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Od Redakcji                               Nr 4(85)/2015 
Szanowni Państwo, 

W bieżącym numerze kwartalnika Wieś i Doradztwo 
znajdą Państwo interesujący artykuł mówiący o pierw-
szych doświadczeniach wynikających z nowego naboru 
wniosków aplikacyjnych o wsparcie gospodarstw w 
postaci premii dla młodych rolników w ramach 
PROW 2014-2020. Autor wskazuje zarówno pozytyw-
ne elementy zmian w tym działaniu, jak też pewne 
braki w spójności wymogów formalnych i technice ob-
sługi elektronicznej aplikacji, których – ma nadzieję – 
będzie można uniknąć w kolejnym naborze wniosków.  

Kontynuacją cyklu prezentującego systemy transferu 
wiedzy, innowacji i informacji rolniczej oraz organiza-
cji doradztwa rolniczego w krajach Unii Europejskiej 
jest artykuł zawierający opis tych systemów w Austrii i 
Francji.  Istnieje wprawdzie wiele charakterystycznych 
cech wspólnych dla tych systemów, jednak zauważyć 
można także znaczące różnice, np. w strukturze AKIS, 
czy historii doradztwa rolniczego, jak i samej organiza-
cji i finansowaniu usług doradczych w analizowanych 
krajach.    

W oddawanym Państwu numerze jest też interesujący 
artykuł, będący do pewnego stopnia podsumowaniem 
dziesięcioletniego okresu działalności Lokalnej Grupy 
Działania Partnerstwo Północnej Jury. Już sam tytuł 
zachęca do jego przeczytania. Sukcesem LGD PPJ jest 
nie tylko zbudowanie i utrzymanie partnerstwa, ale 
przede wszystkim zrealizowanie ponad dwustu projek-
tów, których efekty służą lokalnej społeczności i tury-
stom, a pośrednio przyczyniły się także do rozwoju ob-
szaru objętego działaniem LGD. 

Tłem do dyskusji nad wpływem przyrody na człowieka 
oraz człowieka na kształtowanie przyrody mogą być 
trzy artykuły. Jeden traktujący o florze łąkowej w kra-
jobrazie i kulturze Polski – tradycjach ludowych, a tak-
że w literaturze i sztuce. Drugi – to opis wolnożyjących 
zwierząt synantropijnych w naszym bezpośrednim oto-
czeniu i ich wpływie na komfort życia człowieka. I 
wreszcie trzeci – prezentujący efekty nie do końca 
przemyślanej działalności człowieka, której negatywne 
skutki widoczne są nie tylko w przyrodzie, ale i w kon-
dycji zdrowotnej ludzi – to artykuł o azbeście. A poza 
tym – co jemy, kiedy produkty żywnościowe pochodzą z 
zakwaszonych gleb? 
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Tabela 1. Działania inwestycyjne i budżet PROW 2014-2020 

 
 
 
Wojciech Świerk 
 

Premie dla młodych rolników – doświadczenia  

pierwszego naboru 
 
 
 
 

Wprowadzenie 

 
Resort rolnictwa długo utrzymywał rolników, rów-
nież doradców rolniczych w niepewności co do osta-
tecznego kształtu nowego Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w zakresie ,,Premii dla młodych 
rolników”. Wszystkie karty zostały odkryte 12 grud-
nia 2014 roku, kiedy to komisarz Phil Hogan poin-
formował o zatwierdzeniu pierwszych trzech pro-
gramów z aż 118 zgłoszonych do Komisji Europej-
skiej (nadmienić należy, że niektóre kraje tworzą 
PROW na poziomach regionalnych, np. Francja, stąd 
też duża liczba zgłoszonych dokumentów). Wśród 
krajów, które najsprawniej zakończyły negocjacje 
PROW znalazły się także Austria i Dania. Ostateczny 
szczegółowy kształt ,,nowych” premii dla młodych 
rolników został opisany w Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. (Roz-
porządzenie... 2015]. 

Celami szczegółowymi tego działania pomocowe-
go jest ułatwianie wejścia osobom posiadającym od-
powiednie umiejętności do sektora rolniczego, wy-
miana pokoleniowa jak również zwiększenie 

konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez skie-
rowanie pomocy do gospodarstw o odpowiednim 
potencjale. Celami przekrojowymi są natomiast in-
nowacyjność tj. głównie organizacja produkcji, pro-
dukt, technologia, udział w zorganizowanych for-
mach produkcji i sprzedaży a także w zakresie śro-
dowiska oraz łagodzenia zmian klimatu. 

Zatwierdzony przez KE Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie wsparcia 
dla młodych rolników zamknął się kwotą ponad  
700 mln euro (tabela 1) i jest przewidziany do apli-
kowania dla ok. 29 tys. beneficjentów ,,młodych rol-
ników” [Poradnik… 2015]. 

Łącznie Polska będzie miała do wykorzystania do 
2020 roku, w sumie 42,4 mld euro środków finanso-
wych, z czego budżet PROW wynosi 13,5 mld euro (w 
tym środki UE: 8,6 mld euro i środki krajowe pu-
bliczne: 4,9 mld euro). 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
dzięki dotychczasowemu doświadczeniu jest zapew-
ne gotowa na podjęcie kolejnych zadań i sprawne 
wdrożenie PROW 2014–2020. Jednakże obawy w tym 
zakresie musi budzić np. fakt, że od zakończenia na-
boru wniosków (tj. od 17 września br.) upłynęło 

Lp. Nazwa działania pomocowego 
Budżet PROW 2014-2020 

[mln €] 

1. Modernizacja gospodarstw rolnych 2 401,0 

2. 
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 
2000 

61,5 

3. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN 37,5 

4. Premie dla młodych rolników 718,0 

5. Restrukturyzacja małych gospodarstw 883,0 

Źródło: Poradnik dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
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Tabela 2. Średnia wielkość powierzchni gruntów 
rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych 
województwach w 2015 roku 

ponad 2 miesiące, a ARiMR to tej pory nie opubliko-
wała jeszcze na swojej stronie internetowej informa-
cji o wnioskach, które uzyskały minimum 15 punk-
tów oraz kolejności, w których będą rozpatrywane, 
pomimo, że wyżej cytowane rozporządzenie mówi w 
swojej treści o terminie niezwłocznym na dokonanie 
tych czynności. 
 

Zasady przyznawania premii dla młodych  
rolników   
 

Premia dla młodych rolników jest pomocą kiero-
waną bezpośrednio do przyszłych następców rolni-
ków. Wysokość pomocy w ramach tego działania 
wynosi 100 tys. zł, a kwota ta będzie wypłacana w 
dwóch ratach, tj. 80% (80 tys. zł) i 20% (20 tys. zł).  
Pomoc przeznaczona jest dla młodych rolników, któ-
rzy rozpoczynają pracę w gospodarstwie na własny 
rachunek. Pieniądze mogą być spożytkowane na 
rozwój działalności rolniczej oraz przygotowanie do 
sprzedaży wytwarzanych produktów rolnych zgodnie 
z przedstawionym biznesplanem. O premię może 
starać się każdy, kto po raz pierwszy staje się właści-
cielem gospodarstwa lub wchodzi w jego posiadanie i 
nie ukończył 40 lat. Przejęcie gospodarstwa powinno 
nastąpić przed złożeniem wniosku o wypłatę premii, 
jednak nie wcześniej niż rok przed złożeniem doku-
mentów do Agencji. Warunkiem koniecznym do 
otrzymania pomocy jest posiadanie wykształcenia 
rolniczego lub odpowiedniego stażu pracy w rolnic-
twie. Dla osób z nierolniczym wykształceniem śred-
nim lub wyższym są to odpowiednio 4 lub 3 lata. Ist-
nieje też możliwość uzupełnienia kwalifikacji w ter-
minie 36 miesięcy od doręczenia decyzji przyznaniu 
pomocy.  

Do wypłat premii dla młodych rolników kwalifiku-
ją się gospodarstwa o powierzchni równej średniej 
krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w 
województwach, gdzie średnia jest niższa niż krajo-
wa, równej średniej wojewódzkiej. I tak dla woje-
wództwa małopolskiego jest to wielkość powierzchni 
prawie 4 ha (tabela 2). Gospodarstwa po utworzeniu 
nie mogą mieć jednak powierzchni większej niż 300 
ha. Ponadto przynajmniej 70% minimalnej wielkości 
gospodarstwa musi być albo własnością beneficjenta, 
albo dzierżawą z zasobów Skarbu Państwa lub Jed-
nostek Samorządu Terytorialnego, albo też powinna 
pozostawać w użytkowaniu wieczystym. Ponadto 
wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi zawierać 
się w granicach 13-150 tys. euro.  

W wyniku realizacji przedłożonego w dokumenta-
cji aplikacyjnej biznesplanu wzrost wartości ekono-
micznej gospodarstwa powinien wynieść minimum 
10% w ciągu trzech lat jego realizacji. Następca ma 
obowiązek prowadzić uproszczoną rachunkowość 
przez cały okres związania celem oraz ubezpieczyć 
się w KRUS na co najmniej rok od wypłaty pierwszej 
raty pomocy. W ciągu 18 miesięcy od przejęcia go-

spodarstwa musi stać się rolnikiem aktywnym zawo-
dowo i kierować gospodarstwem przez czas związa-
nia celem. Ze wsparcia zostali wykluczeni młodzi 
właściciele ferm drobiowych (poza chowem ekolo-
gicznym), wieloletnich plantacji energetycznych oraz 
prowadzący niektóre hodowle zakwalifikowane jako 
działy specjalne produkcji rolnej [Ignaczewski 2015a]. 

 

Kryteria wyboru 

 
Kryteria wyboru dla działania ,,Premie dla młodych 

rolników” uwzględniają w szczególności: wielkość go-
spodarstwa; kwalifikacje zawodowe następcy; rodzaj 
planowanej produkcji; kompleksowość biznesplanu; 
przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w 
gospodarstwie; różnicę wieku pomiędzy przekazują-
cym gospodarstwo a następcą; udział w zorganizowa-
nych formach współpracy, np. w grupach producenc-
kich; przejmowanie gospodarstwa w całości lub two-
rzenie go z mniejszych gospodarstw. 

 
 
 
 
 

Lp. 
Jednostka podziału admi-

nistracyjnego kraju 

Średnia wielkość 
powierzchni 

gruntów rolnych 
w gospodarstwie 
rolnym w 2015 

roku [ w ha] 

1.  Woj.  dolnośląskie 16,21 

2.  Woj.  kujawsko-pomorskie 15,40 

3.  Woj.  lubelskie 7,58 

4.  Woj.  lubuskie 20,94 

5.  Woj.  łódzkie 7,62 

6.  Woj.  małopolskie 3,98 

7.  Woj.  mazowieckie 8,52 

8.  Woj.  opolskie 18,21 

9.  Woj.  podkarpackie 4,71 

10.  Woj.  podlaskie 12,13 

11.  Woj.  pomorskie 19,02 

12.  Woj.  śląskie 7,42 

13.  Woj.  świętokrzyskie 5,57 

14.  Woj.  warmińsko-mazurskie 22,76 

15.  Woj.  wielkopolskie 13,43 

16.  Woj.  zachodniopomorskie 30,00 

Średnia wielkość powierzchni 
gruntów rolnych w  gospodar-
stwie rolnym w kraju w 2015 roku 

10,49 

Źródło: Ogłoszenie Prezesa ARiMR z dn. 21.09.2015 r. 
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Wątpliwym jest wprowadzenie definicji „kierujące-
go gospodarstwem”, dzięki czemu nie każde posiada-
nie gruntów rolnych przed złożeniem wniosku o pre-
mie będzie dyskwalifikowało młodego rolnika. Co 
więcej przed złożeniem wniosku kandydat na młode-
go rolnika musi rozpocząć tzw. urządzanie gospodar-
stwa, co nie jest jednoznaczne z jego prowadzeniem.  

Można stwierdzić, że nowe rozdanie popularnego 
programu premii dla młodych rolników przyniesie 
sporo zmian w zasadach przyznawania i rozliczania 
tej pomocy. Można powiedzieć, że resort rolnictwa po 
raz kolejny ,,zwiększył wymagania” w tym działaniu 
pomocowym. Nabór wniosków w tym działaniu ruszy-
ł, zgodnie z zapowiedzią ministra Marka Sawickiego 
na przełomie sierpnia i września i trwał zgodnie z ure-
gulowaniami prawnymi 1 miesiąc. Natomiast w na-
stępnych latach zgodnie z zapisami rozporządzenia 
dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków, po-
winien przypadać w pierwszym kwartale roku kalen-
darzowego, przy czym również termin ten nie może 
być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 30 dni. 

 

Premia dla kierującego gospodarstwem 

 
W nowych przepisach mówi się tym, że potencjalny 

kandydat do premii, do dnia złożenia wniosku o jej 
przyznanie nie może prowadzić gospodarstwa jako 
kierujący nim. Osoba taka może jednak wcześniej 
rozpocząć urządzanie gospodarstwa, jednak nie wcze-
śniej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przy-
znanie premii. Co te zapisy oznaczają w praktyce? 
Otóż zgodnie z przepisami, za osobę, która nie pro-
wadzi gospodarstwa jako kierujący, uznaje się wnio-
skodawcę, który nie dokonał żadnej z poniższych 
czynności:  
− zgłoszenia zwierząt gospodarskich do rejestru w 

celu prowadzenia działalności rolniczej, za wyjąt-
kiem sytuacji, gdy wnioskodawca nabędzie takie 
zwierzęta w drodze dziedziczenia,  

− wystąpienia o płatności bezpośrednie,  
− wystąpienia o pomoc finansową dla rolników w 

ramach programów UE lub pomocy krajowej (np. 
kredyty preferencyjne),  

− prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej 
(chyba że przejął dział specjalny w drodze dzie-
dziczenia).  

Powyższe oznacza, że potencjalny ,,młody rolnik” 
nie może w tym czasie wystąpić o dopłaty bezpośred-
nie, jakąkolwiek pomoc finansową z unijnych pro-
gramów, kredyt preferencyjny, nie może kupić zwie-
rząt gospodarskich (za wyjątkiem nabycia ich wraz z 
gospodarstwem w drodze dziedziczenia), nie może 
również prowadzić działów specjalnych produkcji rol-
nej (również za wyjątkiem nabycia takiej produkcji w 
wyniku dziedziczenia). Wszystkie te przesłanki uważa 
się za rozpoczęcie samodzielnego kierowania gospo-
darstwem i jeżeli byłyby wykonane przed złożeniem 

wniosku o premię dla młodego rolnika, dyskwalifikują 
kandydata z tej pomocy. Dzień wykonania dowolnej z 
wymienionych czynności jest uznawany za datę roz-
poczęcia samodzielnego kierowania gospodarstwem.  

Za rozpoczęcie urządzania gospodarstwa uznawany 
jest dzień, w którym potencjalny wnioskodawca stał 
się posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni 
użytków rolnych wynoszącej przynajmniej l ha. Trze-
ba tu zwrócić uwagę, że nowe przepisy nie rozwiązują 
problemu, który obecnie wykluczył niesłusznie wielu 
młodych rolników. Chodzi o sytuację, gdy młody rol-
nik dziedziczy udział w nieruchomości, a często jest to 
zaledwie ułamkowa część własności i faktycznie nigdy 
sam nie prowadził na tych gruntach żadnej działalno-
ści. Jednak w takiej sytuacji ARiMR może odmówić 
pomocy, gdy tylko od nabycia spadku do dnia złoże-
nia pomocy upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Obecnie 
nic nie wskazuje na to, aby ten absurd wyeliminowano 
[Ignaczewski 2015b]. Tak więc premia będzie mogła 
być przyznana jedynie osobie, która przed dniem zło-
żenia wniosku (jednak nie wcześniej niż na 12 miesię-
cy przed tą datą) rozpoczęła urządzanie gospodarstwa 
rolnego, co oznacza, że przed złożeniem wniosku 
młody rolnik musi zostać właścicielem, dzierżawcą 
lub użytkownikiem gruntu rolnego o powierzchni 
przynajmniej l ha użytków rolnych. 

Kandydat do premii powinien po złożeniu wniosku 
o jej przyznanie rozpocząć samodzielne kierowanie 
gospodarstwem to znaczy, że oprócz wykonania jed-
nej z wymienionych wcześniej czynności, młody rol-
nik powinien prowadzić gospodarstwo osobiście, tj. 
pracować w nim i podejmować wszelkie decyzje zwią-
zane z jego prowadzeniem, na własny rachunek i we 
własnym imieniu. 

 

Premia w ratach 

 
Proponowana obecnie wysokość premii wynosi 

100 tys. złotych. Różnica w porównaniu z poprzed-
nimi edycjami tego programu polega na tym, że teraz 
będzie ona wypłacana w 2 ratach – 80 tys. zł na star-
cie (po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy i 
przejęciu gospodarstwa, ubezpieczeniu się w KRUS, 
itd.), a reszta, czyli 20 tys. zł po realizacji założeń 
biznesplanu, jednak nie później niż po 3 latach od 
wypłaty pierwszej raty. Wypłata drugiej raty będzie 
obwarowana realizacją inwestycji zaplanowanych w 
biznesplanie. Zapisy rozporządzenia wskazują na to, 
że tym razem trzeba będzie się rozliczyć z wydatko-
wania całej kwoty pomocy. Otrzymane pieniądze 
można będzie przeznaczyć na inwestycje, a także na 
zakup środków obrotowych do produkcji rolnej. Jed-
nak kwota przeznaczona na inwestycje będzie mu-
siała obejmować przynajmniej 70% otrzymanej pre-
mii. W przypadku zakupu maszyn, urządzeń czy wy-
posażenia w grę mogą wchodzić jedynie rzeczy nowe. 
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Stan prawny gospodarstwa 

 
Dzierżawa już nie wystarczy, a w nowym rozdaniu 

zmieniły się także wymagania odnośnie do samego 
gospodarstwa młodego rolnika. Do uzyskania premii 
konieczne jest posiadanie gospodarstwa rolnego o 
powierzchni użytków rolnych równej przynajmniej 
średniej krajowej. Wyjątkiem są województwa, gdzie 
średnia wojewódzka jest niższa od krajowej, i tutaj 
proponuje się zmianę korzystną dla rolników, gdyż do 
uzyskania premii ma wystarczyć posiadanie gospodar-
stwa o powierzchni użytków rolnych równiej średniej 
wojewódzkiej, bez konieczności powiększania do 
średniej krajowej. Kolejna zmiana dotyczy sposobu 
władania gospodarstwem, tzn. nie będzie można już 
uzyskać premii dysponując wyłącznie gruntami dzier-
żawionymi od osób prywatnych. Przepisy mówią jed-
noznacznie, że przynajmniej 70% minimalnej wyma-
ganej powierzchni (a więc średniej wojewódzkiej lub 
krajowej) będą musiały stanowić grunty będące wła-
snością młodego rolnika lub dzierżawione przez niego 
od Agencji Nieruchomości Rolnych, czy samorządu 
terytorialnego (np. gminy). Natomiast pozostałą po-
wierzchnię będzie można udokumentować dzierża-
wami prywatnymi, pod warunkiem zawarcia ich w 
formie aktu notarialnego, albo umowy pisemnej z da-
tą pewną (np. potwierdzoną przez wójta czy burmi-
strza) obowiązującej przynajmniej na okres 10 lat. 

 

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa 

 
Wielkość ekonomiczna gospodarstwa młodego rol-

nika po jego utworzeniu musi mieścić się w przedziale 
13-150 tys. euro standardowej produkcji. Dodatkowo w 
wyniku realizacji biznesplanu ta wielkość ekonomicz-
na gospodarstwa będzie musiała wzrosnąć o co naj-
mniej 10%. Aby udokumentować ten wzrost, młody 
rolnik jest zobowiązany do prowadzenia w gospodar-
stwie uproszczonej rachunkowości.  

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa, jest ustalana 
na podstawie całkowitej rocznej standardowej pro-
dukcji gospodarstwa wyrażonej w euro (współczynnik 
SO). Współczynnik ten dla produkcji roślinnej, tj. po-
szczególnych upraw oraz produkcji zwierzęcej, tj. po-
szczególnych grup technologicznych zwierząt, ustalo-
ny został zgodnie z metodologią Unii Europejskiej 
zawartą w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1242/2008 
z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającym wspólnotową 
typologię gospodarstw rolnych (Dz. Urz. UE L 335 z 
13.12.2008, str. 3, z późn.zm.). Przepisy rozporządzenia 
mówią, że przy ustalaniu wyjściowej wielkości eko-
nomicznej gospodarstwa, bierze się pod uwagę:  
� uprawy w plonie głównym w roku, w którym przy-

pada dzień rozpoczęcia terminu składania wnio-
sków o przyznanie pomocy, w przypadku produk-
cji roślinnej, przy czym nie uwzględnia się upraw

 
do produkcji pasz objętościowych w gospodar-
stwach prowadzących produkcję zwierzęcą;  

� stan średni zwierząt w roku, w którym przypada 
dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o 
przyznanie pomocy w zakresie produkcji zwierzę-
cej. 

W związku z wyliczaniem wielkości ekonomicznej 
dla produkcji roślinnej pojawia się jeszcze jedna wąt-
pliwość, tj. czy uwzględniać grunty będące dzierża-
wami krótkoterminowymi, albo takimi, dla których 
nie mamy pisemnych umów dzierżawy. Ta kwestia nie 
jest jednoznacznie uregulowana. 

 

Kryteria rozpatrywania wniosków 

 
Można je określić jako dosyć skomplikowane i do-

syć trudne do osiągnięcia w zakresie minimalnej 
liczby punktów (tj. 15) do ustalenia przez ARiMR ko-
lejności rozpatrywania wniosków. Jest to pewien ro-
dzaj konkursu. W wyznaczonym przez Agencję ter-
minie (nie dłuższym niż 30 dni) można składać do-
kumenty w biurach powiatowych Agencji Restruktu-
ryzacji Modernizacji Rolnictwa. Na podstawie złożo-
nych dokumentów Agencja będzie przyznawała tzw. 
,,punkty”. Zaproponowany system oceny punktowej 
przedstawia tabela 3. 

O kolejności rozpatrywania wniosków, a więc o 
tym, kto otrzyma premię a kto nie, zadecydują wy-
mienione punkty. Trzeba przyznać, że tym razem 
tworzący przepisy pofolgowali wyobraźni, ponieważ 
lista kryteriów, za które są przyznawane punkty jest 
bardzo długa, a co więcej dla niektórych kryteriów 
(np. wpływ na ochronę środowiska) stworzono spe-
cjalne listy inwestycji, które zdaniem prawodawcy 
służą spełnieniu tego kryterium, co może budzić 
wątpliwości. Opisano nawet specjalny wzór matema-
tyczny, pozwalający na obliczenie, ile punktów za 
konkretną inwestycję można otrzymać.  

Wyraźnie widać, że tym razem nacisk ma być po-
łożony także na rozliczenie beneficjentów z posta-
wionych w biznesplanie założeń. Trzeba też o tym 
pamiętać przygotowując taki dokument rolnikowi. 
Zaplanowane inwestycje czy zmiany w gospodar-
stwie muszą być realne i zgodne z tym, co młody 
rolnik zamierza rzeczywiście w gospodarstwie zro-
bić, ponieważ tylko wtedy premia przysłuży się jego 
rozwojowi, a nie napędzi problemów z ARiMR. 

 

Kwalifikacje rolnicze 

 
Jednym z warunków przyznania premii jest posia-

danie przez kandydata odpowiednich kwalifikacji rol-
niczych. Utrzymana została również możliwość uzu-
pełnienia wykształcenia w sytuacji, gdy młody rolnik 
na starcie takimi kwalifikacjami się nie legitymuje. 
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Tabela 3. Kryteria wyboru projektów  

 
Na skończenie dodatkowej szkoły (jeżeli sytuacja go 
dotyczy!) rolnik ma 3 lata od dnia doręczenia decyzji o 
przyznaniu pomocy. Za wystarczające kwalifikacje 
rolnicze będą uznawane min.:  

− wykształcenie rolnicze: wyższe, średnie lub za-
sadnicze zawodowe wraz z 3-letnim stażem 
pracy w rolnictwie, 

− wykształcenie wyższe lub średnie nierolnicze 
uzupełnione dodatkowo 3-letnim lub 4-letnim 
stażem pracy w rolnictwie,  

− tytuł zawodowy, tytuł wykwalifikowanego ro-
botnika lub mistrza w zawodzie rolniczym i 
dodatkowo 3-letni staż pracy w rolnictwie,  

Do stażu będzie można zaliczyć okres, kiedy rolnik 
podlegał ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS 
jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, okres 
odbywania staży czy to w Polsce, czy za granicą, a tak-

 

 
że okres pracy na stanowisku związanym z produkcją 
rolną zarówno w Polsce, jak i za granicą (oczywiście, 
jeżeli można to udokumentować, np. umową o pracę). 
Trzeba także pamiętać, że do kwalifikacji rolniczych 
zaliczany jest jedynie okres stażu liczony do dnia zło-
żenia wniosku o premię i taki wymóg zapewne dys-
kwalifikuje na starcie osoby, które nie posiadają stażu 
pracy w rolnictwie pomimo zadeklarowania uzupeł-
nienia wykształcenia w ciągu 3 lat. 

 

Prowadzenie uproszczonej rachunkowości 
rolnej 

 
Rolnicy, którzy skorzystają z premii będą musieli 

przez 5 lat od jej wypłaty prowadzić ewidencję przy-
chodów i rozchodów w gospodarstwie. Podobnie 

Lp. Rodzaj kryterium Liczba punktów 

1.  
Powierzchnia gospodarstwa - 0,25 pkt. za powierzchnię powyżej:  
− średniej krajowej w woj., gdzie średnia wojewódzka jest wyższa od krajowej; 
− średniej wojewódzkiej w woj., gdzie średnia wojewódzka jest niższa od krajowej 

maks. 5 

2.  
Wykształcenie - ukończone studia wyższe rolnicze, lub inne niż rolnicze i 3-letni staż 
pracy w rolnictwie 

5 

3.  Wykształcenie - rolnicze na poziomie technikum 5 

4.  Wykształcenie - rolnicze na poziomie zawodowym 4 

5.  
Wykształcenie - tytuł zawodowy wykwalifikowanego robotnika lub mistrza, lub tytuł 
zawodowy w zawodzie rolniczym i 3-letni staż pracy w rolnictwie 

3 

6.  Wykształcenie - średnie nierolnicze i przynajmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie 2 

7.  Rolnik uczestniczy w systemie produkcji ekologicznej 4 

8.  
Rolnik uczestniczy w unijnym lub krajowym systemie jakości innym niż produkcja 
ekologiczna 

3 

9.  Uprawa roślin wysokobiałkowych na powierzchni przynajmniej 1 ha 2 

10.  Biznesplan przewiduje wykonanie inwestycji budowlanej  2 

11.  
Biznesplan przewiduje udział w szkoleniach (0,5 pkt.) i/lub korzystanie z usług dorad-
czych (0,5 pkt.) 

2 

12.  Przygotowywanie produktów wytworzonych w gospodarstwie do sprzedaży 1 

13.  Udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych 2 

14.  Przetwórstwo produktów wytwarzanych w gospodarstwie; 2 

15.  Udział zbóż w strukturze zasiewów - nie większy niż 66% 0,5 

16.  Przygotowanie i stosowanie planu nawozowego 2 

17.  Inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu maks.5 

18.  
Wdrożenie innowacji w zakresie: postępu biologicznego, organizacji produkcji, no-
woczesnych technologii czy innowacyjnego produktu 

maks.2 

19.  
Różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem - w 
przedziale 15-25 lat 

1 

20. 
Różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem - powy-
żej 25 lat 

2 

21.  Przejęcie gospodarstwa lub kilku gospodarstw w całości 3 

Maksymalna możliwa liczba punktów 37 

Minimalna możliwa liczba punktów 15 

Źródło: Rozporządzenie…, Dz.U. 2015, poz. 982 
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zresztą ma być w innych działaniach z nowego 
PROW, tj. w modernizacji gospodarstw rolnych czy 
pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw. W 
rozporządzeniu odnośnie pomocy dla młodych rolni-
ków resort ostatecznie rozwiał wszystkie wątpliwości 
z tym związane, publikując wzór i zasady prowadze-
nia tejże ewidencji. Z technicznego punktu widzenia, 
prowadzenie tej ewidencji ma sprowadzać się do wy-
pełniania kart ewidencyjnych według podanego wzo-
ru. Natomiast o ile sama karta ewidencyjna nie wydaje 
się być skomplikowana, o tyle reguły jej prowadzenia 
wydają się być dość rygorystyczne. Wymaga się np. 
aby każdemu zapisowi towarzyszył dokument po-
twierdzający dokonanie danej operacji.  

Tak więc w przypadku rolników rozliczających VAT 
na zasadach ogólnych nie będzie to problemem, to tak 
naprawdę nie wiadomo, jak trzeba będzie dokumen-
tować chociażby sprzedaż czy zakup zboża przez rol-
nika ryczałtowego na rzecz innego rolnika ryczałto-
wego. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku sprze-
daży na targowiskach. Tutaj też trudno zebrać doku-
menty księgowe, potwierdzające taką sprzedaż. Miej-
my nadzieję, że wątpliwości zostaną przez resort rol-
nictwa jednoznacznie rozstrzygnięte, a nie pozosta-
wione do indywidualnej interpretacji urzędników 
ARiMR [Ignaczewski 2015c]. 

 

Rola rolnictwa ekologicznego w działaniu 
Premie dla młodych rolników 

 
Niewątpliwie pozytywnym aspektem jest istotna ro-

la rolnictwa ekologicznego w procedurze przyznania 
premii i kwalifikowalności do tego działania pomoco-
wego. Paradoksalnie można powiedzieć, że bez ekolo-
gii (która ma aż 4 punkty, co przedstawia tabela 3) 
bardzo trudno jest uzbierać te minimum 15 punktów, 
aby znaleźć się na liście wniosków do uzyskania dofi-
nansowania. Młody rolnik chcąc uzyskać wyższą oce-
nę punktową za wniosek, może zobowiązać się do 
uczestnictwa w unijnym systemie jakości, w tym rol-
nictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporzą-
dzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z  28 czerwca 2007 r. w 
sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produk-
tów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie 
(EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, s. 1, 
z późn.zm.). Według mojej oceny jest to słuszny kie-
runek, zwłaszcza w powiązaniu go z gospodarowa-
niem nastawionym na dodatkowe źródła dochodu w 
gospodarstwie związanym z przygotowywaniem pro-
duktów wytworzonych w gospodarstwie do sprzedaży 
oraz przetwórstwa produktów wytwarzanych w go-
spodarstwie. Jest to zapewne dobre połączenie z pro-
dukcją ekologiczną i zbywaniem z gospodarstwa osta-
tecznie produktów w nim wytworzonych właśnie w 
takiej jakości. 

 

Zobowiązania beneficjenta 

 
Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy fi-

nansowej  młody rolnik decyduje się jednocześnie na 
następujące niżej wymienione zobowiązania: 
− prowadzenie jako kierujący gospodarstwem, któ-

rego rozwoju dotyczy biznesplan, co najmniej do 
dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty 
pomocy; 

− spełnienie wymagań odnośnie rolnika aktywnego 
zawodowo, w terminie 18 miesięcy od dnia naby-
cia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa, i 
spełniania ich co najmniej do dnia upływu 5 lat 
od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy; 

− spełnienie warunku, aby gospodarstwo nie sta-
nowiło przedmiotu współwłasności lub współpo-
siadania, z wyłączeniem małżeńskiej wspólności 
majątkowej i wspólnot gruntowych; 

− zrealizowanie biznesplanu w przewidzianym 
terminie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat 
od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy tj. głównie 
prowadzenie gospodarstwa zgodnie ze strukturą 
produkcji, zrealizowanie działań dotyczących 
planowanych inwestycji w środki trwałe, zróżni-
cowania środowiskowego w zakresie nawożenia, 
obsady zwierząt, struktury zasiewów osiągnięcie 
celów pośrednich i końcowych, osiągnięcie wzro-
stu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o przy-
najmniej 10% i utrzymanie tego wzrostu przy-
najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty 
pierwszej raty; 

− uzupełnienie wykształcenia w okresie 36 miesięcy 
od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, 
jeżeli taka sytuacja dotyczy młodego rolnika; 

− podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników 
na podstawie przepisów o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w 
pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 mie-
sięcy od dnia wypłaty pierwszej raty; 

− prowadzenie uproszczonej rachunkowości w go-
spodarstwie, co najmniej do dnia upływu 5 lat od 
dnia wypłaty pierwszej raty; 

− prowadzenie działań, z tytułu których przyznano 
punkty, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia 
wypłaty pierwszej raty; 

− umożliwianie przeprowadzenia przez uprawnione 
podmioty kontroli na miejscu lub kontroli doku-
mentów (dotyczy głównie ARiMR); 

− przechowywanie dokumentów związanych z 
,,premią”, co najmniej do dnia upływu 5 lat od 
dnia wypłaty pierwszej  raty; 

− udostępnianie uprawnionym podmiotom infor-
macji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji 
programu. 



DORADZTWO I EDUKACJA NR 4(85)/2015 

 

8 WiD 

Tabela 4. Liczba złożonych wniosków oraz kwota 
wnioskowana narastająco, według stanu na dzień 
15.11.2015 r. 

Tabela 5. Liczba złożonych wniosków oraz kwota 
wnioskowana narastająco, według stanu na dzień 
15.11.2015 r. w woj. małopolskim 

 
 

 
 

 
 

Podsumowanie 

 
Trwający przez miesiąc, tj. do dnia 16 września br. 

nabór wniosków o premie dla młodych rolników poka-
zał ,,urzędniczy bałagan” w przygotowaniu nowego 
PROW. Zaskakująca była też niewielka liczba złożo-
nych wniosków w kraju w poszczególnych wojewódz-
twach (tabela 4), w tym również w województwie ma-
łopolskim, z podziałem na poszczególne powiaty, co 
przedstawia tabela 5. Najwięcej wniosków ,,młodzi 
rolnicy” złożyli w województwach mazowieckim i 
wielkopolskim, najmniej natomiast w województwie 
śląskim i podkarpackim. 

W tegorocznym naborze zarejestrowanych było za-
ledwie 3316 wniosków w całym kraju (dla porównania 
w 2014 roku było ich ponad 23 tys.). W województwie 
małopolskim rolnicy złożyli zaledwie 144 wnioski na 
łączną kwotę około 14,4 mln złotych. Były powiaty w 
województwie małopolskim, w których ARiMR nie 
przyjęła żadnego wniosku, tj. myślenicki i tatrzański. 
Czyżby ubyło od tego czasu młodych rolników? Pew-
nie nie, a przyczyną takiego stanu rzeczy jest

 
 
 
 

 
zapewne wyjątkowa kumulacja nielogicznych i nieja-
snych przepisów, ignorancja tworzących program, któ-
rzy chyba nie wyciągnęli żadnych wniosków z po-
przednich edycji programu i oczywiście fatalna doku-
mentacja – szczególnie biznesplan. Ten dokument zo-
stał udostępniony rolnikom i doradcom w formie ma-
łej aplikacji, która ma prowadzić za rękę wypełniające-
go, tak by nie popełniał błędów. Jak się okazało wystę-
powały spore problemy w działalności aplikacji, choć 
ogólnie patrząc wydaje się, że ujednolicenie biznespla-
nów, co ma miejsce w przypadku tego działania jak 
również ,,modernizacji gospodarstw rolnych” (nabór 
odbył się na przełomie października i listopada br.) 
oraz zapewne w przyszłości w działaniu 
,,restrukturyzacja małych gospodarstw” jest według 
mojej oceny bardzo słusznym rozwiązaniem.  

Problemem jest również interpretacja niejasnych 
przepisów np. w kwestii przyznawania punktów za 
spełnienie określonych kryteriów. Wiele kwestii będzie 

Lp. 
Oddział  

Regionalny 

Złożone wnioski o przyzna-
nie pomocy 

Liczba 
wnio-
sków 

Wnioskowana 
kwota [PLN] 

1.  Dolnośląski 82 8 200 000,00 

2.  Kujawsko-Pomorski 211 21 100 000,00 

3.  Lubelski 320 32 000 000,00 

4.  Lubuski 29 2 900 000,00 

5.  Łódzki 288 28 800 000,00 

6.  Małopolski 144 14 400 000,00 

7.  Mazowiecki 671 67 100 000,00 

8.  Opolski 70 7 000 000,00 

9.  Podkarpacki 68 6 800 000,00 

10.  Podlaski 296 29 600 000,00 

11.  Pomorski 131 13 100 000,00 

12.  Śląski 51 5 100 000,00 

13.  Świętokrzyski 235 23 500 000,00 

14.  
Warmińsko-
Mazurski 

163 16 300 000,00 

15.  Wielkopolski 476 47 600 000,00 

16.  
Zachodniopomor-
ski 

81 8 100 000,00 

Polska 3316 331 600 000,00 

Źródło: Centrala ARiMR, za pośrednictwem OR w Krakowie 

Lp. Biuro Powiatowe 

Złożone wnioski o przyzna-
nie pomocy 

Liczba 
wnio-
sków 

Wnioskowana 
kwota [PLN] 

99. BP Bochnia 2 200 000,00 

100. BP Brzesko 2 200 000,00 

101. BP Chrzanów 1 100 000,00 

102. 
BP Dąbrowa Tar-
nowska 

10 1 000 000,00 

103. BP Gorlice 8 800 000,00 

104. BP Kraków 21 2 100 000,00 

105. BP Limanowa 6 600 000,00 

106. BP Miechów 32 3 200 000,00 

107. BP Myślenice 0 0,00 

108. BP Nowy Sącz 9 900 000,00 

109. BP Nowy Targ 7 700 000,00 

110. BP Olkusz 3 300 000,00 

111. BP Oświęcim 2 200 000,00 

112. BP Proszowice 28 2 800 000,00 

113. 
BP Sucha Beskidz-
ka 

1 100 000,00 

114. BP Tarnów 7 700 000,00 

115. BP Zakopane 0 0,00 

116. BP Wadowice 3 300 000,00 

117. BP Wieliczka 2 200 000,00 

6. Małopolski 144 14 400 000,00 

Źródło: Centrala ARiMR, za pośrednictwem OR w Krakowie 
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ocenianych subiektywnie (np. innowacje), inne nie 
mają szczegółowych wytycznych, tj. za co punkty się 
należą, a za co nie. Wbrew pozorom to bardzo istotne, 
bo żeby otrzymać premię trzeba uzbierać przynajmniej 
15 punktów w rankingu. Ponadto, jeżeli kandydat nie 
ma wyższego wykształcenia rolniczego i bardzo duże-
go gospodarstwa, to na pewno nie jest to łatwe. Nieko-
rzystny jest również dla młodych rolników obowiązek 
nabycia przynajmniej 1 ha ziemi w okresie ,,urządzania 
gospodarstwa”. Jeżeli w naborze dany wnioskodawca 
nie otrzyma z różnych powodów (stojących czasem po 
stronie rolnika, ale też niejednokrotnie po stronie 
ARiMR) ,,premii”, nie będzie miał już drugiej szansy. 
Wtedy nieobiektywna ocena wniosku może przekreślić 
szansę na premię i to definitywnie, ponieważ w kolej-
nym naborze zdyskwalifikowany dziś kandydat nie 
będzie mógł już wystartować. A takie przypadki będą 
się pewnie zdarzały. Faktem jest, że już dziś chcąc wy-
jaśnić jakąś kwestię rolnicy i doradcy odwiedzają biura 
powiatowe ARiMR, agencyjną infolinię, czy ostatecznie 
pracowników centrali Agencji. Niestety, w większości 
przypadków odpowiedzi nie da się uzyskać, albo – co 
gorsza – spotykają się z różną interpretacją poszcze-
gólnych urzędników (ze smutkiem piszę te słowa, jako 
były urzędnik, z 14-letnim stażem pracy urzędniczej!). 

Obiektywnie patrząc na nowy program premii dla 
młodych rolników, można odnieść wrażenie, że aby w 
nowym rozdaniu liczyć na przyznanie pomocy, trzeba 
będzie dużego wysiłku ze strony wnioskodawcy. Mło-
dzi rolnicy przygotowując biznesplan będą patrzeć nie 
na to, co faktycznie w gospodarstwie przydałoby się 
zrobić i co da im wymierne korzyści, ale na to, za co 
można uzyskać najwięcej punktów, co pachnie trochę 
absurdem. 

Pozytywnym jest na pewno fakt, że wnioski są skła-
dane i rozpatrywane w biurach powiatowych ARiMR 
właściwych ze względu na miejsce położenia gospodar-
stwa kandydata na młodego rolnika, a nie jak do tej 
pory w oddziałach regionalnych ARiMR, co pokazuje 
na wyjście Agencji ,,bliżej rolników”. Również tryb roz-
patrywania wniosków według Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego (KPA) wydaje się być pozytywem. 

 Z powyższego wynika, że w nowym rozdaniu unij-
nych funduszy z PROW 2014-2020 zdecydowanie 
zwiększono biurokratyczne obowiązki nakładane na 
korzystających z pomocy. Tak naprawdę trudno od-
gadnąć, jaki cel przyświecał autorom tych przepisów. 
Można odnieść wrażenie, że znowu nastąpił jak to się 
potocznie mówi tzw. ,,przerost formy nad treścią”. A 
przecież nowy PROW miał być bardziej prosty. Zresztą 
sama jego konstrukcja mogła świadczyć, że tak właśnie 
będzie. PROW 2014-2020 to 15 działań, 35 poddziałań, 
42 typy operacji, podczas gdy w PROW 2007-2013 było 
22 działania. Nowy szef resortu rolnictwa Krzysztof 
Jurgiel zadeklarował, że nie wyklucza pewnych zmian 
w zatwierdzonym już PROW 2014-2020, oraz, że jest 
procedura, która pozwala na wprowadzenie takich ko-
rekt poprzez Polskę. Na pewno zmiany takie wymagają 

szerszej konsultacji i rozmów z rolniczymi organiza-
cjami społecznymi, aby zapytać, jakich zmian tak na-
prawdę oczekują. Tak więc szczegóły jeszcze przed 
nami. 
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Support for Young Farmers – the experience  

of the first call 
 

Summary: The paper describes the observations of the first call for 
proposals to support young farmers. The author draws attention to 
the not very good preparation of the RDP. Also surprising were a small 
number of applications submitted. There were a lot of problems in the 
application of electronic application for business plan building, alt-
hough unification of business plan was a legitimate move. Another 
problem is the interpretation of the criteria for assessing applications 
and difficult access to officials to clarify certain issues. But the positive 
is the fact that the applications are submitted and considered in the 
county offices of Agency for Restructuration and Modernization of 
Agriculture competent for the location holding. Also the procedure of 
processing of application seems to be positive. 
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System AKIS w Austrii i Francji1

 
 
 

 
 

 

Wprowadzenie 

 
Artykuł prezentuje systemy transferu wiedzy, infor-
macji i innowacji rolniczych oraz głównych aktorów 
doradztwa rolniczego w Austrii i Francji. Rolnictwo 
Austrii należy do niewielkich sektorów w gospodar-
ce, ale jest silnie rozwiniętym i dobrze zorganizowa-
nym sektorem. Rolnictwo Francji, z uwagi na wiel-
kość obszaru rolniczego, liczbę gospodarstw i skalę 
produkcji odgrywa znaczącą rolę w gospodarce kraju 
i ma znaczny udział w eksporcie. W artykule zdecy-
dowano się na przeprowadzenie studium porów-
nawczego obu tych krajów, ponieważ wśród wielu 
instytucji i organizacji wszystkich trzech sektorów, 
główną rolę w systemie i strukturze doradztwa rolni-
czego odgrywają tam izby rolnicze. Poza analizą sys-
temu AKIS, zaprezentowano tu także historię do-
radztwa rolniczego oraz politykę finansowania usług 
doradczych. Mimo wielu wspólnych cech związanych 
z rolnictwem i doradztwem, jest sporo różnic, np. w 
strukturze AKIS, czy historii doradztwa rolniczego i 
z tego powodu oba te kraje zostaną zaprezentowane 
oddzielnie. 
 

Charakterystyka rolnictwa Austrii i Francji 

 
Sektor rolniczy w Austrii jest niewielki, lecz głębo-

ko zakorzeniony w historii i tradycji, jest dobrze roz-
winięty i odgrywa znaczącą rolę w gospodarce i gene-
ralnie cieszy się sympatią ogółu mieszkańców. Blisko 
80% terytorium Austrii (83,871 km²) wykorzystywane 
jest na cele rolnicze i leśne, w tym 43% obszaru jest 
sklasyfikowane jako obszar rolniczy. Cechą charakte-
rystyczną rolnictwa Austrii są małe obszarowo gospo-
darstwa oraz duży udział obszarów rolnych o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania (około 70%). 

Dlatego w polityce rolnej rządu jest wielofunkcyjny 
rozwój, ze szczególnym naciskiem na cele socjo-
ekologiczne. 

Ostatnie badania statystyczne (spis rolny) prze-
prowadzone w 2010 r. wykazały, iż w Austrii jest 173 
317 gospodarstw rolnych i leśnych, z tym, że liczba 
gospodarstw zmniejsza się o około 3% każdego roku. 
Od kilku lat obserwuje się jednak pozytywny trend, a 
mianowicie zmniejsza się liczba gospodarstw w gru-
pach obszarowo małych i średnich gospodarstw, na-
tomiast w grupie dużych gospodarstw (powyżej 30 
ha) liczba ich zwiększa się. Gospodarstwa rolne i le-
śne w Austrii zajmują ogółem 7 348 000 ha, w tym 
grunty rolne 2 880 000 ha, a grunty leśne zajmują 
powierzchnię 3 406 000 ha. Wśród gruntów rolnych 1 
441 000 ha zajmują łąki i pastwiska, a 1 371 000 ha 
grunty orne. Cechą charakterystyczną małych i śred-
nich gospodarstw jest duża fragmentacja gruntów. 
Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła w 2010 r. 36 
ha, w tym 18,8 ha użytkowane rolniczo, ale blisko 
70% ogółu gospodarstw to gospodarstwa poniżej 30 
ha, a jedynie 14,4% to gospodarstwa o wielkości ob-
szarowej powyżej 50 ha. Średni obszar gospodarstw 
leśnych wynosi 23,4 ha. Gospodarstwa te bazują 
głównie na własnej, rodzinnej sile roboczej. W okre-
sie prowadzenia badań 39% właścicieli gospodarstw 
było pełnozatrudnionych w swych gospodarstwach, a 
54% łączyło swą pracę w gospodarstwie z pracą poza 
rolnictwem. Pozostałe gospodarstwa – to spółdziel-
cza forma własności. Kobiety były właścicielami 37% 
gospodarstw. 

Zdecydowana większość ludności Austrii (78%) 
mieszka na obszarach sklasyfikowanych jako wiejskie 
i stąd dążenia rządu, by dominującym zajęciem tej 
ludności były zawody związane z rolnictwem, co spo-
tyka się z ogólną sympatią społeczeństwa. W rolnic-
twie zatrudnionych jest 5% ogółu zatrudnionych w 
Austrii i dostarcza około 80% produktów na zaspo-
kojenie potrzeb żywnościowych kraju. Generalnie, 
wyłącznie z rolnictwa utrzymuje się 25% rodzin rol-
niczych, dochód pozostałych 75% pochodzi z pracy 
poza rolnictwem lub pracy łączonej w gospodarstwie 
i poza nim. Właściciele małych i średnich gospo-

________________________________ 
1 

Opracowanie jest kontynuacją cyklu prezentacji rezulta-
tów badań „Prospects for Farmers Support: Advisory Servi-
ces in European AKIS”, prowadzonych w latach 2012-2015 
w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej 
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darstw bazują głównie na subsydiach, które stanowią 
dla nich 50-80% dochodu.  

Wartość produkcji rolniczej i leśnej w okresie 
prowadzonych badań wynosiła 8,9 mld €, a udział 
rolnictwa i leśnictwa w PKB Austrii wynosił 1,6%. 
Głównym kierunkiem produkcji jest produkcja zwie-
rzęca (45% ogółu produkcji rolniczej i leśnej) i zboża 
(również 45%). Podobnie do innych górzystych kra-
jów, koszty produkcji są stosunkowo wysokie, co 
sprawia, iż dochód rolniczy jest niski (średnio 30 310 
€ na 1 gospodarstwo), z tym, że w produkcji zbóż do-
chód ten jest wyższy i wynosi 96 525 €/1 gospodar-
stwo. Inną cechą charakterystyczną rolnictwa Austrii 
jest produkcja organiczna – według stanu na koniec 
2011 r. 16,4% austriackich gospodarstw posiada certy-
fikat produkcji organicznej (średnia dla UE w tym 
czasie – 1,3%). Udział gruntów rolnych z produkcją 
organiczną w ogólnej powierzchni wynosił 19,6%, co 
stawia Austrię na głównej pozycji w Unii Europej-
skiej. Główny eksport produktów rolnych kierowany 
jest na rynek wewnętrzny UE (75,9%) i podobnie im-
port (93,3%) pochodzi głównie z rynku UE.  

Federalna polityka rolna faworyzuje małe gospo-
darstwa i rozwój zrównoważony. W Austrii jest gene-
ralna zgoda, iż sektor rolniczy nie może być konku-
rencyjny na otwartych rynkach z powodu nieko-
rzystnych warunków gospodarowania i związaną z 
tym wielkość produkcji (oczywiście wyłączając ja-
kość produkcji, która jest bardzo wysoka). Dlatego 
strategia rządu skupia się głównie na jakości produk-
cji i wspiera gospodarstwa, które zajmują się tego 
typu produkcją, a ponadto zwraca uwagę na bio-
energię i w tym celu wspiera gospodarstwa produku-
jące zboża z przeznaczeniem na produkcję bio-
energii. 

Charakterystyczną cechą rolnictwa Francji jest 
znaczący spadek liczby gospodarstw. Dla przykładu 
w roku 2000 liczba gospodarstw wynosiła nieco po-
nad 600 tys., a w okresie ostatniego spisu rolnego 
(2010 r.) 490 tys., co oznacza spadek o jedną czwartą 
w okresie 10 lat. Spadek liczby gospodarstw jest 
zróżnicowany w poszczególnych regionach kraju, np. 
znacznie wyższy jest w regionach zurbanizowanych. 
Podobnie obserwowane są zmiany w wieku właści-
cieli gospodarstw – starzenie się: tylko 19% rolników 
jest w wieku poniżej 40 lat, między 45 a 65 lat – 59%, 
a 12% jest w wieku emerytalnym, powyżej 65 lat. Na-
tomiast poziom wykształcenia zwiększa się, np. 34% 
rolników ma wykształcenie powyżej średniego (a w 
roku 2000 było to 18%). 

Inna cechą charakterystyczną jest specjalizacja 
produkcji oraz wzrost obszaru gospodarstw. Zmniej-
sza się liczba gospodarstw o małej i średniej skali 
produkcji. Natomiast zwiększa się liczba dużych ob-
szarowo gospodarstw (powyżej 100 ha). Ogółem ob-
szar zajęty przez duże obszarowo gospodarstwa sta-
nowi 60% ogólnej powierzchni ziemi uprawnej. 
Zmiany te następują wraz ze zmianą podejścia rolni-

ków do modeli transformacji w kierunku wspólnych 
przedsięwzięć lub specjalizacji produkcji, np. w pro-
dukcji zbóż (44% gospodarstw), czy liczby gospo-
darstw specjalizujących się w produkcji mleka. Ale 
transformacja ta jest mniej spektakularna, jeśli spoj-
rzymy na obszar objęty specjalizacją produkcji. 

W gospodarstwach rolnych pracuje blisko 1 mln 
osób, co stanowi około 3% ogółu zatrudnionych we 
Francji. Zauważyć można tu pewien trend, a miano-
wicie wielkość zaangażowanej rodzinnej siły roboczej 
zmniejsza się, podczas gdy liczba pracowników na-
jemnych pozostaje na tym samym poziomie. Obser-
wuje się także dość dużą dywersyfikację gospo-
darstw, a mianowicie na produkcję rolniczą, turysty-
kę wiejską, produkcję energii odnawialnej. Jakość 
produkcji dość znaczącej liczby gospodarstw jest 
nadal niska. Szczególnie widać to na przykładzie 
produkcji mleka, gdzie na 90 tys. gospodarstw, certy-
fikatu jakości nie posiada jeszcze 13 tys.). Produkcją 
organiczną zajmuje się 3,5% ogółu gospodarstw 
(obejmując 3% ogólnej powierzchni ziemi rolniczej). 
Udział rolnictwa w tworzeniu PKB wynosi 3%. 

Podsumowując, główne cele systemu AKIS we 
Francji odzwierciedlają ważność rolnictwa dla go-
spodarki francuskiej, a są nimi: (a) zapewnienie bez-
pieczeństwa żywności; (b) wsparcie rozwoju obsza-
rów wiejskich poprzez dostarczanie nowego, posze-
rzonego zakresu usług doradczych; (3) zapewnienie 
bezpieczeństwa socjalnego ludności obszarów wiej-
skich. 

 

Historia doradztwa rolniczego 

 
Jak już wspomniano, system doradztwa rolniczego 

w Austrii jest dobrze zakorzeniony w rolnictwie, a 
jego ogniwa ściśle powiązane z funkcjonującymi w 
nim izbami rolniczymi, głównymi reprezentantami 
właścicieli gospodarstw rolnych. Jego początki sięga-
ją pierwszej połowy XVIII wieku, kiedy to prawie 
wszystkie podmioty zajmujące się uprawą ziemi zo-
stały zastąpione stowarzyszeniami rolniczymi. W 
tym okresie ich zadaniem była przede wszystkim 
ochrona kultury rolnej i utworzenie jakiejś formy 
reprezentatywności właścicieli ziemskich. W drugiej 
połowie XVIII wieku stowarzyszenia rolnicze zostały 
zastąpione regionalnymi radami kultury, które były 
rodzajem izb podobnych do izb przemysłowych czy 
handlowych. Po pierwszej Wojnie Światowej utwo-
rzono autonomiczne systemy reprezentantów intere-
sów, w tym pierwszą izbę rolniczą w Dolnej Austrii, a 
następnie w 1923 stowarzyszenie izb rolniczych na 
poziomie federalnym. Po drugiej Wojnie Światowej, 
w 1953 roku utworzono Federalną Izbę Rolniczą. 

Obecnie regionalne izby rolnicze odgrywają waż-
ną rolę w doradztwie rolniczym świadcząc usługi 
doradcze ich członkom (członkostwo w izbie rolni-
czej jest obligatoryjne dla wszystkich właścicieli go-
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spodarstw). Jakkolwiek wszystkie gospodarstwa rol-
ne mają prawo otrzymywać doradztwo z izb rolni-
czych, to tylko około 75% wszystkich usług dorad-
czych świadczone jest przez izby rolnicze. 

W końcu XIX wieku zrodziła się idea utworzenia 
spółdzielni rolniczych w Austrii i wówczas powstały 
pierwsze spółdzielnie rolnicze – zaopatrzenia i zbytu 
oraz mleczarskie. W ostatnich 20 latach obserwuje 
się znaczące zmniejszanie się liczby spółdzielni rol-
niczych i równocześnie zakres świadczonego przez 
nich doradztwa ogranicza się wyłącznie do specjali-
stycznych sektorów produkcji. Pewnego rodzaju 
spółdzielniami są także kółka maszynowe, powstałe 
w latach 1970. Obecnie istnieje 91 kółek maszyno-
wych zrzeszających około 76 tys. rolników, które 
także świadczą pewien ograniczony zakres doradz-
twa. 

Jeśli chodzi o finansowanie usług doradczych, to w 
pierwszych latach po drugiej Wojnie Światowej usłu-
gi te finansowane były z Planu Marschala, ale stop-
niowo z upływem lat funkcję tę przejmował rząd fe-
deralny, odpowiedzialny za budowę struktury do-
radztwa i polityki rozwoju. Krajowe i federalne insty-
tuty badawcze, agencje i organizacje naukowe od-
grywają niewielką rolę w systemie doradztwa i prak-
tycznie ograniczają się do kilku wybranych zakresów 
tematycznych związanych ściśle z ich podstawową 
działalnością. Jednakże niektóre szkoły i instytucje 
edukacyjne, a szczególnie Federalne Centrum Edu-
kacji i Badań, począwszy od 1950 roku objęło nadzór 
nad doradztwem w specyficznych zakresach, obej-
mujących kształcenie praktyczne i wdrażanie inno-
wacji, będących wynikiem badań stosowanych. 

W 1972 r. został utworzony Wiejski Instytut 
Kształcenia, będący instytucją edukacyjną podległą 
Izbie Rolniczej. Jest to jedna z największych instytu-
cji edukacyjnych kształcących dorosłych w szerokim 
zakresie tematów związanych z rozwojem obszarów 
wiejskich. Instytut ten należy do głównych aktorów 
w systemie doradztwa w Austrii. 

Wiele zmian w systemie doradztwa przyniosły lata 
1990. po wejściu Austrii w struktury Unii Europej-
skiej, m.in. prywatyzację, komercjalizację i redukcję 
kosztów doradztwa, prowadzone w ramach wdraża-
nia WPR. Usługi doradcze skupiały się wówczas 
głównie na pomocy rolnikom w dostosowaniu się do 
nowych warunków ekonomicznych i kształcenia 
umiejętności aplikowania o subsydia dla swych go-
spodarstw. Stąd znaczenie izb rolniczych w tym 
okresie znacznie wzrosło, podczas gdy równocześnie 
wsparcie doradztwa ze środków publicznych zostało 
ograniczone. 

Obecnie producenci rolni są zorganizowani w wie-
le specjalistycznych stowarzyszeń. Podobnie właści-
ciele lasów – jakkolwiek liczba stowarzyszeń leśni-
ków jest ograniczona. Ponadto istnieją stowarzysze-
nia młodych rolników, kobiet wiejskich itp. W latach 
1990. powstała ogromna liczba stowarzyszeń produ-

centów żywności organicznej, a wraz z nimi posze-
rzono zakres usług doradczych. W roku 2005, część z 
tych stowarzyszeń utworzyło organizację federalną, 
będącą pod protektoratem Bio-Austria, reprezentu-
jącej rolnictwo organiczne. Poza tym powstało szereg 
innych organizacji mających w nazwie „bio-”, które 
skupiają się głównie na działalności badawczej. Ist-
nieją także organizacje konsumentów, pozarządowe 
organizacje zajmujące się wybraną tematyką dorad-
czą dla rolników. 

Zgodnie z EC Regulation Nr 1782/2003, każdy kraj 
członkowski UE był zobowiązany do zbudowania 
Systemu Doradztwa Rolniczego (FAS). W Austrii 
mandat do zarządzania FAS otrzymało dziewięć izb 
rolniczych, a koordynatorem jest Ministerstwo Rol-
nictwa. Wprowadzenie FAS oznacza dla rolników, 
jako klientów doradztwa, jedynie kilka zmian w kie-
runku ochrony środowiska, a dla izb rolniczych prze-
strzegania krajowych standardów środowiska rolni-
czego (cross-compliance). 

Znaczącą datą dla systemu doradztwa rolniczego 
we Francji jest rok 1960, kiedy to główną rolę w do-
radztwie rolniczym odgrywały izby rolnicze, które 
miały misję publiczną, a doradztwo rolnicze wspie-
rane było finansowo ze środków publicznych. Ewo-
lucja zmian w systemie doradztwa rolniczego zaczęła 
się od postępowych zmian w strategii delegowania i 
kontraktowania usług doradczych i utworzenia Na-
rodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (FNDA). 
Fundusz ten tworzony był ze środków pochodzących 
z podatków od rynku rolnego, tzw. para-fiscal tax, 
tzn. odsetka podatku od pierwszej sprzedaży na ryn-
ku produktów rolnych. Zebrany w ten sposób poda-
tek był alokowany głównie między instytuty badaw-
cze oraz izby rolnicze, a jego wielkość była negocjo-
wana między rządem a związkami rolników delego-
wanymi poprzez izby rolnicze (z założeniem, że licz-
ba reprezentantów wszystkich stron była równa). 
Gremium to przeżyło sytuację kryzysową w latach 
1970. – według ocen instytucji monitorującej, dzia-
łalność tego gremium cechował brak transparentno-
ści w dystrybucji środków finansowych; zbyt mała 
dywersyfikacja interesariuszy (chodziło głównie o 
nierówną reprezentatywność poszczególnych związ-
ków zawodowych rolników); a także brak możliwości 
Narodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa w zakre-
sie zmian w kierunkach działania i przez to nieza-
spokajanie potrzeb interesu publicznego. W rezulta-
cie system ten uległ zreformowaniu i wprowadzono 
następujące zmiany: (a) zlikwidowano podatek ryn-
kowy, a w zamian wprowadzono podatek dochodowy 
dla rolników (efektem było obniżenie globalnej wiel-
kości podatku); (b) Narodowy Fundusz Rozwoju 
Rolnictwa został alokowany na specjalny rachunek 
Ministerstwa Rolnictwa; zlikwidowano wspólne za-
rządzanie monitoringiem funduszu, a w zamian za to 
wprowadzono procedury kontraktowania usług 
(kontrakty między rządem a beneficjentami w ra-
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mach kontraktów rocznych); (c) poczyniono pewne 
wysiłki w kierunku dywersyfikacji polityki beneficyj-
nej, a mianowicie część funduszy konwertowano na 
cele konkurencyjności; zinstytucjonalizowano 
wsparcie dla nowych aktorów w strukturze AKIS, np. 
organizacji pozarządowych zajmujących się rozwo-
jem obszarów wiejskich. 

Reforma ta spowodowała dywersyfikację aktorów 
systemu AKIS oraz prowadzonych przez nich usług 
doradczych. Dla izb rolniczych główną zmianą byłą 
sama misja tej organizacji, która uległa reorientacji 
w kierunku środowiska, rozwoju lokalnego, zadań 
wynikających z obszaru działania itp. W rezultacie 
izby rolnicze prowadzą obecnie mniej usług dorad-
czych z zakresu techniki i ekonomiki produkcji. 
Kolejną konsekwencją zmian było stworzenie sieci 
organizacji pozarządowych, które obecnie są bar-
dziej dostrzegane  w systemie jako organizacje, któ-
re mogą świadczyć usługi doradcze i uczestniczyć w 
procedurze zawierania rocznych umów na świad-
czenie doradztwa. Inną zmianą jest obserwowane 
wzrastające znaczenie organizacji zaopatrzenia rol-
nictwa (głównie spółdzielni rolniczych), co z kolei 
wymusiło tworzenie związków spółdzielni rolni-
czych, jako silnych organizacji reprezentujących 
rolników-spółdzielców. 

 

Charakterystyka AKIS  

 
W rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Au-

strii czynnikiem postrzeganym za najbardziej istot-
ny jest dobrze działający system edukacji i doradz-
twa. System ten wraz z badaniami, współpracą i 
transferem know-how, uznawany jest z najbardziej 
istotny bodziec innowacyjności. Stąd system trans-
feru wiedzy, informacji i innowacji zbudowano na 
trzech filarach: (a) rolniczym szkolnictwie zawodo-
wym na poziomie średnim, (b) różnych formach 
kształcenia dorosłych i (c) doradztwie rolniczym 
świadczącym usługi w szerokim zakresie. Czwartym 
filarem jest silna współpraca pomiędzy badaniami, 
rozwojem i praktyką z jednej strony oraz edukacją. 

Struktura AKIS jest wąska, czytelna i w porówna-
niu do innych krajów UE raczej ograniczona (rycina 
1). W czasie wielu zmian systemu w wielu krajach 
UE (komercjalizacji, prywatyzacji) AKIS w Austrii 
nie uległ znaczącym modyfikacjom. Jego cechą cha-
rakterystyczną jest szerokie wsparcie ze środków 
publicznych oraz istnienie w jego strukturze nie-
komercyjnych organizacji samorządowych. Z uwagi 
na to, iż rolnictwo i obszary wiejskie postrzegane są 
jako interes publiczny, w strukturze AKIS można 
wyróżnić Ministerstwo Rolnictwa wraz z jego fede-
ralnymi biurami i agencjami w dziewięciu regio-
nach federalnych, dziewięć izb rolniczych wraz z 
ich 78 oddziałami, kilka instytutów badawczych i 
szkół rolniczych, oraz kilka organizacji pozarządo-

wych. Są tam także firmy prywatne i indywidualni 
doradcy, ale ich rola sprowadza się do bardzo ni-
szowego doradztwa. Odpowiedzialność za określo-
ne działania w ramach AKIS jest bardzo dokładnie 
sprecyzowana i podzielona pomiędzy organizacje 
federalne i regionalne. Dlatego współpraca między 
aktorami AKIS jest dobra i nie obserwuje się rywali-
zacji. Jednak, mimo, że związki instytucji badaw-
czych z praktyką są drożne, to przepływ informacji 
jest raczej wolny. Jedynie kilka instytucji i organiza-
cji ma bezpośredni kontakt z rolnikami, izbami rol-
niczymi, związkami rolników i organizacjami poza-
rządowymi. Spółdzielnie, konsultanci prywatni, 
prywatny przemysł przetwórczy odgrywają margi-
nalną rolę w doradztwie rolniczym. Podobnie słaby 
jest związek instytucji i organizacji edukacyjnych z 
instytutami badawczymi. 

Instytucje badawcze, edukacyjne i doradcze są 
raczej ściśle powiązane między sobą, a nawet w 
niektórych przypadkach zintegrowane. Szczególnie 
ścisła współpraca jest zauważalna między organiza-
cjami doradczymi i edukacyjnymi. Natomiast insty-
tuty badawcze spełniają funkcje zarówno badawcze, 
edukacyjne i doradcze i nie można w tym przypad-
ku dokonać wyraźnych rozgraniczeń między funk-
cjami edukacyjnymi a doradczymi. Podczas, gdy w 
systemie AKIS w Austrii zauważamy bliskie powią-
zania między kształceniem zawodowym szkolnym 
oraz edukacją dorosłych i doradztwem, to powiąza-
nia tych ogniw z badaniami prowadzonymi przez 
publiczne instytuty badawcze są raczej rzadkie, lecz 
znaczące, np. w przypadku powiązań z federalnymi 
instytutami badawczymi i federalnym szkolnictwem 
na poziomie wyższym. Podobnie Federalna Izba 
Rolnicza prowadzi zawodowe programy edukacyjne 
dla dorosłych na terenach wiejskich.  

Jeśli chodzi o politykę, to nie ma spójnej polityki 
dotyczącej funkcjonowania systemu AKIS, lecz na 
poziomie federalnym istnieje szereg elementów kil-
ku polityk dedykowanych systemowi AKIS, np. w 
zakresie rolnictwa, edukacji, nauki, badań i inno-
wacji. Generalnie, Austria prowadzi politykę w za-
kresie badań, edukacji i doradztwa zgodnie z poli-
tyką UE w tym zakresie, priorytety narodowej poli-
tyki rolnej skupiają się na dwu głównych kierun-
kach rolniczych: modernizacji oraz wielofunkcyjne-
go rozwoju wsi. System doradztwa rolniczego jest 
ukierunkowany na rozwiązywanie problemów i bu-
dowanie strategii indywidualnych gospodarstw rol-
nych celem osiągnięcia wysokiego poziomu konku-
rencji gospodarstw na rynku europejskim oraz kre-
owania atrakcyjnych warunków życia na wsi. Stąd 
główne cele, jakie postawiło Ministerstwo Rolnic-
twa przed doradztwem sprowadzają się do: rozwoju 
gospodarstw i przetwórstwa produktów rolnych, 
rozwoju zrównoważonego produkcji rolniczej i 
zrównoważonego zarządzania zasobami natural-
nymi.  
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Rycina 1. System AKIS w Austrii 
Źródło: Ch. Opancar, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Federalne Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska  
i Zasobów Wodnych 

Publiczne biura, instytuty  
i agencje w krajach związkowych: 

Federalne Biuro Uprawy Winorośli 

Federalne Biuro i Centrum Badaw-
cze Leśnictwa 

Federalny Instytut Ekonomiki Rol-
nictwa 

Federalny Instytut Badawczy Mle-
czarstwa Alpejskiego 

Federalny Instytut Badawczy Gór-
skich Obszarów Słabo Rozwiniętych  

Federalna Agencja Technologii 
Rolnictwa 

Federalna Agencja Gospodarki 
Wodnej 

Austriacka Agencja Zdrowia  
i Bezpieczeństwa Żywności 

Federalna Agencja Środowiska 

Austriacki Rynek Rolny 

Austriackie Lasy Państwowe 

Uniwersytety 

Uniwersytet Medycyny Weteryna-
ryjnej 

Uniwersytet Pedagogiczny Rolnic-
twa i Środowiska 

Uniwersytet Przyrodniczy 

 Instytuty 
Instytut Bio-Badawczy Austria  

Instytut Badawczy Rolnictwa Organicznego 

Austriacka Federacja Pastwisk i Pasz 

Austriacki Instytut Badań Ekonomicznych 

Austriacka Korporacja Środowiska i Techniki 

Austriacki Instytut Kształcenia Dorosłych 

 Federalne Kolegia i Centra Badawcze 

Fed. Kolegium i Centrum Badawcze Raum-
berg Gumpenstein 

Fed. Kolegium i Centrum Badawcze Franci-
sco-Josephinum 

Fed. Kolegium i Biuro Winiarstwa  
i Pomologii 

Fed. Kolegium i Stacja Badawcza Ogrodnic-
twa 

Rolnicze szkoły zawodowe 

9 krajów związkowych 

9 Izb Rolniczych: 

Dolna Austria 

Górna Austria 

Salzburg 

Tyrol 

Vorarlberg 

Styria 

Karyntia 

Burgenland 

Wiedeń 

78 oddziałów izb rolniczych 

 

Instytuty 

Austriacka Federacja Pastwisk i Pasz 

Austriackie Kuratorium Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

.... 

Instytut Kształcenia Dorosłych (LFI) 

Inne instytuty edukacyjne: 

Instytut Kształcenia Zawodowego 
(BFI) 

Instytut Kształcenia Ekonomiczne-
go (WIFI) NGO 

Bio Austria 

ARGE Huhn&Co 

ARGE Techniki wolne od GMO 

ARGE Austriacki Biogaz i Kompost 

Arche-Noah 

OBV-VIA Campesina 

Biena-Austria, Global 2000, etc. 

Organizacje 
rolnicze 

Stowarzyszenia 
producentów,   
spółdzielnie,etc. 

Firmy i do-
radztwo 

prywatne 

Badania 

Edukacja 

Publiczne i „prywatne” doradztwo 

Dostawcy usług Dostawcy usług 
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Ministerstwo Rolnictwa wspiera finansowo doradztwo 
rolnicze poprzez przygotowanie materiałów szkole-
niowych, kształcenie ustawiczne, a ponadto wsparcie 
kosztów pracy 268 doradców zatrudnionych w izbach 
rolniczych (rocznie w poprzednim okresie programo-
wania była to kwota około 8 mln €). Ponadto Mini-
sterstwo Rolnictwa finansuje pracę wielu innych orga-
nizacji, np. Bio-Austria, Austriackiego Komitetu ds. 
Inżynierii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, a 
także udziela wsparcia finansowego wielu stowarzy-
szeniom i organizacjom producentów rolnych, kół-
kom rolniczym, organizacjom ochrony środowiska, 
etc. Generalnie, Ministerstwo Rolnictwa jest odpowie-
dzialne za strategię rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich opartą na krajowych programach rozwoju, 
za monitorowanie i kontrolowanie usług doradczych 
tych instytucji i organizacji, którym udziela wsparcia 
finansowego. Przewiduje się, że w przyszłości wspar-
cie finansowe doradztwa ze środków publicznych bę-
dzie bardziej ograniczone, a udział środków własnych 
rolników w finansowaniu doradztwa będzie wzrastać. 

 We Francji kluczowymi aktorami w strukturze 
AKIS są uniwersytety, instytuty badawcze, profesjo-
nalne organizacje doradcze, związki rolników, insty-
tucje zaopatrzenia rolnictwa w środki do produkcji, 
edukacja, administracja publiczna (rycina  2). 

W uniwersytetach francuskich nie ma wydziałów 
rolnictwa, ale niektóre z nich mają katedry specjalizu-
jące się w socjologii wsi lub geografii. Poza uniwersy-
tetami jest tam 21 szkół inżynierskich, w których każ-
dego roku około 16 tys. studentów studiuje agrono-
mię, technologię żywności, środowisko, architekturę 
krajobrazu, weterynarię i ochronę zdrowia zwierząt. 
Szkoły te rozlokowane są równomiernie na terytorium 
Francji i mają różny status: 13 z nich to szkoły pu-
bliczne, 6 szkoły prywatne, ale wszystkie podlegają 
Ministerstwu Rolnictwa. Jedna szkoła ma specjalny 
status i podlega Izbie Rolniczej w Rouen. 

Kolejnym aktorem są instytuty badawcze, wśród 
których dwa są publiczne, a 15 pozarządowych, non-
profit. Głównym instytutem badawczym jest Francu-
ski Narodowy Instytut Badań Rolniczych (INRA), za-
trudniający 8,5 tys. pracowników. Instytut ten posiada 
17 centrów regionalnych i 13 departamentów badaw-
czych, finansowany w 78% ze środków budżetu pań-
stwa. Głównymi programami realizowanymi ostatnio 
były m.in.: adaptacja rolnictwa i leśnictwa do zmian 
klimatu; zintegrowane zarządzanie zdrowiem zwie-
rząt, ekosystem i rozwój zrównoważony w produkcji 
zbóż. 

Narodowy Instytut Badawczy Nauki, Technologii i 
Środowiska, posiadający ten sam status co INRA. Jego 
główne tematy badawcze to: gospodarka wodna, za-
rządzanie obszarami wiejskimi, technologie rolnicze. 
Zatrudnia 1750 pracowników w 19 centrach tereno-
wych. Inne dwa instytuty, zajmujące się badaniami 
rozwoju (CIRAD i IRD) odgrywają również znaczącą 
rolę w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich Fran-

cji. Podobną rolę ma Narodowe Centrum Badań Na-
ukowych zajmujące się badaniami środowiska i kwe-
stii agro-ekologicznych. 

Instytuty Techniki Rolniczej (ITA), są prywatną or-
ganizacją non-profit (jest ich 15) oraz 6 organizacji 
stowarzyszonych rozlokowanych w całym kraju. Spe-
cjalizują się w sektorowej produkcji: wieprzowiny, 
drobiu, przeżuwaczy, wina, owoców i warzyw, zbóż, 
etc. Instytuty podlegają co pięć lat procedurze ewalu-
acji, kwalifikacji i akredytacji w zakresie rolnictwa, 
prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa. Zatrud-
niają one 1,5 tys. pracowników, w tym 1,2 tys. inżynie-
rów zlokalizowanych w 100 centrach regionalnych. 
Finansowane są ze środków Ministerstwa Rolnictwa 
(w 50%), opłat rolników (27%) oraz innych źródeł.  

Profesjonalne organizacje doradcze – setki różnych 
organizacji (m.in. izby rolnicze, stowarzyszenia, firmy 
prywatne), zatrudniające 20 tys. pracowników specja-
lizujących się w usługach doradczych. 

Związki rolników – jest wiele, ale połączonych w 
sieć pięciu konfederacji. Środki finansowe alokowane 
przez rząd zależą od rezultatów wyborów w tych 
związkach. Dla przykładu Krajowa Federacja Związ-
ków Rolników, zrzeszająca 20 tys. związków rolników 
(i 320 tys. rolników) wygrała ostatnie wybory w 89 
spośród 94 izb rolniczych i w związku z tym uzyskała 
najwyższe wsparcie finansowe. 

Inne ogniwa struktury AKIS to organizacje zajmu-
jące się zaopatrzeniem rolnictwa w środki do produk-
cji. Są to spółdzielnie i prywatne firmy i należą do jed-
nych z najważniejszych instrumentów transferu in-
nowacji i rozwoju obszarów wiejskich. 

Edukacja – ponad 800 szkół na poziomie średnim 
(technika rolnicze), w których uczy się około 170 tys. 
uczniów (niektórzy z nich kontynuują naukę w szko-
łach zawodowych na poziomie wyższym). 

Administracja publiczna – w tym ogniwie znaj-
dziemy przede wszystkim Ministerstwo Rolnictwa, 
które poza wsparciem finansowym i monitorowaniem 
działalności instytucji systemu AKIS, jest dostarczycie-
lem subsydiów UE, doskonali współpracę między ak-
torami systemu, opracowuje i rozpowszechnia infor-
mację marketingową. Wsparcie finansowe systemu 
AKIS stanowi około 28% budżetu Ministerstwa Rol-
nictwa, co oznacza blisko 5 mld €. Wsparcie to otrzy-
mują przede wszystkim instytuty badawcze, na dru-
gim miejscu są organizacje pozarządowe prowadzące 
usługi doradcze, a na trzecim miejscu są instytucje, 
które przeprowadzają procedury i planowanie badań 
stosowanych, angażujące interesariuszy, np. poprzez 
uczestnictwo rolników we władzach (radach, zarzą-
dach) instytutów badawczych. 

 
Wnioski 

  
1. Cechą charakterystyczną rolnictwa Austrii są małe 

obszarowo gospodarstwa, wykorzystujące głównie 
własną siłę roboczą. Ponadto znacząca większość
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dr inż. Krystyna Vinohradnik 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie  

gospodarstw położona jest na obszarach górskich, 
a więc obszarach o niekorzystnych warunkach go-
spodarowania. Głównymi kierunkami produkcji w 
rolnictwie austriackim są trzoda chlewna i zboża, 
produkty przetwórstwa mleka oraz tarcica. Austria 
jest znana z wysokiej jakości produktów rolnych i 
jest największym producentem produktów orga-
nicznych w Europie. Stąd handel produktami po-
chodzenia rolniczego odgrywa ważną rolę w go-
spodarce Austrii. 

2. W polityce rolnej Austrii przestrzegane są zasady 
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. 
Dlatego też przywiązuje się wielką wagę do ści-
słych powiązań rolnictwa z szeroko rozumianym 
rozwojem obszarów wiejskich, w tym turystyką i 
ochroną środowiska.  

3. System Transferu Wiedzy, Informacji i Innowacji w 
Austrii otrzymuje silne wsparcie ze środków pu-
blicznych, dlatego dociera do prawie wszystkich 
rolników i zaspokaja szeroki zakres ich potrzeb 
szkoleniowych, badawczych i rozwojowych. Zbu-
dowany jest na trzech filarach: (a) edukacji opartej 
na średnim szkolnictwie zawodowym i dokształ-
caniu dorosłych; (b) szerokim zakresie doradztwa 
rolniczego; (c) ścisłą współpracą między badania-
mi i rozwojem z praktyką i edukacją. Pod wzglę-
dem rolniczego szkolnictwa zawodowego Austria 
ma specyficzny system, ponieważ łączy edukację 
ze szkoleniem praktycznym, a poza tym na szcze-
blu federalnym posiada wyższe szkoły zawodowe i 
instytuty badawcze, które w swych kompetencjach 
mają nadzór nad kształceniem, badaniem i wdra-
żaniem wyników badań. 

4. Swoistym kręgosłupem w strukturze AKIS w Au-
strii jest dziewięć izb rolniczych, które są dostar-
czycielami około 75% wszystkich usług doradczych 
oraz wspólnie z ich własnymi instytutami eduka-
cyjnymi prowadzą również działalność edukacyjną 
dla dorosłych (dokształcanie zawodowe). Badaw-
cze instytuty federalne i ich biura terenowe świad-
czą również usługi doradcze finansowane ze środ-
ków publicznych i prywatnych. Doradztwo świad-
czone przez rolnicze organizacje zawodowe oraz 
organizacje pozarządowe ma wąski zakres i wła-
ściwie świadczy niszowe usługi doradcze. Nato-
miast organizacje prywatne odgrywają w systemie 
AKIS bardzo małą rolę. 

5. System AKIS w Austrii odgrywa ważną rolę w roz-
woju rolnictwa. Wyzwaniem dla współczesnego 
AKIS są: bardziej ścisła współpraca organizacji za-
angażowanych w tym systemie, udrożnienie sys-
temu przepływu informacji, rozwiązywanie pro-
blemów społecznych i publicznych, zwiększanie 
poziomu edukacji rolników, doskonalenie metod 
współpracy w ramach AKIS, a także ochrona bazy i 
struktury finansowania działalności tego systemu. 

6. W skali rolnictwa Unii Europejskiej Francja jest 
raczej znaczącym krajem w sensie wielkości obsza-

rów rolniczych, liczby gospodarstw, skali produkcji 
oraz wielkości eksportu produktów rolnych. Cechą 
charakterystyczną rolnictwa Francji jest jego wy-
soka produktywność i wysoki udział w handlu 
produktami żywnościowymi.  

7. Cechą charakterystyczną francuskiego systemu 
AKIS jest jego długa historia, zwłaszcza jeśli chodzi 
o współpracę instytucji rządowych ze stowarzysze-
niami rolników, a także formalne i nieformalne 
związki między poszczególnymi aktorami systemu. 
Usługi doradcze świadczone są przez wiele organi-
zacji, w tym izby rolnicze, stowarzyszenia rolników, 
spółdzielnie rolnicze, prywatne firmy konsultingo-
we, a także przez organizacje zaopatrzenia i zbytu.  

8. Nadal we Francji istotne jest wsparcie systemu AKIS 
przez publiczne środki finansowe, lecz obecnie bar-
dziej wspierane są usługi kontraktowane lub dele-
gowane. Generalnie, finansowanie AKIS i doradztwa 
rolniczego pochodzi z różnych źródeł, w tym z fun-
duszy regionalnych i departamentów oraz udziału 
własnego rolników). Szczególną troską otaczane są 
innowacje i wsparcie finansowe wdrażania innowa-
cji jest obecnie wyższe i skierowane na łączenie wy-
siłków aktorów AKIS w zakresie tworzenia i wdra-
żania innowacji, a także prowadzone są dyskusje 
nad tworzeniem partnerstw publiczno-prywatnych, 
np. zrzeszających gospodarstwa o małej skali pro-
dukcji, i pracowników najemnych zatrudnionych w 
gospodarstwach, włączanie usług doradczych z za-
kresu ochrony zdrowia itp. 
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AKIS System in Austria and France 
 

Summary: The paper presents the structure of systems for the trans-
fer of knowledge, information and innovation of agriculture and agri-
cultural advisory main actors in Austria and France. The author carries 
out a comparative study of these two countries, because among the 
many institutions and organizations of all three sectors, the main role 
in the system and the structure of the agricultural advisory, play the 
agricultural chambers. Besides AKIS system analysis, here are present-
ed the story of a farm advisory and finance policy for advisory services. 
Despite many common features related to agriculture and guidance, 
there are a lot of differences between these two countries, e.g. in AKIS 
structure, or history of agricultural advisory services. 
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Fot. 1. Projekt „Moja Mała Jura”, Pustynia Siedlecka 
Źródło: www.jura-ppj.pl 

 
 
Halina Palarz 
 

Zbudować partnerstwo i dać sobie szansę –  

LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”
 
 
 

 
 

Wstęp 

 

„Północna Jura jest obszarem zrównoważonego roz-
woju, przyjaznym dla naturalnego środowiska, spo-
łecznych inicjatyw i przedsiębiorczości oraz obszarem 
o wybitnej atrakcyjności turystycznej w skali europej-
skiej” – to wizja, z którą utożsamiają się mieszkańcy 
północnej Jury, mając świadomość własnej odrębno-
ści, są dumni z miejsca swojego zamieszkania i wy-
jątkowości krajobrazu. Północna Jura ma swoje roz-
poznawalne produkty turystyczne jak woda i kamień 
jurajski, potrawy regionalne rozpoznawane w całej 
Polsce i poza jej granicami. 

 

Kim jesteśmy i gdzie działamy? 

 

 Jesteśmy stowarzyszeniem specjalnym, działającym 
jako lokalna grupa działania. Członkami naszego sto-
warzyszenia są osoby fizyczne i prawne, w tym gminy 
z obszaru północnej części Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, położonej w województwie śląskim. 
Obszar Partnerstwa Północnej Jury zajmuje 984 km2 i 
zamieszkuje tu 72 299 mieszkańców z gmin powiatu 
częstochowskiego: Janów, Olsztyn, Mstów, Lelów, 
Przyrów oraz myszkowskiego: Niegowa, Koziegłowy, 
Poraj, Żarki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Niepowtarzalny krajobraz jurajski, urządzone trasy 
rowerowe i narciarskie przebiegające pomiędzy ostań-
cami jurajskimi i ruinami średniowiecznych zamków, 
zabytkowe kościoły, przydrożne kapliczki to potencjał 
kulturowy i turystyczny obszaru. Ponadto regularnie 
organizowane imprezy plenerowe, festiwale, koncerty 
o międzynarodowej randze – to wszystko przyciąga 
turystów o każdej porze roku. Region północnej Jury 
ma całościową ofertę turystyczną dla zróżnicowanych 
grup turystów, zarówno dla dzieci jak i osób starszych.  
Obszar północnej Jury jest rajem dla wspinaczy, spe-
leologów, paralotniarzy, amatorów nordic walking’u, 
spływów kajakowych i pontonowych, czy turystyki 
pieszej, konnej, rowerowej, a nawet motorowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Działania turystyczne w północnej Jurze cechuje 
szczególna dbałość o standardy i zachowania ekolo-
giczne, aby zachować piękny i czysty, niezdegradowa-
ny obszar.  Ponieważ w północnej Jurze nie ma wiel-
kiego przemysłu, to są dogodne warunki do tworzenia 
mikroprzedsiębiorstw związanych z turystyką, opar-
tych na lokalnych zasobach i rzemiośle, proekologicz-
nych dających zatrudnienie lokalnej społeczności. 
Ogromna różnorodność i bogactwo dziedzictwa kul-
turowego świadczy o bogatej historii, potencjale inte-
lektualnym, tolerancji dla innych nacji i wyznań. 
 Stowarzyszenie powstało w 2005 roku w wyniku 
porozumienia i partnerstwa 9 gmin położonych w 
północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej  

Mapa. 1. Obszar działania PPJ 
Źródło: www.jura-ppj.pl 
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i rozpoczęło współpracę w celu skorzystania z szans, 
jakie dawał program LEADER. Działania zakończyły 
się sukcesem, powstała LGD Stowarzyszenie ”Partner-
stwo Północnej Jury”, powszechnie znane jako PPJ, a 
opracowana Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) nakre-
śliła kierunki rozwoju obszaru.                                                                                                               
 Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” jest 
organizacją otwartą, skutecznie realizującą wiele cie-
kawych i innowacyjnych projektów. Są to działania o 
charakterze informacyjnym, promocyjnym, edukacyj-
nym w formie szkoleń, konferencji, wyjazdów studyj-
nych, audycji telewizyjnych, artykułów prasowych, 
imprez plenerowych, gadżetów, czy wydawnictw ta-
kich jak m.in. albumy: Północna Jura i Magiczna Pół-
nocna Jura, Echa Historii, Judaika, Baśnie i legendy 
Północnej Jury, Smaki i Smaczki, Śpiewnik Jurajski, 
Ścieżki Rowerowe, Informator bazy turystycznej i ga-
stronomicznej, mapy turystyczne obszaru czy Katalog 
dobrych praktyk i wiele innych. 
 

Zrealizowane projekty 

 
 Zakończył się okres programowania Unii Europej-
skiej 2007-2013 i jest doskonały czas na podsumowania. 
Warto w tym miejscu powiedzieć o zrealizowanych 
projektach na obszarze PPJ, na które dofinansowanie 
zostało uzyskane dzięki środkom pozostającym w jej 
dyspozycji. Przy udziale mieszkańców tego pięknego 
regionu, została opracowana Lokalna Strategia Rozwoju 
uwzględniająca lokalne potrzeby i kierunki rozwoju, a 
podejście LEADER poprzez Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 pozwoliło na sfinan-
sowanie projektów zaplanowanych w tym dokumencie. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dzięki wielu projektom zrealizowanym poprzez 
Partnerstwo Północnej Jury, angażującym lokalne za-
soby naturalne, ludzkie i kulturowe poprawiły się wa-
runki i jakość życia na jurajskiej wsi. Liczby mówią 
same za siebie, pokazują skalę efektów pracy Partner-
stwa Północnej Jury i zasięgu prowadzonej aktywiza-
cji: aż 209 zrealizowanych projektów na kwotę około 
12 mln złotych,  36 nowo powstałych miejsc pracy, 27 

tytułów wydanych publikacji, 22 wyremontowane 
świetlice wiejskie, 20 nowopowstałych placów zabaw, 
20 siłowni zewnętrznych, 16 boisk sportowych, 30 im-
prez i inicjatyw promujących lokalną twórczość i wie-
le, wiele innych. Zrealizowane projekty to przykłady 
rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, infrastruktury 
technicznej i zwiększające poziom zaangażowania  
mieszkańców w rozwój swojej Małej Ojczyzny.  
 Jesteśmy dumni z naszych beneficjentów, że potra-
fili sięgać po środki i realizować swoje projekty oraz 
skutecznie je rozliczyć. Nie sposób opisać w tym arty-
kule wszystkich zrealizowanych projektów dlatego 
zapraszamy na naszą stronę internetową: www.jura-
ppj.pl (zakładka Dobre Praktyki), gdzie zostały przed-
stawione wszystkie projekty. Nie mniej dumni jeste-
śmy ze zrealizowanych projektów współpracy, wspól-
nie z innymi lokalnymi grupami działania. Były dwa 
projekty: pierwszy, o tematyce ekologicznej, obejmu-
jący 27 gmin oraz drugi tworzący nowy produkt tury-
styczny, jakim są questy, obejmujący 20 gmin. 
 Projekt współpracy zatytułowany „Ekologia – ko-
go obchodzą losy cywilizacji” (EKOLC) został zre-
alizowany przez cztery sąsiadujące ze sobą LGD: 
Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”, LGD 
„Bractwo Kuźnic”, Stowarzyszenie „Razem na wyży-
ny” oraz LGD „Perła Jury”. Celem projektu współpra-
cy była poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 
poprzez podniesienie poziomu wiedzy o środowisku 
przyrodniczym i jego ochronie oraz o kulturze i etyce 
ekologicznej wśród lokalnej społeczności obszaru 
objętego tym projektem. Zakres tematyczny projektu 
współpracy musiał wpisywać się w cele szczegółowe 
Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) poszczególnych 
LGD, jak również odnosić do zdefiniowanych w LSR 
wskaźników. Warunkiem użyteczności projektów 
oraz tworzenia wartości dodanej jest to, aby 
uwzględniały one wyzwania dotyczące obszarów 
działania poszczególnych LGD. Budowanie relacji 
partnerskich rozpoczęto „małymi krokami”, bliskie 
sąsiedztwo partnerów, ich dyspozycyjność pozytyw-
nie wpłynęły na sprawny przepływ komunikacji i in-
formacji.  
 Wspólny projekt współpracy swoim zasięgiem ob-
jął 27 gmin. Realizowany był od 1 marca 2012 r. do 31 
grudnia 2012 r. i składał się z dwóch części. Pierwsza 
z nich była skierowana do przedszkolaków. Dla naj-
młodszych beneficjentów przygotowano spektakl 
teatralny pt. „Z ekologii niech świat słynie”, który 
specjalnie na potrzeby projektu opracował Teatr 
„Maska” z Krakowa. Dzieci uczestniczyły także w 
konkursie plastycznym „Ziemia mój dom”, z którego 
najpiękniejsze prace trafiły do autorskiego kalenda-
rza na 2013 r. Wszystkie przedszkolaki otrzymały 
również malowanki o treści ekologicznej wraz z eko-
logicznymi kredkami. Dla dorosłych w ramach pro-
jektu przygotowano akcję „Zgnieć śmieć”, w zakresie 
której przekazano mieszkańcom zgniatarki, dzięki 
którym mogli zmniejszyć objętość śmieci. 

Fot. 2. Galeria w Koziegłowach założona dzięki  
środkom "Odnowa i rozwój wsi" 

Źródło: www.jura-ppj.pl 



WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH NR 4(85)/2015 

 

20 WiD 

Fot. 3. Konferencja podsumowująca projekt ekologicz-
ny: dzieci z upominkami, kierownictwo PPJ oraz part-

nerzy projektu 
Źródło: www.jura-ppj.pl 

Fot. 4. Karty wypraw przygotowane na potrzeby projektu dot. Questów 
Źródło: www.jura-ppj.pl 

 Przystępując do realizacji projektu współpracy 
„Ekologia – kogo obchodzą losy cywilizacji” żaden z 
partnerów projektu nie przypuszczał, jaka będzie ska-
la oddziaływania tego projektu. A skala oddziaływania 
była ogromna, o czym świadczy:  
� 6000 przedszkolaków uczestniczących w przedsta-

wieniach teatralnych o treściach ekologicznych; 
� 129 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zaanga-

żowanych w projekt; 
� 6000 przedszkolaków, które otrzymały gadżety (ma-

lowanki, kredki ekologiczne, papier rysunkowy); 
� 2178 mieszkańców, którzy otrzymali zgniatarki do 

zmniejszania objętości śmieci; 
� 3500 mieszkańców, którzy otrzymali ekologiczne 

kalendarze.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realizacja projektu współpracy przyczyniła się do 
podniesienia poziomu wiedzy dzieci o roli człowieka 
w procesie przekształcania środowiska przyrodnicze-
go. Realizacja projektu przyczyniła się także do ponie-
sienia poziomu wiedzy ekologicznej dorosłych w za-
kresie postępowania człowieka względem otaczające-
go go środowiska. 
 Nasze zaangażowanie i trud włożony w przygotowa-
nie i realizację projektu współpracy EKOLC 
został doceniony w środowisku lokalnym. Po 
zakończeniu jego realizacji otrzymaliśmy 
szereg podziękowań. Duże zainteresowanie 
przedsięwzięciem i pozytywny oddźwięk ze 
strony mieszkańców utwierdziły nas tylko w 
przekonaniu, że naprawdę warto działać 
wspólnie i dały energię oraz motywację do 
dalszego działania. Otrzymaliśmy również 
wyróżnienie od Komisji Europejskiej w kon-
kursie CAP Communication Awards 2014 za 
innowacyjny sposób komunikacji. 
 Partnerzy projektu współpracy spisali się 
doskonale, za co serdecznie im dziękujemy, 
dlatego kontynuowaliśmy współpracę w 
drugim projekcie zatytułowanym „Qu-
esting – edukacyjnym sekretem tury-

stycznym”. Turystyka to słowo, które doskonale łączy 
tereny 20 gmin, należących do obszaru działania 
trzech partnerskich grup, tj. LGD „Bractwo Kuźnic”, 
Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” oraz 
Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”. Podejmując się 
realizacji projektu współpracy pt. „Questing – eduka-
cyjnym sekretem turystycznym” chcieliśmy jeszcze 
bardziej wzbogacić dotychczasową ofertę turystyczną 
gmin oraz umożliwić turystom, jak i mieszkańcom 
naszych terenów zwiedzanie urokliwych miejsc, które 
być może już znają. Realizowaliśmy go z trzema LGD 
na obszarze 20 gmin. W ramach projektu wspólnie z 
partnerami przeprowadziliśmy 40 warsztatów, w któ-
rych udział wzięło 200 osób. Efektem warsztatów było 
opracowanie 20 tras questingowych i kart wypraw, 
które są dostępne do pobrania na naszych stronach 
internetowych.  
 Wspólnie opracowaliśmy plakaty i postery promu-
jące projekt. Dodatkowo na potrzeby promocji projek-
tu zakupiono gadżety i wydano komplet 20 map w 
nakładzie 5270 kompletów. Innowacyjna forma tu-
rystki, jakim są questy jest doskonała dla dzieci, doro-
słych, ludzi starszych. Pokazała nam, jak aktualne jest 
przysłowie „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”. 
Mieszkańcy uczestniczący w opracowywaniu tras  
questingowych byli zdumieni, że w ich miejscowo-
ściach są takie „skarby”, o których do tej pory nie mieli 
pojęcia.  Po raz kolejny utwierdziliśmy się w przeko-
naniu, że warto działać wspólnie. 
 Podsumowując, dzięki realizacji projektu współpra-
cy na obszarze 20 gmin objętych tym projektem zosta-
ła wprowadzona innowacyjna forma turystyki, jaką 
jest QUESTING. W pracę nad projektem zaangażowa-
liśmy mieszkańców poszczególnych gmin, co przy-
czyniło się nie tylko do integracji lokalnej społeczno-
ści, ale również do ich aktywizacji oraz pobudzenia 
inwencji twórczej, ponieważ często słyszeliśmy za-
pewnienia, że udział w spotkaniach będzie mobilizo-
wał ich do pracy nad nowymi trasami questingowymi 
w swoich miejscowościach. Wspólna praca przy two-
rzeniu tras questingowych wpłynęła dodatkowo na 
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inż. Halina Palarz 
 

Dyrektor Biura i Prezes Stowarzyszenia 
„Partnerstwo Północnej Jury” 

Fot. 5. Uroczystość 10-lecia Stowarzyszenia PPJ,  
27 listopada 2015 

Źródło: www.jura-ppj.pl 

wzrost świadomości mieszkańców o potencjale 
turystycznym zamieszkiwanych terenów. Reali-
zacja projektu przyczyniła się także do promocji 
naszego regionu, zachęca wiele osób do pozna-
nia bogactwa przyrodniczo-krajobrazowego i 
historycznego zamieszkiwanych terenów.  
 Mamy ogromną nadzieję, że projekt współ-
pracy "Questing – edukacyjnym sekretem tury-
stycznym" nieustannie będzie zdobywał no-
wych miłośników wypraw, zarówno wśród tury-
stów odwiedzających nasze tereny, jak i wśród 
mieszkańców oraz, że zainspiruje do tworzenia 
własnych tras questingowych. Projekt został 
doceniony przez organizacje turystyczne i 
otrzymał certyfikat Częstochowskiej Organiza-
cji Turystycznej za produkt turystyczny. 
 

Podsumowanie 

 
 Czas podsumowań okresu programowania 
Unii Europejskiej 2007-2013, a szczególnie rok 
2015 jest dla naszego Stowarzyszenia podsumowa-
niem 10-letniej działalności. Sami jesteśmy zdumie-
ni, że to już 10 lat upłynęło od pamiętnej daty, 22 
września 2005 roku, gdy na zebraniu założycielskim 
zostało powołane Stowarzyszenie „Partnerstwo Pół-
nocnej Jury”, które miało działać jako lokalna grupa 
działania. Tak mało wiedzieliśmy wówczas o pro-
gramie LEADER, o funduszach europejskich. Dzień 
po dniu uczyliśmy się nowej rzeczywistości, a 
szczególnie partnerstwa, współpracy, planowania, 
wzajemnego szacunku i zrozumienia. Zrealizowane 
z powodzeniem dwie strategie: ZSROW i LSR to 
dowód, że nauka nie była daremna. Przez 10 lat 
funkcjonowania naszego Stowarzyszenia zapisali-
śmy naszą „czystą kartę” licznymi działaniami, pro-
jektami i przedsięwzięciami, które „zakręciły” nas 
kompletnie na przyszłą realizację kolejnych, ambit-
nych projektów. 
 Partnerstwo Północnej Jury stało się rozpozna-
walną organizacją, przyjazną i życzliwą dla wszyst-
kich, którzy się z nią zetknęli. Nie byłoby to możli-
we bez udziału odpowiedzialnych i zaangażowa-
nych członków, ale również osób współpracujących. 
Spotkaliśmy wielu wspaniałych ludzi, lokalnych li-
derów oddanych budowaniu lepszej rzeczywistości, 
nie bojących się ryzyka. Nie możemy ich zawieść. 
Doświadczamy wdzięczności, zaufania, życzliwości, 
szacunku, o czym świadczą otrzymane wyróżnienia  
takie jak Statuetka Starosty Częstochowskiego za 
2013 rok za wkład w rozwój powiatu częstochow-
skiego, Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego 
za rozwój turystyki, Srebrny Medal Lelowskiego To-
warzystwa Kulturalno-Historycznego, Certyfikat 
Częstochowskiej Organizacji Turystycznej za pro-
dukt turystyczny jakim są questy, Olsztyńskiego 
Anioła Stróża za szczególne osiągnięcia dla lokalnej 
społeczności i wiele innych dyplomów i podzięko-

wań. Zdajemy sobie sprawę ile pracy nas czeka w 
nowym okresie programowania Unii Europejskiej, 
ale chcemy to robić, chcemy pracować dla naszego 
obszaru, dla jego rozwoju, wzmacniać partnerstwo i 
współpracę, dzielić się zdobytym doświadczeniem. 
Dzisiaj cieszymy się sukcesem i planujemy kolejne 
zadania na 2015-2020 bogatsi o zdobytą wiedzę i 
doświadczenie. Warto było i jest pracować i działać 
lokalnie, realizować oddolne inicjatywy i pomysły, 
zaufać liderom i pomóc im w realizacji ich pomy-
słów, gdyż oni najlepiej wiedzą co im jest potrzeb-
ne. Taka praca daje ogromną satysfakcję osobistą, a 
uznanie w swoim środowisku jest najcenniejszą, 
niekwestionowaną wartością. 
 
Build the Partnership and Give Yourself a Chance – 

LAG Association “Partnership of the Northern Jura” 
 

Summary: The paper presents the results of the of LAG "Partner-
ship of the Northern Jura" activity during last EU programming 
period 2007-2013. Thanks to 209 projects, implemented on the area 
of LAG "Partnership of the Northern Jura", involving local natural 
resources, human and cultural conditions, improved and the quality 
of life in Jura villages. Completed projects are examples of the devel-
opment of rural entrepreneurship (36 new jobs), technical infra-
structure, ecology, tourism and recreation, and increasing the level 
of involvement of residents in local development. There was  also a 
cooperation project covering an area of 27 municipalities. The au-
thor emphasizes that it is worth to work and act locally, realize bot-
tom-up initiatives and ideas, trust in leaders and help them to real-
ize their ideas, because they know best what they need. This work 
gives great personal satisfaction and recognition in their environ-
ment is the most valuable, unquestionable value. 
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Przyroda w kulturze Polski – łąka i flora łąkowa

 
 
 

Wprowadzenie 

 

Kulturę jako całokształt dorobku ludzkości, dzieli się 
na materialną i duchową. Pierwsza to dorobek cywi-
lizacyjny, który wyraża się poprzez wytwory służące 
zaspokojeniu bezpośrednich potrzeb człowieka. Kul-
tura duchowa uzewnętrznia się natomiast poprzez: 
naukę, sztukę i religię, a te właśnie aspekty odróżnia-
ją społeczeństwa ludzkie od świata zwierząt. Przyro-
da, a zwłaszcza świat roślin często przedstawiane 
były w tych wytworach kultury duchowej, do których 
zaliczamy literaturę i sztuki plastyczne.  
 W literaturze i sztuce różnych epok przedstawia-
no z reguły te gatunki roślin, które były w jakiś spo-
sób ważne dla człowieka. Tak też, w średniowieczu 
były to rośliny sakralne, uprawne, ale również ma-
giczne, jako że dużą rolę odgrywały rozmaite zabo-
bony związane z przyrodą. O rozmiarach świata 
przesądów związanych z roślinami i ich wpływie na 
sferę duchową spraw ludzkich daje obraz dzieło Sy-
reniusza. Przedstawia w nim jak przyroda, a wraz z 
nią świat roślin, oddziaływały na formowanie się spe-
cyficznej kultury ludowej, w postaci wierzeń lokal-
nych i regionalnych. Tak widziana botanika, a wła-
ściwie etnobotanika, stoi bardzo blisko człowieka. 
Dzięki temu niedaleko jest jej do nauk humanistycz-
nych, co daje szerszy kontekst spojrzenia na przyro-
dę i współistniejącą z nią kulturę. Z czasem następo-
wała pewna ewolucja w przedstawianiu przyrody i 
roślin, by w okresie Romantyzmu na znaczeniu zy-
skała dzika natura i potrzeba jej ochrony, co zyskuje 
na wartości do dziś. 
 

Łąki w krajobrazie 

 
Obecnie na terenie Polski, jak i w przeważającej 

części Europy, dominuje pejzaż przekształcony 
przez człowieka, który tworzy tzw. krajobraz kultu-
rowy. Powstał on w rezultacie stałej i długotrwałej 
ingerencji ludzkiej, m.in. w wyniku rolniczego za-
gospodarowania ziemi i cechuje się wytworzeniem 
znacznych i wieloaspektowych zmian w układzie 
warunków naturalnych. Tradycyjnie użytkowane 
łąki  stanowią  przykład takiego wiejskiego pejzażu i  

 

 
 
 
 

są to zbiorowiska roślinne cechujące się dużymi 
walorami przyrodniczymi (fot. 1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ekosystemy trawiaste, do których zaliczają się zbio-

rowiska łąkowe, należą do najbogatszych fitocenoz 
kuli ziemskiej, jako że łącznie tworzy je około 10 000 
gatunków roślin wyższych. Czas ich użytkowania 
przez człowieka to setki a nawet tysiące lat, co dopro-
wadziło do wykształcenia się zróżnicowanych zbioro-
wisk roślinnych. Z uwagi na powszechność ich wystę-
powania i bogactwo florystyczne, łąki są niewątpliwie 
ważnym elementem zdobniczym krajobrazu rolnicze-
go w ciągu całego sezonu wegetacyjnego. Znalazły się 
one także w obszarze zainteresowań ludzi związanych 
z szeroko pojętą kulturą, w tym z literaturą i sztuką, 
jako że często i chętnie sięgano do przyrody, jako źró-
dła inspiracji twórczej. 

Fot. 1. Łąka świeża ze związku Arrhenatherion,  
w okolicach Szczawnicy  

Fot. K. Musiał 
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Przyroda i rośliny łąkowe w obyczajach lu-
dowych 

 
Rośliny w obyczajach dawnej Polski łączone były 

przede wszystkim z różnymi przesądami, a także za-
bobonami, co zostało uchwycone przez związanego z 
ośrodkiem krakowskim Profesora Józefa Rostafiń-
skiego, w dziele pt. „Zielnik czarodziejski, to jest 
zbiór przesądów o roślinach”. Ukazało się ono pod 
koniec XIX wieku, a przedmiotem dociekań nauko-
wych był proces towarzyszenia przez rośliny w kultu-
rze człowieka w okresach Średniowiecza i Renesan-
su. Autor ten zastanawiał się czy wyobrażenia ludo-
we o roślinach czarodziejskich, czyli takich, które 
wywołują nadprzyrodzone skutki, były na ziemiach 
polskich pierwotne, tj. sięgające czasów pogańskich. 
Efektem tych rozważań była teza wskazująca, że na 
przesądy związane z roślinami dużo większy wpływ 
miała kultura, która wytworzyła się na naszych zie-
miach już po przyjęciu chrześcijaństwa. Chrystiani-
zacja wywarła tak wielką presję na kulturę ludów 
zamieszkujących ziemie polskie, że w dużej mierze 
zatarła wyobrażenia pogańskiego ludu na przyrodę, a 
w tym i na znaczenie dla współczesnych im gatun-
ków roślin. 

Praca ta oparta była na literaturze sięgającej kilku-
set lat wstecz, ponieważ informacje czerpano z XVI-
wiecznych opracowań, głównie z  „Zielnika…” Szy-
mona Syreńskiego z 1613 (ryc. 1.). Był on profesorem 
Akademii Krakowskiej, na specjalnej katedrze bota-
niki na wydziale lekarskim.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mimo iż w jego czasach botanika była jeszcze w 

dużym stopniu powiązana z naukami medycznymi, 
Syreniusz, jak również był nazywany, dając szczegó-

łowe opisy i rysunki roślin, znacznie przyczynił się 
do wyrobienia naukowego języka botanicznego. 
„Zielnik...” to ogromne dzieło, wypełnione receptami, 
dotyczącymi każdej opisanej rośliny, zawierające 
1500 stron in folio i będące owocem ogromnej wiedzy 
i równie dużego nakładu pracy, opisujące lecznicze 
właściwości ziół, a także skupiające się na różnych 
roślinach użytkowych. Dzięki dodaniu do opisu ro-
ślin także recept i sposobów stosowania konkretnych 
gatunków, praca Syreniusza stała się pierwszym zna-
czącym podręcznikiem ziołolecznictwa i farmakolo-
gii na ziemiach polskich. W rezultacie w klasztorach 
i na dworach leczono często właśnie według opisa-
nych przez niego metod. 

W pracy Rostafińskiego można znaleźć dużo in-
formacji etno-botanicznych, czy też astrologicznych 
o roślinach, jednak szczególne walory poznawcze dla 
nam współczesnych wydaje się mieć zawarta ol-
brzymia wiedza dotycząca różnorodności przesądów 
dotyczących przyrody i świata roślinnego. Jest to o 
tyle istotne, że daje obraz szeroko pojętej ówczesnej 
kultury, jaka kształtowała się na ziemiach polskich, 
ale także w obszarze śródziemnomorskim. W "Ziel-
niku czarodziejskim..." podane są nazwy łacińskie, a 
także zaznaczona jest informacja czy dany gatunek 
jest rodzimy dla Polski, czy np. jest hodowany i nie 
należy do flory krajowej. Interesujące jest, że te same 
gatunki roślin mają różne nazwy polskie, nadane 
przez różnych autorów. Używane są także ich ludo-
we określenia, które obecnie w wielu regionach Pol-
ski zostały już zapomniane. 

„Zielnik czarodziejski...” to w rzeczywistości kata-
log gatunków roślin, w aspekcie opisu ich właściwo-
ści leczniczych bądź też chroniących przed choro-
bami, używanych na ziemiach polskich w medycynie 
średniowiecznej i renesansowej. Aspekt ten był o tyle 
istotny, że praktycznie cała literatura przyrodnicza 
tamtych czasów, zawdzięczała swoje istnienie ich 
stosunkom z medycyną. Poznanie środków lekar-
skich, tak zwanych leków prostych, na które w prze-
ważającej mierze składały się rośliny, zbierane i po-
dawane chorym, było jednym z głównych działań 
naukowych każdego lekarza, jest to również zakres 
badań przesądów i podań ludowych o roślinach.  

Tak też Józef Rostafiński, niejako w dużej mierze 
podążając za Syreniuszem, opisał w swoim „Zielniku 
czarodziejskim...” wiele gatunków należących do 
różnych rodzin botanicznych, znajdowały się tam 
również rośliny ze zbiorowisk łąkowych. Autor 
barwnie opisał cechy tego zbiorowiska: „…łąka to 
bezleśna przestrzeń, porosła w znacznej części tra-
wami, a w pozostałej części przeważnie roślinami mo-
tylkowatymi, które o ile są bylinami, muszą zimą za-
padać w sen zimowy…”. Z gatunków związanych z 
łąkami autor wymienia np.: bukwicę (Betonica offici-
nalis), krwawnik (Achillea millefolium), barszcz zwy-
czajny (Heracleum sphondylium), dzięgiel (Angelica 
silvestris), kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis), 

Ryc. 1. Syreniusz, żyjący na przełomie XVI i XVII wieku 
autor "Zielnika…" 

Źródło: www.panacea.pl 
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czy miętę (Mentha sp.). Bardzo ciekawe było ówcze-
sne zastosowanie tych gatunków. 

Przykładem tego jest bukwica (Betonica officina-
lis), którą przedstawia fotografia 2, roślina należąca 
do rodziny jasnotowatych (Lamiaceae), związana jest 
głównie z okresowo wilgotnymi łąkami, ze związku 
Molinion caeruleae. Sadzona była blisko domu, gdyż 
miała „zapobiegać wszelkim czarom" i „oddalała od 
niego uroki", była także „stróżem ludzkich dusz". 
Wywar z bukwicy, wypity na czczo chronił od upicia 
się, ale także ułatwiał poród i spajał złamane kości. 
Obecnie bukwica również uważana jest za roślinę 
leczniczą, jednakże znacząco zmieniło się jej zasto-
sowanie. Współcześnie używa się jej ziela (Herba 
betonicae), które ma działanie ściągające, dezynfeku-
jące, uspokajające, również pomocne przy leczeniu 
chorób dróg oddechowych, zapalenia pęcherza i 
dróg moczowych. 

 
 Z kolei dzięgiel (Angelica silvestris), roślina wil-

gotnych i mokrych łąk, wedle dawnych przesądów 
miał: „przywracać i naprawiać utraconą pamięć". Ga-
tunek ten, zaliczany do rodziny selerowatych (Apia-
ceae), noszony na szyi miał także: „zabezpieczać od 
zaczarowania personę i dom”. Ponadto podróżującym 
ludziom Angelica pozwalała „znosić trud spacerowa-
nia”. Zapachem swym „wywodziła robactwo w mózgu 
zalęgłe", a także dzięgiel, jeśli pity w winie, miał 
„chronić od wszelkich trucizn i sny straszliwe odpę-
dzać". Ponadto „żuty serce smętne rozweselał", a jeśli 
żuty przed wyjściem z domu, miał „chronić od moru 
dzień cały". Obecnie gatunek ten ma również zna-
czenie lecznicze, jako że jego korzeń zawiera olejek 
eteryczny, związki acetylenowe, żywice, stosowany 
jest jako lek żołądkowy i uspokajający. Wcześniej 
obowiązująca nazwa dla tej rodziny botanicznej to 

baldaszkowate (Umbelliferae), według Rostafińskie-
go, to rośliny: „całkiem wyjątkowo trujące, np. cykuta, 

którą kazano się otruć Sokratesowi, albo nie-
rzadki w ogrodach szaleń podobny do pietrusz-
ki" (obecnie szalej jadowity). 

Przesądy wiążą się także z barszczem zwy-
czajnym (Heracleum sphondylium), opisanym 
w „Zielniku…” jako niedźwiedzia łapa. Jego ko-
rzeń, jeśli zawiesić na szyi dziecku: „czyni je we 
wszem posłuszne i miłe”. Jednakże, jeśli ta me-
toda wychowawcza okazałaby się nieco zbyt 
łagodna to: „rózga i laska do tego lepsza, któ-
remi złe dzieci wzbierając, czyni je dobre, po-
wolne i posłuszne rodzicom”. Uważano także, iż 
wszystkie bestie uciekają od tego kto nosi ziele 
niedźwiedziej łapy przy sobie, zapobiegają tak-
że „sześciu niedostatkom zdrowia". Natomiast 
"pierścionek w magiczny sposób wykonany z 
tej rośliny i na serdecznym palcu noszony, „da-
je myśl wesołą". Obecnie jej własności lecznicze 
znalazły zastosowanie głównie jako środek roz-
kurczowy pobudzający trawienie. Jest to częsta 
roślina na średnio wilgotnych i wilgotnych łą-
kach, występuje także nad brzegami strumieni i 

rowów.  
Z gatunków związanych ze zbiorowiskami łąko-

wymi, warto wspomnieć jeszcze o mięcie (Mentha 
sp.), zwanej w „Zielniku czarodziejskim...” miętką. 
Wąchanie ziela miało: „oddalać febrę, ale też zapach 
mięty szkodził białogłowom, bronił poczęcia... Jeśli by 
ją ściąć przy pomocy żelaznego przedmiotu, mięta 
niszczeje i gnije, głos gładki i krzykliwy czyni". Aby się 
mleko nie psuło, należało: „wymazać nią garnki", na-
tartego nią ciała owady pszczołowate nie tną, nato-
miast okładanie głowy miętą miało oddalać sen. Dziś 
mięta uważana jest przede wszystkim za cenną rośli-
nę aromatyczną, gdyż jej ziele zawiera olejek ete-
ryczny. 

 

Przyroda i rośliny łąkowe w literaturze 

 
O ile w Średniowieczu zajmowano się przyrodą w 

kontekście powiązanych z nią rozmaitych zabobo-
nów, kolejne epoki zmieniły nieco nastawienie do 
natury. Przedstawiały one nierozłączność człowieka 
od przyrody, jako tworu zapewniającego harmonię i 
kształtującego ludzki byt, zarówno od strony fizycz-
nej, jak i duchowej. Pomimo, że przypadający na 
ziemiach polskich na okres XVI wieku Renesans, to 
w dużej mierze nadal czas, kiedy roślinom przyda-
wano nadprzyrodzone właściwości i moce, czego 
dowodem była wyżej przywołana praca Rostafińskie-
go, pojawiała się wówczas w literaturze także inna 
refleksja o przyrodzie. Wyrażała się ona poprzez 
przedstawienie bardzo wtedy modnego tzw. stylu 
ziemiańskiego, którego popularności należy upatry-
wać w ówczesnej sytuacji gospodarczej Rzeczypospo-
litej. Była ona w tamtych czasach jednym z silniej-

Fot. 2. Bukwica zwyczajna (Betonica officinalis)  
na terenie Pasma Radziejowej 

Fot. K. Musiał 
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szych państw w Europie, a rolnictwo stało się główną 
gałęzią rozwoju i przyczyniało się do zapewnienia 
wygodnego życia, przy stosunkowo niedużym dla 
właścicieli ziemskich nakładzie siły. Do najważniej-
szych piewców miłości do natury w czasie trwania 
polskiego renesansu należeli Mikołaj Rej i Jan Ko-
chanowski. Typowym przedstawieniem szczęśliwego 
życia szlachcica, który jest gospodarzem ziemskim 
jest „Żywot człowieka poczciwego" Mikołaja Reja. Z 
pracy na roli może utrzymać siebie i rodzinę, daje 
mu ona satysfakcję i radość obcowania z "żywiołem". 

Idylliczny obraz wsi, widzianej jako miejsce odro-
binę magiczne, wręcz swoisty mikrokosmos, przed-
stawia także fraszka „Na lipę" Jana Kochanowskiego. 
Autor odmalowuje swe przywiązanie do ziemi i przy-
rody, przedstawiając radości wiejskiego, spokojnego 
życia we własnej „krainie szczęśliwości", tzw. arkadii. 
Takim miejscem dla poety był Czarnolas, gdzie żył i 
tworzył, a gdzie dzisiaj znajduje się jego muzeum 
(fot. 3). Tytułowe drzewo z fraszki (uosobienie natu-
ry) zwraca się do przechodnia, zachęcając do wypo-
czynku w upalny dzień pod jego konarami: "Gościu, 
siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie, Nie dojdzie 
cię tu słońce, przyrzekam ja tobie.. A ja swym cichym 
szeptem sprawić umiem snadnie, Że człowiekowi 
łacno słodki sen przypadnie..". 

 
Opis ten to metafora błogości, jakiej człowiek mo-

że doznać w kontakcie z naturą, gdzie znaleźć on 
może nie tylko cień, ale i odpoczynek dla zmysłów, 
który zapewniają chłodny wiatr i śpiew ptaków. Sie-
dząc pod drzewem można przyglądać się pszczołom, 
które zbierają miód, a tym samym obserwować przy-
rodę. Tekst ten oddaje harmonię panującą w naturze, 
a także w relacjach łączących człowieka z przyrodą. 
W zasadzie był to często powracający wątek w twór-
czości poety z Czarnolasu, który wielokrotnie pod-
kreślał zalety życia na wsi, mimo że prostego i cza-
sem trudnego, dającego wiele radości. Widoczne są 
tu wpływy filozofii stoickiej, która zalecała poprzez 

podtrzymywanie spokoju ducha, także odkrywanie 
pewnego ładu w przyrodzie.  

Naturą zajmowali się różni twórcy na przestrzeni 
wielu epok, jednak niezwykle istotnym dla jej opisu 
okresem był wiek XIX. W tym aspekcie zwłaszcza 
wyróżnił się przypadający na jego pierwszą połowę 
Romantyzm, będący jednym z ważniejszych prądów 
literackich w historii polskiej literatury. Towarzyszy-
ły mu nie tylko wybujałe uczucia patriotyczne, w 
Romantyzmie to właśnie przyroda odgrywała bardzo 
dużą rolę, nierzadko występując na pierwszym pla-
nie, co jest dowodem na to jak dużym źródłem inspi-
racji była dla twórców tej epoki. Często w utworach 
literackich pokazywano kult natury, przeciwstawio-
nej cywilizacji, która niekoniecznie daje człowiekowi 
szczęście i poczucie bezpieczeństwa. 

Poetyckie obrazy przyrody często pojawiały się u 
Mickiewicza, np. w „Sonetach krymskich", zwłaszcza 
w otwierającym cykl utworze „Stepy akermańskie". 
Podróż przez step, który jest bezdrzewną formacją 
roślinną, nieco przypominającą łąkę, przyrównano 
do morskiej podróży: „Wpłynąłem na suchego prze-
stwór oceanu, Wóz nurza się w zieloność i jak łódka 
brodzi, Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powo-
dzi, Omijam koralowe ostrowy burzanu... Słyszę, kędy 
się motyl kołysa na trawie, Kędy wąż śliską piersią 
dotyka się zioła. W takiej ciszy — tak ucho natężam 
ciekawie...". Jest to opis podróży człowieka zagubio-
nego gdzieś pośród wszechobecnej, niemającej końca 
zieloności. Ten nastrojowy obraz pokazuje jak przy-
roda może wpływać na stan uczuć artysty.  

Również w "Panu Tadeuszu" przyroda jest inte-
gralnym tłem dla rozgrywających się w poemacie 
wydarzeń. Twórczość Mickiewicza zabarwiona jest 
charakterystycznym kultem swojskości, zdradzając 
także dobrą botaniczną orientację poety. Pojawienie 
się motywów roślinnych w jego twórczości służy ob-
razowaniu środowiska, w którym żyje i obraca się 
człowiek:  „...Tymczasem przenoś moją duszę utęsk-
nioną, Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielo-
nych, Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnio-
nych. Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, 
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, Gdzie 
bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała, Gdzie 
panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, A wszystko 
przepasane jakby wstęgą, miedzą zieloną, na niej z 
rzadka ciche grusze siedzą...". Opis taki pozwala za-
angażować wszystkie zmysły czytelnika, pozwalające 
analizować te same elementy z wielu punktów wi-
dzenia jednocześnie. Poetyckie obrazy u Mickiewi-
cza, w „Panu Tadeuszu” to przede wszystkim po-
chwała ojczystej przyrody. 

W Romantyzmie przyroda stała się symbolem 
zjawiska żyjącego, odczuwającego, które potrafi 
współdziałać z człowiekiem i ma na niego wpływ. 
Romantycy, odkryli tzw. duszę natury, z której czer-
pali poeci, filozofowie, a także prosty lud. Poeci uwa-
żali, że człowiek i przyroda są fragmentem wszech-

Fot. 3. Pomnik Jana Kochanowskiego przed jego dwor-
kiem w Czarnolesie, który mieści obecnie muzeum poety 

Fot. K. Musiał 

Fot. 3. Pomnik Jana Kochanowskiego przed jego dwor-
kiem w Czarnolesie, który mieści obecnie muzeum poety 

Fot. K. Musiał 
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świata. Ludzie, którzy mają dobry kontakt z naturą, 
potrafią lepiej poznać samych siebie. Nawiązanie do 
natury, znajdziemy nie tylko w literaturze polskiego 
romantyzmu, ale w utworach całej Europy. 

Z kolei dla polskiego Pozytywizmu wspaniałymi 
opisami przyrody zasłynęła przede wszystkim Eliza 
Orzeszkowa w „Nad Niemnem". Powieść ta, która 
jest uważana za największe dzieło pisarki, ukazała się 
w latach 80. XIX wieku. Można w niej znaleźć liczne 
opisy nadniemeńskiego krajobrazu, pozwalające na 
wyraziste wyobrażenie sobie obrazu otwartej prze-
strzeni łąk i pól: „...Unosił się teraz nad tą równiną 
łagodny smętek natury, omdlewającej z wolna i z 
wdziękiem. Na spasionych miedzach, gładkich i pu-
stych, zaledwie gdzieniegdzie sterczały nagie łodygi 
cykorii, ciemną czerwienią iskrzyły się bujne kity koń-
skiego szczawiu, drobne puchy kotków i żółknące 
dzięcieliny trwożnie przypadały ku stwardniałym kra-
wędziom zagonów...". Z ich pomocą pisarka podkre-
śliła piękno natury i jej silny związek z człowiekiem. 
Orzeszkowa opisuje naturę precyzyjnie, z dbałością o 
szczegóły, a także wykorzystując fachowe nazewnic-
two roślin. Było to możliwe, ponieważ autorka inte-
resowała się etnobotaniką i przez lata gromadziła 
wiedzę ludową o roślinach.  

Na przełomie XIX i XX wieku, kiedy w literaturze 
panował prąd zwany Modernizmem, powstały w wy-
niku poczucia kryzysu wartości i rozczarowania kul-
turą, nastąpiła nowa odsłona zainteresowań pier-
wotnym pięknem natury. Ale w tej przyrodzie po-
szukiwano raczej mistycyzmu, niż dopatrywano się 
powierzchownego piękna. Odkryto także mroczną, 
ciemną mistykę przyrody, tak przynajmniej widział 
ją Przybyszewski, nazywany „genialnym literackim 
deprawatorem", który doprowadził do swoistego 
wstrząsu obyczajowego i artystycznego w bardzo 
konserwatywnym wówczas Krakowie. 

W przypadającym niedługo po tym Dwudziestole-
ciu Międzywojennym, tak widziana mistyczna przy-
roda miała być symbolem przywiązania do ziemi ro-
dzinnej, jak również miejscem ucieczki dającym wy-
tchnienie, ale w pewnym sensie powodującym także 
pewnego rodzaju niepokój. W swych utworach poeci 
poświęcali wówczas miejsce także i samym ekosys-
temom łąkowym, czego przykładem jest zbiór wier-
szy Bolesława Leśmiana, pod tytułem „Łąka". Autor 
pisze: „… Niechże sen twój wędrowny zielenią poprze-
dzę! Weź kwiaty w jedną rękę, a w drugą weź miedzę, 
połóż kwiaty na rozstaju zwilżyj miedzę w tym rucza-
ju ... Już słońce mimochodem do rowu napływa, skrzy 
się łopuch kosmaty i bujna pokrzywa, jeno pomyśl że 
ci wolno kochać łątkę i mysz polną...".  

Także w obecnych czasach sławi się piękno przy-
rody, a w tym roślin łąkowych. Profesor Kozłowski, 
znany specjalista z zakresu łąkarstwa w swojej poezji 
przedstawia łąkę i występujące w niej gatunki traw i 
ziół. Pisze np. o tymotce łąkowej (Phleum pratense): 
„Tymotko, a właściwie brzanko łąkowa, miłuję Ciebie. 

Miłuję Cię nadniemeńską miłością na wzór Bohatyro-
wicza Jana. On twoje pędy umieścił w miłosnym bu-
kiecie dla Justyny Orzelskiej. Ciebie szukałem na trak-
cie wiodącym na bohatyrowicki zaścianek. Szukałem i 
znalazłem - jak Janek... Trawo dyskretnie obecna w 
traworoślach, zaroślach, na miedzach i enklawach 
śródpolnych - pozdrawiam ciebie...". A w następujący 
sposób przedstawia pięciornik gęsi (Potentilla anser-
ina): „Poznał się na Tobie Linneusz wprowadzając do 
królewskiej rodziny różowatych. Poznali się na tobie 
przyrodnicy, ceniąc oryginalność kwiatostanu i robi-
niowy kształt zielonosrebrnych liści... Poznali się na 
tobie wędrowcy, zdążając do celu śródłąkowymi wą-
skimi ścieżkami, znaczonymi płożącymi się pędami 
twojego ciała. Poznały się na tobie gęsi i okrzyknęły 
gęsim zielem... i tak podążając do domu nagle odkry-
łem gęsie srebro pod stopami. Srebro - czyli srebrnik 
pospolity - bo tak ciebie prości ludzie nazywali". 

 

Rośliny łąkowe w sztuce 

 
Sztuka jako subiektywne przeżywanie świata ze-

wnętrznego, objawiająca się w poszukiwaniu piękna, 
narodziła się u Homo sapiens, prawdopodobnie około 
30 tysięcy lat p.n.e., a za jej wykształcenie się w postaci 
myślenia abstrakcyjnego odpowiada prawa półkula 
mózgu. Stanowi ona część dorobku kulturowego 
ludzkości, spełniając różne funkcje, m.in.: estetyczne, 
społeczne, dydaktyczne czy terapeutyczne. Jedną z 
gałęzi sztuk plastycznych, obok rzeźby i grafiki, jest 
malarstwo. Rośliny w sztuce przedstawiane były z re-
guły na dwa sposoby: schematyczny i realistyczny, a 
ten drugi był cenniejszy z punktu widzenia przyrodni-
ków. W rzeźbie, jak i w malarstwie polskim różnych 
epok, można odnaleźć wiele przedstawień roślinnych, 
obejmujących między innymi rośliny łąkowe.  

W średniowieczu najważniejszym nurtem malar-
stwa było malarstwo sakralne. Związane było ono 
głównie z symboliką chrześcijaństwa, ponieważ 
sztuka tego okresu posiadała w dużej mierze wymiar 
symboliczny, tak też prezentowane były rośliny, np. 
kosaciec (Iris. sp.) czy lilia (Lilium sp.). Renesans to 
czas wielkich osiągnięć w zakresie kultury i sztuki, 
także na ziemiach polskich. Nastąpiła wówczas eks-
plozja tzw. możliwości twórczych człowieka, z tego 
okresu pochodzą doskonałe, realistyczne opisy roślin 
uprawianych i dziko rosnących. W ołtarzu Wita 
Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie występu-
je wiele motywów roślinnych. Reprezentowane są 
tam gatunki typowe dla łąk takie jak: mniszek lekar-
ski (Taraxacum officinale), ostrożeń (Cirsium sp.), 
babka lancetowata (Plantago lanceolata) i koniczyna 
(Trifolium sp.). Wiele przedstawień roślinnych poka-
zują także Arrasy Wawelskie z XVI wieku. Przedsta-
wiają one różne gatunki roślin, pochodzących z Eu-
ropy Środkowej, a także z obszaru śródziemnomor-
skiego. Barok to w dużej mierze czas powstawania 
florilegiów, czyli książek z rycinami przedstawiają-
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cymi rośliny, jednak bez ich nazwy gatunkowej i ko-
mentarza naukowego. 

Ciekawe wydają się być zwłaszcza style w sztuce 
XIX wieku, gdzie współistniały i nakładały się na sie-
bie różne prądy artystyczne. Na okres określany jako 
Romantyzm, w sztuce upatruje się początków zainte-
resowania dziką przyrodą, jako że wtedy następował 
rozwój malarstwa pejzażowego. Uważano wtedy, że 
prawdziwy obraz natury zawarty jest właśnie w ma-
larstwie pejzażowym. Na przedstawianiu natury w 
dużej mierze skupiały się także: impresjonizm, re-
alizm i secesja. Impresjonizm to przede wszystkim 
studia nad pejzażem, gdzie szczególnie istotne było 
podkreślenie roli koloru i światła. Impresjoniści ma-
lowali w plenerze i to o różnych porach dnia i roku. 
Przeciwstawiali się tym akademikom, którzy najczę-
ściej tworzyli w swoich pracowniach. Impresjonizm 
był ważny zwłaszcza dla sztuki francuskiej, ale i na 
ziemiach polskich znajdujemy artystów malujących 
w tym stylu. Jednym z reprezentantów był Włady-
sław Podkowiński, który skupiał się także na przed-
stawianiu natury. Poszukiwał on własnej wersji im-
presjonizmu, łącząc tradycję rodzimego realizmu z 
metodą malowania francuskiego malarza impresjoni-
sty Claude Moneta. Przykładem tego jest obraz 
„Dzieci w ogrodzie", znajdujący się w Muzeum Na-
rodowym w Warszawie.   

Innym prądem w malarstwie polskim, dostarcza-
jącym wielu przedstawień roślinnych był realizm. 
Podobnie jak w przypadku impresjonizmu, jego oj-
czyzną była Francja, gdzie pojawił się w drugiej po-
łowie XIX wieku. Jednak szybko został on podchwy-
cony na całym kontynencie europejskim, a na na-
szych ziemiach ważnym przedstawicielem tego stylu 
był Józef Chełmoński. Artysta ten wywodzący się ze 
zubożałej szlachty mazowieckiej, po studiach w Mo-
nachium i pobycie w Paryżu, wrócił do Warszawy by 
następnie osiąść w zakupionym dworku w Kuklówce, 
gdzie mieszkał i tworzył aż do śmierci. Malował on 
głównie sceny rodzajowe, ukazując z dużym auten-
tyzmem życie wsi polskiej i ukraińskiej oraz sceny 
myśliwskie. W realistycznych, nastrojowych pejza-
żach z wielką wrażliwością odtwarzał koloryt przy-
rody, czego dobrym przykładem wydaje się być obraz 
zatytułowany „Wiosna. Kaczeńce". 

Jednak szczególną rolę rośliny, a właściwie roślin-
ne motywy, odegrały w sztuce modernizmu. Przyro-
da była ważnym źródłem inspiracji dla artystów sece-
syjnych, którzy poświęcali uwagę ornamentyce kwia-
tów, liści i owoców. Styl ten cechowały przede 
wszystkim swobodne układy kompozycyjne, charak-
terystyczne były faliste linie oraz subtelna pastelowa 
kolorystyka, interesowano i inspirowano się także 
sztuką japońską. W Polsce głównym ośrodkiem dla 
tego prądu stał się Kraków, a najważniejszymi posta-
ciami krakowskiej secesji byli Stanisław Wyspiański 
oraz Józef Mehoffer. 

Stanisław Wyspiański jako malarz i poeta odegrał 
tutaj szczególną rolę, był uczniem Jana Matejki w 
Krakowie, nazywano go także Czwartym Wieszczem 
Polski. Pewien okres swego życia spędził w Paryżu, 
co było wówczas niezwykle popularne pośród ludzi 
związanych ze sztuką. Tam pozostawał pod dużym 
wpływem sztuki Paula Gauguina oraz drzeworytów 
japońskich. Ulubioną techniką Wyspiańskiego był 
pastel, co znajduje odzwierciedlenie w wielu wize-
runkach dzieci i portretach ludzi dorosłych. Ponadto 
chętnie zajmował się grafiką. Do technik używanych 
przez Stanisława Wyspiańskiego zaliczono także fali-
stą linię i płaską plamę. Co istotne, skupiał się także 
na motywach roślinnych, czego potwierdzeniem są 
choćby witraże i polichromie w kościele św. Fran-
ciszka w Krakowie. 

Drugim ważnym przedstawicielem tego prądu w 
sztuce był Józef Mehoffer, w którego obrazach nie 
brakuje zawiłych, płynnych linii i dekoracyjnego stylu. 
Przykładem tego może być obraz „Dziwny ogród”, 
który można obecnie oglądać w Muzeum Narodowym 
w Warszawie. Podobnie jak Wyspiański był on repre-
zentantem secesyjnej sztuki witrażowej, w której czę-
stym motywem u tego twórcy były kosaćce (Iris sp.). 
Irysy, jako że taka nazwa w języku polskim także 
funkcjonuje, to niezwykle często przedstawiane ga-
tunki roślin w sztuce różnych okresów. Należące do 
klasy jednoliściennych, są rozmieszczone na półkuli 
północnej i reprezentowane są przez wiele gatunków, 
w tym przez kilka w naszej florze łąkowej (fot. 4). 

 

Kosaćce często nazywane były "storczykami dla 
ubogich". Jednak nie jest to do końca prawdziwe 
stwierdzenie, bowiem ich barwy są często bogatsze 
od barw storczyków, co dobrze oddaje fakt, iż nazwa 

Fot. 4. Kosaciec syberyjski (Iris sibirica),  
element polskiej flory łąkowej 

Fot. K. Musiał 
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dr Kamila Musiał 
 

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa  
Rolniczego 

kwiatów wywodzi się od greckiej bogini tęczy o 
imieniu właśnie Iris 

Tematykę związaną z przyrodą, także przedstawia-
jącą motyw „łąki", podjęła w swoich pracach również 
współczesna krakowska malarka, Kinga Chromy. Na-
malowała ona całe cykle obrazów poświęcone tej te-
matyce, jak np.: „Złote łąki" lub „Kwiaty", a prace pre-
zentowane były na różnych wystawach w kraju i za 
granicą. Cykl poświęcony kwiatom obfituje w przed-
stawienia poszczególnych gatunków roślin łąkowych, 
jak np.: kosaćce (Iris sp.), śnieżyce (Leucojum sp.) i 
krokusy (Crocus sp.), co przedstawia fot. 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Złote łąki są natomiast swoistą wariacją na temat 

tego ekosystemu, przedstawiające przestrzeń i wie-
lowymiarowość budujących je zbiorowisk. Ciekawym 
wydaje się być także ostatnia seria obrazów poświę-
conych motywowi łąki, gdzie widać jakby przejście 
autorki w kierunku malarstwa bardziej abstrakcyjne-
go, jednak w pełni przedstawiającego złożoność 
struktury tego ekosystemu, pulsującego kolorami i 
kształtami. 

 

Podsumowanie 

 
Łąki, jako urokliwe, pulsujące życiem, kolorami i 

zapachami ekosystemy od dawna stanowiły inspira-
cję twórczą dla ludzi związanych ze sztukami pla-
stycznymi czy literaturą. Stały się motywem dla 
twórców wywodzących się z różnych epok literackich 

i prądów w sztuce. W ten sposób wpisały się na stałe 
do kultury naszego kraju i stanowią cenną spuściznę 
naturalną, którą należy szanować i utrzymać dla 
przyszłych pokoleń w możliwie niezmienionym sta-
nie. W dobie zmniejszania się bioróżnorodności być 
może współczesny człowiek jeszcze bardziej potrze-
buje kontaktu z naturą, niż przedstawiciele po-
przednich epok, wobec czego motywów roślinnych w 
kulturze będzie z czasem jeszcze przybywać. 
 
 

Literatura 
 

Kolbuszewski J. 2000. Dzieje motywów roślinnych w literaturze 
polskiej. Prolegomena: od średniowiecza do romantyzmu. Przyroda 
- Nauka - Kultura, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Kraków. 

Kochanowski J. Fraszki. Księgi Wtóre. Na Lipę. Wolne lektury.pl 

Kozłowski S. 2008. Pochwała łąkowego stworzenia. Poznań. 

Leśmian B. 1920. Tom poetycki "Łąka". 

Mickiewicz A. Pan Tadeusz czyli ostatni zjazd na Litwie. Wolne 
lektury.pl 

Mickiewicz A. Sonety Krymskie. Stepy akermańskie. Wolne lektu-
ry.pl 

Mitka J. 2000. Krajobraz kulturowy jako wyraz harmonii między 
człowiekiem a przyrodą. Przyroda - Nauka - Kultura, Instytut Bo-
taniki im. W. Szafera, Kraków. 

Musiał K. 2012. Rośliny lecznicze i użytkowe w kulturze wczoraj i 
dziś. Aura 11/2012. 

Orzeszkowa E. 2010. Nad Niemnem. Wydawnictwo IBIS. 

Rostafiński J. 1895. Zielnik czarodziejski to jest zbiór przesądów o 
roślinach. Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. T. XVIII. 
Akademia Umiejętności. Kraków. 

Rostafiński J. 1900. Średniowieczna historya naturalna. cz. I i II. 

Trąba Cz. 2014. Zróżnicowanie zbiorowisk trawiastych w Polsce. 
Łąkarstwo w Polsce. 17. 

Tuffelli N. 1999. Klasycy sztuki. Sztuka XIX wieku. Warszawa. 

 
Nature in Polish culture - meadow and its flora 

 

Summary: Grassland ecosystems, like meadows and pastures, are 
considered to be one of the richest phytocenoses on the Earth, as 
they are represented by about 10 000 species. In the area of the Cen-
tral Europe, time of utilizing of such vegetation by men, is estimated 
up to one thousand years. It is a period long enough to establish 
meadows as a constant theme, that has been appearing for centuries 
also in the culture of our country. In the literature and painting of 
different periods there have been seen a lasting interest in this topic. 
The aim of this paper was to consider the robust field of the connec-
tions between nature, represented by meadow and the polish cul-
ture. The main object of interest were plants that occur in this eco-
system. That subject touches on history of the relationship betwixt 
that two aspects, that accompany humans, by showing their evolu-
tion during different periods in our literature and art. 
 

 
 
 
 

Fot. 5. Obraz autorstwa Kingi Chromy  
przedstawiający krokusy na łące 

Fot. K. Musiał 
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Synantropijne zwierzęta wolnożyjące w miastach  

i osiedlach mieszkaniowych
  
 

 

 

Wprowadzenie 
 

 

Synantropijne, to takie dzikie rośliny lub zwierzęta, 
które bytują stale lub okresowo w środowiskach zan-
tropogenizowanych, jakimi są miasta i osiedla, 
względnie tereny uprzemysłowione, czyli wszędzie 
tam, gdzie człowiek mieszka i prowadzi działalność.  
Jest to niewątpliwie paradoks, gdyż dzikie zwierzęta 
na ogół boją się człowieka i wyraźnie od niego stro-
nią. Do najbardziej znanych i najłatwiej identyfiko-
wanych synantropów należą ptaki, które w aglome-
racjach miejsko-przemysłowych oraz osiedlach 
mieszkaniowych stosunkowo najłatwiej zauważyć.  

 
Ptaki synantropijne 

 
 

Najbardziej klasycznym przykładem ptasiego sy-
nantropa jest bocian biały. Jest to dużego kalibru 
ptak wędrowny, który na okres gniazdowania i wy-
prowadzania potomstwa, co trwa od wiosny aż do 
końca sierpnia, przylatuje do nas z odległej Afryki. 
Może z powodu tego, że przypisuje się bocianowi 
„przynoszenie dzieci”, cieszy się on szacunkiem i 
sympatią naszego społeczeństwa. Już C. K. Norwid 
pisał w wierszu „Smutno mi Boże” wyrażając nostalgię 
za krajem ojczystym: 

,,...Do kraju tego, gdzie winą jest dużą 
Popsować gniazdo na gruszy bocianie, 
Bo wszystkim służą... Tęskno mi, Panie…” 
Wprawdzie już grusz na miedzach zostało niewiele, 

bo zwiększyły się powierzchnie upraw dostosowując 
się do mechanizacji czynności agrotechnicznych, ale 
bocianom to nie zaszkodziło. Po prostu z polnych 
grusz przeniosły się one na dachy domów, kominy, a 
coraz częściej także na słupy sieci elektrycznych i te-
legraficznych, co jeszcze bardziej przybliżyło je do 
ludzi, którym bliskość gniazd bocianich nie tylko nie 
przeszkadza, ale nawet napawa dumą. Niekiedy nawet 
człowiek buduje gniazda, żeby zachęcić te piękne pta-
ki do zagnieżdżania się w nich, co uważane jest przez 
wielu, że to przynosi szczęście. Powszechnie też wie-
rzy się, że tam, gdzie na domu jest gniazdo bocianie 
nie uderzy piorun. Ta synantropijność bociana jest 
dość dziwna, niezrozumiała, gdyż nie wynika, jak w 
przypadku wielu innych zwierząt,  z łatwego znajdo-
wania pożywienia w pobliżu siedzib ludzkich. Bocian 

bowiem żeruje na wilgotnych łąkach i bagnach, nie-
kiedy nawet dość oddalonych od wiejskich zagród, 
gdzie najczęściej gniazduje. Nie wiadomo, co właści-
wie powoduje jego przebywanie w pobliżu ludzi.  

Drugim ptakiem synantropijnym związanym z wiej-
skimi siedliskami ludzkimi jest wróbel. Ten niewielki 
szarobury ptaszek jest najczęstszym współmieszkań-
cem naszych miast, wsi i osiedli mieszkaniowych towa-
rzyszącym nam przez cały czas, bo nie odlatuje na 
okres zimowy do cieplejszych rejonów świata, ale na 
miejscu znosi nawet silne mrozy. Związanie się wróbla 
z terenami zamieszkałymi przypisuje się, przede 
wszystkim koniom, które w miastach były dawniej bar-
dzo liczne, jako siła pociągowa w transporcie. Przy ży-
wieniu także i wróble stosunkowo łatwo mogły się wy-
żywić. Zauważana obecnie przez ornitologów tendencja 
depopulacyjna tego ptaka w aglomeracjach miejsko-
przemysłowych jest w największym stopniu spowodo-
wana motoryzacją samochodową, która wyeliminowała 
z transportu miejskiego konie. Druga przyczyna spadku 
liczebności wróbli jest ocieplanie, tynkowanie ścian 
budynków, co zmniejsza możliwość gniazdowania.  
Natomiast w miastach chińskich, podobno się nie 
uświadczy wróbli, bo wychwytane zostały na potrzeby 
kulinarne już w XIX w. U nas nie jest jeszcze tak źle, ale 
to nie znaczy, że wróbel nadal będzie człowiekowi to-
warzyszył w środowiskach życia. 

Ptakiem typowo synantropijnym związanym głów-
nie z osiedlami wiejskimi jest oknówka (Delichon 
urbicum). Ten niewielki ptak, mający około 12 cm dłu-
gości, o upierzeniu czarno-białym, zwany powszech-
nie jaskółką, trzyma się najczęściej takich zabudowań 
gospodarskich, w których przebywają zwierzęta. Na 
zewnętrznych ścianach tych budynków, zazwyczaj 
pod okapem dachu, oknówki budują gniazdo z grudek 
gliny, przylepiając je do ścian. Ponieważ lokalizują je 
zazwyczaj w pobliżu okien względnie drzwi skąd też 
otrzymały nazwę oknówka. Ta przyokienna lokalizacja 
uzasadniona jest wnikaniem owadów, a szczególnie 
much do pomieszczeń, a także wydostawaniem się z 
nich na zewnątrz. Pożywienia nie trzeba więc zbyt 
daleko szukać. Oknówka należy do ptaków wędrow-
nych. Opuszcza nasz kraj w październiku, a powraca 
w kwietniu. Darzona jest ludzką sympatią.  

Podobny do oknówki jest jerzyk (Apus apus) z 
tym, że jest nieco większy (16 cm długości), o ubar-
wieniu brązowo granatowym, matowym, jedynie z 
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wyraźnym połyskiem o odcieniu granatowym na 
grzbiecie. Białe ma tylko podgardle. U nas gniazduje 
na terenie miast i wsi. Zimuje w Afryce. Żywi się drob-
nymi owadami, wyłącznie w locie. Nigdy nie siada na 
ziemi. Lęgi odbywa w dziuplach drzew parkowych i 
rosnących na cmentarzach oraz zieleńcach. Zauwa-
żalny bywa prawie wyłącznie w locie. Jerzyk prawie 
przez cały czas może przebywać w powietrzu. Często 
uważany jest za jaskółkę, do której jest podobny, cie-
szy się dobrą opinią ludzi. Prawdopodobnie z tego 
względu, że zjada duże ilości unoszących się w powie-
trzu atmosferycznym drobnych owadów. Właściwie 
zbyt mało jeszcze wiemy dlaczego jerzyki preferują 
przebywanie na terenach zamieszkałych nawet du-
żych aglomeracji miejskich, gdyż większego zbliżania 
do człowieka właściwie unikają. Na miejsca gniazdo-
wania w miastach wybierają zazwyczaj stropodachy w 
blokach mieszkalnych.  

Z innych ptaków dość dziwnie zachowuje się gołąb 
(Columba). Niektóre jego gatunki są już od dawna 
udomowione (Columba domestica) i hodowane przez 
człowieka. Inne pozostają w stanie dzikim głównie na 
terenach wielkich aglomeracji miejskich, jak np. w 
Krakowie, Wenecji oraz prawie wszystkich innych 
miastach europejskich, gdzie ich populacje są najczę-
ściej wielotysięczne. Gnieżdżą się na strychach do-
mów i w innych zakamarkach budynków, niekiedy w 
najbliższym sąsiedztwie ludzi, gdzie najczęściej znaj-
dują pożywienie. Są ptakami osiadłymi, które nie od-
latują od nas na zimę do ciepłych krajów, ale stale po-
zostają na miejscu. Masowe występowanie dzikich 
gołębi w miastach ma zarówno pozytywne jak i nega-
tywne strony. Do tych pierwszych należy zjadanie du-
żych ilości wszelkiego robactwa, które występuje na 
terenach zabudowanych i zamieszkałych. Natomiast 
do stron negatywnych należy zanieczyszczenie od-
chodami pomieszczeń strychowych, balkonów, ze-
wnętrznych parapetów okiennych, a także pomników 
i innych budowli, w tym zabytkowych. Uważamy, że 
jednak pozytywne strony bytowania w miastach gołę-
bi przeważają nad ujemnymi, tym bardziej, że te 
ostatnie są stosunkowo przykre i niemiłe. Są też gołę-
bie pewnego rodzaju ozdobą miast, o czym najlepiej 
chyba świadczy fotografowanie się z nimi.  

W ostatnich czasach zauważyć też można zacho-
dzenie procesu synantropizacji synogarlic (Streptope-
lia decaocto). Te stosunkowo dość duże (około 27 cm 
długości) ptaki wędrowne, przypominające gołębie, 
przylatują do nas na wiosnę, żeby odbyć wylęgi i wy-
prowadzić młode i z nimi odlecieć do cieplejszych re-
jonów świata przed nadejściem pory zimowej. Gniaz-
dują przeważnie na terenach zabudowanych i za-
mieszkałych, na strychach zagłębieniach budynków w 
wywietrznikach, a nawet kominach. W czasie wysia-
dywania jaj wydają donośne głosy. Łatwo słyszalne w 
budynkach a także poza nimi, niekiedy nawet z du-
żych odległości. Bezpośredniego zbliżenia się do 
człowieka jednakże unikają. 

Kawka (Corvus monedula) to czarno-popielato 
upierzony ptak, niewiele mniejszy od gołębia, którego 
stosunkowo często spotyka się na terenach zurbani-
zowanych, a nawet zindustrializowanych. Popielata 
jest tylna część głowy, szyja i górna część grzbietu, a 
czubek głowy, skrzydła i dolna część grzbietu jest 
czarna. Jest ptakiem synantropijnym, który przez cały 
czas przebywa w miejscach swojego gniazdowania, 
niezbyt unikając stosunkowo bliskiego sąsiedztwa 
człowieka. Gnieździ się w budynkach gospodarskich 
oraz mieszkalnych, przeważnie w kominach i przewo-
dach wentylacyjnych, ale także dziuplach drzew par-
kowych i przyulicznych. Przy znalezionym pożywie-
niu, gromadzi się zazwyczaj po kilka ptaków. W czasie 
zimy, pojawiają się u nas także kawki pochodzące z 
chłodniejszych, północno-wschodnich terenów, które 
wiosną tam powracają.  

Z innych ptaków synantropijnych bytujących przez 
cały czas w naszych warunkach terytorialnych i klima-
tycznych wymienić należy: srokę, gawrona, pójdźkę, 
puszczyka i kosa. 

Sroka (Pica pica) jest dość dużym ptakiem, którego 
długość wraz z ogonem może dochodzić do 50 cen-
tymetrów. Ma upierzenie czarne i białe z metalicznym 
połyskiem skrzydeł i ogona. Sylwetkę ma charaktery-
styczną i dzięki temu łatwo rozpoznawalną nawet 
przez dzieci. Występuje zarówno na terenach otwar-
tych i śródpolnych zadrzewieniach, ale najczęściej na 
drzewach rosnących na wsiach i w miastach (parki, 
zieleńce, ogrody itp.). Ludzi nie tylko nie unika, ale 
nawet niezbyt się boi. Przylatuje na balkony, werandy, 
tarasy, a nawet przy otwartych oknach i drzwiach 
wchodzi do domów. Ma to miejsce szczególnie wtedy, 
gdy zobaczy w mieszkaniu drobne, błyszczące szcze-
gólnie metalowe przedmioty na przykład: obrączki, 
kolczyki, spinki do koszul, małe łyżeczki do herbaty 
czy kawy, metalowe guziki i inne. Wtedy chwyta je 
dziobem i ucieka z nimi do gniazda. Stąd też w języku 
potocznym nazywana jest złodziejką. Jest nawet opera 
„Sroka złodziejka” napisana i skomponowana mu-
zycznie przez Rossiniego. Gniazduje w koronach 
drzew. Gniazda buduje z chrustu, czyli suchych gałą-
zek. Żywi się robakami, nasionami, ślimakami, owo-
cami i padliną, zjadając je w dużych ilościach, a tym 
samym oczyszczając z nich środowisko. Jest też groź-
na dla młodych ptaków innych gatunków. Czasem 
nawet atakuje młode kurczęta. 

Gawron (Corvus frugilegus) to duży, czarny ptak z 
białawym upierzeniem wokół dzioba. Na terenach zur-
banizowanych występuje nader często i w dużych sta-
dach. Znany z dużej żarłoczności wszystkiego robac-
twa, drobnych gryzoni, padliny oraz nasion i resztek 
roślinnych, często przebywa na wysypiskach odpadów 
komunalnych, gdzie znajduje pożywienie. Gniazduje na 
drzewach. Buduje gniazda z chrustu w górnych czę-
ściach koron. Do miejsca gniazdowania powraca każ-
dego dnia przez cały rok. Wydaje głośny, chrapliwy 
niemiły głos „kra kraa”. Prawdopodobnie z tego też 
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względu nie cieszy się sympatią ludzi, pomimo, że w 
środowisku przez zjadanie padliny oraz gnijących resz-
tek pożywienia odgrywa pozytywną rolę higienizującą. 

Puszczyk  (Strix aluco), jest gatunkiem sowy naj-
liczniej u nas występującej ze wszystkich innych sów. 
Część jego populacji przystosowała się do bytowania na 
obszarach zabudowanych i zamieszkałych przez czło-
wieka, gdzie występują wysokie drzewa, na przykład na 
cmentarzach, w parkach i ogrodach. Gniazduje na 
drzewach, wysokich wieżowcach, szczelinach i wnę-
kach murów, poddaszach i strychach, gdzie przebywa 
przez cały rok. Żywi się drobnymi gryzoniami, których 
w terenach zamieszkałych przez ludzi na ogół nie bra-
kuje, a także płazami i małymi ptaszkami. Poluje nocą, 
a w dzień śpi przyciśnięty do pnia lub muru, przez co 
nie jest widoczny. Jest ptakiem dość dużym, dochodzą-
cym do 38 centymetrów długości. W środowisku swo-
jego występowania ma duże znacznie, gdyż przyczynia 
się do redukcji drobnych gryzoni. Jak wszystkie sowy 
nie cieszy się jednak sympatią mieszkańców. 

Pójdźka (Athene noctua) jest nieco mniejszą sową 
od puszczyka. Jej długość dochodzi do 24 centyme-
trów. W terenach zabudowanych występuje w kępach 
wysokich drzew, w parkach, ogrodach i nekropoliach. 
Aktywne życie prowadzi nocą. Żywi się myszami, ma-
łymi ptakami, żabami i jaszczurkami, dżdżownicami i 
pająkami, które w ciemnościach łatwo postrzega. Jest 
ptakiem osiadłym, pozostającym u nas przez cały rok. 
W czasie nocnych polowań wydaje charakterystyczne 
głosy, wśród których ludzie słyszą także słowo „pójdź”, 
które dla słyszącego miałoby oznaczać przepowiada-
nie śmierci. Z tego też względu pójdźka nie jest lubia-
na, gdyż postrzegana jest jako ptak złowróżbny. Nie-
stety populacja pójdźki w aglomeracjach miejskich 
zaczyna się zmniejszać ze szkodą dla środowiska. 
Prawdopodobnie przyczyną tego jest wzrost stężenia 
spalin samochodowych w powietrzu atmosferycznym. 

Kos (Turdus merula) jest średniej wielkości (25 cm) 
czarno upierzonym ptakiem, z żółtym dzióbkiem i żół-
tą otoczką oka. Należy do ptaków śpiewających. Wyda-
je melodyjne dźwięki, przechodzące niekiedy w jazgo-
tliwy wrzask. Większość jego populacji bytuje u nas 
przez cały rok, a część nadal odbywa wędrówki do cie-
plejszych krajów Europy na sezon zimowy. Wędrują-
cych kosów jest tym więcej, im kraj jest dalej wysunięty 
na północ i wschód kontynentu europejskiego. Dawniej 
był ptakiem leśnym. Obecnie przebywa głównie na ob-
szarach zurbanizowanych. Gnieździ się na drzewach 
oraz w żywopłotach w parkach i zieleńcach. Odbywa 
dwa lęgi w roku. Żywi się robakami, dżdżownicami, 
ślimakami oraz jagodami. W czasie zimy staje się mniej 
ruchliwy. Człowieka niezbyt się boi. 

Szpak (Sturnus vulgaris) przypomina wielkością 
kosa z tym, że ma czarne upierzenie z białymi plam-
kami rozsianymi miejscowo po całym ciele. Od niego 
pochodzi określenie szpakowaty w odniesieniu do 
ludzi. Wydaje z siebie świergot przeplatany gwizdami 
i trzaskami. Z powodzeniem naśladuje też głosy in-

nych ptaków śpiewających. Gniazduje w dziuplach 
drzew, w parkach, ogrodach i na cmentarzach. Jego 
pożywieniem oprócz drobnych zwierząt są także owo-
ce, nasiona kukurydzy, zbóż oraz jagody. W ich zbio-
rach powoduje to niekiedy dotkliwe straty, bowiem 
często stada szpaków są bardzo liczne.  

Spotyka się też takie ptaki, u których synantropij-
ność występuje sezonowo. Należy do nich sikora 
uboga (Parus palustris), bogatka (Parus major) oraz 
sosnówka (Parus ater). Wszystkie te sikorowate, 
drobne,  piękne ptaszki, występują zazwyczaj na tere-
nach leśnych, ale w czasie zimy przenoszą się w pobli-
że siedzib ludzkich znajdujących się nawet na terenie 
dużych miast. Powodem tych zmian terytorialnych 
jest przede wszystkim brak dostatecznych ilości po-
żywienia w zasypanych śniegiem interiorach leśnych. 
Trzeba więc przenieść się w pobliże domów do wsi i 
miast, gdzie znalezienie pożywienia jest w tym czasie 
łatwiejsze. Wygłodniałe sikorki, nie tylko pojawiają się 
w pobliżu domów nie bojąc się ludzi, ale nawet dają 
znać o swojej obecności. W okno naszych mieszkań 
stukają natarczywie dzióbkami, żeby zwrócić na siebie 
uwagę domowników i dostać coś do zjedzenia, np. 
chleb, kaszę, ziarna zbóż albo też kawałek słoniny, 
którą rozdziobują z dużym zaangażowaniem. Nie 
przestają się pożywiać nawet wtedy, gdy poprzez szy-
bę przygląda się ich słoninowej uczcie człowiek. Po-
żywienie pobierają również z karmników dla ptaków, 
a także z innych miejsc, gdzie tylko mogą go znaleźć. 
Im zima jest bardziej mroźna i śnieżna tym sikorki są 
łatwiej zauważalne i natarczywe. Wraz z nadejściem 
wiosny sikorki wracają do lasu, gdzie pozostaną do 
końca letniego półrocza. W tym wypadku nie trudno 
stwierdzić, że przyczyną tej zimowej synantropijności 
jest przede wszystkim brak pożywienia na obszarach 
leśnych, a możliwość jego znalezienia na terenach za-
budowanych i zamieszkałych. Sezonowa synantropij-
ność jest dla omawianych ptaków szansą przetrwania.  

Synantropijność występuje również u niektórych 
ptaków wodnych. Synantropijntmi ptakami wodnymi 
są lub stają się, można powiedzieć na naszych oczach: 
łabędź niemy, kaczka krzyżówka, mewa śmieszka, 
mewa srebrzysta oraz łyska. Coraz powszechniej za-
siedlają one na stałe wody otwarte, występujące na 
terenach zurbanizowanych. 

Łabędź niemy (Cygnus olor) to jeden z najwięk-
szych ptaków wodnych. Jego długość dochodzi do 160 
cm. Upierzony jest całkowicie na biało. Środowiskiem 
jego życia są wody otwarte rzek, jezior, zbiorników 
wodnych i stawów. Dawniej na zimę odlatywały do cie-
plejszych rejonów Europy południowej, gdzie wody nie 
zamarzają. Obecnie coraz więcej osobników pozostaje 
u nas na okres zimowy. Gniazda budują z trzciny, pałki 
wodnej i innych roślin higrofilnych, tworząc kopiec na 
brzegach w pobliżu wody. Na okres zimy przemiesz-
czają się w pobliże terenów zamieszkałych, gdzie jest 
więcej pożywienia. Na Wiśle w Krakowie podczas zimy 
gromadzą się setki łabędzi. Gdy Wisła zamarza są one 
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unieruchomione lodem i wiele z nich ginie. Ratuje je 
najczęściej straż pożarna, wydobywając je z lodu i do-
żywiając w czasie zimy. W lecie dobrze się czują nawet 
na sadzawkach miejskich. Nie boją się ludzi. 

Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos) jest też 
dużym ptakiem o długości dochodzącej do 60 cm. 
Upierzenie ma brązowo nakrapiane, a na głowie zie-
lone połyskliwe. Zasiedla stojące i wolno płynące wody 
nawet w aglomeracjach miejsko-przemysłowych, 
gdzie bytuje obecnie przez cały rok. Żywi się roślinno-
ścią wodną, nektonem, owadami i pożywieniem do-
starczanym przez ludzi, co umożliwia jej przetrwanie 
zimy. Nie boi się ludzi znajdujących się nawet w nie-
wielkiej od niej odległości. 

Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) i 
mewa srebrzysta (Larus argentatus) to średniej wiel-
kości ptaki wodne o długościach około 55 i 60 cm. 
Występują na przybrzeżnych wodach Bałtyku, jezio-
rach i dużych rzekach. W okresie zimy przenoszą się 
do portów i na wysypiska odpadów komunalnych, 
gdzie mają więcej pożywienia. Gniazdują na wybrze-
żach i brzegach rzek i jezior. Towarzyszą też człowie-
kowi przy ubojniach i zakładach mięsnych, co świad-
czy o ich synantropizmie. 

Łyska (Fulica atra) to średniej wielkości (37 cm dłu-
gości) ptak wodny, czarno upierzony z białym dziobem, 
który dawniej trzymał się z dala od ludzi, a obecnie 
znacznie się do nich przybliża zasiedlając niewielkie 
nawet akweny na terenach miast gdzie najczęściej jest 
dożywiany przez ludzi chlebem i resztkami jedzenia. 

 

Inne zwierzęta synantropijne  
 

Oprócz ptaków są również inne zwierzęta synantro-
pijne, które preferują zadomowianie się w terenach 
zurbanizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie czło-
wieka, chociaż dalej prowadzą dziki tryb życia. Są to 
głównie gryzonie, a szczególnie szczury, myszy, wie-
wiórki, a także jeże, łasice, kuny a nawet niektóre węże, 
co ma szczególne miejsce w cieplejszych strefach kli-
matycznych. Najbardziej z nich odrażające są szczury i 
myszy, które gnieżdżą się w piwnicach budynków 
mieszkalnych, a nawet pomieszczeniach zamieszkiwa-
nych przez ludzi. Są niebezpieczne, ponieważ roznoszą 
groźne choroby, przegryzają i niszczą ściany budyn-
ków, zjadają żywność przeznaczoną dla ludzi, zanie-
czyszczają odchodami pomieszczenia magazynowe, a 
niekiedy nawet mogą zaatakować człowieka.  

Najprzyjemniejsza z synantropijnych gryzoni jest 
wiewiórka, która występuje w miejskich parkach, 
zieleńcach, na cmentarzach i drzewach przyulicznych. 
Szybko się porusza po gałęziach, a także dalekimi 
skokami pokonuje istniejące pomiędzy drzewami od-
ległości. Do człowieka zbliża się w taki sposób, że 
bezpośrednio do jego rąk przychodzi po orzechy. Jest 
zwierzątkiem bardzo ładnym i powszechnie lubianym 
przez ludzi. 

 

Przyczyny synantropijności 
 

 

 Główną przyczyną synantropizmu zwierząt dziko 
żyjących na terenach zurbanizowanych, są – jak już 
wspomnieliśmy – większe możliwości znalezienia 
pożywienia. Ale, że nie zawsze tak jest, najlepiej o tym 
świadczy bocian. Miasta przyciągają na swoje tereny 
zwierzęta korzystniejszymi warunkami klimatycznymi. 
Wiadomo z prowadzonych badań meteorologicznych, 
że w miastach są na ogół wyższe temperatury 
powietrza, niż na terenach niezabudowanych. Są one 
pewnego rodzaju wyspami ciepła. Ma to znaczenie 
szczególnie w zimowej porze roku. Zdecydowana 
bowiem większość zwierząt wyraźnie preferuje 
temperatury cieplejsze. Zwierzęta  synantropijne, a 
szczególnie ptaki, zadomowiają się w miastach 
współczesnych głównie z tego powodu, że jest tam 
wielokondygnacyjne, wysokie budownictwo, na którym 
ptaki chętnie się usadawiają czując się mniej zagrożone 
i skąd mają większy zasięg widzenia. Można też 
zauważyć u wielu zwierząt zmniejszenie się strachu 
przed człowiekiem, co wynika z większego zbliżania się 
do ludzi i nie doznawania z ich strony większego 
zagrożenia. Oprócz wyszczególnionych przyczyn 
procesu synantropizacji mogą być także i inne, które 
dotychczas nie zostały przez naukę poznane. 

  

Pozytywy i negatywy synantropizacji zwierząt 
 

Do stron dodatnich synantropizacji wolnożyjących 
zwierząt w terenach zamieszkałych zaliczyć należy 
niewątpliwie bliższe ich poznanie przez mieszkańców, 
co wiąże się ewidentnie z poszerzeniem wiedzy przy-
rodniczej. Ludzie na ogół lubią obserwować zwierzęta i 
poznawać ich zachowania w różnych sytuacjach. Czer-
pią też z tego wiele przyjemności i satysfakcji, gdyż ob-
serwacja zwierząt jest ciekawa, pouczająca i bardzo 
przyjemna. I to jest niewątpliwie dodatnia strona sy-
nantropizacji. Inną korzyścią omawianego procesu jest 
dodatni wpływ synantropijnych zwierząt na środowi-
sko. Odnosi się to szczególnie do ptaków, o czym już 
wcześniej wzmiankowano. Ptaki bowiem w znacznym 
stopniu redukują populację szkodliwych owadów, ro-
baków i gryzoni, przyczyniając się przez to do zwięk-
szenia równowagi biologicznej w środowisku przyrod-
niczym aglomeracji miejsko-przemysłowych.  Żywią się 
też padliną, przez co przyczyniają się do higienizacji 
środowiska, nie dopuszczając w ten sposób do gnicia i 
skażenia gleby i wody drobnoustrojami chorobotwór-
czymi. Higienizacyjną w tym względzie rolę spełniają 
nawet myszy i szczury, chociaż same są roznosicielami 
groźnych chorób. Ptakom zawdzięczmy również poja-
wianie się w różnych miejscach drzew i krzewów, a 
szczególnie pestkowych, jak: tarnina, czeremcha, głóg, 
śliwa, grusza, jabłoń, czarny bez i wiele innych, gdyż 
niestrawione pestki, przechodzą przez ich przewód 
pokarmowy i wraz z odchodami trafiają do gleby, gdzie 
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mogą kiełkować i rosnąć. Takie zwierzęta jak wiewiórka 
też przyczyniają się do rozprzestrzeniania niektórych 
drzew i krzewów, chociaż na innej zasadzie. Orzechy, 
na które nie mają już ochoty zakopują w ziemi, żeby je 
mieć na później, kiedy będą głodne. Nie zawsze jednak 
je znajdują. W ten sposób niewykorzystane konsump-
cyjnie przez wiewiórki orzechy, zaczynają rosnąć i roz-
wijają się. Do pozytywnych oddziaływań synantropij-
nych ptaków na terenach zamieszkiwanych należy też 
ograniczenie występowania owadów latających, a 
zwłaszcza much i komarów, które swą dokuczliwością 
utrudniają człowiekowi życie. Bez synantropijnych pta-
ków byłoby ono jeszcze trudniejsze. 

Do negatywnych oddziaływań zwierząt synantropów 
na terenach zamieszkałych należy niewątpliwie zanie-
czyszczenie odchodami, szczególnie odnosi się to do 
ptaków, których odchody pozostawione obficie na 
drzewach, budynkach, balkonach, pomnikach, ławkach 
są stosunkowo najłatwiej zauważalne. Zdarza się nawet, 
że trafiają bezpośrednio na człowieka. Im większe są 
populacje ptaków synantropijnych, tym odchodów pta-
sich jest więcej i są bardziej uciążliwe. Tak jest na przy-
kład z populacją gołębi w Krakowie, która liczy kilka-
dziesiąt tysięcy i pozostawia bardzo duże ilości odcho-
dów, stanowiących niemiłą rzeczywistość. W aglome-
racjach urbarialnych populacje niektórych ptaków, a 
zwłaszcza gołębi są zazwyczaj bardzo duże. Wynika to, 
przede wszystkim stąd, że pożywienia im nie brakuje. 
Przeważnie bowiem są one dożywiane przez ludzi. W 
naturalnych warunkach do tego rodzaju gradacji popu-
lacyjnych dochodzi rzadko, bo też nadmiar pożywienia 
występuje stosunkowo rzadko, a to ono w głównej mie-
rze decyduje o liczebności populacji. Podobnie jest tak-
że z populacjami gryzoni, których liczebności uzależ-
nione są głównie od podaży pożywienia. Przy dużych 
populacjach gryzoni zwiększa się też ryzyko zachoro-
walności na choroby zakaźne, które przenoszą gryzo-
nie. Nie chcąc dopuścić do nadmiernego zwiększenia 
się liczebności populacji szczurów, co pewien czas 
przeprowadza się tak zwaną deratyzację, czyli odszczu-
rzanie. Deratyzację przeprowadza się albo przy pomocy 
trujących środków chemicznych, metodami biologicz-
nymi zakażając je chorobami powodującymi śmierć 
(dawniej używano w tym celu kotów), albo też prowa-
dząc walkę mechaniczną używając odpowiednich puła-
pek. Ujemną stroną zwierząt synantropijnych, a szcze-
gólnie niektórych ptaków są wydawane przez nie 
dźwięki. Niemiłe dla ucha jest na przykład krakanie 
wron i gawronów wydających ochrypłe i szorstkie głosy, 
których wiele ludzi po prostu nie znosi. Także grucha-
nie gołębi i synogarlic o wczesnej rannej porze może 
być niepożądane, bo budzi ze snu. Populacje innych 
zwierząt nie są już tak dokuczliwe i łatwiej je znieść. 

 

Człowiek a zwierzęta synantropijne 

 

Człowiek do zwierząt synantropijnych, występują-
cych na terenach zamieszkałych powinien mieć sto-

sunek pozytywny. Wyjątkiem pod tym względem 
mogą być duże populacje takich gryzoni jak szczury i 
myszy, które wymagają ze strony człowieka ingeren-
cji redukujących ich liczebność. Specjalnego znacze-
nia nabierają ptaki, ponieważ wszystkie są pod 
ochroną i nie należy w żadnym wypadku w ich popu-
lację ingerować, chociażby nawet przynosiły szkody 
gospodarcze i powodowały rozmaite uciążliwości, jak 
na przykład zanieczyszczenia ptasim pomiotem, wy-
dawanie nieprzyjemnych głosów, przenoszenie pta-
siej grypy oraz innych szkodliwych oddziaływań. 
Okazuje się bowiem, że prawdopodobnie korzyści z 
ptaków i tak są większe, niż ujemne następstwa ich 
obecności w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. 
Można natomiast przestać ptaki dożywiać, żeby 
ograniczyć gradacyjny wzrost ich populacji.  Zwie-
rzęta synantropijne egzystujące na terenach za-
mieszkiwanych powinny być identycznie traktowane 
jak dzikie zwierzęta niesynantropijne występujące na 
terenach niezamieszkiwanych przez ludzi. Nie wolno 
na zwierzęta synantropijne polować, straszyć, zasta-
wiać sidła, szczuć psami, niepotrzebnie przepędzać 
w inne miejsca itp. Ptakom nie powinno się niszczyć 
gniazd, wycinać drzew nie tylko z gniazdami, ale też 
obsiadywanych przez ptaki. Nie należy także zmie-
niać istniejącego środowiska przez orkę, meliorację, 
odkrzaczanie, zalesiania itp. Synantropizacja i prze-
mieszczanie się dzikich zwierząt na tereny zurbani-
zowane jest procesem zachodzącym samoczynnie, 
zamieszkujący te tereny człowiek musi się więc na-
uczyć koegzystować z występującymi na tym terenie 
zwierzętami. W przeciwnym razie postępować bę-
dzie proces degradacji środowiska spowodowany 
zmniejszaniem się różnorodności biologicznej istnie-
jącego ekosystemu, co nieuchronnie prowadzi do 
katastrofy ekologicznej. 

 
Synanthropic animals living in towns  

and housing estates 
 

Summary: The paper presents the reasons for synanthropic 
wildlife in urban areas, as well as its positive and negative effects 
on human life and its environment. In conclusion the authors 
point out that synanthropic and the movement of wild animals 
in urban areas is a process that occurs spontaneously. The peo-
ple living in these areas have to learn how to co-exist with that 
animals in  the urban area. Otherwise the process will proceed 
environmental degradation caused by the depletion of the bio-
diversity of the existing ecosystem, which inevitably leads to 
environmental disaster. 
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Fot. 1. Włókna azbestu 
Źródło: wikipedia.org 

 

 

Justyna Bernat 
 

Azbest – dobrodziejstwo, czy niebezpieczeństwo?
 

 

 
 

 

Szczucin to malownicza gmina położona w powiecie 
dąbrowskim, województwa małopolskiego, w Kotlinie 
Sandomierskiej, nad Wisłą, pomiędzy ujściami Dunajca 
i Wisłoki do Wisły. Liczy 13653 mieszkańców, a średnia 
gęstość zaludnienia wynosi 114 osób/km2.  
 Azbest – włókniste materiały występujące naturalnie 
w przyrodzie. Od tysięcy lat jest znany oraz wykorzy-
stywany przez człowieka. Posiada bardzo niskie prze-
wodnictwo elektryczne oraz cieplne, jest materiałem 
dźwiękochłonnym, bardzo łatwo łączy się z tworzywa-
mi sztucznymi oraz cementem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Problem azbestu w gminie Szczucin pojawił się wraz 
z budową Zakładu Wyrobów Azbestowo-
Cementowych, czyli w październiku 1955 r. Uroczyste 
uruchomienie zakładu nastąpiło już 4 lata później – 20 
lipca 1959 r. Jako pierwsza wykorzystywana była linia 
technologiczna, na której produkowane były rury azbe-
stowe. W następnych latach powstały 3 linie technolo-
giczne, na których produkowano płyty azbestowo-
cementowe oraz kolejna linia technologiczna do pro-
dukcji rur. Na początku swej działalności zakład za-
trudniał 300 osób oraz wytwarzał płyty eternitowe, rury 
ciśnieniowe oraz rury azbestowo-cementowe, tak po-
pularne wówczas w całym kraju. Służyły one jako prze-
wody wentylacyjne oraz zsypowe. Również pustaki 
azbestowo-cementowe cieszyły się wtedy dużym po-
wodzeniem. Już po kilkunastu latach działalności 
ZWAC zmienił nazwę na Przedsiębiorstwo Materiałów 

Izolacji Budowlanej „Izolacja” w Szczucinie. Poprzednia 
nazwa źle się kojarzyła i odstraszała klientów, głównie 
przez użycie słowa „azbestowo”, dlatego też została 
zmieniona. Z tego można wywnioskować, że dyrekcja 
tego zakładu dobrze wiedziała jakim zagrożeniem dla 
człowieka jest azbest. W latach 90. XX wieku działal-
ność zakładu była zagrożona, ponieważ przeprowadza-
ne kontrole wykazywały bardzo duże zagrożenie dla 
zdrowia i życia pracowników, ale nie tylko. Duże za-
niepokojenie mieszkańców gminy wzbudziła emisja 
pyłów do powietrza. Pracownicy chcieli nadal praco-
wać, nie zdawali sobie bowiem sprawy, jakie niebezpie-
czeństwo im grozi, ale również obawiali się, że po 
ewentualnym zamknięciu zakładu nie mieliby innej 
pracy na lokalnym rynku pracy.  

Do roku 1959 w ZWAC wyprodukowano ogromne 
ilości nie tylko samego azbestu, ale również odpadów 
produkcyjnych. Do 1970 roku w Szczucinie wybudowa-
no zakładowe bloki mieszkalne. Na parterze jednego z 
bloków, w centrum Szczucina powstały lokale gastro-
nomiczne i handlowe. W blokach tych najczęściej 
mieszkali pracownicy ZWAC, ale również nauczyciele, 
lekarze, milicjanci. Pracownicy ZWAC pochodzili z 
okolicznych wiosek, porównywali swój standard życia 
do poprzedniego, i uważali, że dzięki pracy i nowym 
mieszkaniom ich życie stało się lepsze. Do 1993 roku w 
zakładzie tym przerobiono 350 tys. ton azbestu, z czego 
aż 65 tys. ton azbestu niebieskiego – krokidolitu, który 
jest długowłóknistą oraz najbardziej szkodliwą odmia-
ną tego materiału.  

W latach 60-80. XX wieku materiał odpadowy był 
udostępniany mieszkańcom, którzy bardzo chętnie 
stosowali go do utwardzania oraz stabilizacji na-
wierzchni wokół swoich domów. U pracowników 
ZWAC w latach 80 XX wieku wykryto dużą liczbę za-
chorowań na azbestozę. Liczba osób zawodowo kon-
taktujących się z azbestem od momentu otwarcia za-
kładu do połowy lat 90. wyniosła około 2600 osób, z 
czego aż 300 zmarło. W samym Szczucinie udokumen-
towano 80 przypadków osób chorych na azbestozę, z 
czego 71 było śmiertelnych. Jednak nie tylko pracowni-
cy zakładu byli narażeni na niebezpieczeństwa związa-
ne z pyłem azbestowym. Również ich domownicy. 

Pył przenoszony był do miejsca zamieszkania pra-
cujących tam osób na ciele, odzieży roboczej czy 
włosach. Ponadto włókna azbestu wraz z filcem 
przypominały wełnę, przez co doskonale nadawały 
się na materiał do wykonywania swetrów.  
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Tabela 1. Odsetek zgonów na 1000 mężczyzn w gminie Szczucin w latach 1975-1996 

Fot. 2. Usuwanie azbestu 
Źródło: wolniodazbestu.pl 

 
 

 
Wykonywano również narzuty na łóżka, ze zuży-

tych pasów transportera pochodzących z maszyny 
produkcyjnej wykonywano wykładziny na podłogę. 
W latach 1987-2006 wśród mieszkańców gminy 
Szczucin odnotowano 73 przypadki osób chorych na 
międzybłonniaka opłucnej. W roku 1993 odbył się 
pogrzeb 30-letniej kobiety, która nigdy nie pracowała 
w Zakładzie Wyrobów Azbestowo-Cementowych, 
jednak przyczyną jej zgonu był właśnie azbest, który 
pochodził z atmosfery. Odsetek zgonów z powodu 
chorób, których przyczyną – jak się przypuszcza – 
był azbest prezentuje tabela 1. 

Już od 1996 roku władze gminy, wojewoda tar-
nowski oraz środowiska medyczne zrealizowały 
grant KBN pn. „Opracowanie programu realizacji w 
zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców miasta i 
gminy Szczucin z uwzględnieniem ryzyka zdrowot-
nego wynikającego z zanieczyszczenia środowiska 
azbestem”. Wyniki badań w tym czasie wykazały na-
wet 50-krotne przekroczenia norm stężenia respira-
bilnych włókien azbestu (występujących w trwałej 
postaci w powietrzu oraz mające przedostać się w 
wdychanym powietrzu do pęcherzyków płucnych). 
Początkowo władze gminy skupiły się na wydawaniu 
broszur i ulotek, które informowały jak szkodliwy 
wpływ na zdrowie ma azbest oraz o sposobach mi-
nimalizowania azbestu. Organizowano wycieczki 
profilaktyczne dla dzieci. Zorganizowano również 
program edukacji ekologicznej obejmujący informa-
cje jak bezpiecznie postępować z azbestem. Władze 
starały się również zabezpieczyć odpady azbestowe 
w miejscach, gdzie występowało największe zagroże-
nie nimi, m.in. na boiskach szkolnych czy chodni-
kach. W tamtym czasie gmina Szczucin zyskała mia-
no miejsca, którego cechami jest klęska ekologiczna.  

Od 2004 roku gmina Szczucin uczestniczy  
w 4 programach, które przede wszystkim skupiały się 
na usuwaniu skutków szkodliwego oddziaływania 
azbestu na środowisko. Programy współfinansowane 
były ze środków finansowych Unii Europejskiej. 
Dzięki projektowi realizowanemu w ramach Progra-
mu SAPARD w gminie Szczucin wykonano odwod-
nienie drogi, 76 mb przepustów, 2256 mb rowów 
oraz nawierzchnię asfaltową na długości 2155 mb 
drogi o powierzchni 10646 m2. 

 
 

 
Drugim programem, z którego środki pomogły gmi-
nie Szczucin w usuwaniu azbestu był Zintegrowany 
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
(ZPORR). Program ten na terenie gminy Szczucin 
przyczynił się do remontu dróg (a tym samym usu-
waniu odpadów azbestowych) o łącznej długości 
7475 mb. Kolejnym programem realizowanym w ro-
ku 2010 był Małopolski Regionalny Program Opera-
cyjny (MRPO). Dzięki temu programowi na terenie 
gminy Szczucin zabezpieczono odpady azbestowe na 
32 odcinkach dróg, o powierzchni 27 725 m2 i długo-
ści 9329 mb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kolejnym i ostatnim projektem finansowanym ze 
środków zewnętrznych, w którym bierze udział gmina 
Szczucin jest Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. 
Finansuje on demontaż i bezpieczne składowanie azbe-
stu oraz wyrobów zawierających azbest z obszaru wo-
jewództwa małopolskiego. Jest to program 4-letni, któ-
ry obejmuje następujące działania: 
– usuwanie pokryć dachowych, które zawierają 

szkodliwy azbest, 
– zbiórka zdemontowanych pokryć oraz azbestu  z 

posesji, 
– transport materiałów na odpowiednio przygoto-

wane składowiska, 
– zakup nowego pokrycia dachowego dla najuboż-

szych. 

Przyczyna zgonu 
Lata  

1975-1984 1985-1989 2990-1996 

Choroby układu oddechowego (460-519) 0,44 0,24 0,25 

Choroby układu krążenia (390-459) 3,56 3,19 3,56 

Nowotwory układu trawiennego (150-159) 0,65 0,43 0,42 

Nowotwory płuca (162) 0,43 0,58 0,78 

Źródło: Ks. Czesław Sołtys, Kościół wobec godności pracy w kontekście ekologicznym, Mała Poligrafia Redemptorystów, Tuchów 2007 
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Projekt ten na terenie gminy Szczucin realizowany 
jest poprzez nakłanianie do usunięcia z posesji miesz-
kańców oraz zdeponowanie na składowisko takich 
odpadów niebezpiecznych, które zawierają w swym 
składzie 20770 mg azbestu. W projekcie zostały prze-
widziane również działania edukacyjne i promocyjne. 

W ramach pierwszego dofinansowania w roku 2004 
ze środków województwa małopolskiego, Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiG) oraz EkoFunduszu na terenie gmi-
ny Szczucin wykonano kanalizację opadową o długo-
ści 4179,00 mb, wykonano nawierzchnię z mieszanek 
mineralno-bitumicznych o powierzchni 14142,00 m2 
(3216 mb), wykonano również pobocza 438,42 m2, re-
mont odwodnienia powierzchniowego 455,00 mb oraz 
zjazdy z dróg głównych na boczne 1066,00 m2.  

Druga inwestycja wykonana została w latach 2005-
2007, zaciągnięto wtedy kredyt bankowy w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej (WFOŚiG) oraz uzyskano dofinanso-
wanie z Fundacji Eko-Fundusz oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW). W ramach tej inwestycji wykonano za-
bezpieczenie odpadów azbestowych na drogach o 
powierzchni 23426 ha i długości 69,8 km (zostały 
pokryte powierzchnią bitumiczną). 

Kolejną inwestycją w gminie Szczucin było zabez-
pieczenie odpadów azbestowych na drogach w latach 
2008-2009. Wtedy również zaciągnięto kredyt w 
WFOŚiGW, gmina Szczucin dostała również środki z 
fundacji EkoFundusz oraz NFOŚiGW. Efekty tej in-
westycji to zabezpieczenie odpadów azbestowych na 
drogach o powierzchni 15,63 ha i długości 45,62 km 
(zostały one powierzchnią bitumiczną). 

W latach 2009-2010 zabezpieczono odpady azbe-
stowe na terenie gminnego centrum handlowego. 
Środki na wykonanie tej inwestycji zostały pozyskane 
z kredytu zaciągniętego w WFOŚiGW. W ramach 
tego projektu wykonano drogi i place manewrowe o 
powierzchni 14737 m2, roboty rozbiórkowe oraz bu-
dowlane: przyłącza wodociągowe i kanalizacji sani-
tarnej, kanalizację burzową 625 mb oraz oświetlenie. 

W roku  2012 nastąpił czwarty etap zabezpieczenia 
odpadów azbestowych na drogach. W tym celu zacią-
gnięto pożyczkę w WFOŚiGW. W ramach tej pożyczki 
zabezpieczono odpady azbestowe na trzech odcin-
kach dróg gminnych (droga Lubasz – Dąbrowica nr 
7/10 o długości 14 m i drogi nr 37/07 o długości 150 m 
w Woli Szczucińskiej) o łącznej powierzchni 81650 m2.  

Ostatnią inwestycją było zabezpieczenie odpa-
dów azbestowych na drogach na terenie gminy 
Szczucin w 2013 roku. W tym celu zaciągnięto kre-
dyt w WFOŚiGW oraz otrzymano dotację z 
NFOŚiGW. Zabezpieczono wtedy odpady zawiera-
jące azbest na 24 odcinkach dróg o łącznej długości 
8193 m i powierzchni 25805 m2. 

Materiały wykonane z azbestu są jednym z naj-
większych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka, 

azbest nazywany jest również „cichym zabójcą”. 
Kontakt człowieka z azbestem nie był wcześniej 
uznawany za niebezpieczeństwo, natomiast prze-
prowadzone badania oraz liczba zachorowań i zgo-
nów z okresu świetności Zakładu Wyrobów Azbe-
stowo-Cementowych w Szczucinie pokazuje jak 
wielkie stanowi on niebezpieczeństwo. Ponad 85% 
azbestu w Polsce znajduje się w wyrobach budow-
lanych, ponad 15 milionów ton płyt wykonanych z 
azbestu oraz cementu znajduje się jeszcze na da-
chach budynków. 

Azbest jest jednym z bardziej trujących materia-
łów, mieszkańcy gminy Szczucin będą się zmagali z 
tym problemem jeszcze długi czas. Na podwórkach 
czy dachach wielu domów mieszkańców gminy 
azbest nadal się znajduje, żyją jeszcze osoby, które 
pracowały w Zakładach Wyrobów Azbestowo-
Cementowych lub w czasie największego natężenia 
pyłu azbestowego były na niego narażone choćby 
przez swoje miejsce zamieszkania.  

Wiedza mieszkańców gminy Szczucin na temat 
ogólnych informacji o azbeście jest dobra. Miesz-
kańcy są zorientowani czym jest azbest oraz jak 
szkodliwy ma wpływ na zdrowie, wiedzą też jak się 
z nim obchodzić. Jeżeli chodzi jednak o zakres wie-
dzy na temat sposobów usuwania azbestu jest on 
niepokojąco niski, jedynie 9% osób uczestniczących 
w badaniu „AZBEST W GMINIE SZCZUCIN” zostało 
przeszkolonych jak bezpiecznie postępować ze 
składowiskami azbestu, co na obszarze gdzie wy-
stępowanie tego materiału jest bardzo rozległe, jest 
zdecydowanie za niskim wynikiem. Badane osoby 
najczęściej usuwały azbest we własnym zakresie, 
ponieważ, jak twierdzą, nie miały możliwości dotar-
cia do projektów, które się tym zajmują, nie wie-
działy, że gmina bierze udział w takich projektach 
lub po prostu nie stać ich było na pokrycie kosztów 
np. odbudowy dachów, z których wcześniej zde-
montowano by elementy azbestowe.  

 
Asbestos – Boon or Danger? 

 

Summary: The paper describes the problem of asbestos in 
Szczucin, a small town located in the northern Malopolska. Asbes-
tos is one of the most toxic materials, and Szczucin inhabitants will 
have struggled with this problem for a long time, yet. The problem 
arose with the construction of the asbestos-cement plant, in 1955. At 
first, nobody seemed to realize the dangers of asbestos products, 
among others, water pipes, distributing drinking water to the popu-
lation, material for insulated houses, roofing, cured him of the road. 
Later we found out how much havoc has been making by asbestos 
in the environment and how significantly contributed it to the dis-
eases, or even death of local people. 
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Fot. 1. Wapnowanie gleby 
Źródło: wikipedia.pl 
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Małopolskie pola czekają na wapno
  

 
Dane statystyczne są porażające. Ponad 70% gleb w 
Polsce wymaga wapnowania, gdyż są to gleby 
zaliczane do kwaśnych i bardzo kwaśnych, a przez całe 
lata gleby wapna nie widzą. Zasolenie gleb wzmagają 
jeszcze dodatkowo stosowane na szeroką skalę 
pestycydy. Gleby „widzą” tylko azot, fosfor i potas. Po 
latach dochodzi do niedoborów nie tylko wapnia, ale 
też magnezu, gdyż magnez dostarczany jest do gleby 
najczęściej z wapnem magnezowym, z uwagi na niższe 
ceny od nawozów czysto magnezowych (siarczan 
magnezu). A jeśli brakuje wapnia i magnezu w glebie, 
to niedobory tych pierwiastków występują potem w 
produktach rolnych. Z kolei braki tych pierwiastków w 
żywności skutkują później chorobami u zwierząt i u 
ludzi. 

  Wapń jest najobficiej występującym pier-
wiastkiem w naszym organizmie. Organizm człowieka 
potrzebuje go bardzo dużo. Z wapna zbudowane są 
nasze kości, odpowiada on za ich prawidłowy stan, 
gęstość i wytrzymałość, a także za nasze zęby i nasze 
tkanki. Bierze on nieustannie udział w wielu procesach 
życiowych. Spożycie wapna w diecie przeciętnego 
Polaka nie pokrywa jego pełnego zapotrzebowania, 
szczególnie u kobiet. Jeśli brakuje wapnia w 
produktach spożywczych, to organizm pożycza go 
sobie z kości. A kiedy zmniejszają się jego zasoby w 
kościach, to dochodzi do osteoporozy i wielu innych 
chorób. Można przeczytać, że już u młodych ludzi 
zdarza się osteoporoza. Odpowiednia ilość czy to 
wapnia, czy magnezu powinna trafiać do naszych 
organizmów z codzienną porcją żywności. Ale skoro 
ich nie ma w produktach, będą niedobory. Mówi się, że 
w wyniku takiego niedoboru nasze organizmy są 
zakwaszone. Więc koło się zamyka. 

Statystyka chorób powodowanych niedoborami 
wapnia i magnezu jest bardzo długa. Poprzez 
stosowanie wapnowania możemy pośrednio 
zapobiegać dziesiątkom różnych chorób m. in. 
chorobom nowotworowym, reumatycznym, chorobom 
zębów, wylewom i innym. Wapń to zdrowe serce, 
kości, zęby. Na produktach, które zjadamy nie ma 
informacji „produkt ubogi w wapń czy magnez”. Nie 
wie o tym przeciętny konsument, nie zawsze domyśla 
się lekarz. Zwierzęta mają instynkt i kiedy im brakuje 
wapnia w organizmie to po prostu jedzą kredę, a kury 
dziobią tynki. Człowiekowi takiego instynktu brakuje. 
Nie domyśla się skąd wzięły się takie czy inne objawy 
chorobowe. 

Wapnowanie to coś więcej niż nawożenie. Na jeden 
hektar pola dajemy tony wapna, które korzystnie 
oddziałuje na glebę, rośliny i na nasze organizmy przez 
lat kilka. Ponadto obok wapna wprowadzamy do gleby 
także pierwiastek życia - magnez. Dzięki wapnowaniu 
poprawiamy nie tylko właściwości gleby, ale również 
plony i jakość płodów rolnych. Dużo się mówi o 
zaletach wapnowania, a znaczących efektów wciąż 
brak. Śmiemy twierdzić, że ze świadomością w tym 
zakresie jest nawet coraz gorzej. 

Starsi rolnicy czasami tylko wspominają jak 
dawniej „gminy załatwiały bezpłatnie wapno dla 
rolników, ile tylko potrzebowała dana wieś”. Czasy 
się jednak zmieniły. Teraz rolnicy sami powinni o 
wapno i wapnowanie zadbać. Na kwaśnej glebie, 
choć dawki nawozów są coraz wyższe, to nie 
przekłada się to na wysokość uzyskiwanych plonów. 
Gleba ma gorszą strukturę i coraz słabsza jest 
przyswajalność fosforu, magnezu i potasu – skarżą 
się rolnicy - chociaż dajemy tych nawozów coraz 
więcej. Co ważne, dużo gorsza jest także jakość 
płodów rolnych. Na kwaśnych glebach dochodzi do 
skażenia metalami ciężkimi, które dostają się do 
roślin z gleby. Rolnicy nie czują potrzeb wapno-
wania. Ich zdaniem „bez wapnowania można 
prowadzić uprawę roślin, a plon i tak będzie”. 

Dajemy dużą masę nawozów NPK – w Małopolsce 
około 70 kg/ha. Zalecana masa nawozów wapniowych 
musi być przecież wielokrotnie od nich wyższa.  
Rolnikom się teraz źle powodzi, o czym mogliśmy się 
niedawno dowiedzieć również z mediów. 
Wapnowanie nie jest już problemem tylko rolników, 
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bo to nie jest tylko problem nawozowy. Jest to 
problem zdrowotny o poważnej skali. Można 
powiedzieć, że jest to już problem społeczny. 
Rolników często dziś na to nie stać, by zwapnować 
grunty w swoich gospodarstwach.  

Jak i kiedy wapnujemy? 
Nawozy wapniowe stosujemy w gospodarstwach 

raz na kilka lat. Zależnie od rodzaju gleby jest to 
wapno w formie tlenkowej (CaO) lub węglanowej 
(CaCO3), ale zawartość wapnia podawana jest zawsze 
w CaO. Na glebach lekkich stosujemy formę 
wolnodziałającą – magnezową, na cięższych wapno 
szybko działające – tlenkowe. Glebę najlepiej jest 
zwapnować pod przedplon i przykładowo, jeśli 
truskawki sadzone będą wiosną, to wapnowanie 
przeprowadzamy jesienią. W zależności od 
kwasowości i typu gleby (lekka, średnia, ciężka) dawki 
wapna w przeliczeniu na CaO wynoszą od 1 do 6 ton 
na hektar. Oznacza to, że w przypadku wapna o 50% 
składzie CaO, na hektar potrzeba aż 12 ton nawozu. 
Taka dawka jest zbyt wysoka, aby gleba mogła ją 
zaabsorbować. Dlatego jednorazowa porcja nie może 
być wyższa niż 1 tona CaO na glebach lekkich i 2,5 
tony na ciężkich. Według zaleceń nawozowych nie 
należy stosować wapna razem obornikiem oraz z 
nawozami fosforowymi i potasowymi, ponieważ 
powoduje to duże straty amoniaku i uwstecznianie się 
fosforu i potasu. Wyznacznikiem kwasowości gleby 
jest wartość pH, która stanowi podstawę potrzeb 
wapnowania i określania dawek wapna. W celu 
podwyższenia pH o jedną jednostkę należy 
zastosować kilka ton wapna. Na zwapnowanych 
glebach zwiększa się aktywność mikroflory glebowej, 
która rozkłada substancję organiczną, a więc 
wszystkie odpady i śmieci, jakie znalazły się na 
powierzchni gleby. Są to np. resztki pożniwne, 
obornik, liście, papiery i inne. Pamiętajmy, że wapno 
nie tylko odkwasza glebę, ale także ją rozluźnia i 
zwiększa jej żyzność, czyli zdolność do zaspokajania 
potrzeb pokarmowych roślin. I tu dochodzimy do 
sedna sprawy. 

Odsetek gospodarstw stosujących nawozy wapnio-
we w Małopolsce jest niepokojąco niski i wynosi zale-
dwie 1,4% (dane z 2013 r.). Najwięcej nawozów wap-
niowych stosują gospodarstwa w przedziale 20 i więcej 
hektarów - 5,5 % gospodarstw, w przedziale 3-5 ha - 
1,5% i 3,1% gospodarstw w przedziale 5-10 hektarów. 
Natomiast w kraju odsetek gospodarstw stosujących 
nawozy wapniowe wynosi 5-7%, czyli tyle ile w Mało-
polsce w gospodarstwach ponad 20-hektarowych. W 
naszym województwie przeważają gleby IV–VI klasy 
bonitacyjnej (75% gleb) i one w szczególności po-
trzebują wapnowania. Tak niewielka liczba gospo-
darstw wapnujących swoje pola nie tylko w Małopol-
sce, ale i kraju, wynika z kosztów wapnowania. Sam 
nawóz wapniowy nie jest drogi, znacznie droższy jest 
jego transport. Przy odbiorze większych ilości wapna 
cena może być niższa. Uciążliwe jest też rozsiewanie 

wapna, gdyż wymaga odpowiedniego sprzętu i sprzy-
jającej pogody.  

Aby przystąpić do wapnowania wcześniej powinni-
śmy zrobić analizę gleby swoich pól. Pobieramy prób-
ki specjalną laską (Egnera) lub szpadlem z każdego 
pola oddzielnie. Próbki powinniśmy pobierać - wiosną 
lub jesienią po żniwach, ale przed wysiewem nawo-
zów. Nie jest wskazane pobieranie próbek gleby po 
silnych opadach i długotrwałej suszy. Bardzo ważny 
jest sposób pobierania próbek, np. próbek nie należy 
pobierać na obrzeżach pola do 5 metrów. Pobrane 
próbki wraz z opisem (adres, nr pola, typ gleby, itp.) 
należy dokładnie zapakować i dostarczyć osobiście lub 
wysłać pocztą do Stacji Chemiczno-Rolniczej. Odbie-
ramy wyniki i za dodatkową dopłatą mamy gotowe 
zalecenia dotyczące ilości wapna nawozowego oraz 
nawozów fosforowych, potasowych i magnezowych na 
1 hektar. Zatem znając potrzeby naszych gleb możemy 
zamówić odpowiednią ilość nawozu wapniowego dla 
naszego gospodarstwa. 
 Tysiące hektarów gruntów ornych w Małopolsce 
oczekuje wapnowania, firmy eksploatujące wapno 
nawozowe czekają na odbiorców, Stacja Chemiczno-
Rolnicza czeka na zlecenia analiz gleby, rolnicy czeka-
ją na lepsze czasy, bo ich na razie nie stać na kupno 
wapna, a konsumenci nadal jedzą produkty niepełno-
wartościowe, często o tym nie wiedząc. Kto poruszy te 
wagony z wapnem? 
 W takich województwach jak śląskie czy zachod-
niopomorskie zorganizowano bezpłatne wapnowanie 
dla rolników w całym województwie. Jak wskazują 
dane statystyczne przeważająca część gleb w woje-
wództwie małopolskim wymaga wapnowania. Dobrze 
byłoby, gdyby znalazły się pieniądze na ten cel i wzo-
rem województw śląskiego i zachodniopomorskiego 
przeprowadzono wapnowanie na szeroką skalę w wo-
jewództwie małopolskim. Jak wspomniano wyżej, jest 
to już problem społeczny, zdrowotny, który z każdym 
rokiem się pogarsza.  
 

Arable land in Malopolska region  

are waiting for calcium 
 

Summary: The paper describes the problem of acid soils in Poland. 
For many years, fertilization limited only to nitrogen, phosphorus and 
potassium. Currently, about 70% of soils in Poland require calcium, 
and magnesium. The absence of these two elements in the soil, makes 
them missing in agricultural products and foodstuffs. This is danger-
ous, because it causes man and animals diseases. Statistics of diseases 
caused by deficiencies of calcium and magnesium is very long. 
Through the use of soil liming we can indirectly prevent tens of vari-
ous diseases, including cancer, rheumatoid, cardiology, etc. 
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Walne Zgromadzenie Małopolskiego Stowarzysze-
nia Doradztwa Rolniczego odbyło się 14 września 
2015 r. w Krakowie. Otwarcia dokonał prof. dr hab. 
Kazimierz Kosiniak-Kamysz, który przybliżył histo-
rię powstania Małopolskiego Stowarzyszenia Do-
radztwa Rolniczego oraz podkreślił znaczenie jego 
działalności nie tylko w regionie, ale także w kraju i 
za granicą. W zebraniu uczestniczyło 34 członków 
oraz wielu zaproszonych gości. Obrady rozpoczęły 
się wyborem prof. Wiesława Musiała na funkcję 
przewodniczącego Walnego Zebrania, a sekreta-
rzem zebrania została mgr inż. Aleksandra Płonka. 

Zgodnie z programem miały się odbyć głosowa-
nia nad zatwierdzaniem sprawozdań z czteroletniej 
działalności MSDR oraz nowym składem organów 
Stowarzyszenia. W związku z tym powołano Komi-
sję Skrutacyjną Zebrania w osobach: Agnieszka 
Tworzyk, Kamila Musiał oraz Marcin Nogieć.  

Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali pro-
gramowych sprawozdań za lata 2011-2014: z dzialal-
ności Rady Stowarzyszenia (prof. Kazimierz Kosi-
niak-Kamysz), z działalności ogólnej i sprawozdania 
finansowego Zarządu (prof. Józef Kania), sprawoz-
dania z działalności Komisji Rewizyjnej (dr inż. Ewa 
Tyran) i sprawozdania z działalności Sądu Koleżeń-
skiego (mgr inż. Wacław Nogaś). W głosowaniu 
jawnym jednogłośnie przyjęto uchwałę o przyjęciu i 
zatwierdzeniu wszystkich sprawozdań, a także 
udzielono absolutorium Zarządowi i pozostałym 
organom Stowarzyszenia. 

W kolejnej części zebrania wybrano nowy skład 
Rady Stowarzyszenia na kadencję 2015–2018 w oso-
bach: 

Kazimierz Kosiniak-Kamysz - przewodniczący 
Rady,  
Marek Podolski – wiceprzewodniczący Rady, 
Małgorzata Bogusz – sekretarz Rady, 
Członkowie: Jarosław Bomba, Grzegorz Boski, 
Bronisław Dutka, Jerzy Jakubiec, Wioletta Kna-
pik, Marek Kwiatkowski, Włodzimierz Okrajek, 
Stanisław Siemek, Janusz Suszyna, Eugeniusz 
Tadel, Stanisław Twardy, Bogusław Wiśniewski, 
Tomasz Wojewodzic, Wiesława Ziółek.  

Dokonano także wyboru nowych członków Za-
rządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.  

Obecny skład tych organów na lata 2015-2018 
przedstawia się następująco: 

Skład Zarządu: 
Prezes Zarządu - Józef Kania 
Wiceprezes Zarządu - Wiesław Musiał 
Sekretarz - Agnieszka Tworzyk 
Skarbnik - Tadeusz Biedroński 
Członkowie Zarządu - Jan Boczkowski, Marek 

Kopacz, Henryk Michalski, Urszula Tarnówka; 
Skład Komisji Rewizyjnej: Ewa Tyran - Prze-

wodnicząca, Mirosława Antos, Leszek Leśniak,; 
Skład Sądu Koleżeńskiego: Wacław Nogaś – 

Przewodniczący, Michał Gąsiorek, Aleksandra Płonka. 
Głównym tematem dyskusji podczas zebrania by-

ła kwestia realizacji celów statutowych Stowarzy-
szenia ze szczególnym uwzględnieniem prac zwią-
zanych z organizowaniem konferencji o tematyce 
dotyczącej doradztwa, bezpieczeństwa żywności, 
kwestie sprzedaży bezpośredniej oraz innowacyjno-
ści. Zebrani dyskutowali także nad upowszechnia-
niem wyników badań, nawiązywaniem współpracy z 
nowymi ośrodkami i instytucjami oraz możliwo-
ściami pozyskiwania funduszy z programów pomo-
cowych na lata 2014–2020. 

W wyniku dyskusji podjęto również decyzję o 
rozpoczęciu prac nad zmianą dotychczasowego sta-
tutu Stowarzyszenia celem uporządkowania jego 
zbyt rozbudowanej struktury. Zdecydowano o 
uproszczeniu zapisów w statucie oraz zmianie w 
liczebności organów Stowazryszenia. Nowy statut 
powinien uwzględniać również liczne zmiany 
wprowadzone w obecnie obowiązujących przepi-
sach, w szczególności w znowelizowanej ustawie 
„Prawo o stowarzyszeniach”, która wejdzie w życie 
po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 20 ma-
ja 2016 r. 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia, prof. dr hab. 
Kazimierz Kosiniak-Kamysz podziękował wszystkim 
członkom Stowarzyszenia za przybycie, zaangażowa-
nie oraz udział w Walnym Zgromadzeniu. 
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XXV Wystawa Rolnicza AGROPROMOCJA 
Nawojowa k. Nowego Sącza,  5-6 września 2015 r. 
 

 

 
 

AGROPOROMOCJA jest największą wystawą rolniczą 
w regionie, od 25 lat wpisaną w kalendarz najważniej-
szych imprez promocyjno-handlowych w Małopolsce. 
Wydarzenie to ma już swoją tradycję i spotyka się każ-
dego roku z ogromnym zainteresowaniem ze strony 
wystawców i zwiedzających. Tegoroczna 25. jubile-
uszowa edycja odbywała się w dniach 5-6 września 2015 
roku, tradycyjnie w Nawojowej koło Nowego Sącza, na 
terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. 

Agropromocja stanowi niepowtarzalną okazję do za-
prezentowania masowej publiczności oferty rynkowej 
firm działających w sferze agrobiznesu, dlatego też co-
rocznie podczas wystawy swój dorobek – wyroby i 
usługi prezentuje blisko 400 firm z branży rolniczej i 
okołorolniczej, wystawców indywidualnych oraz insty-
tucji. Imprezie towarzyszą pokazy, konkursy, występy 
zespołów artystycznych i inne atrakcje. Wystawa ta, z 
uwagi na swoją renomę i prestiż, przyciąga profesjonal-
ną publiczność, przedstawicieli instytucji i organizacji 
działających dla wsi i rolnictwa, liczne rzesze miesz-
kańców miast i wsi oraz dziennikarzy prasy, radia i te-
lewizji.  

W tegorocznej wystawie do udziału zaproszono 
również twórców ludowych, rzemieślników, koła go-
spodyń wiejskich oraz rolników indywidualnych, którzy 
produkują i sprzedają swoje wyroby, aby mogli zapre-
zentować swój dorobek i produkty szerokiemu gronu 
odwiedzających. Zakres tematyczny wystawy obejmo-
wał: maszyny i urządzenia do produkcji rolnej; pokazy 
mechanizacyjne; wystawy zwierząt; pasze, dodatki pa-
szowe; przetwórstwo rolno-spożywcze; środki ochrony 
roślin i nawozy; ogrodnictwo, szkółkarstwo i urządza-
nie ogrodów; hodowlę roślin i nasiennictwo; rolnictwo 
ekologiczne i żywność ekologiczną; agroturystykę; pro-
dukty regionalne i tradycyjne; rzemiosło i rękodzieło 
ludowe, folklor; promocję regionów; budownictwo 
wiejskie, budynki inwentarskie; szkoły i uczelnie rolni-
cze, instytuty badawcze, organizacje i związki rolnicze; 
doradztwo rolnicze i wydawnictwa pism branżowych; 
banki, firmy ubezpieczeniowe, instytucje obsługujące 
rolnictwo.  

Tak więc wystawa obejmowała szeroki zakres tema-
tyczny, zarówno związany z ściśle z produkcją rolną, 
jak i przetwórstwem rolno-spożywczym, w tym pro-
duktami regionalnymi, rzemiosło i usługi na bazie go-
spodarstwa rolnego, a także szeroko rozumianą obsługę 
rolnictwa. Najciekawsze stoiska wystawiennicze Agro-

promocji zostały wyróżnione i nagrodzone, między in-
nymi w kategoriach: "Potrawy Regionalne", "Estetyczna 
Zagroda" i "Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne". Ma-
łopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego było 
współorganizatorem konkursu "Najlepsze Gospodar-
stwo Agroturystyczne w Małopolsce", ufundowało tak-
że nagrody rzeczowe w tym konkursie. 

W ciągu dwóch dni wystawę zwiedziło około 50 tys. 
osób. Gwarantuje to duży efekt promocyjny dla wy-
stawców oraz możliwość nawiązania korzystnych kon-
taktów biznesowych. Wystawa była miejscem spotkań 
zarówno rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, 
jak też ogrodników i działkowców, smakoszy potraw 
regionalnych, sympatyków zwierząt gospodarskich czy 
całych rodzin z dziećmi. 

Przechadzając się przez teren wystawy, podzielony 
na bloki tematyczne można było zobaczyć najnowocze-
śniejsze ciągniki i duże maszyny rolnicze, kibicować 
podczas V Mistrzostw Polski w Strzyżeniu Owiec Me-
todą Tradycyjną, zapoznać się z ciekawymi ofertami 
agroturystycznymi, czy też oglądać krowy, owce, drób 
ozdobny, króliki, szynszyle i inne zwierzęta futerkowe. 

Podczas wystawy można było kupić miody, chleby, 
wędliny, nalewki, wyroby z mleka owczego, soki tło-
czone, owoce i warzywa, przetwory – zdrowe i smaczne 
produkty tradycyjne oraz żywność ekologiczną, jak 
również krzewy, nasiona, elementy wyposażenia i de-
koracji wnętrz oraz ogrodów, prasę rolniczą czy też 
dzieła artystów ludowych – wszystko to, co oferuje ma-
łopolska wieś, ze szczególnym ze szczególnym 
uwzględnieniem dorobku gospodarczego, kulturowego 
i kulinarnego. 

Organizatorem wystawy był Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Współorgani-
zatorami wystawy byli: Województwo Małopolskie, 
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Gmina Nawo-
jowa, Małopolska Izba Rolnicza, Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej oraz Sekre-
tariat Regionalny KSOW. 

Honorowy patronat nad wystawą objęli: Marek Sa-
wicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sowa 
- Marszałek Województwa oraz Jerzy Miller - Wojewo-
da Małopolski. Patronat medialny nad wystawą spra-
wowali: TVP Kraków, Gazeta Krakowska, RDN Mało-
polska, RDN Nowy Sącz, Sądeczanin, Dobry Tygodnik 
Sądecki, Tygodnik Nowosądecki Miasto. 

 

Na podstawie informacji z MODR opracowała 
Agnieszka Tworzyk 
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