami. 

Kryzys ekonomiczny miał też znaczący wpływ na 
system AKIS, wymusił bowiem konieczność redukcji 
dostępnych publicznych środków finansowych, wpro-
wadzenie limitów zatrudnienia nowego personelu ba-
dawczego, oraz nacisk na bardziej wydajną pracę i bar-
dziej efektywne wskaźniki.  

Złożoność włoskiego systemu AKIS wymaga szcze-
gólnie skutecznych instrumentów zarządzania, zarów-
no w sensie ogólnym, jak i na różnych poziomach. 
Mimo to jest odwrotnie, obecnie zarządzanie syste-
mem AKIS obciążone jest brakiem globalnej wizji, 
wspólnych celów strategicznych i planów (istnieją tyl-
ko plany odnośnie specyficznych komponentów, takich 
jak krajowe programy badawcze ministerstwa rolnic-
twa lub programy badań w niektórych regionach). Brak 
jest również systemu ciągłego monitorowania i oceny 
realizacji planów. Pomimo doświadczeń wynikających 
z przeprowadzonych w ostatnich latach licznych ocen, 
obecny proces ewaluacji polega jedynie na ocenie for-
malnego wydatkowania środków i formalnych działań 
wdrożeniowych, zaniedbując stronę ich skuteczności 
[Caggiano i in., 2008]. 

Porównując obecną sytuację do okresu sprzed 15-20 
lat, możemy jednak stwierdzić, iż pewne działania w 
kierunku doskonalenia struktury i systemu AKIS zostały 
podjęte. I tak, w roku 1998, w niektórych regionach zo-
stały utworzone regionalne sieci badań, a następnie w 
2001 r. utworzono ponadregionalną organizację, która 
przy naukowym wsparciu Włoskiego Instytutu Ekono-
miki Rolnictwa stworzyła bazę danych celem udostęp-
niania wyników i integracji badań regionalnych. W 2002 
r. utworzona została regionalna sieć doradztwa rolnicze-
go celem dzielenia się wspólnymi doświadczeniami, 
promowaniem i wymianą doświadczeń. Obecnie dysku-
towana jest propozycja połączenia tych dwu sieci celem 
lepszej koordynacji całego systemu AKIS. 

Ważną rolę w systemie AKIS we Włoszech odgrywa 
wspomniany Instytut Ekonomiki Rolnictwa, który od 
1988 roku zatrudnia grupę badaczy – specjalistów w za-
kresie systemów wiedzy rolniczej, łączących działalność 
badawczą z różnymi formami upowszechniania wyni-
ków badań i wdrażaniu polityk Unii Europejskiej. Dzia-
łalność ta wspierana jest przez administrację publiczną. 
Przez wiele lat Instytut ten odgrywał istotną rolę w sys-
temie AKIS, przykładając dużą wagę do znaczenia wie-
dzy rolniczej w systemie, wspierając upowszechnianie 
wspólnego (wszystkich aktorów AKIS) podejścia na-
ukowego i metodycznego do badań naukowych, wymia-
nę dobrych praktyk, i właściwie zaplanowanych i pro-
wadzonych procesów ewaluacji wdrożeń. 
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Fot. 2. Zwycięska drużyna: reprezentanci Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej 

Źródło: Zasoby archiwalne ZSCKR w Hańczowej 
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Eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Rolniczych, Hańczowa 2015 
 
 
 
 
W dniach 17-18 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej odbyły 
eliminacje okręgowe XXXIX edycji Olimpiady  
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiada to 
współzawodnictwo młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych. Egzaminy obejmują bardzo szeroki 
wachlarz zagadnień, rywalizacja odbywa się w 9 blo-
kach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja 
zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, ży-
wienie człowieka i gospodarstwo domowe, agrobiznes, 
leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, architek-
tura krajobrazu. W okręgu krakowskim za organizację 
eliminacji szkolnych i okręgowych odpowiedzialny 
jest Komitet Okręgowy OWiUR działający przy Uni-
wersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie. 
Komitetem kieruje prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk, 
dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. W pra-
cach jury, działającego pod przewodnictwem prof. dr 
hab. Norberta Marksa, corocznie bierze udział ponad 
40 wykładowców reprezentujących wszystkie wydziały 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obszar działania KO OWiUR przy UR w Krakowie 

zasadniczo obejmuje województwa małopolskie, śląskie 

i świętokrzyskie, a w takich blokach tematycznych, jak 
leśnictwo, ogrodnictwo, ochrona środowiska, uczestni-
czą również uczniowie z innych województw. W tego-
rocznych eliminacjach w okręgu krakowskim uczestni-
czyło 161 uczniów z 62 zespołów szkół. Rywalizacja, jak 
co roku, obejmowała etap teoretyczny (test) oraz etap 
praktyczny (sprawdzian umiejętności). Stawką było 
prawo reprezentowania okręgu podczas eliminacji cen-
tralnych, nagrody rzeczowe oraz potwierdzenie presti-
żu poszczególnych szkół w środowiskach lokalnych.  

W wyniku całodniowych zmagań zostali wyłonieni 
zwycięzcy w poszczególnych blokach (tabela 1). W uro-
czystym zakończeniu eliminacji okręgowych połą-
czonym z wręczeniem nagród udział wzięli przedstawi-
ciele lokalnych władz samorządowych, przedstawiciele 
sponsorów oraz zaproszeni goście.  

Tytuł najlepszej szkoły eliminacji okręgowych oraz 
puchar JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hu-
gona Kołłątaja w Krakowie z rąk prorektora dr hab. 
Sylwestra Tabora, prof. UR, odebrali przedstawiciele 
ZSCKR w Hańczowej, którzy po raz kolejny zdomino-
wali rywalizację w bloku mechanizacja rolnictwa. Prof. 
dr hab. Andrzej Lepiarczyk wręczył reprezentacji 
ZSRCKU w Żarnowcu Puchar Dziekana Wydziału Rol-
niczo-Ekonomicznego dla najlepszej szkoły - lidera 
kształcenia w zakresie produkcji roślinnej i agrobizne-
su.  Placówki w Żarnowcu i Hańczowej stanowią nie-
kwestionowaną elitę szkół kształcących w zakresie rol-
nictwa i profili okołorolniczych w okręgu krakowskim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 1. Przedstawiciele K.O. OWiUR przy UR w Krakowie 
w trakcie otwarcia eliminacji okręgowych XXXIX edycji 
OWIUR w ZSCKR w Hańczowej (od lewej: prof. dr hab. 
Julian Kamiński, prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk, dr hab. 
Sylwester Tabor, prof. UR, prof. dr hab. Norbert Marks,  

dr inż. Paweł Zadrożny).  
Źródło: zasoby archiwalne ZSCKR w Hańczowej 
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Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Katedra Gleboznawstwa  

i Ochrony Gleb 

Tabela 1. Lista laureatów eliminacji okręgowych OWiUR 
– okręg krakowski 2015 

 
 

Prawo reprezentowania okręgu w finale centralnym 
uzyskało 31 osób. Uczestnicy finałów centralnych, któ-
re w tym roku odbędą się w dniach 29-30 maja na 

Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie, będą rywalizować o tytuły 
laureata lub finalisty, dające im prefe-
rencje w postępowaniach rekrutacyj-
nych na większość uczelni wyższych w 
Polsce.  

Na podkreślenie zasługuje bardzo 
duży wysiłek organizacyjny i logistycz-
ny włożony przez pracowników Zespo-
łu Szkół Centrum Kształcenia Rolni-
czego w Hańczowej w organizację eli-
minacji okręgowych. Zespół pracowni-
ków szkoły pod kierownictwem dyrek-
tora mgr inż. Wojciecha Pękali wzoro-
wo wywiązał się z powierzonego mu, 
niełatwego zadania.  

W 2016 r. będziemy świętowali 
XXXX edycje olimpiady. Eliminacje 
okręgowe w naszym regionie odbędą 
się w ZSR CKU w Żarnowcu. W związ-
ku ze znacznymi trudnościami finan-
sowymi, z jakim borykali się organiza-
torzy dotychczasowych edycji i niewy-
starczającym finansowaniem ze strony 
organów rządowych, istnieje poważne 
niebezpieczeństwo, że będzie to ostat-
nia edycja tej bardzo ważnej dla mło-
dzieży ze środowisk wiejskich Olim-
piady, a w zasadzie dziewięciu równo-
ległych olimpiad (bloków tematycz-
nych). Przyszły rok da nam jednocze-
śnie odpowiedź, czy będą kolejne edy-
cje? Bez zmiany zasad finansowania, ta 
ważna dla młodzieży wiejskiej inicjaty-
wa, w którą tysiące osób zarówno na-
uczycieli szkół średnich, jak i pracow-
ników uczelni wyższych od wielu już 
lat bezinteresownie angażuje swoją 
pracę i czas, może zostać zlikwidowa-
na. Miejmy nadzieję, że tak się jednak 
nie stanie. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Imię i nazwisko Szkoła Miejsce 

 Blok: Produkcja roślinna  

Andrzej Bem Żarnowiec ZSRCKU I 

Paweł Kociok Nakło Śląskie ZSCKR II 

Tomasz Babeł Hańczowa ZSCKR III 

 Blok: Produkcja zwierzęca  

Marcin Poziomek Ostrowiec Świętokrzyski ZS Nr 1  I 

Paweł Dziendziel Pszczyna PZS Nr 2 II 

Marek Macura  Międzyświeć ZSP-T III 

 Blok: Mechanizacja rolnictwa 

Marek Faleńczak  Hańczowa ZSCKR I 

Sebastian Ślęzak Hańczowa ZSCKR II 

Krzysztof Salamon  Hańczowa ZSCKR III 

 Blok: Ogrodnictwo  

Wiktor Skrzypkowski  Kraków ZSIŚiM I 

Maciej Poręba Bielsko-Biała ZSO II 

Łukasz Janota  Bielsko-Biała ZSO III 

Blok: Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe 

Izabela Baran  Nawojowa ZSP I 

Marcin Maślanka Myślenice ZSPMSG II 

Kamil Kalinowski  Wojnicz ZSLiT III 

Dawid Szymczyk Bielsko-Biała ZSGiH IV 

 Blok: Agrobiznes 

Patryk Włoch  Kraków V LO I 

Anna Matyja Żarnowiec ZSRCKU II 

Jakub Madej  Kraków V LO III 

Blok: Ochrona i inżynieria środowiska 

Michał Nowak  Breń ZSP I 

Żaneta Rzeżutka  Stalowa Wola ZSP II 

Michał Ptak Breń ZSP III 

Szymon Stoń  Żelechów ZSP IV 

Wojciech Koziołek Kraków V LO V 

Kamila Gruza  Żelechów ZSP VI 

 Blok: Leśnictwo  

Natalia Juszczak  Biłgoraj ZSL I 

Błażej Maciocha Biłgoraj ZSL II 

Bartosz Nowak  Tułowice ZSL III 

 Blok: Architektura krajobrazu 

Sylwester Moskała Międzyświeć ZSP-T I 

Bartłomiej Słopnicki Bystra ZSCKR II 

Anna Mynarska  Bielsko-Biała ZSO III 

Źródło: KO OWiUR w Krakowie 
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Spółdzielczość w Polsce na rozdrożu
 
 
 
 

 
 
 

Wstęp 
 

W ostatnich latach ruch spółdzielczy w Polsce 
przeżywał i przeżywa nadal poważne trudności na-
tury organizacyjnej, gospodarczej i finansowej. Na 
całym świecie toczą się dyskusje dotyczące proble-
mów spółdzielczości w konkurencyjnej gospodarce 
rynkowej. Oto niektóre z nich: 
– jaka jest specyfika przedsiębiorstwa spół-

dzielczego, kto to jest spółdzielca, jaką rolę peł-
nić powinien, jaka jest istota relacji ekonomicz-
nych pomiędzy przedsiębiorstwem spółdziel-
czym a spółdzielnią, 

– w jaki sposób spółdzielnia powinna być zarzą-
dzana, kto powinien zarządzać spółdzielnią, jaką 
rolę w bieżącym zarządzaniu mogą mieć po-
szczególni członkowie – czy tylko brać udział w 
głosowaniu, czy aktywnie wpływać na podejmo-
wanie decyzji operacyjnych, 

– jaka jest przyszłość spółdzielni w gospodarce 
rynkowej, czy wierność doktrynie, że głównym 
celem działalności spółdzielni jest zapewnienie 
swym członkom określonych warunków bytu, a 
nie generowanie zysku, czy w związku z tym 
mogą się rozwijać i być konkurencyjnymi na 
rynku [Mierzwa 2010]. 

Od Kongresu Międzynarodowego Związku Spół-
dzielczego, który odbył się w 1937 roku w Paryżu 
istnieją ogólnoświatowe zasady ruchu spółdzielcze-
go, które co prawda były dwukrotnie nowelizowane 
(Wiedeń 1966 i Manchester 1995), jednak noweliza-
cje te nie zmieniły samej istoty zasad. Zasady spół-
dzielcze są ogólnymi kanonami, nie stanowią szcze-
gółowych wytycznych dla spółdzielni. To same 
spółdzielnie muszą decydować o tym, jak wprowa-
dzać je w życie w zależności od swoich potrzeb i 
uwarunkowań. Mówią m.in. o dobrowolnym i 
otwartym członkostwie, demokratycznej kontroli 
władz, współodpowiedzialności członków, równo-
uprawnieniu członków, autonomii i niezależności 
oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym. Zasady 
spółdzielcze regulują kwestie związane z zarządza-
niem i własnością majątku, nie stanowią szczegóło-
wych wytycznych dla spółdzielni. Ich sformułowa-
nie pozostaje na relatywnie wysokim stopniu ogól-
ności. Dlatego też coraz częściej spółdzielnie w 

różnych krajach wprowadzają rozwiązania zbliżone 
do spółek, np. w zakresie zdobywania kapitału, czy 
głosowania w sprawach gospodarczych kapitałem. 
Również uchwalony przez Radę Europejską w 2003 
r., a przyjęty przez polski parlament w 2006 r. „Sta-
tut Spółdzielni Europejskiej” takie możliwości 
uwzględnia. Zapisy tego statutu idą nawet dalej, 
zbliżając spółdzielnię do spółek kapitałowych, sta-
wiając wymóg kapitału podstawowego w SE w wy-
sokości 30 tys. euro. Oznacza to, że konieczne są 
zmiany organizacyjne i prawne dostosowujące 
funkcjonowanie spółdzielni w obecnych społeczno-
ekonomicznych warunkach. 

 

Potrzeba odbudowy i rozwoju spółdzielczości 
 

Historia spółdzielczości, a może lepiej wspólne-
go działania, jest równie stara jak historia świata. 
Nie ma więc wątpliwości co do konieczności roz-
woju spółdzielczości różnych branż, gdyż sektor 
ten odgrywał i odgrywa nadal ważną rolę, zarówno 
społeczną jak i gospodarczą we wszystkich krajach 
świata. Szczególne miejsce zajmuje spółdzielczość 
w rolnictwie, głównie w tych krajach o rozdrob-
nionym rolnictwie. Spółdzielczość wiejska zawsze 
aktywizowała przynajmniej dwa podstawowe 
czynniki produkcji, tj. rozproszony kapitał oraz, 
poprzez organizowanie się społeczeństw lokal-
nych, dając miejsca pracy w samej spółdzielni, 
bądź wspierając intensyfikację gospodarstw rolni-
ków zrzeszonych, aktywizowały zasoby pracy. Ak-
tywizacja tych dwóch czynników w przypadku 
spółdzielczości rolniczej sprzyjała wzrostowi pro-
duktywności ziemi.  

Polska wchodząc do Unii Europejskiej może 
wzorować się na rozwiązaniach organizacyjnych i 
prawnych krajów Zachodniej Europy, gdzie spół-
dzielczość ma dużą swobodę działania i m.in. dla-
tego jej udział w rynku jest znaczący.  

Spółdzielczość rolnicza w Polsce weszła w okres 
reformy gospodarczej i przemian ustrojowych jako 
sektor dobrze rozwinięty. Skupiała kilka milionów 
członków i dysponowała znacznym potencjałem 
gospodarczym. W okresie transformacji ustrojowej 
często towarzyszyło negowanie dokonań i zasad-
ności funkcjonowania spółdzielni w nowej rzeczy-
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wistości gospodarczej. Nierzadko formułowano 
pogląd o przeżyciu się tej formy gospodarowania 
[Kożuch 1994]. W efekcie ogólnego klimatu wokół 
spółdzielczości, a także zbyt późno podjętych 
działań reformatorskich w samych spółdzielniach, 
nastąpił w latach 1988–2012 blisko 50% spadek 
liczby spółdzielni wiejskich. W największym stop-
niu regres ten dotknął Rolnicze Spółdzielnie Pro-
dukcyjne (ponad 65%) i Spółdzielnie Kółek Rolni-
czych (72%).  

Po długim okresie braku zainteresowania spół-
dzielczością w ostatnich latach coraz więcej róż-
nych organizacji i instytucji administracji pań-
stwowej reprezentuje pogląd o celowości zacho-
wania własności spółdzielczej i racjonalnym wyko-
rzystaniu jej dotychczasowego dorobku, a jedno-
cześnie o potrzebie rozwoju tej formy w gospodar-
ce rynkowej w naszym kraju. Istnieją także potrze-
by oddolne, w społecznościach konsumenckich, 
gdyż pojawiają się inicjatywy tworzenia „koopera-
tyw konsumenckich”, które polegają na współdzia-
łaniu pomiędzy producentami dóbr, handlem i 
końcowymi odbiorcami tych dóbr, czyli konsu-
mentami. Inną inicjatywą oddolną jest tworzenie 
w coraz większym zakresie grup producentów w 
formie prawnej spółdzielni. Obecnie około 30% 
spośród blisko 1400 działających grup producen-
tów rolnych zarejestrowanych zostało jako spół-
dzielnia zrzeszająca rolników indywidualnych, wy-
twarzających produkty we własnych gospodar-
stwach, a funkcjonujących na rynku jako jeden 
podmiot gospodarczy. Spółdzielcza forma organi-
zacji przedsiębiorstw znalazła także swoje miejsce 
w koncepcji ekonomii społecznej. Spółdzielnie te 
mają swoją specyfikę, działają na zasadzie „non 
profit” i zrzeszają głównie osoby, którym grozi wy-
kluczenie społeczne [Brzozowski 2014].Te działa-
nia świadczą o potrzebie odbudowy ruchu spół-
dzielczego w różnych aspektach życia gospo-
darczego w naszym kraju. Zasadniczą, a zarazem 
podstawową przesłanką rozwoju spółdzielczości 
jest takie umocowanie prawne, by ruch ten był ru-
chem stabilnym, a spółdzielcy nie byli narażani na 
okresowe zawirowania polityczne wokół tego sek-
tora. 

 

Ciernista droga nowego prawa spółdzielczego

 

W niektórych kręgach politycznych (głównie 
prawicowych) w okresie przemian spółdzielczość 
była kojarzona z socjalistyczną gospodarką. Takie 
właśnie skojarzenie stało się podstawą uchwalenia, 
jak się w praktyce okazało szkodzącej spółdziel-
czości Ustawy z 20 stycznia 1990 r. o zmianach w 
organizacji i działalności spółdzielczości [Dz. U. z 
1990r. nr 6, poz. 36]. Ustawa likwidując związki 
spółdzielcze osłabiła w efekcie spółdzielnie, które 

pozbawione wsparcia miały ogromne trudności w 
odnalezieniu swojego miejsca w nowej społeczno-
gospodarczej rzeczywistości. Niewątpliwie bran-
żowe związki spółdzielcze w poprzednim systemie 
były często przerośnięte kadrowo, służyły wła-
dzom spółdzielczości, a w praktyce władzom pań-
stwowym do realizacji polityki oddziaływania ad-
ministracyjnego na podmioty spółdzielcze. Ich za-
daniem było wskazywanie spółdzielniom kierun-
ków rozwoju, struktury produkcji, wyboru okre-
ślonych osób na pełnienie funkcji kierowniczych w 
spółdzielni, a także pełna kontrola działalności 
gospodarczej spółdzielni. W okresie braku środ-
ków produkcji na rynku zadaniem związków była 
dystrybucja tych środków dla poszczególnych 
spółdzielni. Często uzyskanie przydziału na po-
trzebne spółdzielni środki produkcji warunkowane 
było podporządkowaniem się spółdzielni decyzjom 
związku. Niewątpliwie było to ograniczanie swo-
body w działalności firmy. Zdaniem autora, związ-
ki spółdzielcze nie powinny być rozwiązane, a 
zmianie powinien ulec model ich funkcjonowania. 
Ich nowe zadania powinny być skoncentrowane na 
doradztwie w zakresie zmieniającego się prawa 
gospodarczego, poszukiwaniu rynków zaopatrze-
nia i zbytu, dostosowywania się spółdzielni do 
wymagań konsumentów czy usługobiorców, po-
moc w restrukturyzacji, czy wreszcie wprowadza-
nia innowacyjności. Niestety tak się nie stało. 
Wspomniana ustawa zawiesiła na długi czas sto-
sowanie przepisów lustracyjnych.  Ingerencja pań-
stwa, dokonującego zasadniczych przeobrażeń 
ustrojowych w spółdzielczości okazała się z przy-
czyn politycznych bardzo daleko idącą. W ferwo-
rze walki politycznej spółdzielczość poddana kon-
troli administracji państwowej stała się łatwym 
celem kampanii ukazującej i utrwalającej nega-
tywny obraz spółdzielczości. Z głosami spółdziel-
ców broniących swego majątku zagrożonego pry-
watyzacją i ukazujących negatywne skutki gospo-
darczo-społeczne likwidacji struktur ponadpod-
stawowych władza państwowa nie liczyła się. Do-
piero ocena zachodnich ekspertów z Unii Europej-
skiej i Banku Światowego, z zewnątrz oceniających 
latem 1990 r. polską spółdzielczość z punktu wi-
dzenia praktyki gospodarki wolnorynkowej pomo-
gła powoli przełamywać silne uprzedzenia wobec 
spółdzielczości [Brodziński M. G., Chyra-Rolicz Z., 
1995]. W październiku 1990 r. utworzono urząd 
pełnomocnika rządu ds. spółdzielczości, jednak 
obsada tego stanowiska przeciągnęła się na skutek 
gry sił politycznych do kwietnia 1991 r. Działał on 
jednak jako rzecznik interesów państwa wobec 
spółdzielni. W toczących się pracach nad kształ-
tem prawa spółdzielczego w Sejmie X kadencji PRL 
i I kadencji RP, rząd poprzez swego pełnomocnika 
zdecydowanie opowiadał się za takimi rozwiąza-
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niami, które umożliwiłyby daleko idącą kontrolę i 
ingerencję w funkcjonowanie spółdzielczości, w 
tym m.in. popieranie koncepcji mieszanej pań-
stwowo-spółdzielczej rady przy Prezesie Rady Mi-
nistrów [Brodziński, Chyra-Rolicz, 1995]. 

Szybko pogarszająca się w 1992 r. sytuacja go-
spodarcza i polityczna kraju wpływała na powolną 
zmianę stosunku polityków, głównie prawicowych, 
do spółdzielczości. Zaczęto doceniać jej funkcje 
gospodarczo-społeczne, takie jak organizowanie 
krajowej wytwórczości i usług, możliwości zatrud-
nienia i aktywizacji różnych grup społecznych, po-
budzanie grupowej zaradności i rozwój przedsię-
biorczości lokalnej. Zgłoszone w latach 1990-1992 
projekty przekształceń spółdzielczości wywodziły 
się z kręgów rządowych, senackich, poselskich i 
spółdzielczych. Zasadnicze różnice w tych projek-
tach dotyczyły reprezentacji ruchu spółdzielczego, 
możliwości i swobody tworzenia związków spół-
dzielni, waloryzacji funduszu udziałowego, two-
rzenia i funkcjonowania spółdzielni osób praw-
nych, obrotu udziałami itp. Były to więc zasadni-
cze rozbieżności, które opóźniały nowelizację 
prawa spółdzielczego. W końcu, po trwających 
prawie dwa lata pracach nad nowelizacją prawa 
spółdzielczego, Sejm RP I kadencji w dniu 16 
kwietnia 1993 r. przyjął kompromisową ustawę 
Prawo Spółdzielcze i po akceptacji bez poprawek 
Senatu trafiła do Prezydenta RP. 

Ustawa ta zawierała jednak szereg kontrower-
syjnych zapisów związanych głównie ze sprawami 
wewnątrzorganizacyjnymi w spółdzielniach, co po 
konsultacjach z ekspertami było powodem prezy-
denckiego weta. Jak stwierdza T. Hunek [1993] nie-
jasne i niespójne przepisy prawne nastawione były 
nie tyle na transformację, ile raczej na zlikwido-
wanie sektora spółdzielczego, a przede wszystkim 
nadbudowy spółdzielczości. 

W dniach 14-15 listopada 1999 roku odbył się 
zwołany przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Ra-
dy Spółdzielczej – II Kongres Spółdzielczości. 
Spółdzielczość reprezentowana była przez 540 de-
legatów spółdzielni wszystkich branż, działających 
na terenie całego kraju. Wśród zaproszonych gości 
obecny był Roberto Rodriqes – prezydent Między-
narodowego Związku Spółdzielczego, zabrakło 
niestety przedstawicieli rządu polskiego. Taka po-
stawa władz wykonawczych wydaje się być wyra-
zem niechęci i lekceważenia spółdzielczości przez 
koła rządowe. 

Drugie podejście do uchwalenia nowego prawa 
spółdzielczego także nie powiodło się. Uchwalona 
przez Sejm RP ustawa „Prawo spółdzielcze” z dnia 
25 lipca 2001r. była powodem do zwołania Nad-
zwyczajnego Kongresu Spółdzielczości, który zy-
skał miano „kongresu protestu i nadziei”. Obrado-
wał on w dniu 7 września 2001 r. zaledwie kilka 
godzin. Delegaci jednomyślnie przyjęli uchwałę z 

wnioskiem do Prezydenta RP o zawetowanie usta-
wy. Spośród zastrzeżeń do tej ustawy, głównymi 
były uwagi dotyczące ograniczania samorządności, 
możliwości zrzeszania się w samorządne podmioty 
gospodarcze, ingerencję w wewnętrzną strukturę 
samorządowych władz spółdzielczych wbrew zasa-
dom konstytucyjnym i międzynarodowym zasa-
dom spółdzielczym. W akcję oporu spółdzielców 
wobec uchwalenia wspomnianej ustawy włączył się 
także przewodniczący Regionu Europejskiego 
Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Lars 
Hillbom, który wystosował list do Prezydenta RP 
Aleksandra Kwaśniewskiego w obronie samorząd-
ności polskiej spółdzielczości. W efekcie tych dzia-
łań Prezydent RP nie zaakceptował tej ustawy 
[Chyra-Rolicz  2008]. 

Niestety do chwili obecnej brak jest jasno sfor-
mułowanej polityki państwa w stosunku do spół-
dzielni. Obecnie podstawę prawną działania spół-
dzielni stanowi ustawa z 16 września 1982 r. i jest 
to Prawo spółdzielcze [Dz. U. 1982 r. nr 30, poz. 
210]. Co prawda ustawa ta przeszła wiele noweliza-
cji, by dostosować jej zapisy do nowych warunków, 
to jednak w szybko zmieniającej się rzeczywistości 
niezbędny jest jednolity zapis prawa spółdzielcze-
go. Tak więc od początku polskiej transformacji – i 
to niezależnie od opcji politycznej kreującej rząd – 
nie przyjęto żadnego dokumentu, który formuło-
wałby stanowisko państwa wobec spółdzielczo-
ści[Raport o spółdzielczości polskiej 2010]. Na 
Kongresach Spółdzielczych, czy na wielu innych 
forach polityczno-gospodarczych, praktycznie 
wszystkie partie polityczne poprzez swoich działa-
czy deklarują swój życzliwy stosunek i wsparcie 
dla rozwoju spółdzielczości, nie ma to jednak kon-
kretnego odzwierciedlenia w legislacji ustawowej.  

Mija już 25 lat od zmiany sytuacji społeczno-
politycznej w Polsce, a spółdzielnie nie doczekały 
się jak dotychczas nowej, normatywnej podstawy 
swojego rozwoju. Jak wyżej wspomniano, dwu-
krotnie ustawa uchwalana przez parlament spo-
tkała się z odmową podpisu prezydentów RP. Mia-
ło to miejsce w roku1993 i 2001. W roku 2008 Sejm 
RP odrzucił w pierwszym czytaniu dwie kolejne 
inicjatywy, prezydencką i poselską. Spółdzielczość 
zmuszona jest więc stosować wielokrotnie noweli-
zowaną Ustawę z 1982 r., a ponadto wiele branżo-
wych regulacji prawnych nie sprzyja spójności ru-
chu spółdzielczego. 

Obecnie trwa trzecie podejście do opracowania 
nowego prawa spółdzielczego. Ale jak stwierdza 
Małgorzata Wrzołek-Romańczuk [2015], doradca 
Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. prawa spół-
dzielczego, mija druga rocznica powołania Komi-
sji, a do końca prac daleko. Spośród trzech projek-
tów, nad którymi miała debatować SKN wybrano 
projekt PSL, gdyż projekt poselski po wyborach do 
Parlamentu Europejskiego został wycofany z po-
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wodu wycofania się dwóch posłów którzy go pod-
pisali, a zostali europosłami. Brak wymaganej licz-
by podpisów spowodował automatycznie wyelimi-
nowanie go z procesu legislacyjnego. Co prawda 
Komisja podejmuje decyzje o brzmieniu wielu za-
pisów w ustawie, które nie budzą większych kon-
trowersji i które tych kontrowersji nie budziły w 
dotychczasowym prawie spółdzielczym. Jednak 
wiele ważnych, lecz kontrowersyjnych zapisów 
zostaje przyjętych w trybie warunkowym, co ozna-
cza, że Komisja powróci do nich po zakończeniu 
ustaleń, co do których nie ma rozbieżności, lub są 
one przyjęte na zasadzie kompromisu. Do ponow-
nego przemyślenia i przedyskutowania zostały 
odłożone sprawy takie jak: zasady podziału mająt-
ku członków i byłych członków w razie likwidacji 
spółdzielni, kwestie związane z wnoszeniem wkła-
dów na własność spółdzielni lub do korzystania z 
nich przez spółdzielnię, problem pracy w organach 
spółdzielni i łączenia tej pracy z działalnością w 
organach związku lub KRS, zagadnienia łączenia i 
podziału spółdzielni itp. [Sułkowski 2014]. Ponadto 
na posiedzeniach komisji niekiedy brakuje kwo-
rum, co wyklucza podejmowanie ostatecznych de-
cyzji. W ramach prac tej Komisji istnieje także 
wiele rozbieżności natury politycznej i należy są-
dzić, że w obecnej kadencji Sejmu RP, która koń-
czy się w jesieni bieżącego roku, a więc partie poli-
tyczne i posłowie wkraczają w okres wyborów,  
nowe prawo spółdzielcze nie zostanie uchwalone, 
czyli nadal obowiązywać będzie prawo spółdziel-
cze z 1982 roku z licznymi nowelizacjami, a spół-
dzielczość będzie funkcjonowała w warunkach 
przestarzałych zapisów prawnych. 

 
Podsumowanie 

 
 
Historyczna, a także współczesna rola spółdziel-

czości w gospodarkach narodowych na całym 
świecie jest przesłanką a zarazem dowodem na to, 
że ten sektor jest niezbędnym w wolnym, wielo-
aspektowym rozwoju gospodarczym naszego kraju. 
Niestety w ostatnich latach, począwszy od prze-
mian społeczno-gospodarczych, w efekcie ogólne-
go klimatu wokół spółdzielczości, a także zbyt 
późno podjętych działań reformatorskich w sa-
mych spółdzielniach, nastąpił znaczący regres or-
ganizacyjny we wszystkich branżach spółdziel-
czych. Istnieją inicjatywy oddolne tworzenia pod-
miotów gospodarczych w tej formie prawnej, jed-
nak niezbędne jest jednoznaczne określenie sto-
sunku władz RP co do istoty i miejsca spółdziel-
czości w gospodarce narodowej poprzez uchwale-
nie nowego prawa spółdzielczego uwzględniające-
go także tendencje światowe. Polska spółdziel-
czość oczekuje na nowe prawo spółdzielcze od 
1982 roku i niestety należy przypuszczać, z prawie 
pełnym prawdopodobieństwem, że prace Nadzwy-

czajnej Komisji Sejmowej, a następnie przyjęcie 
przez Sejm i Senat tej ustawy w bieżącej kadencji 
Parlamentu nie będzie miało oczekiwanego przez 
spółdzielczość finału.    
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Wstęp 

 
 

Pojęcie ekonomii społecznej pojawiło się w Polsce 
wraz z początkiem nowego millenium. Dyskusja nad 
ekonomią społeczną od samego początku związana 
była z rozważaniami na temat rynku pracy, stąd eko-
nomia społeczna traktowana była jako instrument 
społecznej i zawodowej reintegracji.  

Pierwszym dużym programem, który dał impuls do 
rozwoju tego sektora w Polsce była Inicjatywa Wspól-
notowa EQUAL, a dokładniej Temat D, w ramach któ-
rego realizowanych było w Polsce 27 projektów w tym 
obszarze. Inicjatywa EQUAL była swego rodzaju labo-
ratorium rozwiązań, które miały zostać przetestowane 
i opisane, by mogły być następnie powtarzane, a więc 
replikowane.  

Wraz z uruchomieniem perspektywy finansowej 
2007-2013 nastąpił ogromny dopływ środków i in-
strumentów do sektora. Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki na lata 2007-2013 zawierał w sobie poddziała-
nie 7.2.2., w ramach którego powstały ośrodki wspar-
cia ekonomii społecznej, dysponujące całą gamą in-
strumentów wspierających powstawanie i rozwijanie 
spółdzielni socjalnych, w tym bardzo ważne instru-
menty finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomo-
stowego. 

Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Mini-
sterstwa Infrastruktury i Rozwoju w 2013 roku wskazu-
ją, iż przyjęty na początku poprzedniej perspektywy 
system wsparcia podmiotów ekonomii społecznej zdał 
egzamin jedynie w umiarkowanym stopniu. Do przy-
czyn takiego stanu rzeczy zaliczono m.in. skierowanie 
wsparcia do grup docelowych niechętnych ekonomi-
zacji swoich działań (NGO), preferowanie jednej tylko 
formy przedsiębiorstwa społecznego, jakim jest spół-
dzielnia socjalna oraz brak mechanizmów koordynu-
jących wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym pomiędzy poddziałaniem 7.2.2. i 7.2.1. POKL. 
Ogromnym problemem stał się również fakt, że 
szczególnie w pierwszym okresie realizacji programu, 
projekty skierowane do ekonomii społecznej realizo-
wane były przez podmioty, które nie miały wiedzy  
i doświadczenia w tej dziedzinie, a same projekty  
często skupiały się nie na konkretnych 

działaniach pomocowych, ale na promocji samej kon-
cepcji. Wybór tak wielu, często niskiej jakości projek-
tów, prowadził do tego, że wsparcie udzielane było w 
sposób fragmentaryczny i często powierzchowny 
[Stronkowski 2013]. Analiza skuteczności i efektywno-
ści systemu wsparcia doprowadziła do przygotowania 
programu rozwoju dla tego sektora, który kreśli cele, 
jakie mają zostać osiągnięte do roku 2020. 

 

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii  
Społecznej 

 
Przyjęty w sierpniu 2014 roku przez Radę Mini-

strów Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Spo-
łecznej to dokument opracowany przez grupę stra-
tegiczną zespołu rządowego ds. rozwiązań syste-
mowych w ekonomii społecznej, bardzo szeroko 
skonsultowany jednak w środowisku. Jest to doku-
ment o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, nie 
jest jednak Programem Operacyjnym. Jest to pro-
gram rozwoju w rozumieniu art. 15 ust. 4 punkt 2 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
[Ustawa... 2009].  

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 
zgodnie z jego definicją „jest dokumentem rządowym, 
który wyznacza kluczowe kierunki interwencji pu-
blicznej mające służyć tworzeniu jak najlepszych wa-
runków dla rozwoju ekonomii społecznej i przedsię-
biorstw społecznych. (…) Dzięki szerokim konsulta-
cjom KPRES oraz udziałowi w jego tworzeniu przed-
stawicieli różnych środowisk i sektorów powstał do-
kument, który w sposób kompleksowy określa i reko-
menduje działania państwa oraz interesariuszy, słu-
żące rozwojowi ekonomii społecznej w Polsce, mające 
na celu wzrost jej znaczenia w tworzeniu i realizacji 
polityk publicznych.” [Krajowy... 2014]. Wpisuje się 
on w kontekst strategiczny, a jego podstawowym 
punktem odniesienia jest Długookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju – Polska 2030, Trzecia fala nowocze-
sności, Strategia Rozwoju Kraju oraz 9 strategii hory-
zontalnych. Najważniejszą z nich jest oczywiście 
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, w której 
podkreślono kilka ważnych priorytetów 
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Podmioty  
reintegracyjne 

Sfera nieformalna/ usługi wzajemne 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spółdzielnie konsumenckie 
Spółdzielnie producentów 
Spółdzielnie pracownicze 

 
ok. 15,2 tys.  

265,9 tys. zatrudnionych 
 

Podmioty działające w sferze    w tym: podmioty działające 

pożytku publicznego       w sferze pożytku publicznego 

ok. 77 tys. podmiotów       prowadzące działalność 

123 tys. zatrudnionych       gospodarczą (ok. 9 tys.) 

Przedsiębiorstwa  
społeczne 

Spółdzielnie 
socjalne 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
działania, których wdrożenie jest niezbędne, aby 
sektor mógł się rozwijać [Strategia... 2013]. Należą 
do nich m.in. [Krajowy... 2014]: 

� włączenie jednostek samorządu terytorialnego 
jako kluczowego podmiotu w programowaniu i 
realizacji wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości 
społecznej na terenie województw, 

� przyjęcie Krajowego Programu Rozwoju Eko-
nomii Społecznej (KPRES), 

� przyjęcie ustawy o przedsiębiorczości społecz-
nej, która stworzy możliwość starania się o sta-
tus przedsiębiorcy społecznego, 

� przygotowanie i wdrożenie działań edukacyj-
nych dotyczących przedsiębiorczości społecz-
nej, w tym skierowanych do dzieci i młodzieży 
w zakresie przygotowania do przedsiębiorczo-
ści oraz wspierania spółdzielni uczniowskich, 

� przygotowanie i wdrożenie zwrotnych mecha-
nizmów finansowych (pożyczek, kredytów i 
poręczeń) dla przedsiębiorstw społecznych, 

� wypracowanie i wdrożenie skutecznych instru-
mentów pomiaru społecznej wartości dodanej, 
generowanej przez przedsiębiorstwa społeczne,  

� stałe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i 
mechanizmów przeciwdziałania społecznemu i 
zawodowemu wykluczeniu.  

Powyższe i wiele innych, bardziej szczegółowych 
celów, zostało zapisanych w Krajowym Programie 
Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ekonomia społeczna - problemy definicyjne 

 
Odkąd toczy się w Polsce dyskusja o ekonomii 

społecznej, toczy się również spór o granice sektora. 
O to, które podmioty możemy do niego zaliczyć, a 
które nie. Rzeczywistość była też taka, że to doku-
menty programowe Unii Europejskiej wpływały na 
to, jak rozumiemy ten sektor. W ramach POKL do 
podmiotów ekonomii społecznej zaliczaliśmy spół-
dzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewido-
mych, organizacje pozarządowe i inne podmioty 
wymienione w art. 3. Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w tym spółdzielnie 
socjalne, centra integracji społecznej, kluby integra-
cji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i 
warsztaty terapii zawodowej [Szczegółowy... 2015]. 
Było to związane z faktem, iż w tym okresie na sek-
torze ekonomii społecznej leżał przede wszystkim 
cel zatrudnieniowy. Chodziło o reintegrację spo-
łeczną i zawodową i przywracanie na rynek pracy 
osób z niego wykluczonych. 

KPRES czyni w tym zakresie zdecydowaną różni-
cę, gdyż w dużej mierze porządkuje rzeczywistość, 
w jakiej żyjemy dzisiaj. Z jednej strony wprowadza 
pojęcie przedsiębiorstwa społecznego, którym może 
być również spółdzielnia socjalna. Ale zdecydowa-
nie rozszerza sam sektor. A więc należeć do niego 
mogą również nieformalne inicjatywy, takie jak ko- 

 
 

Ryc. 1. Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne 
Źródło: MPiPS, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Warszawa 2014 r., s. 15. 
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operatywy spożywcze. KPRES definiuje ekonomię 
społeczną jako „sferę aktywności obywatelskiej, któ-
ra poprzez działalność ekonomiczną i działalność 
pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych marginalizacją spo-
łeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług 
społecznych użyteczności publicznej (na rzecz inte-
resu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu” [Krajo-
wy... 2014]. 

Zgodnie z powyższą definicją oraz w odniesieniu 
do klasyfikacji, jaką proponuje KPRES, w sferze 
ekonomii społecznej działają cztery następujące 
grupy podmiotów [Krajowy... 2014]: 
(1) Przedsiębiorstwa społeczne1;  
(2) Podmioty reintegracyjne, służące reintegracji 

społecznej i zawodowej osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym, tj. zakłady aktywności 
zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra 
integracji społecznej, kluby integracji społecz-
nej; 

(3) Podmioty działające w sferze pożytku publicz-
nego, które prowadzą działalność ekonomiczną 
i zatrudniają pracowników, choć ich działalność 
nie jest oparta na ryzyku ekonomicznym. Są to 
organizacje pozarządowe prowadzące działal-
ność odpłatną i nieodpłatną pożytku publiczne-
go; 

(4) Podmioty sfery gospodarczej, które tworzone 
jednak były w związku z realizacją celu spo-
łecznego. Ta kategoria dzieli się na mniejsze 
grupy, do których należą: 

– organizacje pozarządowe prowadzące 
działalność gospodarczą, z której zyski 
wspierają realizację celów statutowych, 

– spółdzielnie, których celem jest zatrud-
nienie, 

– pozostałe spółdzielnie o charakterze kon-
sumenckim i wzajemnościowym. 

Osobną grupą są inicjatywy nieformalne, w 
szczególności coraz szybciej rozwijający się w Pol-
sce ruch kooperatyw spożywczych, ale również inne 
przedsięwzięcia działające w sferze wzajemnościo-
wej, ruchy miejskie, sąsiedzkie, lokatorskie , które w 
zdecydowany sposób przyczyniają się do budowania 
wzajemnego zaufania, do rozwoju lokalnego, a nie-
jednokrotnie mogą stać się podstawą do uru-
chomienia bardziej sformalizowanych inicjatyw 
[Krajowy 2014]. Przykładem może stać się tu 
Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”, która po-
czątkowo tworząc zupełnie nieformalną grupę, w 
roku 2014 założyła w Warszawie pierwszy sklep, 
zwracając szczególną uwagę na współpracę z 
rolnikami w zakresie dostarczania żywności. 

 

                                                           
1 Projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym jest aktu-
alnie procedowany w Sejmie 

 

Cele Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej 

 
Cel KPRES wskazuje na zdecydowaną zmianę po-

dejścia do ekonomii społecznej. Podstawowa zmiana 
w podejściu do ekonomii społecznej, jaką formalnie 
wprowadza KPRES jest taka, iż ma ona być nie tylko 
ważnym miejscem pracy, szczególnie dla grup z róż-
nych powodów marginalizowanych społecznie, ale 
również ma się stać ważnym partnerem lokalnego 
rozwoju. Temu poświęcony jest pierwszy Priorytet 
KPRES zatytułowany „Ekonomia społeczna na spo-
łecznie odpowiedzialnym terytorium”. 

Rola, jaka spoczywa na podmiotach ekonomii 
społecznej jest dwojaka. Po pierwsze, ważne, aby 
produkty i usługi oferowane przez przedsiębiorstwa 
społeczne odpowiadały na lokalne zapotrzebowa-
nie, ale również ekonomia społeczna widziana jest 
jako ważny partner realizacji tzw. usług użyteczno-
ści publicznej. W tym drugim sensie podmioty eko-
nomii społecznej są ważnym partnerem dla samo-
rządów lokalnych, na których spoczywa obowiązek 
zaspokajania tych zbiorowych potrzeb wspólnoty. 

W tym kontekście pojawia się pojęcie usług spo-
łecznych użyteczności publicznej. Coraz częściej 
bowiem zdarza się, że w Polsce i w całej Unii Euro-
pejskiej, samorządy przekazują część zadań, która 
leży w ich kompetencji podmiotom zewnętrznym 
[Cibor 2014a]. Dotychczasowe przykłady realizacji 
usług użyteczności publicznej poprzez zlecanie ich 
podmiotom ekonomii społecznej przynoszą pewne 
określone korzyści, do których zaliczamy m.in. 
wzrost zasobów przeznaczonych na usługi społecz-
ne (nadwyżka finansowa, którą generują podmioty 
ekonomii społecznej, reinwestowana jest na cele 
statutowe, często związane z rozwojem społeczno-
ści lokalnej), aktywizacja społeczno-gospodarcza 
osób z grup defaworyzowanych na lokalnym rynku 
pracy, wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, w 
szczególności w obszarze innowacji społecznych, 
wzmacnianie lokalnej gospodarki i społeczności, 
tworzenie się więzi społecznych i kapitału społecz-
nego na poziomie lokalnym, jakość usług [Cibor 
2014a]. Ponadto podmioty ekonomii społecznej ma-
ją możliwość tworzenia swoistego montażu finan-
sowego, a więc finansowania swojej działalności z 
bardzo wielu źródeł, co w zdecydowany sposób po-
lepsza bilans ekonomiczny.      

Wydaje się, iż ta tendencja będzie się utrzymy-
wać, gdyż w 2014 r. Parlament Europejski przyjął 
dyrektywę, która daje krajom członkowskim UE 
możliwość zastrzeżenia dla niektórych organizacji, 
takich jak spółdzielnie socjalne prawa udziału w 
postępowaniach w odniesieniu do usług zdrowot-
nych, społecznych i kulturalnych [Cibor 2014a].  
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Cel nadrzędny: 

W roku 2020 ekonomia społeczna stanowi ważny czynnik wzrostu za-
trudnienia, spójności społecznej oraz rozwoju kapitału społecznego 

Cel główny: 
Do roku 2020 podmioty ekonomii społecznej staną się ważnym elementem aktywizacji 

osób w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz dostarczycielem usług użyteczności 
publicznej działającym we wspólnotach samorządowych 

Cel operacyjny 1. 
Wspólnota 
Wzmocnienie roli 
podmiotów ekono-
mii 
społecznej we 
wspólnotach samo-
rządowych 

Cel operacyjny 2. 
Otoczenie 
Powstanie i utrzy-
manie 35 tys. miejsc 
pracy 
w  przedsię-
biorstwach społecz-
nych 

Cel operacyjny 3. 
Przywództwo 
Wzrost skuteczności 
mechanizmów za-
rządzania i koordy-
nacji polityki eko-
nomii społecznej 

Cel operacyjny 4. 
Kompetencje  
Wzrost kompetencji 
w obszarze ekono-
mii 
społecznej w społe-
czeństwie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tym samym prawo zamówień publicznych staje się 
instrumentem realizacji polityki społecznej i za-
pewniania spójności społeczno-gospodarczej we 
Wspólnocie Europejskiej a wydatki publiczne stają 
się w gruncie rzeczy inwestycjami publicznymi [Ci-
bor 2014].  

Wyjaśniając pojęcie usług społecznych użytecz-
ności publicznej, autorzy KPRES podkreślają, iż ich 
istotą jest sposób realizacji, który nie jest oparty na 
zysku, są one adresowane do ogółu obywateli, są 
również dostosowane do różnych potrzeb [Krajo-
wy... 2014]. Aby cechy te mogły zostać spełnione, 
kluczowa jest pogłębiona diagnoza lokalna oraz za-
planowanie konkretnych działań na podstawie wy-
ników tej diagnozy. Z kolei, aby taki proces umoż-
liwić KPRES przewiduje przygotowanie i przepro-
wadzenie zmian prawnych, których celem będzie 
uporządkowanie procesu planowania strategiczne-
go w obszarze polityki społecznej na poziomie sa-
morządu lokalnego, ale również w obszarze konsul-
tacji społecznych, dialogu społecznego i obywatel-
skiego. W tym ostatnim obszarze planuje się m.in. 
określenie zapisów dotyczących minimalnych wy-
mogów w zakresie konsultacji strategii i programów 
ze społecznością lokalną i organizacjami obywatel-
skimi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi 
[Krajowy... 2014]. 

Oprócz wdrażania zmian prawnych, równocze-
śnie planowane są działania, których celem ma być 
wzmocnienie samych obywateli i organizacji, by w 
tym zmodernizowanym procesie umiały efektywnie 
funkcjonować. Wspierany więc będzie rozwój

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
edukacji obywatelskiej, w zakresie funkcjonowania 
wspólnot samorządowych, prawa do partycypacji 
oraz procedur i metod działania w podejmowaniu 
decyzji, dialogu z różnymi partnerami publicznymi 
i niepublicznymi oraz obywatelami na rzecz roz-
wiązywania podstawowych obszarów problemo-
wych oraz rozwoju wspólnot samorządowych, roz-
wój ruchu konsumenckiego we wspólnotach lokal-
nych [Krajowy... 2014].  

W obszarze wsparcia lokalnej samoorganizacji i 
aktywności obywatelskiej, oprócz zmian prawnych 
ułatwiających zrzeszanie się obywateli, planowane 
jest uruchomienie, a w niektórych przypadkach 
kontynuacja, źródeł finansowania inicjatyw lokal-
nych skierowanych na realizację usług społecznych 
użyteczności publicznej. Jako przykład takiego 
działania może posłużyć Program Operacyjny Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich i system mikrogran-
tów [Krajowy... 2014]. Promowane będą również 
wszelkiego rodzaju działania o charakterze niefor-
malnym, takie jak kooperatywy spożywców, grupy 
rolnictwa społecznego wspieranego przez społecz-
ność, grupy wymiany wzajemnej. 

Oprócz działań wspierających, istotna jest fak-
tyczna realizacja usług społecznych użyteczności 
publicznej przez podmioty ekonomii społecznej, 
która w dotychczasowej praktyce napotykała na 
wiele problemów i barier. Ważne jest również roz-
szerzenie wykorzystania formy wspierania i powie-
rzania zadań publicznych w trybie ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Aby 
to było możliwe konieczne jest udrożnienie proce-

Ryc. 2. Cele Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 
Źródło: MPiPS, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Warszawa 2014 r., s. 28. 
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dur, które pozwolą na zlecanie tych zadań. Należą 
do nich z pewnością przepisy i praktyka stosowania 
klauzul społecznych.  

W przypadku usług społecznych użyteczności 
publicznej KPRES powierza ich zdefiniowanie sa-
morządom lokalnym, natomiast na poziomie ogól-
nokrajowym bardzo konkretnie zdefiniowane zosta-
ły kluczowe sfery rozwojowe, w których powinny 
rozwijać się podmioty ekonomii społecznej. Do sfer 
tych należy promocja systemu edukacji ekologicz-
nej obywateli, w tym prawa do informacji o stanie 
środowiska i zagrożeniach, jak również edukacji 
związanej z działaniami kryzysowymi, w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów, recyklingu i in-
nych usług związanych z utrzymaniem czystości i 
porządku w gminach, w zakresie melioracji wod-
nych i usług leśnych oraz działających w obszarze 
odnawialnych źródeł energii, w zakresie turystyki 
społecznej, budownictwa społecznego. Podkreślone 
zostały również działania związane z poszukiwa-
niem możliwości wspierania projektów w zakresie 
rolnictwa społecznego (rolnictwa zaangażowanego 
społecznie), obejmujące działania w zakresie rein-
tegracji społecznej oraz rehabilitacji społecznej i 
zawodowej umożliwiających osobom w trudnej sy-
tuacji ponowne wejście w kontakt z działalnością 
produkcyjną i naturą, przyczyniają się do lepszego 
samopoczucia tych osób, poprawiają ich stan zdro-
wia i włączenie społeczne [Krajowy... 2014].  

Kolejnym zagadnieniem, które znalazło ważne 
miejsce w programie jest tworzenie przedsiębiorstw 
społecznych wspierających politykę rodzinną: żłob-
ki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie, punkty 
przedszkolne, świetlice i szkoły, placówki wypo-
czynku letniego i zimowego, opieka nad osobami 
zależnymi, jak również wspieranie tych podmiotów 
ekonomii społecznej, które kierują swoje działania 
gospodarcze do starszych konsumentów realizując 
ich potrzeby m.in. w zakresie usług społecznych, 
edukacyjnych i organizacji czasu wolnego, turystyki 
młodzieżowej i senioralnej, a także wspierających 
ich w utrzymaniu aktywności społecznej i zawodo-
wej oraz dobrego stanu zdrowia [Krajowy... 2014]. 

Ponadto warto zwrócić uwagę na to, iż perspek-
tywa finansowa UE na lata 2007-2013 była z pewno-
ścią pierwszym tak dużym zastrzykiem środków 
finansowych na bezpośrednie wsparcie tworzenia 
nowych i wspierania istniejących podmiotów eko-
nomii społecznej. We wszystkich województwach 
funkcjonowały ośrodki wsparcia ekonomii społecz-
nej, których działalność będzie w kolejnych latach 
kontynuowana, choć już na nieco zmienionych za-
sadach, tak by zwiększyć efektywność wsparcia dla 
sektora ekonomii społecznej.  

Instrumenty bezpośredniego wsparcia na rzecz 
podmiotów ekonomii społecznej opisane są w Prio-
rytecie III KPRES pod nazwą „System wsparcia eko-
nomii społecznej”.  

Kontynuowane będą instrumenty w postaci dofi-
nansowania bezzwrotnego, a więc dotacji na stwo-
rzenie miejsc pracy w nowym lub już istniejącym 
przedsiębiorstwie społecznym. Bardzo ważną rolę, 
zdecydowanie większą od tej, którą miały w ostat-
nich latach, mają odegrać zwrotne instrumenty fi-
nansowe w postaci m.in. pożyczek i poręczeń dla 
przedsiębiorstw społecznych, które mają się przy-
czynić do polepszenia działalności gospodarczej. 
Wsparcie w postaci środków finansowych obudo-
wane będzie infrastrukturą, której zadania mają być 
trojakie, a więc animacyjne, w szczególności w od-
niesieniu do społeczności lokalnych i samorządów, 
wspieranie powoływania nowych podmiotów eko-
nomii społecznej, w tym w szczególności przedsię-
biorstw społecznych oraz wsparcie dla istniejących 
przedsiębiorstw społecznych, by lepiej się rozwijały 
i tworzyły więcej, stabilnych miejsc pracy. Rolę 
ośrodków wsparcia ekonomii społecznej będą mo-
gły spełniać jedynie te instytucje, które uzyskają 
akredytację nadaną przez Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej.  

Duży nacisk zostanie również położony na 
wsparcie działań w obszarze współpracy pomiędzy 
podmiotami ekonomii społecznej – tworzenia sieci 
kooperacji i partnerstw. Wspierane będą działania 
edukacyjne w tym zakresie skierowane do instytucji 
publicznych, przedsiębiorstw społecznych, organi-
zacji pozarządowych, sektora biznesu, liderów spo-
łeczności lokalnych, w szczególności na terenach 
wiejskich. Budowanie pozytywnego wizerunku 
przedsiębiorczości społecznej wdrażane ma być 
m.in. poprzez upowszechnianie znaków jakości i 
programów promujących odpowiedzialne zachowa-
nia konsumentów.  

Planowane są również działania wspierające 
udział przedsiębiorców społecznych w targach i wy-
stawach, rozwój franczyzy społecznej i wiele in-
nych. 

Ważnym aspektem, podkreślonym w tej części 
KPRES, będzie wsparcie przedsiębiorczości spo-
łecznej na obszarach wiejskich m.in. poprzez akty-
wizowanie środowisk lokalnych, co prowadzi na 
przykład do powoływania wiosek tematycznych, 
współpraca z ośrodkami doradztwa rolniczego i ich 
terenowymi strukturami jak również wykorzystanie 
lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich 
jako animatorów przedsiębiorczości społecznej na 
obszarach wiejskich [Krajowy... 2014]. 

Ważne miejsce w rozwoju ekonomii społecznej 
ma zająć edukacja. Jest temu zagadnieniu poświę-
cony Priorytet V KPRES. Celem działań realizowa-
nych w tym priorytecie ma być m.in. upowszech-
nianie dotychczasowego dorobku, tradycji i historii 
sektora, realizacja kampanii promocyjnych, upo-
wszechniających idee ekonomii społecznej, realizo-
wanych na poziomie krajowym, regionalnym i lo-
kalnym, edukowanie lokalnych samorządów – wój-
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tów, burmistrzów, prezydentów, członków powia-
towych rad zatrudnienia i wielu innych instytucji, 
które mają wpływ na kształtowanie lokalnych stra-
tegii rozwiązywania problemów społecznych [Kra-
jowy... 2014]. 

Ogromny nacisk w obszarze edukacji położony 
jest na kształcenie dzieci i młodzieży w zagadnie-
niach związanych z ekonomią społeczną. Jednym z 
kluczowych obszarów w tej dziedzinie będą działa-
nia mające na celu odrodzenie i rozwinięcie idei 
spółdzielczości uczniowskiej w szkołach, m.in. po-
przez organizację konkursów dla opiekunów spół-
dzielni uczniowskich oraz nauczycieli i instytucji 
wspierających tę formę spółdzielczości, certyfikację 
szkół przyjaznych ekonomii i przedsiębiorczości 
społecznej, zapewnienie wsparcia metodycznego w 
tworzeniu i prowadzeniu spółdzielni uczniowskiej, 
opracowanie i upowszechnianie programów dosko-
nalenia nauczycieli w zakresie ekonomii i przedsię-
biorczości społecznej, realizacja szkoleń, doradztwa 
i animacji adresowanego do nauczycieli szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
metodyków i pracowników kuratoriów oświaty, pla-
cówek doskonalenia nauczycieli, w tym w szczegól-
ności włączenie problematyki ekonomii społecznej 
w proces kształcenia nauczycieli prowadzących za-
jęcia z przedsiębiorczości oraz wiedzy o społeczeń-
stwie. Wszystkie te działania mają doprowadzić do 
bardzo konkretnego celu, mianowicie w 2020 roku 
spółdzielnie uczniowskie lub inne formy koopera-
tywnej przedsiębiorczości powinny funkcjonować w 
co najmniej 10% szkół [Krajowy... 2014]. 

Osobne miejsce w priorytecie V poświęcone jest 
również edukacji zawodowej i akademickiej. W tym 
obszarze nacisk położony został na takie m.in. dzia-
łania, jak organizacja wolontariatu, praktyk i staży 
zawodowych w przedsiębiorstwach ekonomii spo-
łecznej, w tym m.in. wprowadzenie obowiązkowych 
staży dla uczniów szkół zawodowych w przedsię-
biorstwach ekonomii społecznej. Ważnym instru-
mentem edukacji w zakresie przedsiębiorczości 
powinno być włączenie tematyki z nią związanej do 
programów nauczania oraz współpraca z akademic-
kimi biurami karier i akademickimi inkubatorami 
przedsiębiorczości w zakresie wspierania młodych 
ludzi w podejmowaniu aktywności zawodowej na 
rynku pracy poprzez tworzenie przedsiębiorstw 
społecznych.  Planuje się również uruchomienie 
regionalnych funduszy młodzieżowych, dostępnych 
dla młodzieży zarówno z grup formalnych jak i nie-
formalnych, które będą finansować najciekawsze 
inicjatywy młodzieżowe na poziomie lokalnym. Do-
tarcie do wszystkich gmin w Polsce z taką możliwo-
ścią ma zapewnić stworzenie sieci centrów mło-
dzieżowych, które powinny funkcjonować na 
wszystkich szczeblach samorządu – województwa, 
powiatu i gminy [Krajowy... 2014]. 

 

Podsumowanie 
 

 

Powyższe opracowanie nie zawiera oczywiście 
wszystkich planowanych w Krajowym Programie 
Rozwoju Ekonomii Społecznej działań, koncentruje 
się bowiem na tych obszarach, które tworzą pewne 
bezpośrednie możliwości dla społeczności lokal-
nych do realizacji działań. Nie omówiono więc cało-
ści zagadnień związanych z obszarem regulacyjnym 
(priorytet II) oraz włączeniem ekonomii społecznej 
do głównego nurtu polityk publicznych (Priorytet 
IV).  

Warto pamiętać jednak, że Krajowy Program 
Rozwoju Ekonomii Społecznej jest – jak wspomnia-
no na wstępie tego opracowania – programem roz-
woju, nie jest natomiast programem operacyjnym. 
Nie idą więc za nim żadne konkretne środki finan-
sowe, które w sposób bezpośredni prowadzić będą 
do realizacji omówionych wyżej celów. Cele nakre-
ślone w KPRES mają być natomiast zrealizowane 
poprzez konkretne źródła finansowania, takie jak 
regionalne programy operacyjne, które muszą być z 
nim spójne, Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, środki pochodzące bezpośrednio z 
administracji publicznej (np. z Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej) oraz samorządów lokalnych 
(np. w ramach zadań własnych gminy czy powiatu, 
środków Funduszu Pracy, etc.). 
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Wprowadzenie 
 

W myśl polskiej ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzin-
nych ogrodach działkowych, rodzinny ogród dział-
kowy (ROD) to wydzielony obszar lub obszary składa-
jące się z działek i terenu ogólnego, służące do wspól-
nego korzystania przez działkowców, wyposażone w 
infrastrukturę ogrodową. Rodzinny ogród działkowy 
jest zarządzany przez stowarzyszenie ogrodowe. Ogro-
dy przyczyniają się do poprawy warunków lokalnej 
społeczności, stanowią miejsce aktywnego spędzania 
czasu dla emerytów i rencistów oraz pełnią funkcję 
wypoczynkową i rekreacyjną . W miastach, obok par-
ków, ogrody działkowe stanowią część historii miasta i 
jego historii, są bogatym siedliskiem biodywersyfikacji 
fauny i flory, a dla miłośników przyrody są zarówno 
miejscem spotkań, jak i możliwością ekologicznego 
produkowania tanich owoców i warzyw dla własnych 
potrzeb.  

Tradycja ogrodów działkowych w Polsce sięga ponad 
stu lat. Tak, jak w innych krajach europejskich, począt-
kowo były one umiejscawiane w rejonach podmiej-
skich oraz na przedmieściach miast. W następnych 
kilkudziesięciu latach, z racji stopniowego rozwoju 
terenów zurbanizowanych, zlokalizowane dawniej na 
obrzeżach miast ogrody znalazły się w atrakcyjnych 
miejscach miast. Obecnie ogrody działkowe są prawnie 
chronione przed zabudową, jednak coraz częściej są w 
kręgu zainteresowań inwestorów. Gdyby doszło do ich 
likwidacji, pociągnęłoby to za sobą szereg negatyw-
nych konsekwencji, a przede wszystkim zagrożenie 
zrównoważonego rozwoju obszaru zurbanizowanego, 
obniżenie jakości lokalnego środowiska, zubożenie 
terenu rekreacji w pobliżu zespołów mieszkaniowych, 
a także utrudnienia w promowaniu zdrowego trybu 
życia i aktywnego wypoczynku. 

Polski Związek Działkowców (PZD) jest niezależną 
jednostką społeczną, kultywującą tradycję ruchu 
działkowego w Polsce od ponad 120 lat. Podlega mu 
około 5000 rodzinnych ogrodów działkowych, które 
zajmują na terenie Polski obszar około 44 tys. ha. Ro-
dzinny ogród działkowy (ROD), jako wydzielony ob-
szar gruntu, posiada własną infrastrukturę oraz okre-
śloną liczbę działek, które należą do prywatnych wła-
ścicieli i miłośników rekreacji bądź ich rodzin. W Pol-
sce ogrody działkowe użytkowane są przez około 965 
tys. działkowców, a wśród nich są m.in. emeryci i renci-

ści. Szacuje się, że blisko 10% polskiego społeczeństwa 
korzysta z ogrodów działkowych. Większość ogrodów 
położona jest w aglomeracjach miejskich, toteż stano-
wią one doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku 
i oderwania się od obowiązków codziennego życia w 
mieście. Działki ponadto spełniają różnorakie funkcje 
ekologiczne, prozdrowotne, socjalne oraz edukacyjne. 
Ogrody działkowe dostarczają swoim użytkownikom 
niewymiernych korzyści, w tym takich, jak np. stwa-
rzanie okazji do rozwijania swoich pasji i zamiłowań, 
uprawiania różnych gatunków roślin dla własnego 
użytku, spędzania wolnego czasu wspólnie z rodziną. 
Ponadto mogą także spełniać funkcje społeczne czy 
wychowawcze poprzez współpracę ze szkołami lub 
domami opieki społecznej. Polski Związek Działkow-
ców jest członkiem Międzynarodowego Biura Ogro-
dów Działkowych i Rodzinnych, który skupia związki 
narodowe z 15 państw Europy oraz współpracuje z Ra-
dą Europy i Unią Europejską (PZD 2010). 
  
Charakterystyka wybranych ogrodów działko-
wych 

 

Powszechnie wiadomo, że ekologiczne sposoby 
ochrony roślin są bezpieczne dla człowieka, środowi-
ska i pożytecznych owadów. Biorąc pod uwagę fakt, że 
ogrody działkowe są głównie miejscem wypoczynku i 
bezpośredniego obcowania z przyrodą, stosowanie 
chemicznych środków ochrony roślin nie powinno tam 
mieć miejsca. Można także polemizować na temat 
opłacalności zabiegów chemicznych na terenie działek 
z uwagi na dość wysoką cenę preparatów chemicznych 
oraz problem z ich przechowywaniem. Często zdarza 
się, iż zabiegi wykonywane są preparatami, których nie 
ma już na liście środków dopuszczonych do obrotu, a 
działkowcy, którzy owe preparaty stosują, są nierzadko 
tego nieświadomi. Środki chemiczne powinno się po-
nadto stosować w ostateczności – w sytuacjach maso-
wego pojawiania się szkodnika lub choroby, kiedy plon 
roślin jest poważnie zagrożony. A tymczasem, dość 
często chemiczną ochronę stosuje się bez uwzględnie-
nia progu zagrożenia danego agrofaga, czyli takiej li-
czebności szkodnika, którą można dopuścić na danym 
terenie uprawnym bez widocznych ujemnych skutków 
w postaci strat w plonie. Ekologiczna ochrona roślin 
wyznaje zasadę „lepiej zapobiegać aniżeli leczyć”, toteż 
metoda ta jest warta zainteresowania i to nie tylko w 
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aspekcie rodzinnych ogrodów działkowych. Jej sku-
teczność może być nawet porównywalna do metod 
konwencjonalnych, jeżeli będzie zastosowana w od-
powiednim czasie oraz w stosowny sposób. 

Celem badań i obserwacji prowadzonych w ogród-
kach działkowych na terenie powiatu krakowskiego w 
sezonie wegetacyjnym w 2009 roku było określenie 
środowiskowo-społecznego znaczenia ogródków dział-
kowych, określenie występowania i liczebności róż-
nych agrofagów, a także prezentacja opinii działkow-
ców o efektach stosowania niechemicznych metod 
ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami wystę-
pującymi na ich działkach. 

ROD „Lubocza-1” znajduje się przy ul. Sybiraków 1 w 
Prusach koło Krakowa (fot. 1) i obejmuje 281 działek, 
które użytkowane są przez prywatnych właścicieli, zaś 
cały ogród rozciągnięty jest na obszarze około 9,6 ha. 
Długość ogrodu wynosi około 800 m, zaś szerokość 
około 200 m. W roku 2009 obchodzono 40-lecie po-
wstania ogrodu. Ogród powstał z inicjatywy ówczesnej 
Huty Stali w roku 1969, po czym ogród ten przejęty 
został przez Polski Związek Działkowców. W kolejnych 
latach wyposażony został m.in. w drogę umożliwiającą 
swobodny dojazd do działek oraz świetlicę. Średnio 
jedna działka zajmuje obszar około 3-4 a. Co cztery lata 
na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, w 
wyniku głosowania wybierany jest nowy prezes zarzą-
du. Działki użytkowane są głównie przez emerytów 
bądź rencistów, ale także przez osoby w średnim wieku 
oraz ich rodziny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obszar ROD im. L. Rydla (fot. 2) to około 4 ha. 

Ogród znajduje się w Krakowie przy ul. Radzikowskie-
go 83. W jego obrębie którego znajduje się 80 działek 
należących do prywatnych właścicieli. W świetlicy 
ogrodu odbywają się co pewien czas przyjęcia weselne. 
Powstanie ogrodu datuje się na rok 1960. Pewne infor-
macje na temat historii ogrodu odnalezione zostały w 
kronice napisanej w roku 1985. Kronika została udo-
stępniona przez prezesa ogrodu, który swój urząd peł-
nił do kwietnia 2010 roku. Oto niektóre fragmenty 

kroniki: „(…) Z uwagi na znaczne oddalenie od zwar-
tych kompleksów mieszkalnych pierwsi użytkownicy 
uprawiali niejednokrotnie większą ilość działek, gdyż 
brak było chętnych do uprawy wobec trudności w zago-
spodarowaniu Ogrodu o areale 3,9 ha przez Zarząd 
POD Krowodrza”.  W roku 1960 powstała grupa inicja-
tywna rejonu osiedla Bronowice, która rozpoczęła sta-
rania o usamodzielnienie Ogrodu. W kwietniu 1960 r. 
staraniem grupy inicjatywnej nastąpił nowy podział 
działek, z tym, że pozostawiono działki dotychczaso-
wym użytkownikom, a pozostałe przydzielono według 
zgłoszonych podań. W 1963r., w Dniu Działkowca, 
ogrodowi nadano imię Lucjana Rydla. Kolejna ważna 
data to 3 czerwca 1972, kiedy to po raz pierwszy udo-
stępniono świetlicę na przyjęcie weselne członkowi 
ogrodu. Spośród wszystkich działek ogrodu, 24 użyt-
kowane są przez osoby czynne zawodowo, zaś właści-
cielami pozostałych działek są renciści i emeryci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROD „Kapri” (fot. 3) położony jest w miejscowości 

Wierzchowie, znajdującej się w gminie Wielka Wieś 
(woj. małopolskie, powiat krakowski). Na obszarze 
około 7 ha znajduje się 125 działek. Ogród liczy 34 lata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 1. ROD „Lubocza – 1” – działka nr 1  
Fot. M. Wierzbicki 

Fot. 2. ROD im. L. Rydla – działka nr 1 
Fot. M. Wierzbicki 

Fot. 3. ROD „Kapri” – działka nr 4 
Fot. M. Wierzbicki 
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Tabela 1. Przebieg zjawisk pogodowych w okresie prowadzonych badań  (marzec-październik 2009) 

Wymienione ogrody działkowe użytkowane są 
przede wszystkim przez emerytów i rencistów, ale tak-
że przez osoby aktywne zawodowo bądź członków ich 
rodzin. Na działkach ogrodów uprawiane są rośliny 
sadownicze (drzewa i krzewy owocowe), warzywa (w 
gruncie i pod osłonami), rośliny ozdobne, zioła oraz 
rośliny wodne. Ogrody działkowe, prócz tego, że są dla 
działkowców miejscem wypoczynku, stwarzają rów-
nież możliwość prowadzenia upraw na własne potrze-
by. 

Wymienione trzy ogrody działkowe (ROD „Lubo-
cza-1”, ROD im. L. Rydla oraz ROD „Kapri”) zostały 
objęte badaniami pod kątem występowania oraz stop-
nia opanowania drzew owocowych przez ważniejsze 
gatunki szkodników i chorób drzew owocowych. 

 

Metoda badań 
 

W sezonie wegetacyjnym w 2009r., na dziesięciu lo-
sowo wybranych (randomizowanych) działkach w 
każdym z wymienionych wyżej trzech ogrodów dział-
kowych, została kilkukrotnie przeprowadzona lustracja 
roślin pod kątem występowania oraz procentowego 
opanowania lub porażenia przez ważniejsze gatunki 
szkodników i choroby roślin. Na każdej działce badano 
przede wszystkim gatunki roślin sadowniczych. Na 
roślinach poszukiwano żerujących szkodników w róż-
nych stadiach rozwojowych (stadium larwy bądź 
osobnika dorosłego), a w przypadku ich bystrego ka-
muflażu, oceniano stopień uszkodzenia części roślin-
nych. Materiałem przeznaczonym do obserwacji były 
liście, wierzchołki pędów, pąki lub owoce. 

W przypadku chorób roślin, analizowano pędy oraz 
liście w celu określenia procentowego porażenia przez 
dany gatunek sprawcy choroby. W przypadku wystę-
powania na danej działce dwóch lub większej liczby 
okazów danego gatunku rośliny, obserwacje prowa-
dzono na większej grupie roślin, po czym obliczano 
średnią arytmetyczną ze stopnia opanowania lub po-
rażenia. 

Na wszystkich działkach w badanych ogrodach ob-
serwowano występowanie takich gatunków szkodni-
ków, jak: kwieciak jabłkowiec (Anthonomus pomo-
rum L.), owocówka jabłkóweczka (Carpocapsa pomo-
nella L.), mszyca jabłoniowa (Aphis pomi Deg.), pora-
zik jabłoniowo-babkowy (Dysaphis plantaginea 
Pass.), miodówka jabłoniowa (Psylla mali Schmidt.), 
mszyca wiśniowa (Myzuscerasi F.), nasionnica trze-
śniówka (Rhagoletis cerasi L.), owocówka śliwkó-
weczka (Laspeyresia funebrana Tr.) oraz pilśniowiec 
orzechowiec (Aceria tristriatus Nal.). 

Choroby poddane obserwacji to parch jabłoni 
(Venturia inaequalis (Cooke) Aderh.), parch gruszy 
(Venturia pirina Aderh.), rdza gruszy (Gymnosporan-
gium sabinae Diks.), kędzierzawość liści brzoskwini 
(Taphrina deformans (Berk.) Tul.), drobna plamistość 
liści drzew pestkowych (Blumeriella jaapi (Rehm.) 
Arx.), antraknoza orzecha włoskiego (Gnomonia lep-
tostyla Fr.), rdza śliwy (Tranzschelia pruni-spinosae 
(Pers.) Diet.) oraz biała plamistość liści truskawki i 
poziomki (Mycosphaerella fragariae (Tul.) Lind.). 

Obecność agrofagów oraz stopień zasiedlenia 
przez nie roślin na poszczególnych działkach zdeter-
minowana była wieloma czynnikami, w tym atmosfe-
rycznymi.  

 
 
 

Miesiąc 

Średni 
opad do-

bowy 
[mm] 

Miesięczny 
opad [mm] 

Średnia tem-
peratura 

miesięczna 
[oC] 

Średnia mie-
sięczna wil-

gotność 
względna [%] 

Średnia 
miesięczna 
prędkość 

wiatru (m/s) 

Wilgot-
ność bez-
względna 

[%] 

Tempera-
tura mak-
symalna 

[oC] 

Tempera-
tura mi-
nimalna 

[oC] 

III 2,1 66,5 2,7 84,5 3,6 5,0 16,0 -6,6 

IV 0,2 4,7 11,4 62,8 3,2 6,4 24,2 -2,2 

V 3,4 106,6 13,6 70,3 3,0 8,4 25,9 0,3 

VI 4,0 121,1 16,0 79,4 3,4 11,0 29,2 2,6 

VII 2,7 82,7 19,9 72,8 3,0 12,5 34,0 7,9 

VIII 1,7 53,3 18,6 74,1 2,6 11,8 31,8 8,1 

IX 1,2 34,8 15,2 79,8 2,5 10,4 28,1 4,6 

X 2,6 81,5 7,7 2,6 2,9 7,2 25,9 -1,1 

Źródło:  Lotniskowa Stacja Meteorologiczna, Balice 2009 
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W roku poprzedzającym badania roślinność upra-
wiana na działkach ROD im. L. Rydla została w pew-
nym stopniu uszkodzona przez grad (23 czerwca 
2008). Mogło to mieć wpływ na wyniki prowadzo-
nych badań w roku następnym. Uszkodzone zostały 
pędy oraz inne części roślin, jak również niektóre 
obiekty będące własnością działkowców. Uszkodzenia 
powstałe na roślinach wskutek gradu stanowiły wrota 
infekcji dla wielu patogenów roślin, co mogło mieć 
znaczący wpływ na stopień porażenia lub zasiedlenia 
uprawianych roślin w roku następnym. Nasilenie po-
pulacji szkodników i chorób w trzech badanych ogro-
dach było przede wszystkim wypadkową takich czyn-
ników atmosferycznych, jak temperatura oraz wilgot-
ność (opady). Przebieg warunków pogodowych w ro-
ku badawczym przedstawiono w tabeli 1. 

Innym czynnikiem, który decydował o stopniu 
opanowania i porażenia roślin przez agrofagi, był 
wiek badanych roślin. Analizie poddawano rośliny w 
różnym wieku (np. kilkunastoletnie okazy jabłoni 
oraz gruszy), co determinowało występowanie na 
nich różnych gatunków fitofagów. 

Różnym stopniem uszkodzeń charakteryzowały się 
także poszczególne odmiany roślin, które uprawiano 
na badanych działkach. Wśród odmian jabłoni, które 
działkowcy uprawiali w trzech lustrowanych ogrodach, 
były np.: Rubin, Szara Reneta, Kosztela, Szampion, Lo-
bo, James Grieve, Papierówka. Z odmian gruszy zano-
towano takie, jak np. Lukasówka, Konferencja, Fawo-
rytka, śliwy: Renkloda Ulena, Stanley. Wszystkie od-
miany uprawianych na działkach roślin charakteryzują 
się zróżnicowaną podatnością na infekcje chorobowe 
oraz zasiedlanie przez różne gatunki szkodników. 

Występowanie oraz liczebność agrofagów w ogro-
dach działkowych zależała także od intensywności 
prowadzonych zabiegów ochrony roślin – zarówno 
chemicznych, jak i niechemicznych. Działkowcy, któ-
rzy na swoich działkach korzystali z metody konwen-
cjonalnej, wykonywali zabiegi zwykle raz lub dwa 
razy w sezonie wegetacyjnym. Ochrona chemiczna 
stosowana była na tych działkach profilaktycznie 
bądź w celu pozbycia się występujących w zbyt dużym 
nasileniu szkodników i chorób. W takiej sytuacji me-
tody niekonwencjonalne mogłyby okazać się mało 
skuteczne. Łącznie na dziesięciu działkach, które 
znajdują się na terenie ROD im. L. Rydla oraz ROD 
„Kapri”, nie podejmowano żadnej z metod walki z 
agrofagami. Wśród badanych działek trzech ogrodów 
znajdowały się takie, na których stosowano wyłącznie 
metodę chemiczną lub niechemiczną, jak również te, 
na których łączono obydwie metody. Często niekon-
wencjonalne sposoby zwalczania szkodników i cho-
rób pełniły funkcję wspomagającą ochronę che-
miczną. Najczęściej stosowanym insektycydem w 
trzech badanych ogrodach był Decis, zaś w przypad-
ku środków grzybobójczych najczęściej wykorzysty-
wano Miedzian. Z metod naturalnych najczęściej sto-
sowano gnojówkę z pokrzywy. 

 

Szkodniki drzew owocowych – 
biologia rozwoju oraz metody zwalczania 

 

Na lewobrzeżnym międzywalu stwierdzono 
występowanie następujących gatunków: 

Kwieciak jabłkowiec (Anthonomus pomorum L.) 
(fot. 4) jest chrząszczem należącym do rodziny 
ryjkowcowatych (Curculionidae), przechodzącym 
rozwój znacznie częściej na jabłoni, aniżeli na 
gruszy. Ciało osobnika dorosłego jest walcowate, 
barwy brązowo-czarnej. Na pokrywach znajduje się 
pasek w kształcie litery „V” [Achremowicz 1993].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Larwa w początkowym okresie jest biaława z 

czarną głową, później staje się żółtawa, rogalikowato 
wygięta. Szkodnik zimuje jako osobnik dorosły w 
załamaniach kory. Po wyjściu z kryjówek zimowych 
chrząszcze rozpoczynają żerowanie na nabrzmie-
wających pąkach liściowych i kwiatowych. Samica 
wygryza w pąku kwiatowym otwór, po czym składa 
do jego wnętrza jedno jajo. Larwy żerują przez okres 
około 3 tygodni, po czym następuje prze-
poczwarczenie. Następnie dorosłe chrząszcze 
opuszczają pąki, żerują przez pewien okres po dolnej 
stronie liści, a następnie przechodzą diapauzę letnią. 
W sierpniu, po „reaktywacji”, poszukują kryjówek do 
zimowania. Szkodliwość tego gatunku polega na 
wyjadaniu wnętrza pąka kwiatowego oraz 
podcinaniu płatków, które zasychają, tworząc 
brunatną „kapsułkę” osłaniającą larwę. Jeden pąk 
kwiatowy uszkadzany jest tylko przez jedną larwę. 
Imago nadgryzają pąki wczesną wiosną, co jest 
przyczyną tzw. płaczu pąków. W okresie letnim 
osobniki dorosłe żerują na liściach zeskrobując 
skórkę i część miękiszu [Wiech 1999].  

  

Fot. 4. Pąk jabłoni uszkodzony przez larwę kwieciaka 
jabłkowca 

Fot. M. Wierzbicki 
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Dorosłe osobniki porazika jabłoniowo-
babkowego (mszycy jabłoniowo-babkowej, Dysaphis 
plantaginea Pass.) są barwy od ciemnopopielatej do 
jasnobrązowej lub ciemnoróżowej, pokryte 
woskowatym nalotem i mają wielkość około 2,5 mm 
(fot. 5). Formy uskrzydlone są ciemnoszare lub 
brązowe. Jaja są barwy czarnej. Mszyce zimują w 
stadium jaj złożonych na pędach jabłoni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Larwy wylęgają się w okresie pękania pąków, w 

końcu marca lub w kwietniu. W sezonie 
wegetacyjnym, na jabłoni może wystąpić do ośmiu 
pokoleń tego szkodnika. Oprócz jabłoni, żywicielem 
wiosennym może być niekiedy grusza. W końcu 
czerwca mszyce opuszczają jabłoń, a dalszy ich 
rozwój ma miejsce na różnych gatunkach babki 
(Plantago). Od września pojawia się pokolenie 
płciowe, którego samice pod koniec października 
składają jaja zimujące. Szkodliwość gatunku polega 
na wysysaniu soków z pąków, liści, szypułek 
kwiatowych i owocowych oraz zawiązków. 
Opanowane liście deformują się, zwijają poprzecznie, 
poczym żółkną i zasychają. Wysysanie soków z 
zawiązków jabłoni powoduje ich silne 
zniekształcenie [Borecki i in. 1983]. 

Postacie dorosłe miodówki jabłoniowej (Psylla 
mali Schmidt) (fot. 6) mają długość około 3 mm. 
Początkowo są barwy zielonoszarej. Jaja w 
początkowym okresie rozwoju są barwy białawej, 
potem stają się pomarańczowe lub szarożółte. Larwy 
w pierwszych czterech stadiach rozwojowych są żółte, 
potem stają się zielonawe, natomiast pełną zieloną 
barwę osiągają w stadium ostatnim. Formą zimującą 
szkodnika są jaja, które ułożone są przeważnie w 
poprzek pędów. Wylęg larw rozpoczyna się mniej 
więcej od połowy kwietnia. Po wylęgu, larwy wchodzą 
pod łuski pąków i wysysają soki. Przechodzą one 
przez pięć stadiów rozwojowych. Imago pojawia się po 
zakończeniu kwitnienia jabłoni. Żeruje po dolnej 
stronie blaszki liściowej, lokując się przeważnie w 

miejscu unerwienia. Okres składania jaj przypada na 
wrzesień, październik lub początek listopada. Jedna 
samica jest w stanie złożyć do 200 jaj [Borecki i in. 
1983]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mszyca jabłoniowa (Aphispomi Deg.) (fot. 7) jest 
gatunkiem zasiedlającym wszystkie drzewa 
ziarnkowe, spośród których najsilniej opanowuje 
jabłoń. Osobniki bezskrzydłe są trawiasto-zielone, 
natomiast formy uskrzydlone są barwy czarnej z 
zielonym odwłokiem. Gatunek osiąga długość około 
2 mm. Wylęg larw z jaj, które zimują na młodych 
pędach, ma miejsce w okresie pękania pąków 
(kwiecień). Szkodliwość mszycy polega na skręcaniu 
najmłodszych pędów. W okresie letnim kolonie 
mszyc przenoszą się na wilki i odrosty jabłoni.  
W ciągu jednego sezonu wegetacyjnego,  
w sprzyjających warunkach, może rozwinąć się 10–16 
pokoleń [Achremowicz 1993]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dorosłe motyle owocówki jabłkóweczki 
(Carpocapsa pomonella L.) mają rozpiętość skrzydeł 
16-20 mm. Jaja początkowo są barwy białej. Gąsienice 

Fot. 5. Kolonia mszycy jabłoniowo-babkowej na dolnej 
stronie liścia jabłoni 
Fot. M. Wierzbicki 

Fot. 6. Miodówka jabłoniowa na liściu jabłoni 
Fot. M. Wierzbicki 

Fot. 7. Wierzchołek pędu jabłoni  
z kolonią mszycy jabłoniowej 

Fot. M. Wierzbicki 
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po wylęgu są białe, a w końcowych etapach rozwoju 
stają się różowawe i osiągają długość około 15 mm. 
Poczwarka jest brązowa i umiejscowiona w 
zagłębieniach kory. Szkodliwość gąsienic polega na 
drążeniu kanalików wewnątrz owoców oraz 
zanieczyszczanie ich odchodami. Wyjadają one także 
nasiona. Szkodnik ten jest przyczyną opadania 
zawiązków w lipcu. Owoce uszkodzone przez larwy 
owocówki tracą wartość handlową. Formą zimującą 
są gąsienice w kolebkach, np. w szczelinach kory. 
Dorosłe motyle pojawiają się w kwietniu lub maju. 
Po kopulacji samice składają jaja na liściach i na 
powierzchni owoców. Wylęgłe z jaj gąsienice 
wędrują po powierzchni owocu, po czym wgryzają 
się do jego wnętrza. Po przejściu przez pięć stadiów 
rozwojowych larwa poszukuje kryjówki do 
przezimowania. Część gąsienic może 
przepoczwarczyć się jeszcze w danym roku, dając 
początek następnemu pokoleniu [Wiech 1999]. 

Mszyca wiśniowa (Myzus cerasi F.) należy do 
grupy pluskwiaków równoskrzydłych. Długość ciała 
wynosi około 1,8-2,4 mm. Bezskrzydłe samice oraz 
jaja są barwy czarnej, zaś larwy są brunatne. W 
wyniku żerowania licznych mszyc wierzchołki pędów 
są zahamowane we wzroście, a liście wierzchołkowe 
marszczą się i ulegają zniekształceniu. Najsilniej 
porażone liście zasychają i opadają. Mszyce mogą 
także zasiedlać szypułki kwiatowe, ogonki owoców 
oraz owoce. Szkodnik zimuje w stadium jaja. W 
czasie pękania pąków wiśni i czereśni ma miejsce 
wylęg larw. Kolonie mszycy wiśniowej początkowo 
żerują na pąkach liściowych wiśni i czereśni, po czym 
przenoszą się na dolną stronę blaszek liściowych. Na 
wiśni może się rozwijać 10-13 generacji. Na przełomie 
maja i czerwca pojawiają się formy uskrzydlone, 
które przelatują na żywicieli wtórnych, tzn. na 
przytulię i przetacznik. W okresie jesiennym 
pojawiają się osobniki męskie i żeńskie, a po 
zapłodnieniu samice składają jaja zimujące [Wiech 
1999]. 

Nasionnica trześniówka (Rhagoletis cerasi L.) 
(fot. 8) jest szkodnikiem należącym do rzędu 
muchówek (Diptera) atakującym wiśnie i czereśnie. 
Owad dorosły jest czarny z żółtopomarańczową 
tarczką między nasadami skrzydeł. Na skrzydłach 
znajdują się ciemne pasy, które tworzą 
charakterystyczny rysunek. Jaja są mlecznobiałe, 
długości około 0,7mm. Larwy są czerwiowate, barwy 
białej. Poczwarka nasionnicy, która jest stadium 
zimującym, jest słomkowo-żółta i ma postać 
bobówki. Lot dorosłego owada ma miejsce w końcu 
maja i na początku czerwca. Mniej więcej w siedem 
dni po wylocie, samice składają pojedynczo jaja do 
owoców, przekłuwając pokładełkiem skórkę. Jedna 
samica w ciągu miesiąca składa średnio 30 jaj. Larwy 
po wylęgu żerują pod skórką owocu, po czym 
wgryzają się w głąb miąższu i pozostają w pobliżu 
pestki. Są one przez to przyczyną tzw. robaczywienia 

owoców. Zasiedlone w ten sposób owoce tracą 
całkowicie wartość handlową [Borecki i in. 1983]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Owocówka śliwkóweczka (Laspeyresia 
funebrana Tr.) jest motylem należącym do rodziny 
zwójkowatych (Tortricidae). Największe szkody 
powoduje na śliwie, mniejsze natomiast w przypadku 
brzoskwini, moreli, ałyczy czy tarniny. Skrzydła 
owada dorosłego są barwy szarobrązowej, rozpiętości 
10-12 mm. Gąsienice są kremowe, zaś w ostatnim 
stadium różowe z czarną głową. Jaja po złożeniu są 
przejrzyste, potem żółtawe i matowe. Formą 
zimującą szkodnika są gąsienice w spękaniach kory, 
pod opadłymi liśćmi lub w glebie. Po wylocie imago, 
ma miejsce kopulacja i składanie jaj na zawiązkach 
owoców. Gąsienice niszczą młode zawiązki wyjadając 
ich wnętrze wraz z pestkami, a późniejszym okresie 
żerują w miąższu owoców zanieczyszczając je 
odchodami. W przypadku braku owoców, gąsienice 
mogą także rozwijać się na liściach. Po żerowaniu, 
które trwa około 3 tygodni, gąsienice opuszczają 
owoce i schodzą do miejsc zimowania bądź 
przepoczwarczenia się. Mniej więcej połowa gąsienic 
zdąży przepoczwarczyć się jeszcze w tym samym 
roku [Achremowicz 1993]. 

Osobniki dorosłe oraz nimfy pilśniowca 
orzechowca (Aceria tristriatus Nal.) są barwy białej, 
kształtu robakowatego. Długość ciała dorosłych 
szpecieli wynosi 0,2 mm. Rośliną żywicielską tego 
roztocza jest orzech włoski. Wiosną, po 
przezimowaniu, samice przechodzą na dolną stronę 
liści. Żerując, przyczyniają się do powstawania 
charakterystycznych wyrośli po górnej stronie 
blaszek liściowych. W miejscu tych nabrzmień, lecz 
po spodniej stronie blaszki, występuje warstwa 
gęstych, żółtawych włosków. Najmocniej opanowane 
liście opadają na ziemię. W okresie letnim samice 
powracają do nowo powstających pąków orzecha 
[Wiech 1999]. 

Fot. 8. Larwa nasionnicy wewnątrz owocu czereśni  
Fot. M. Wierzbicki 
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Tabela 2. Środki chemiczne oraz niechemiczne spo-
soby wymierzone przeciwko patogenom na przykła-
dzie ROD „Lubocza-1” 

Fot. 9. Owoce jabłoni porażone przez parcha jabłoni 
(Venturia inaequalis) 
 Fot. M. Grabowski 

Na terenie rodzinnego ogrodu działkowego im.  
L. Rydla oraz ogrodu „Kapri” stwierdzono obecność 
wszystkich szkodników objętych obserwacjami pod 
kątem występowania. Natomiast W ROD „Lubocza-
1” nie zarejestrowano jedynie takich gatunków, jak 
nasionnica trześniówka (Rhagoletis cerasi L.)  
i pilśniowiec orzechowiec (Aceria tristriatus Nal.). 

Sposoby redukowania populacji agrofagów na 
działkach w ogrodzie „Lubocza-1” wykazano  
w tabeli 2. W ramach chemicznej ochrony roślin, 
szkodnikami, które najczęściej zwalczano za pomocą 
preparatów syntetycznych, były mszyce. W walce z 
tymi pluskwiakami zanotowano stosowanie takich 
preparatów, jak Decis, Owadofos, Sumi–Alpha 050 EC 
i Karate Zeon. W ogrodzie „Lubocza-1”, działkowcy 
wykonywali także zabiegi przeciwko takim 
szkodnikom, jak np. bielinki (Talstar 100 EC), 
kwieciak jabłkowiec (Owadofos 540 EC) czy 
owocnice występujące na jabłoni i śliwie (Sadofos). 
Na jednej z działek, w celu ograniczenia 
występowania przędziorka owocowca na jabłoni, 
zastosowano preparat Treol 770 EC. Aby zaniechać 
zbyt częstego stosowania pestycydów, działkowcy 
najczęściej zapobiegali pojawianiu się szkodników 
poprzez palenie na swoich działkach opadłych liści 
pod koniec sezonu wegetacyjnego, jak również 
sporządzali gnojówki bądź odwary z roślin, za 
pomocą których opryskiwali rośliny uprawne.  

 
 
 
 

Nr 
działki 

Ochrona  
chemiczna 

Ochrona 
niechemiczna /  
agrotechniczna 

1 brak 
gnojówka z pokrzywy, 
cebuli i czosnku 

2 Owadofos, Decis brak 

3 
Miedzian, Bravo, 
Decis 

brak 

4 Miedzian, Syllit brak 

5 Miedzian, Decis brak 

6 brak 
wyciąg nikotynowy; 
grabienie i palenie liści  
w okresie jesiennym 

7 Karate Zeon 

grabienie i palenie liści 
w okresie jesiennym; 
zmianowanie; gnojów-
ka z pokrzywy 

8 Sadofos, Dithane zmianowanie 

9 
Sumi-Alpha, Score 
250 EC 

wycinanie chorych ro-
ślin; gnojówka z czosn-
ku i pokrzywy 

10 

Decis 2,5 EC, Score 
250 EC, Nimrod 250 
EC, Captan, Syllit, 
Miedzian, Owadofos, 
Treol 770 EC, Talstar 
100 EC 

wycinanie chorych czę-
ści roślin; grabienie  
i palenie liści w okresie 
jesiennym 

Źródło: badania własne  

Ten ostatni sposób wykorzystywany był głównie w 
celu wzmocnienia odporności roślin na patogeny. 

 

Choroby roślin i ich zwalczanie w warunkach 
zaniechania środków chemicznych 

 
Parch jabłoni (Venturia inaequalis, Cooke, 

Aderh.) (fot. 9) jest najgroźniejszą chorobą jabłoni 
uprawianych w szkółkach i sadach w rejonach 
klimatu umiarkowanego [Kućmierz i Bartyńska 
1993]. Pierwsze symptomy choroby występują w 
okresie wiosennym po dolnej stronie liści w postaci 
oliwkowozielonych, nieregularnych plam. Po 
pewnym czasie plamy te stają się ciemnobrązowe lub 
nawet czarne. W późniejszym okresie liście mogą 
skręcać się i marszczyć. Bardzo często plamy 
powiększają się i łączą w większe skupienia. Objawy 
choroby można zaobserwować również na górnej 
powierzchni liścia. W przypadku owoców, 
najbardziej wrażliwe na infekcje są zawiązki oraz 
owoce we wczesnych etapach rozwoju. Silnie 
porażone zawiązki opadają. Plamy pojawiające się na 
pąkach, kielichach oraz młodych zawiązkach są 
zwykle podobne do tych, które występują wiosną na 
liściach. W trakcie rozwoju owoców plamy stają się 
ciemnobrązowe i korkowacieją. Na niezdrewniałych 
pędach jabłoni można także zauważyć strupowate 
rany [Meszka i Masny 2006].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patogen wywołujący parcha jabłoniowego 

występuje zarówno w stadium saprotroficznym, jak i 
pasożytniczym. Od momentu opadnięcia 
porażonych liści w okresie jesiennym, rozpoczyna się 
faza saprotroficzna, w której grzyb odżywia się 
martwą materią organiczną. Okres ten trwa do 
wysiewu askospor, które są odpowiedzialne za 
dokonywanie infekcji pierwotnych. W porażonych, 
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opadłych liściach patogen wytwarza owocniki 
stadium doskonałego, czyli otocznie. Dojrzewanie 
otoczni ma miejsce wczesną wiosną i zależy od 
temperatury i wilgotności. Warunkiem wysiewu 
zarodników workowych jest zwilżenie liści. Po 
opadzie deszczu następuje pęcznienie worków i 
aktywne uwalnianie zarodników. Askospory są 
przenoszone z prądami powietrza na odległość 
nawet kilkuset metrów. Okres największej 
podatności jabłoni na infekcje patogenem Venturia 
inaequalis przypada na fazę różowego pąka oraz 
kwitnienie jabłoni. Zarodniki workowe, w 
odpowiednich warunkach wilgotnościowo-cieplnych, 
po dostaniu się na liście kiełkują, a ich strzępki 
rostkowe przylegają ściśle do kutikuli, która ulega 
rozkładowi przy udziale enzymów. Grzybnia 
patogena rozwija się pomiędzy kutikulą a 
komórkami epidermy, zapuszczając jednocześnie 
strzępki do przestworów komórkowych miękiszu 
palisadowego [Grabowski 2006]. 

Symptomy parcha gruszy (Venturia pirina 
Aderch.) (fot. 10) są obecne na wszystkich 
nadziemnych częściach grusz. Początkowe objawy 
infekcji widoczne są najpierw po spodniej stronie 
liści, wzdłuż nerwu głównego, w postaci początkowo 
brunatnych, potem czarnych plam. Liście oraz silnie 
porażone zawiązki gruszy zamierają i przedwcześnie 
opadają. Na owocach symptomy choroby występują 
w postaci oliwkowoczarnych plam. Owoce ulegają 
zniekształceniu, a skórka owocu korkowacieje i pęka, 
tworząc głębokie rany.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na pędach roślin żywicielskich grzyb jest 

przyczyną oliwkowo brunatnych przebarwień, w 
miejscu których skórka w roku następnym pęka. 
Grzyb może również powodować nekrozę łusek 
pąków. Wysiew zarodników rozpoczyna się wiosną i 
trwać może do dwóch miesięcy. Do infekcji 
konieczny jest minimum dziewięciogodzinny okres 
zwilżenia liści oraz odpowiednio wysoka 
temperatura [Łysiak 2006]. 

Rdza gruszy (Gymnosporangium sabinae (Diks.) 
Wint.) (fot. 11) jest chorobą dwudomną, 
niepełnocyklową, której pierwszym żywicielem jest 
grusza, zaś drugim jałowiec sabiński. Pierwsze 
objawy występują na młodych liściach w postaci 
jaskrawopomarańczowych plam. Blaszka liściowa w 
tym miejscu sztywnieje. W okolicach przebarwień 
tworzą się drobne, czarne wzniesienia, czyli 
spermogonia, w których powstają piknospory.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W okresie letnim, po dolnej stronie liści formują się 
żółte skupienia zarodników wiosennych – ecydiospor. 
Są one stożkowate i mają średnicę około 1 mm. 
Symptomy rdzy gruszy znacznie rzadziej występują na 
owocach, ogonkach liściowych i pędach. 
Zainfekowane pędy często zamierają powyżej miejsca 
zakażenia. W cyklu rozwojowym grzyba nie występują 
uredospory (zarodniki letnie). Ecja uwalniające 
ecidiospory zasiedlają żywiciela pośredniego. Na 
jałowcu, w drugim roku po zakażeniu, tworzą się w 
okresie wiosennym brunatnożółte telia, czyli 
skupienia zarodników przetrwalnikowych 
(teleutospor). Na początku są one w kształcie 
poduszeczek, potem przyjmują postać stożkowatych 
tworów. W kwietniu teleutospory kiełkują w 
czterokomórkową podstawkę, na której tworzą się 
zarodniki podstawkowe, które infekują liście grusz. Po 
około 13-18 dniach pojawiają się niewielkie, 
jasnopomarańczowe plamy [Grabowski 2006]. 

Grzyb o nazwie Taphrina deformans (Berk.) Tul. 
(fot. 12) jest odpowiedzialny za wywoływanie groźnej i 
powszechnie występującej choroby brzoskwiń i 
nektaryn – kędzierzawości liści brzoskwini. 
Nasilenie tej choroby jest zdeterminowane przede 
wszystkim podatnością odmianową, ilością źródeł 
infekcji oraz przebiegiem warunków pogodowych. 
Symptomy choroby obserwuje się na rozwijających się 
liściach. Stają się one pogrubiałe, mocno 
zniekształcone i kruche. Na początku są jasnozielone 
lub żółtawe, zaś w nieco późniejszym okresie 
czerwienieją i zasychają. Patogen infekuje także młode 

Fot. 10. Liście gruszy porażone przez parcha gruszy 
Fot. M. Wierzbicki 

 

Fot. 11. Objawy rdzy gruszy na liściach 
Fot. M. Wierzbicki 
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pędy, kwiaty i zawiązki owoców, które zwykle 
opadają. Tkanka porażonych owoców i pędów jest 
zgrubiała i zdeformowana. W miejscu infekcji grzyb 
wytwarza worki, które po rozerwaniu kutykuli, 
wydostają się na zewnątrz i tworzą szaro-matowy 
nalot.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Askospory (zarodniki workowe) uwalniają się z 
dojrzałych owoców. W odpowiednich warunkach 
zarodniki workowe pączkują i wytwarzają zarodniki 
konidialne (blastospory), które rozmnażają się na 
powierzchni drzew. Infekcja młodych tkanek 
następuje głównie w czasie nabrzmiewania i pękania 
pąków. Przenoszone wraz z deszczem zarodniki, 
dostają się na rozwijające liście, kwiaty i zawiązki 
owocowe. Najsilniej porażone liście opadają, co jest 
przyczyną spadku plonu, słabego zawiązywania 
pąków kwiatowych na rok następny, ogólnego 
osłabienia drzew oraz większej podatności na 
porażenie innymi chorobami (Bielenin i in. 2005). 

Przyczyną drobnej plamistość liści drzew 
pestkowych (fot. 13) jest patogen o nazwie 
Blumeriella jaapi (Rehm.) Arx. Objawy choroby 
widoczne są na liściach od końca maja w postaci 
szarozielonych, potem czerwonobrunatnych plam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po dolnej stronie blaszki liściowej, w miejscu 
plam, tworzą się drobne wzniesienia, z których 
podczas wilgotnej pogody wydostają się śluzowate 
skupienia zarodników konidialnych. Konidia są 
przyczyną kolejnych zakażeń, co powoduje 
pojawienie się na blaszkach liściowych nowych plam. 
Plamy te często łączą się w większe skupienia. 
Skutkiem tego jest żółknięcie i masowe opadanie 
liści. Podkładki uprawiane w szkółkach, wskutek 
defoliacji słabo rosną i nie nadają się do okulizacji. 
Starsze drzewa pestkowe są mniej odporne na 
uszkodzenia wywołane mrozem oraz słabiej owocują. 
Patogen występuje w stadium workowym oraz 
konidialnym. W pierwszym stadium grzyb rozwija 
się jako saprotrof na martwych liściach. Zarodniki 
workowe stanowią główne źródło infekcji 
pierwotnych w okresie wiosennym. W sezonie 
wegetacyjnym występuje kilka pokoleń konidiów, 
które są przyczyną rozprzestrzeniania się choroby. 
Wiosną możliwe jest także tworzenie się zarodników 
konidialnych na opadłych liściach [Kućmierz i 
Bartyńska 1993]. 

Rdza śliwy (fot. 14) wywoływana jest przez 
patogen (Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Diet.). 
Roślinami żywicielskimi sprawcy choroby jest śliwa, 
morela i tarnina. Pierwsze objawy chorobowe w 
postaci małych, rdzawych brodawek, pojawiają się na 
liściach w drugiej połowie lipca lub w sierpniu. 
Brodawki te stanowią skupienia zarodników 
rdzawnikowych. Po górnej stronie blaszki liściowej, 
w miejscu skupień, obecne są jasnozielone plamy. W 
późniejszym okresie po spodniej stronie liścia 
pojawiają się ciemnobrunatne skupienia zarodników 
przetrwalnikowych, czyli telia. Żywicielem wtórnym 
omawianej rdzy jest zawilec żółty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patogen zimuje w formie teleutospor na opadłych 

liściach śliwy oraz w postaci grzybni na korze pędów 
jednorocznych. Na kiełkujących zarodnikach 
zimowych tworzą się bazydiospory, które wraz z 

Fot. 12. Deformacja liści wierzchołkowych brzoskwini 
wskutek porażenia kędzierzawością 

Fot. M. Wierzbicki 

Fot. 13. Symptomy drobnej plamistość liści drzew pest-
kowych na wiśni, Fot. M. Wierzbicki 

Fot. 14. Rdza śliwy – skupienia teleutospor  
po spodniej stronie liścia 

Fot. M. Wierzbicki 
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prądami powietrza przenoszone są na zawilce, gdzie 
dokonują infekcji. Grzyb wytwarza na tkankach 
zawilca ogniki z zarodnikami ognikowymi 
(ecydiosporami), które infekują śliwy. W przypadku 
tej rdzy, możliwy jest także jednodomny cykl 
rozwojowy, z pominięciem żywiciela pośredniego. 
Grzybnia zimuje wówczas na korze pędów śliwy, 
gdzie w okresie wiosennym tworzą się zarodniki 
rdzawnikowe (uredospory), które przenoszone są 
wraz z wiatrem i dokonują infekcji liści śliw. 
Uredospory mogą także przetrwać na mar
liściach, które utrzymują się w koronie drzewa 
[Borecki i in. 1983]. 

Antraknozę orzecha włoskiego
wywołuje patogen Gnomonia leptostyla
choroby występują zarówno na liściach, jak i na 
owocach i pędach. Na liściach obecne są najpier
żółte, w miarę upływu czasu, ciemniejące plamy 
różnej wielkości. Często zlewają się one w większe, 
nekrotyczne powierzchnie, głównie na brzegach liści. 
Tkanka liścia w tym miejscu jest brunatna i zasycha. 
Na dolnej stronie blaszki pokazują się w miejscu 
plam owocniki stadium konidialnego. Silnie 
porażone liście opadają. Na zielonych okrywach 
owoców pojawiają się brunatne, zagłębione plamy 
różnej wielkości. Wcześnie porażone zawiązki 
orzecha gniją, zaś zainfekowane w późniejszym 
okresie – nie dojrzewają i przedwcześnie opadają. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Silnie porażone pędy zasychają. Na opadłych 

liściach grzyb rozwija się saprotroficznie, 
wytwarzając kuliste, czarne otocznie 
Otocznie te są owocnikami stadium doskonałego i 
rozwijają się w okresie jesienno-zimowym. Wiosną 
ma miejsce wysiew zarodników workowych z 
uformowanych worków. Zarodniki przenoszone są za 
pośrednictwem wody opadowej. Od momentu 
infekcji pierwotnej, której dokonują askospory, 
rozpoczyna się faza pasożytnicza w cyklu 
rozwojowym patogena. Do zakażenia niezbędny jest 

Fot. 15. Liść orzecha włoskiego porażony 
przez antraknozę 

Fot. M. Wierzbicki

RAJOBRAZU  

prądami powietrza przenoszone są na zawilce, gdzie 
dokonują infekcji. Grzyb wytwarza na tkankach 
zawilca ogniki z zarodnikami ognikowymi 
(ecydiosporami), które infekują śliwy. W przypadku 
tej rdzy, możliwy jest także jednodomny cykl 

nięciem żywiciela pośredniego. 
Grzybnia zimuje wówczas na korze pędów śliwy, 
gdzie w okresie wiosennym tworzą się zarodniki 
rdzawnikowe (uredospory), które przenoszone są 
wraz z wiatrem i dokonują infekcji liści śliw. 
Uredospory mogą także przetrwać na martwych 

utrzymują się w koronie drzewa 

Antraknozę orzecha włoskiego (fot. 15) 
leptostyla. Symptomy 

choroby występują zarówno na liściach, jak i na 
owocach i pędach. Na liściach obecne są najpierw 
żółte, w miarę upływu czasu, ciemniejące plamy 
różnej wielkości. Często zlewają się one w większe, 
nekrotyczne powierzchnie, głównie na brzegach liści. 
Tkanka liścia w tym miejscu jest brunatna i zasycha. 
Na dolnej stronie blaszki pokazują się w miejscu 
plam owocniki stadium konidialnego. Silnie 
porażone liście opadają. Na zielonych okrywach 
owoców pojawiają się brunatne, zagłębione plamy 
różnej wielkości. Wcześnie porażone zawiązki 
orzecha gniją, zaś zainfekowane w późniejszym 

przedwcześnie opadają.  

Silnie porażone pędy zasychają. Na opadłych 
liściach grzyb rozwija się saprotroficznie, 
wytwarzając kuliste, czarne otocznie [Zdyb 2003]. 
Otocznie te są owocnikami stadium doskonałego i 

zimowym. Wiosną 
ma miejsce wysiew zarodników workowych z 
uformowanych worków. Zarodniki przenoszone są za 
pośrednictwem wody opadowej. Od momentu 
infekcji pierwotnej, której dokonują askospory, 
rozpoczyna się faza pasożytnicza w cyklu 

ena. Do zakażenia niezbędny jest 

odpowiednio długi okres zwilżenia liści, owoców 
bądź zielonych pędów. Na porażonych organach 
roślin, w miejscu występowania brunatnych plam, 
pojawiają się ciemne piknidia, które uwalniają 
konidia. Są one przyczyną infekcji 
sezonie wegetacyjnym [Grabowski 2006

Biała plamistość liści truskawki
(Mycosphaerella fragariae (Tul.) Lind.
chorobą porażającą głównie starsze liście truskawki i 
poziomki. Pierwszym objawem są małe, brązowo
fioletowe plamki, których część środkowa zamiera, 
przybierając barwę białoszarą. W przypadku silnego 
porażenia, plamy te mogą zlewać się ze sobą, co 
może być przyczyną zamierania całych liści. Choroba 
powoduje zahamowanie wzrostu roślin oraz spadek 
plonu w następnym roku. In
działki kielicha, ogonki liściowe, rozłogi, szypułki 
owoców oraz owoce. Do owoców grzybnia dostaje się 
wskutek zakażenia słupków kwiatu. Symptomy tej 
choroby widoczne są na zielonych oraz dojrzałych 
owocach w postaci czarnych, suchyc
wokół ciemnego orzeszka. Pierwsze objawy białej 
plamistości są zauważalne mniej więcej w połowie 
maja, zaś najsilniejsze porażenie widoczne jest w 
sierpniu i we wrześniu [

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niechemiczne metody zwalczan
chorób roślin 

 
W trakcie badań przeprowadzano wywiady, które 

były podstawą zebrania danych dotyczących 
stosowanych przez działkowców metod ochrony 
roślin na działkach. W przypadku chemicznych 
sposobów zwalczania agrofagów, działkowcy 
poproszeni zostali o podanie nazw preparatów 
chemicznych, natomiast w ramach metod 
niechemicznych, notowano informacje o sposobach 
walki ze szkodnikami i chorobami roślin na 
działkach bez użycia chemicznych środków ochrony.

Liść orzecha włoskiego porażony  
przez antraknozę  

M. Wierzbicki 

Fot. 16. Objawy białej plamistości truskawki 
na liściach poziomki
Fot. M. Wierzbicki
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odpowiednio długi okres zwilżenia liści, owoców 
bądź zielonych pędów. Na porażonych organach 
roślin, w miejscu występowania brunatnych plam, 
pojawiają się ciemne piknidia, które uwalniają 
konidia. Są one przyczyną infekcji wtórnych w 

Grabowski 2006]. 
Biała plamistość liści truskawki 

fragariae (Tul.) Lind.) (fot. 16) jest 
chorobą porażającą głównie starsze liście truskawki i 
poziomki. Pierwszym objawem są małe, brązowo-

tórych część środkowa zamiera, 
przybierając barwę białoszarą. W przypadku silnego 
porażenia, plamy te mogą zlewać się ze sobą, co 
może być przyczyną zamierania całych liści. Choroba 
powoduje zahamowanie wzrostu roślin oraz spadek 
plonu w następnym roku. Infekcji mogą ulec także 
działki kielicha, ogonki liściowe, rozłogi, szypułki 
owoców oraz owoce. Do owoców grzybnia dostaje się 
wskutek zakażenia słupków kwiatu. Symptomy tej 
choroby widoczne są na zielonych oraz dojrzałych 
owocach w postaci czarnych, suchych plam miąższu 
wokół ciemnego orzeszka. Pierwsze objawy białej 
plamistości są zauważalne mniej więcej w połowie 
maja, zaś najsilniejsze porażenie widoczne jest w 

[Żurawicz i Masny 2005]. 

Niechemiczne metody zwalczania  

W trakcie badań przeprowadzano wywiady, które 
były podstawą zebrania danych dotyczących 
stosowanych przez działkowców metod ochrony 
roślin na działkach. W przypadku chemicznych 
sposobów zwalczania agrofagów, działkowcy 

i o podanie nazw preparatów 
chemicznych, natomiast w ramach metod 
niechemicznych, notowano informacje o sposobach 
walki ze szkodnikami i chorobami roślin na 
działkach bez użycia chemicznych środków ochrony. 

Objawy białej plamistości truskawki  
na liściach poziomki 
Fot. M. Wierzbicki 
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Tabela 3. Profilaktyka oraz zwalczanie wybranych chorób roślin bez stosowania chemicznych środków ochrony 

Według sondażu, na 20% działek rodzinnego 
ogrodu działkowego im. L. Rydla działkowcy 
posługiwali się metodami niechemicznymi. W 
ogrodzie „Kapri” niekonwencjonalne metody 
radzenia sobie z fagami, a więc celowe działania w 
ramach ochrony roślin bez chemicznych preparatów, 
były podejmowane na 4 działkach (czyli 40% 
wszystkich odwiedzonych działek w tym ogrodzie). 
Stosowanie gnojówek oraz np. wyciągu 
nikotynowego miało na celu zwiększenie odporności 
roślin na patogeny oraz pozbycie się mszyc 
zasiedlających różne rośliny uprawne. 

Należy nadmienić, iż obok metod ochrony roślin, 
które opierają się na stosowaniu sztucznych bądź 
naturalnych środków zwalczających niepożądane 
organizmy na działkach, działkowcy w trzech 
badanych ogrodach korzystali także z gotowych bądź 
naturalnych nawozów, w celu stworzenia 
uprawianym roślinom odpowiednich warunków do 
wzrostu i plonowania. Nawozy sztuczne były 
stosowane na niewielką skalę, zaś w przypadku 
nawozów naturalnych działkowcy stosowali m.in. 
kurzeniec, obornik bydlęcy, nawóz zielony, obornik 
koński, kompost, pomiot gołębi, obornik króliczy czy 
tzw. ziemię popieczarkową.  

 
 
 
 

Gnojówki roślinne, oprócz zastosowania w 
ochronie roślin (np. jako repelent), pełniły także rolę 
nawozu, który służył jako źródło składników 
pokarmowych dla roślin. 

Do ekologicznych metod profilaktycznych w 
ochronie roślin uprawnych przed chorobami, 
wykorzystywanych w ogrodach działkowych przez 
wielu działkowców, zaliczają się także wyciągi, 
napary oraz wywary roślinne. Dwa pierwsze najlepiej 
stosować tuż po przygotowaniu. Po wykonaniu 
zabiegu należy przestrzegać 3-dniowej, a w 
przypadku wyciągu z tytoniu 7-dniowej karencji 
[Wiech i in. 2001[. Należą do nich głównie:  

� wyciąg z czosnku – zmielić 250 g czosnku, 
zalać 10 l wody, kilkakrotnie mieszać, po 15 
minutach zlać, rozcieńczyć wodą w proporcji 1:1; 
opryskiwać; 

� wyciąg z cebuli – 200 g łusek cebuli zalać 10 l 
wody, odstawić na 3-4 dni, po odcedzeniu 
opryskiwać; 

� wyciąg z mniszka lekarskiego – 250 g 
zmielonych korzeni lub 400 g świeżych liści 
zalać 10 l ciepłej wody. Po 2 godzinach odcedzić 
i zastosować oprysk; 

Agrofagi Metoda niechemiczna 

Drobna plamistość liści drzew pest-
kowych (Blumeriella jaapi) 

Usuwanie i niszczenie (najlepiej przez spalenie) opadłych liści z objawami choroby, 
opryskiwanie preparatami siarkowymi, wprowadzanie do uprawy odmian odpornych 

Kędzierzawość liści brzoskwini (Ta-

phrina deformans) 
Systematyczne usuwanie i niszczenie porażonych liści, prześwietlanie korony drzew, 
opryskiwanie drzew wyciągiem ze skrzypu lub pokrzywy, opryskiwanie preparatami 
miedziowymi 

Parch jabłoni (Venturia inaequalis) i 
parch gruszy (Venturia pirina) 

Usuwanie porażonych liści, prześwietlanie korony drzew, sadzenie odpornych odmian 
jabłoni i gruszy, stosowanie preparatów siarkowych i miedziowych 

Rdza śliwy (Tranzschelia pruni-

spinosae) 
Usuwanie zawilców w rejonie uprawy śliw, opryskiwanie preparatami siarkowymi, 
usuwanie liści z objawami choroby 

Szara pleśń (Botrytis cinerea) Niszczenie porażonych części roślin, unikanie nadmiernego zagęszczenia roślin oraz 
zachwaszczenia, podlewanie gnojówką ze skrzypu polnego lub pokrzywy, uprawa 
współrzędna z czosnkiem, cebulą i porem, uprawa roślin odpornych, unikanie zrasza-
nia roślin podczas podlewania, spulchnianie gleby, nawożenie roślin mączką bazalto-
wą 

Zaraza ziemniaka (Phytophthora 

infestans) 
Uprawa odpornych odmian pomidora i ziemniaka, sadzenie wyłącznie zdrowych sa-
dzeniaków, usuwanie i niszczenie części roślin z objawami choroby, unikanie nad-
miernego zagęszczenia uprawianych roślin, stosowanie celowego następstwa roślin, 
stosowanie we wczesnych stadiach rozwojowych choroby wywaru ze skrzypu polnego 
i cebuli, opryskiwanie preparatami miedziowymi 

Mączniaki prawdziwe Zapewnienie roślinom odpowiedniej ilości światła, unikanie nadmiernego zagęszcze-
nia roślin, opryskiwanie szkłem wodnym bądź wyciągiem ze skrzypu polnego lub ce-
buli, usuwanie porażonych części roślin  

Czarna plamistość róży (Diplocar-

pon rosae) 
Grabienie oraz likwidowanie liści z objawami choroby, wycinanie porażonych pędów, 
unikanie stanowisk zacienionych do uprawy róż, opryskiwanie krzewów naparem lub 
gnojówką ze skrzypu polnego 

Źródło:  Wiech i in. 2001 
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Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 
Małopolski Ośrodek Badawczy, Kraków 

� napar z tytoniu – 1 kg odpadków tytoniu zalać 
10 l wrzącej wody, pozostawić na 24 godziny, 
odcedzić i rozcieńczyć wodą w stosunku 1:2. 
Przed zbiorem rośliny traktowane naparem 
należy dokładnie umyć; 

� wyciąg z naci ziemniaka – 1,5 kg rozdrob-
nionych liści ziemniaka zalać 10 l ciepłej wody i 
odstawić na 3-4 godziny; po tym czasie 
stosować w postaci oprysku; 

� wywar z liści pomidora – 4 kg świeżych liści 
zalać 10 l wody, po czym gotować przez 30 
minut; po odcedzeniu odstawić na 2 godziny. 
Przed zastosowaniem oprysku rozcieńczyć 
wodą w stosunku 1:4; 

� wywar z bylicy pospolitej, wrotyczu lub 
piołunu – w naczyniu umieścić pocięte rośliny 
(jedną z nich bądź wszystkie), zalać wodą i 
pozostawić na 24 godziny; następnie gotować 
przez 15-30 minut. Po wystudzeniu odcedzić, 
bezpośrednio przed opryskiem rozcieńczyć 
wodą w proporcji 1:1; 

� wywar z krwawnika – 2,5 kg pociętych, 
świeżych liści zalać 10 l wody i gotować przez 
20-30 min. Stosować bezpośrednio po 
ostudzeniu [Wiech i in. 2001]. 

Niechemiczne metody ochrony roślin przed 
niektórymi chorobami przedstawiono w tabeli 3. 

 

Podsumowanie 
 

Ogrody działkowe są dla działkowców często źró-
dłem pozyskania tanich warzyw i owoców. Poprzez 
ograniczenie stosowania chemicznych środków 
ochrony roślin dostarczają nieskażone plony, co po-
twierdzone jest licznymi badaniami na zawartość me-
tali ciężkich. Są także miejscem rekreacji po pracy, 
oazą spokoju czy też miejscem zabaw dla dzieci, 
głównie w okresie wakacyjnym. Organizowanie im-
prez kulturalnych na terenie ogrodów nie obciąża 
zbytnio budżetu domowego, zaś dodatkowym atutem 
jest kontakt z pasjonatami przyrody, którzy traktują 
działkę jako hobby. Dlatego ogrody działkowe, tak w 
powiecie krakowskim, jak i w całej Polsce, spełniają 
ważne funkcje społeczne, integracyjne, rekreacyjne i 
ekologiczne. 

 
 

Bibliografia 
 

Achremowicz J. 1993. Ochrona roślin ogrodniczych, cz. 1, 
szkodniki. Akademia Rolnicza, Kraków. 

Bielenin A. i in. 2005. Uprawa brzoskwiń i moreli. Wy-
dawnictwo Plantpress Sp. z o.o., Kraków. 

Borecki Z. i in. 1983. Szkodniki i choroby roślin sadowni-
czych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, War-
szawa. 

Grabowski M. 2006. Choroby drzew owocowych. Wydaw-
nictwo Plantpress Sp. z o.o., Kraków. 

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, 
2010. Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych 
do stosowania w rolnictwie ekologicznym. 
http://www.ior.poznan.pl/index.php?strona=19&wiecej=2
6 (dostęp: 9 czerwca 2010). 

Kućmierz J., Bartyńska M. 1993. Ochrona roślin ogrodni-
czych, cz. 2, choroby. Akademia Rolnicza, Kraków. 

Łabanowska B., Gajek D. 2001. Szkodniki krzewów owo-
cowych. Wydawnictwo Plantpress Sp. z o.o., Kraków. 

Łabanowska B. 2005. Mszyce na roślinach jagodowych, 
mszyca porzeczkowa. Hasło Ogrodnicze nr 03: 
http://www.ho.haslo.pl/article.php?id=2114 (dostęp: 26 
maja 2010).  

Łabanowska B. 2006. Szkodniki na plantacji porzeczki – 
gatunki zwalczane wiosną (cz.1), mszyca porzeczkowo-
czyściecowa. Hasło Ogrodnicze nr 04. 
http://www.ho.haslo.pl/article.php?id=2695 (dostęp: 26 
maja 2010). 

Łabanowski G. i in. 2000. Ochrona ozdobnych krzewów 
liściastych. Wydawnictwo Plantpress Sp. z o.o., Kraków. 

Łysiak G. 2006. Uprawa i odmiany gruszy. HORTPRESS 
Sp. z o.o., Warszawa. 

Meszka B., Masny S. 2006. Parch jabłoni. Plantpress Sp. z 
o.o., Kraków. 

Polski Związek Działkowców (PZD), 2010. Co to jest PZD? 
http://www.pzd.pl/strona.php?4. (dostęp: 13 maja 2010]. 

Robak J., Wiech K. 2005. Choroby i szkodniki warzyw ce-
bulowych. Wydawnictwo Plantpress Sp. z o.o., Kraków. 

Wiech K. 1999. Szkodniki drzew owocowych. Wydawnic-
two Plantpress Sp. z o.o., Kraków. 

Wiech K. i in. 2001. Ochrona roślin bez chemii. Wydaw-
nictwo „Działkowiec” Sp. z o.o., Warszawa. 

Wojdyła A. i in. 2002. Ochrona róż. Wydawnictwo Plant-
press Sp. z o.o., Kraków. 

Zdyb H. 2003. Orzech włoski. Państwowe Wydawnictwo 
Rolnicze i Leśne, Warszawa. 

Żurawicz E., Masny A. 2005. Uprawa truskawek w polu i 
pod osłonami. Wydawnictwo Plantpress Sp. z o.o., Kra-
ków. 

 
 

 
 
 
 

 



TECHNOLOGIA PRODUKCJI NR 1-2(82-83)/2015 

 

37 WiD 

 
 
Magdalena Kapłan, Janusz Suszyna 
 

Uprawa winorośli w Polsce 
 

 

Wprowadzenie 

 
Polska leży poza północną granicą obszaru 
intensywnej uprawy winorośli. Średnia roczna suma 
temperatur aktywnych SAT (średnich dobowych 
temperatur powyżej 100C) w centralnej Polsce wynosi 
około 24500C [Lisek 2005]. Mimo to, w Polsce 
znajdują się tereny o bardzo korzystnym 
mikroklimacie dla uprawy winorośli, tj.: Wyżyna 
Sandomierska, Wyżyna Małopolska, Pogórze 
Karpackie, Przedgórze Sudeckie, Nizina Śląska i 
Nizina Wielkopolska, gdzie suma temperatur 
aktywnych waha się od 2600 do 2700oC. Długość 
okresu wegetacji dla terenów Polski wynosi 180-230 
dni, zaś roczna suma nasłonecznienia 1400-1900 
godzin, suma opadów atmosferycznych oraz 
zasobność gleb są wystarczające. Dla winnic 
najbardziej odpowiednie są stoki o ekspozycji 
południowo-zachodniej do wysokości około  
300-400 m n.p.m. Największym zagrożeniem dla 
winorośli w północnych rejonach jej uprawy są 
znaczne spadki temperatury w okresie zimy 
(sporadycznie do -30oC) oraz późne przymrozki 
wiosenne występujące po rozpoczęciu pękania 
pąków (IV/V), jak również przymrozki jesienne, w 
wyniku których uszkadzane są liście i tym samym 
przerwane zostaje dojrzewanie owoców i drewnienie 
łozy. Powodzenie uprawy winorośli zależy przede 
wszystkim od właściwej lokalizacji [Bosak 2006, 
Lisek 2007b, Myśliwiec 2009]. 

Historia uprawy winorośli w Polsce sięga końca 
XII wieku. Pierwsze winnice powstawały za sprawą 
zakonników i księży w okolicach Poznania, 
Wrocławia i Gniezna oraz innych miast biskupich i 
opactw [Sękowski i Myśliwiec 1996, Myjak 2003]. 
Największy rozwój uprawy winorośli miał miejsce w 
XV i XVI wieku, wówczas w całej Polsce winnice były 
bardzo rozległe, a wino gronowe cieszyło się dużą 
renomą i wywożono je zagranicę.  W XVII i XVIII 
wieku na terenie Europy miało miejsce ochłodzenie 
klimatu (tzw. mała epoka lodowcowa), które 
przyczyniło się do upadku uprawy tego gatunku w 
naszym kraju. Mimo trudności, polskie winiarstwo 
wciąż się odradzało i przetrwało do czasów 
współczesnych [Zwierzychowski 2002, Wawro 2011].  

Aktualny stan uprawy winorośli w Polsce 

 
Obecnie uprawa winorośli w Polsce ma niewielkie 

znaczenie gospodarcze, ale towarzyszy jej duże 
zainteresowanie społeczne i szybki wzrost 
powierzchni upraw [Bosak 2004, 2006, Lisek 2007b, 
2008, 2009, Kapłan 2009 a, b]. Szacuje się, że w 2008 
roku powierzchnia winnic w Polsce wynosiła około 
250-300 ha [Lisek 2008], zaś w 2014 około 2 tys. ha. 
Duże zainteresowanie uprawą tego gatunku wynika 
przede wszystkim z ocieplenia klimatu, przydatności 
winorośli do uprawy w warunkach narastającej suszy, 
poszukiwania nowych opłacalnych upraw, mody na 
wino gronowe, w tym pochodzące z własnej winnicy, 
wejścia w życie tzw. „ustawy winiarskiej’, która 
zezwala na wyrób i sprzedaż wina gronowego z 
owoców pochodzących z własnej winnicy, postępu w 
hodowli nowych odmian o małej podatności na 
patogeny grzybowe i uszkodzenia mrozowe oraz 
możliwości wykorzystania winorośli w gospo-
darstwach agroturystycznych [Lisek 2007b]. 
Rosnącym zainteresowaniem cieszy się przede 
wszystkim sadzenie winnic dostarczających surowca 
winiarskiego, ponieważ uprawa odmian deserowych 
w gruncie lub pod osłonami jest nieopłacalna [Bosak 
2004, 2006, Lisek 2011].  

Wraz z wejściem Polski w struktury Unii 
Europejskiej, od 1 maja 2004 roku terytorium Polski 
zaliczono do strefy A uprawy winorośli, czyli rejonów 
mało sprzyjających uprawie tego gatunku. Oprócz 
Polski należą do niej m.in. północno-wschodnie 
landy Niemiec, Wielka Brytania i Dani [Lisek 2007b, 
2011]. W myśl obowiązujących przepisów od 2008 
roku wino gronowe można wprowadzić do obrotu 
pod warunkiem, że zostało wyprodukowane z 
owoców pochodzących z własnej winnicy. Prawo 
winiarskie w całej Unii Europejskiej jest w dużym 
stopniu ujednolicone, zaś rynek wina podlega bardzo 
restrykcyjnym przepisom. Podobnie jak w innych 
krajach członkowskich, zasady wyrobu win 
gronowych w Polsce regulują w pierwszej kolejności 
odpowiednie przepisy unijne, które w szczegółach są 
uzupełnione przepisami krajowymi [Bosak 2006]. W 
Polsce wyrób win gronowych przeznaczonych na 
sprzedaż nadzorują następujące instytucje:  Agencja 
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Rynku Rolnego (ARR), 
która odpowiada za 
kontrolę potencjału 
produkcji i monitorowanie 
rynku wina, Inspekcja 
Jakości Handlowej Artyku-
łów Rolno-Spożywczych 
(IJHARS), która nadzoruje 
proces produkcji wina, 
jakość i oznaczenia handlo-
we, Państwowa Inspekcja 
Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa (PIORiN), która 
kontroluje uprawiane 
odmiany winorośli, a także 
środki ochrony roślin 
stosowane w winnicach, 
Służba Celna, zadaniem 
której jest kontrola ilości 

wina przeznaczonego do 
sprzedaży i uiszczenia opłat 
akcyzowych. Instytucje te są 
uprawnione do przeprowa-
dzania kontroli w miejscu uprawy winorośli i 
produkcji wina oraz kontroli stosownych 
dokumentów [Lisek 2011]. 

W Polsce winorośl jest również ceniona przez 
amatorów, którzy ją uprawiają na działkach 
rekreacyjnych i w ogrodach przydomowych nie tylko 
jako roślinę dostarczającą wartościowych owoców, 
ale także ozdabiającą ogród [Myśliwiec 2006, Lisek 
2007b, 2011]. Winorośl jest interesującym gatunkiem 
dla właścicieli gospodarstw położonych w rejonach 
atrakcyjnych krajobrazowo i dysponujących dobrymi 
warunkami mieszkaniowymi, decydującymi się na 
podjęcie działalności związanej z agro- i 
enoturystyką [Bosak 2004, 2006, Myśliwiec 2009, 
Lisek 2011]. 

Podstawowym czynnikiem decydującym o 
powodzeniu uprawy winorośli w chłodnym klimacie 
jest dobór odpowiednich odmian, które 
charakteryzują się wysoką odpornością na 
uszkodzenia mrozowe. Krzew winorośli rozpoczyna 
wegetację, gdy temperatura powietrza osiąga 
przynajmniej 10oC, a temperatura powierzchniowej 
warstwy gleby 7-9oC [Negrul 1959]. W zależności od 
lokalizacji i przebiegu pogody, początek wegetacji w 
Polsce przypada na pierwszą lub drugą dekadę 
kwietnia, zaś kwitnienie na połowę czerwca, choć w 
niektóre lata rozpoczyna się już na początku 
ostatniej dekady maja i trwa najczęściej 10-14 dni 
Owoce najwcześniejszych odmian osiągają w 
centralnej Polsce dojrzałość na początku drugiej 
dekady sierpnia. Dojrzewanie owoców 
najpóźniejszych odmian następuje na przełomie 
pierwszej i drugiej dekady października i jest często 
przerywane przez przymrozki [Lisek 2005]. 

Odporność na uszkodzenia mrozowe jest podsta-
wowym czynnikiem decydującym o powodzeniu 
uprawy, szczególnie w krajach gdzie występują 
mroźne zimy [Elfving i in. 1985, Lisek i in. 1992/93, 
Sękowski i Myśliwiec 1996, Fallahi i in. 2001, Korbuly 
2002, Kozma 2002, Kriszten 2002, Lisek 2004, 2007a,  
Kuleba 2005]. Odporność na mróz roślin z rodzaju 
Vitis sp. jest modyfikowana przez czynnik genetycz-
ny [Alleweldt i in. 1990]. Średnia odporność na zim-
no pąków zimujących na krzewach V. vinifera wynosi 
-16oC [Nikov i in. 1983].  Spośród wszystkich upra-
wianych odmian Vitis vinifera najbardziej odporny 
na spadki temperatury jest 'Riesling’, którego pąki w 
okresie spoczynku mogą znieść spadki temperatury 
nawet do  22 ÷ 25oC poniżej zera [Pospíšilová 1981, 
Alleweldt i in. 1990, Korbuly 2002]. Odmiany: ‘Tra-
miner Rot’, ‘Zweigelt’, ‘Pinot Gris’, ‘Pinot Noir’ i 
‘Chardonnay‘ odznaczają się podobną tolerancją, a 
ich pąki najczęściej zostają uszkodzone w tempera-
turze od -20oC do -22oC [Moser 1962 i Pospíšilova 
1981]. Badania przeprowadzone w Polsce [Lisek 2009] 
nie potwierdzają w pełni tych wyników, ponieważ 
pąki odmiany 'Zweigelt' w mroźne zimy zostają 
uszkodzone w większym stopniu, niż odmiany wyka-
zujące średnią podatność na spadki temperatury w 
okresie zimy, tj.: ‘Scheurebe’ i ‘Dornfleder’.  

W krajach o mniej korzystnych warunkach przy-
rodniczych niż w Polsce do uprawy winorośli, 
szczególnie poleca się mieszańce (hybrydy) mię-
dzygatunkowe, których hodowlę zapoczątkowano 
pod koniec XIX stulecia we Francji, krzyżując V. 
vinifera z pochodzącymi z Ameryki Północnej V. 
riparia, V. rupestris i V. lincecumii. Otrzymano tzw. 
hybrydy francusko-amerykańskie tj.: "‘Aurore’, ‘Ba-
co Noir’, ‘Mareachal Foch’, ‘Seyval’ i ‘Verdelet’, cha-

Fot. 1. Plantacja winorośli odmian deserowych 
Fot. M. Kapłan 
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rakteryzujące się dużą odpornością na choroby 
grzybowe, częściową odpornością na Daktulospha-
ira vitifoliae Fitch. oraz wytrzymałością na niskie 
temperatury [Elving i in. 1985, Hawthorne i Denne-
hy 1991, Kiymoto 1995].  

Liczną grupę hybryd wyhodowano w Ameryce 
Północnej, gdzie krzyżowano V. vinifera z gatunka-
mi amerykańskimi, w tym także z V. labrusca. 
Obecnie w północnych stanach USA i południowo-
wschodniej Kanadzie (prowincja Ontario), mie-
szańce międzygatunkowe są powszechnie uprawia-
ne, ponieważ są bardziej tolerancyjne na spadki 
temperatury w okresie spoczynku bezwzględnego (-
25oC) niż V. vinifera [Elfving i in. 1985, Plocher i 
Parke 2001].  

Hodowlę nowych odmian prowadzi się również 
na dużą skalę w krajach europejskich, takich jak 
Niemcy, Francja, Białoruś, Ukraina, Rosja, Dania, 
Szwecjam czy Łotwa [Plocher i Parke 2001]. Celem 
prac hodowlanych jest otrzymanie odmian przydat-
nych do uprawy w wilgotnym i chłodnym klimacie. 
Uzyskane w tych krajach genotypy są przydatne do 
uprawy przy ograniczonej ochronie chemicznej i 
lepiej przystosowane do chłodnego klimatu niż od-
miany pochodzące od Vitis vinifera [Hajdu i Gabor 
1997, Basler i in. 2002]. Efekty tych prac są wykorzy-
stywane między innymi w Polsce [Lisek 2005, 2008, 
2009]. Pomimo znacznych osiągnięć w hodowli 
mieszańców, jakościowym standardem pozostają, 
zarówno wśród winogron deserowych jak i przero-
bowych odmiany wywodzące się od V. vinifera, któ-
rych owoce odznaczają się jędrnym miąższem, do-
brym smakiem, większą trwałością i wyższą zawar-
tością witamin oraz są lepszym surowcem do wyro-
bu wysokogatunkowych win gronowych [Ahmedul-
lah 1996, Minarovska i Horcin 2000]. 

W północnych rejonach uprawy winorośli jak np. 
British Columbia coraz częściej mieszańce wypiera-
ne są przez odmiany winorośli właściwej (Vitis vini-
fera), które charakteryzują się wyższą jakością owo-
ców i win [Caprio i Quamme 2002].  W Polsce 
uprawa tego typu odmian jest możliwa tylko, w nie-
których rejonach (południowo-zachodnich) i na 
najlepszych stanowiskach, gdzie zimy są stosunko-
wo łagodne.  

Kolejnym, bardzo istotnym czynnikiem wpływa-
jącym i decydującym o możliwości uprawy winoro-
śli w chłodnym klimacie jest tolerancja na skutki 
niskich temperatur, która modyfikowana jest przez 
wiek roślin, stan zdrowia, plonowanie i warunki 
atmosferyczne w okresie wegetacji [Hajdu i Gabor 
1997, Wample i in. 1997]. Skala uszkodzeń mrozo-
wych zależy nie tylko od niskiej temperatury, ale 
także od wahań temperatury i wiatru, dlatego ocena 
mrozoodporności w warunkach polowych jest tak 
istotna [Plocher i Parke 2001]. 

W trakcie badań przeprowadzonych przez Liska 
[2009] w warunkach polskiego klimatu wykazano, że 
umiarkowanie łagodna zima z minimalną 
temperaturą -23oC, nie powoduje uszkodzeń 
mrozowych u odmian, które posiadają średnią 
tolerancję na uszkodzenia mrozowe, w tym wielu 
genotypów V. vinifera. U tej grupy odmian w trakcie 
zim, gdy temperatura spada poniżej -25oC notuje się 
uszkodzenia wszystkich pąków lub większości z nich 
na roślinach, które nie zostały zabezpieczone przed 
mrozem poprzez przykrycie glebą, ściółką lub 
śniegiem. Krzewy V. vinifera na terenie Polski mogą 
być uprawiane tylko w najcieplejszych rejonach i w 
najlepszych lokalizacjach. Ryzyko uszkodzeń 
krzewów winorośli w centralnej i północnej Polsce 
jest zbyt wysokie, aby polecać i uprawiać te odmiany, 

bez zabezpieczenia przed 
mrozem. Szczepy winorośli 
właściwej oraz wrażliwe 
mieszańce mogą okazać się 
przydatne dla plantatorów w 
zachodniej Polsce, ponieważ 
zimy w tych rejonach są 
łagodniejsze niż w centralnej i 
wschodniej części kraju. Do roku 
1950, w południowo-zachodniej 
części Polski (Zielona Góra), 
istniały duże, komercyjne 
plantacje wysoko mrozo-
odpornych odmian V. vinifera.  

Krzewy były zabezpieczane 
poprzez obsypanie ziemią, aby 
zapobiec uszkodzeniom mrozo-
wym, które mogą wystąpić 
nawet w tym obszarze [Kuleba 

2005]. Biorąc pod uwagę realia 
klimatyczne i koszty prowadze-
nia winnic uprawa hybryd 

Fot. 1. Plantacja winorośli odmian przerobowych 
Fot. M. Kapłan 
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międzygatunkowych jest najbardziej realną 
perspektywą uprawy winorośli w chłodnym klimacie. 

W Polsce od wielu lat prowadzone są badania nad 
przydatnością wielu genotypów winorośli do uprawy 
w chłodnym klimacie, których głównym celem jest 
ocena plonowania, tolerancji (odporności) na mróz 
oraz podatności na patogeny chorobotwórcze. W 
trakcie obserwacji przeprowadzonych przez Liska 
[2008, 2009] w dwóch okresach: 1987-1989 i 2005-
2007 wykazano, że krzewy oceniane w późniejszym 
terminie wcześniej rozpoczynały okres wegetacji niż 
we wcześniejszych latach badań. Wykazano także, że 
warunki pogodowe w ocenianych okresach miały 
znaczący wpływ na parametry wzrostu i rozwoju 
roślin. Biorąc pod uwagę stosunkowo krótki czas 
badań i dużą liczbę czynników i ich wzajemnych 
oddziaływań, trudno jest określić, który z elementów 
pogodowych, takich jak minimalne i maksymalne 
temperatury, średnia dzienna temperatura, opady 
lub ekspozycja słoneczna – jest najbardziej odpowie-
dzialny za zmiany w rozwoju i plonowaniu 
winogron. Zauważalne różnice występujące w 
większości faz fenologicznych można wyjaśnić przez 
wzrost średniej temperatury powietrza w okresie od 
maja do września i wyższej minimalnej temperatury 
w okresie zimowym. Podobne wyniki otrzymał Jones 
[2005], który badał wpływ klimatu na wzrost i 
plonowanie winorośli w zachodniej części Stanów 
Zjednoczonych. Z jego obserwacji wynika, że średnia 
roczna tempera-tura w okresie wegetacyjnym 
wzrosła o 1,7oC w ciągu 50 lat, podobnie ocenia 
wzrost 11 temperaturowych paramet-rów, takich jak 
średnie, minimalne i maksymalne temperatury 
podczas sezonu wegetacyjnego i uśpienia itp.  

Według Plocher and Parke [2001], Caprio and 
Quamme [2002], Jones [2005], Selley [2008] i Liska 
[2008] narastające ocieplenie klimatu pozwa-la 
przesunąć strefę towarowych winnic na północ, na 
przykład do północnych regionów Stanów 
Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Holandii, 
Niemiec, czy Polski. Wahania klimatyczne, które 
mają miejsce w ostatnim czasie przemawiają za 
uprawą tego gatunku, jednak należy mieć na uwadze 
to, że uprawa winorośli w Polsce może być zawodna, 
ponieważ polski klimat charakteryzuje się dużą 
zmiennością, dlatego tak ważna jest odpowiednia 
lokalizacja uprawy, optymalny dobór odmian oraz 
ochrona przed patogenami.  

W Polsce do najważniejszych biotycznych 
zagrożeń krzewów winorośli należą patogeny 
grzybowe, takie jak mączniak rzekomy (Plasmopara 
viticola Berl. i Toni.), mączniak prawdziwy  (Uncinula 
negator Schw., Burr), szara pleśń (Botrytis cinerea 
Pers.) i nekroza korowa (Phomopsis viticola Sacc.) 
oraz szkodniki: przędziorek chmielowiec 
(Tetranychus urticae Koch.), przędziorek owocowiec 
(Panonychus ulmi Koch.), szpeciele (Eriophyes vitis 
Pgst.) oraz zwójkówki (Torticidae) [Lisek 2005, 2011]. 

Ochrona przeciwko chorobom i szkodnikom jest 
bardzo utrudniona w Polsce, gdyż winorośl jest 
gatunkiem niszowym i dobór zarejestrowanych 
preparatów jest ograniczony. W ostatnich latach na 
plantacjach towarowych coraz częściej notuje się 
obecność Phomopsis viticola Sacc., patogena, który 
do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia 
występował tylko w uprawach pod osłonami.  

Czynnikiem niezbędnym do osiągnięcia dobrych 
efektów uprawy jest zdrowy materiał szkółkarski. W 
krajach, gdzie uprawa winorośli ma duże znaczenie 
gospodarcze, a klimat jest łagodny, winnice 
zakładane są z sadzonek szczepionych na 
podkładkach [Lisek 2005]. Klimat Polski z mroźnymi 
zimami uniemożliwia rozwój mszycy korzeniowej 
filoksery winiec (Daktulosphaira vitifoliae Fitch.) i 
szczepienie krzewów na nią odpornych nie jest 
koniecznością. Wystąpienie niskich temperatur 
niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia całych roślin lub 
tylko ich części nadziemnej, względnie naszczepu 
(naszczepionej odmiany). Krzewy własnokorzeniowe 
o uszkodzonej przez mróz części nadziemnej szybko 
się regenerują, wydając pędy z podziemnej części 
pnia. Natomiast uszkodzone przez mróz krzewy 
szczepione muszą być przeszczepiane (szczepienie 
‘w miejscu’) lub usuwane z plantacji. Na terenach, 
gdzie występuje filoksera, szczepienie jest niezbędne. 
Krzewy własnokorzeniowe spotyka się również w 
krajach o łagodnym klimacie, głównie na lekkich, 
kamienistych glebach i w chłodniejszych rejonach 
podgórskich, gdzie warunki nie sprzyjają rozwojowi 
tego szkodnika [Helm i in. 1991, Folwell i in. 2001, 
Rahman i in. 2001]. Jak podają Folwell i in. [2001] 
filoksera nie stanowi poważnego zagrożenia w 
rejonach o mroźnych zimach, a szczepienie odmian 
wrażliwych na tego szkodnika jak ‘Merlot’ i 
‘Chardonnay’ nie ma ekonomicznego uzasadnienia. 
Za uprawą krzewów nieszczepionych przemawia 
również fakt, że niektóre mieszańce między-
gatunkowe, jak na przykład ‘Aurora’, są tolerancyjne 
na korzeniową formę filoksery [Hawthorne i 
Dennehy 1991]. 

 

Podsumowanie 

 

Uprawa winorośli i przetwórstwo winogron od-
grywają ważną rolę w gospodarce wielu krajów. W 
Polsce uprawa tego gatunku na niewielkie znacze-
nie gospodarcze, ale cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem i notuje się wzrost powierzchni 
upraw [Kapłan 2009a, 2009b, Lisek 2011]. Czynni-
kami decydującymi o powodzeniu uprawy winorośli 
w chłodnym klimacie są przede wszystkim wybór 
właściwej odmiany i stanowiska, na którym będzie 
prowadzona uprawa [Kapłan 2009b]. W warunkach 
Polski do nasadzeń polowych w większości rejonów 
poleca się mieszańce niespecyficzne, ponieważ są
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bardziej tolerancyjne na spadki temperatury w 
okresie zimy niż odmiany winorośli właściwej [Li-
sek 2008]. Krzewy V. vinifera na terenie Polski mogą 
być uprawiane tylko w najcieplejszych rejonach i w 
najlepszych lokalizacjach, gdzie wartości tempera-
tury w okresie zimy nie osiągają -25oC [Lisek 2009]. 

Szansą dla polskich winogron i win, szczególnie 
w przypadku małych i rodzinnych winnic są rynki 
lokalne z tzw. sprzedażą bezpośrednią, z pominię-
ciem pośredników. Taki sposób dystrybucji jest naj-
łatwiejszy w miejscach atrakcyjnych turystycznie i 
może być rozwijany w gospodarstwach enotury-
stycznych [Bosak 2004, 2006, Lisek 2007]. Model 
małej, rodzinnej winnicy o powierzchni około jed-
nego hektara wydaje się najbardziej przyszłościowy 
w polskich warunkach, gdzie uprawa nie ma więk-
szych tradycji i jest obarczona ryzykiem klimatycz-
nym oraz finansowym. Obecnie w Polsce duże, kil-
kuhektarowe winnice są rzadkością, gdyż wymagają 
znacznych nakładów finansowych i bazy przetwór-
czej. Jeżeli małe winnice będą rozwijać się dobrze, a 
uprawa i sprzedaż wina gronowego będzie opłacal-
na, to w rejonach o najbardziej korzystnych warun-
kach przyrodniczych można spodziewać się po-
wstania większych nasadzeń [Bosak 2004, 2006, Li-
sek 2007, 2011, Myśliwiec 2009]. 
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Podsumowanie projektu szkoleniowego „Stosowanie 

środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integro-

wanej ochrony w województwie małopolskim” 
 
 

 

 
 

Projekt „Stosowanie środków ochrony roślin z 
uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w 
województwie małopolskim” realizowany był przez 
konsorcjum w składzie: Małopolskie Stowarzyszenie 
Doradztwa Rolniczego (lider projektu) i Małopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Re-
alizacja projektu rozpoczęła się z początkiem czerwca 
2014 roku i trwała do końca czerwca 2015. Część pod-
stawowa (szkoleniowa) zrealizowana została w okresie 
od października 2014 do połowy marca 2015 roku 
(ostatnie szkolenie odbyło się 13 marca 2015 roku w 
Chrostowej w powiecie bocheńskim).  

W tym okresie przeprowadzonych zostało  
25 dwudniowych szkoleń podstawowych i 235 jedno-
dniowych szkoleń uzupełniających. Łącznie w ramach 
całego projektu miało miejsce 260 szkoleń, na których 
przeszkolonych zostało 6 473 beneficjentów, to jest 
rolników profesjonalnie stosujących środki ochrony 
roślin.  

Szkolenia odbywały się w jedenastu punktach szko-
leniowych rozmieszczonych w miarę proporcjonalnie 
do potrzeb ilościowych i usytuowania terytorialnego w 
województwie. Średnio jeden punkt obsługiwał rolni-
ków z jednego lub dwóch powiatów, a w jednym 
przypadku z trzech, z uwagi na zapewnienie rolnikom 
łatwiejsze dotarcie na te szkolenia. Punkty szkolenio-
we funkcjonowały w miejscowościach: Dąbrowica, 
Hańczowa, Giebułtów, Czernichów, Szczyrzyc, Książ 
Wielki, Nawojowa, Nowy Targ, Piotrkowice Małe, 
Tarnów i Radocza. W punktach tych zapewniono od-
powiednie sale szkoleniowe z profesjonalnym wypo-
sażeniem multimedialnym, specjalnie przygotowane 
tablice demonstracyjne z fragmentami belek polo-
wych i różnymi rodzajami rozpylaczy, prezentacje 
multimedialne i filmy. Zapewniono również pełny ze-
staw odzieży ochronnej niezbędnej przy stosowaniu 
środków ochrony roślin w czasie demonstracji.  

Co ważne, w każdym punkcie funkcjonował zestaw 
do zajęć praktycznych (ciągnik wraz z opryskiwa-
czem) służący temu, aby uczestnicy szkoleń podsta-
wowych mogli nauczyć się wszystkich niezbędnych 
czynności związanych ze stosowaniem środków 

ochrony roślin, a uczestnicy szkoleń uzupełniających 
przypomnieć i uaktualnić sobie tę wiedzę stosownie 
do aktualnych uregulowań prawnych. Ponadto, 
uczestnicy szkoleń mieli możliwość zapoznania się z 
modelowym zestawem części zamiennych wykorzy-
stywanych w modernizacji sprzętu przeznaczonego do 
stosowania środków ochrony roślin i przyrządami do 
jego regulacji (stoper, taśma miernicza, kalkulator, 
cylindry miarowe i wiatromierz). Rolnicy – benefi-
cjenci szkoleń – otrzymywali bezpłatnie broszury 
szczegółowo omawiające zagadnienia stosowania 
środków ochrony roślin oraz materiały biurowe (tecz-
ka, notatnik i długopis) przydatne do sporządzania 
notatek. Korzystali tez z posiłku i serwisu kawowego.  

Warto podkreślić rolę doradców terenowych Mało-
polskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karnio-
wicach, którzy jako organizatorzy szkoleń, mający 
bezpośredni kontakt z rolnikami w każdej gminie zre-
alizowali swe zadanie wyjątkowo sprawnie. Benefi-
cjentów projektu pozyskiwano również innymi narzę-
dziami komunikacji społecznej, takimi jak: plakaty 
informacyjne, ulotki, ogłoszenia w periodykach MSDR 
i MODR oraz prasie lokalnej. W celu zapewnienia 
możliwie najszerszego dostępu do informacji o pro-
jekcie dla osób zainteresowanych emitowano również 
spoty reklamowo-informacyjne w lokalnym radio i 
telewizji. Dodatkowo, informacje o projekcie i szkole-
niach zostały umieszczone na stronach www partne-
rów Konsorcjum.  

Wykładowcami na szkoleniach byli zarówno pra-
cownicy Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego, jak i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 
Wykładowcy – mimo, iż posiadają szeroką i specjali-
styczną wiedzę z zakresu stosowania środków ochro-
ny roślin – zostali dodatkowo przeszkoleni przez naj-
wyższej klasy specjalistów w zakresie, na szkoleniu dla 
trenerów zorganizowanym w Centrum Szkoleniowym 
Techniki Ochrony Roślin przy TZDR w Tarnowie. 
Wszystkie te działania sprawiły, iż szkolenia dla rolni-
ków prowadzone były na bardzo wysokim poziomie 
merytorycznym i organizacyjnym, przez co uzyskiwa-
ły  wysoką ocenę w oczach kontrolujących i kursan-
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tów, co daje dużą satysfakcję realizatorom tego trud-
nego projektu.  

W programie szkoleń prowadzono zarówno wykła-
dy teoretyczne jak i zajęcia praktyczne. Teoria obej-
mowała wybrane zagadnienia z zakresu przepisów 
prawnych, charakterystyki i stosowania środków 
ochrony roślin, szeroko omawiane zagadnienie inte-
growanej ochrony roślin, czy zapobieganie negatyw-
nemu wpływowi środków ochrony roślin na środowi-
sko. Zajęcia praktyczne sprowadzały się do techniki 
wykonywania zabiegów ochrony roślin ze szczegól-
nym uwzględnieniem sposobu stosowania środków, 
przygotowania opryskiwacza do pracy, w tym spraw-
dzenie stanu technicznego, kalibracji opryskiwacza, 
doboru parametrów i rozpylaczy, czy samej techniki 
opryskiwania. Bardzo szeroko omawiano też kwestie 
związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – tak 
ważnym zagadnieniem szczególnie przy stosowaniu 
środków ochrony roślin. Na zakończenie każdego 
szkolenia odbywał się egzamin testowy i po jego zali-
czeniu beneficjenci otrzymywali zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochro-
ny roślin (szkolenia podstawowego lub uzupełniają-
cego). Uzyskane zaświadczenie ważne będzie przez 
pięć lat i winno być okazywane podczas kontroli reali-
zowanych bądź to w gospodarstwie przez uprawnione 
jednostki kontrolne, bądź przy zakupie odpowiednich 
środków chemicznych stosowanych profesjonalnie w 
gospodarstwie rolnym.  

Szczególne słowa podziękowania należą się bezpo-
średnim organizatorom szkoleń, czyli doradcom 
MODR z poszczególnych gmin, jak i kierownikom 
poszczególnych terenowych zakładów doradztwa rol-
niczego, a także wykładowcom – zarówno zajęć teore-
tycznych jak i praktycznych. Szeroka, skuteczna i do-
brze przeprowadzona kampania informacyjna w pra-
sie, radio i telewizji w znaczący sposób wsparła te  

działania i spowodowała bardzo duże zainteresowanie 
szkoleniami. Dowodem tego były i nadal są liczne te-
lefony od osób zainteresowanych. Warto zatem wyko-
rzystać ten fakt i nadal prowadzić tego typu szkolenia 
nawet w formie odpłatnej, zwłaszcza, że szczególnie 
duże zapotrzebowanie występuje na szkolenia pod-
stawowe.  

Dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej 
oraz dużemu wsparciu Małopolskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego mogliśmy zrealizować ten projekt 
– niełatwy, gdyż zaadresowany do tak dużej liczby 
rolników. Był to projekt o niezwykle ważnym znacze-
niu zarówno dla rolników bezpośrednio stosujących te 
środki, jak i dla nas – konsumentów żywności. W 
trakcie szkoleń zrealizowaliśmy szereg istotnych za-
dań mających wpływ na podniesienie poziomu świa-
domości zarówno rolników, jak i szerzej – producen-
tów żywności – co, mamy nadzieję, przyczyni się rów-
nież do produkcji bezpiecznej dla zdrowia żywności, a 
także wpłynie na poprawę środowiska naturalnego 
oraz lepszej efektywności ekonomicznej gospodarstw.  

Słowa podziękowania kierujemy także do dyrekcji 
szkół, głównie rolniczych, w których zlokalizowaliśmy 
punkty szkoleniowe na terenie województwa oraz in-
nych instytucji i organizacji, z których usług i życzli-
wości korzystaliśmy. Nie jesteśmy w stanie wymienić 
wszystkich, ale nie do przecenienia w realizacji tego 
projektu była współpraca z Wojewódzką Inspekcją 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie i jej od-
działami terenowymi. Dla realizatorów projektu – Ma-
łopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego i 
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
wsparcie ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu  mia-
ło szczególne znaczenie, a pomoc i życzliwe uwagi 
przyczyniły się zarówno do dobrej jakości opracowa-
nych materiałów szkoleniowych dla rolników, jak i 
merytorycznej części realizowanego programu szko-

leń. Dziękujemy również ekspertom Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za cenne mery-
toryczne uwagi do opracowanych przez nas ma-
teriałów szkoleniowych, a pracownikom Fun-
dacji Programów Pomocy dla Rolnictwa za do-
brą współpracę na każdym etapie realizowane-
go Projektu. Największe słowa podziękowania 
kierujemy do tak licznej rzeszy małopolskich 
rolników, którzy – jak zwykle – chcieli z naszej 
oferty skorzystać. Serdecznie dziękujemy i za-
praszamy do dalszej współpracy z Małopolskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowi-
cach w szerokim zakresie i Małopolskim Stowa-
rzyszeniem Doradztwa Rolniczego głównie w 
zakresie szkoleń!  

 

Fot. 1. Prezentacja ciągnika z opryskiwaczem  
na zajęciach praktycznych  

Fot. TZDR Nowy Sącz 
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Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

- odznaczenie dla prof. 
Warszawa, 03.06.2015 r. 
 

 
 

 
Miło nam poinformować, że nasz kolega, 
prezes Zarządu Małopolskiego Stowarz
szenia Doradztwa Rolniczego, dr hab. inż. 
Józef Kania, prof. nadzw. UR w Krakowie 
postanowieniem z dnia 25 czerwca 2014 r. 
został odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski za 
osiągnięcia w pracy naukowo
badawczej i dydaktycznej na rzecz ro
woju rolnictwa i polskiej wsi. 
 Prof. Józef Kania odznaczenie odebrał z 
rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego 
w Pałacu Prezydenckim w dniu 3 czerwca 
2015 r. z okazji uroczystych obchodów Dnia 
Wolności. 

Serdecznie gratulujemy! 
 
 
 
 
 

 
 

XVIII Małopolska Giełda Agroturystyczna

oraz Targi Ogrodnicze
 
W dniach od 25 kwietnia (10.00

26 kwietnia (9.00-15.30) 2015 r. na terenie Kampusu 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Al. 29 Listop
da 46 i 54) po raz osiemnasty odbyła się Mał
Giełda Agroturystyczna. 

Celem Giełdy było przedstawienie ofert wypoczy
ku w gospodarstwach agroturystycznych połączonych 
z prezentacją lokalnej tradycji kulturowej i regionalnej 
danego obszaru, promocja agroturystyki jako sposobu 
aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku dla mieszka
ców miast, a także całego Województwa Małopolski
go. 

Podczas Giełdy odbyły się liczne imprezy towarz
szące, takie jak prezentacje gospodarstw, kiermasze, 
wystawy rękodzieła ludowego, konkursy 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 

prof. Józefa Kani 
 

Miło nam poinformować, że nasz kolega, 
ego Stowarzy-

szenia Doradztwa Rolniczego, dr hab. inż. 
nia, prof. nadzw. UR w Krakowie 

wieniem z dnia 25 czerwca 2014 r. 
znaczony Krzyżem Kawalerskim 

za wybitne 
osiągnięcia w pracy naukowo-

cznej na rzecz roz-

dznaczenie odebrał z 
denta Bronisława Komorowskiego 

denckim w dniu 3 czerwca 
tych obchodów Dnia 

 
 

 

XVIII Małopolska Giełda Agroturystyczna 

oraz Targi Ogrodnicze 

W dniach od 25 kwietnia (10.00-18.00) do  
r. na terenie Kampusu 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Al. 29 Listopa-
da 46 i 54) po raz osiemnasty odbyła się Małopolska 

przedstawienie ofert wypoczyn-
ku w gospodarstwach agroturystycznych połączonych 
z prezentacją lokalnej tradycji kulturowej i regionalnej 
danego obszaru, promocja agroturystyki jako sposobu 

yjnego wypoczynku dla mieszkań-
a także całego Województwa Małopolskie-

Podczas Giełdy odbyły się liczne imprezy towarzy-
szące, takie jak prezentacje gospodarstw, kiermasze, 
wystawy rękodzieła ludowego, konkursy dla dzieci,

 
 

 

wystawa zwierząt gospodarskich, degustacja potraw i 
napojów regionalnych, występy zespołów folklor
stycznych oraz pokazy kulinarne. Od kilku lat wspó
nie z Giełdą odbywają się również Targi Ogrodnicze, 
których nie zabrakło i tym razem.

Organizatorami Małopolskiej Giełdy Agro
stycznej były instytucje związane z rolnictwem: Un
wersytet Rolniczy w Krakowie, Małopolskie Stowarz
szenie Doradztwa Rolniczego, Małopolska Izba Roln
cza, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Ce
trum Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Stowarzysz
nia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne oraz Góralskie 
Stowarzyszenie Agroturystyczne. Województwo M
łopolskie było partnerem 

 

Agnieszka Tworzyk 

Fot. 1. Uroczystość wręczenia odznaczeń, 
Prezydent Bronisław Komorowski i prof. Józef Kania

Fot. Kancelaria Prezydenta RP
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spodarskich, degustacja potraw i 
napojów regionalnych, występy zespołów folklory-
stycznych oraz pokazy kulinarne. Od kilku lat wspól-
nie z Giełdą odbywają się również Targi Ogrodnicze, 
których nie zabrakło i tym razem. 

Organizatorami Małopolskiej Giełdy Agrotury-
stycznej były instytucje związane z rolnictwem: Uni-
wersytet Rolniczy w Krakowie, Małopolskie Stowarzy-
szenie Doradztwa Rolniczego, Małopolska Izba Rolni-
cza, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Cen-
trum Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Stowarzysze-

alicyjskie Gospodarstwa Gościnne oraz Góralskie 
Stowarzyszenie Agroturystyczne. Województwo Ma-
łopolskie było partnerem całego przedsięwzięcia. 

Agnieszka Tworzyk – Sekretarz MSDR 

Uroczystość wręczenia odznaczeń,  
Prezydent Bronisław Komorowski i prof. Józef Kania  

Fot. Kancelaria Prezydenta RP 
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