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Szanowni Państwo, 

Kiedy rolnik, a kiedy przedsiębiorca? To pytanie za-
dają sobie nie tylko właściciele gospodarstw rolnych, 
ale także urzędnicy, prawnicy, finansiści etc. Akty 
legislacyjne zawierają różne definicje tych pojęć, 
zwłaszcza w odniesieniu do właścicieli gospodarstw 
rolnych i zajmujących się produkcją rolną, przetwór-
stwem rolnym lub obiema tymi dziedzinami. Interesu-
jące rozważania na ten temat oraz próbę przybliżenia 
tych pojęć i ich rozumienia podejmuje autorka artyku-
łu zamieszczonego w tym numerze Wsi i Doradztwa. 
Znaczenie innowacyjności w rolnictwie nabiera coraz 
większej wagi, zwłaszcza, że odnosi się ono do wielu 
dziedzin działalności rolniczej i okołorolniczej – te 
rozważania przynosi nam artykuł o innowacyjności 
rolniczej. Autor rozważa w nim przede wszystkim 
sześć aspektów innowacyjności, a mianowicie: wpro-
wadzenie na rynek nowego produktu, zdobycie no-
wych źródeł surowców, wprowadzenie nowej techniki 
produkcji, utworzenie nowej organizacji, rozpoczęcie 
nowego rodzaju działalności, a także otwarcie nowego 
rynku zbytu. 

Co w doradztwie Skandynawskim? Pewne aspekty 
doradztwa rolniczego: system i struktura AKIS w 
Szwecji – jego zalety i słabe punkty, organizacja sa-
mego systemu doradztwa rolniczego w ujęciu histo-
rycznym i współcześnie, kadra doradcza, klienci do-
radztwa, metodyka doradcza, źródła finansowania; 
zasady współpracy w ramach systemu tworzenia oraz 
transferu wiedzy i informacji – to aspekty poruszane 
w kolejnym artykule z cyklu „doradztwo rolnicze w 
krajach Unii Europejskiej”. 

A ponadto, w dziale Ekologia i Ochrona Krajobrazu 
– dwa teksty traktujące o znaczeniu gospodarczym i 
przyrodniczym roślinności łąkowej w Zabawie koło 
Tarnowa oraz sukcesji roślin drzewiastych na pastwi-
skach w Pieninach. A w dziale Technologia artykuł o 
szkodach wyrządzanych przez zwierzynę płową w 
sadach i konieczności ich grodzenia – w tym porady 
prawne i techniczne związane z wykonywaniem ogro-
dzeń. W dziale Wielofunkcyjny Rozwój Obszarów 
Wiejskich interesujący przykład działania LGD „Zie-
lony Pierścień na Lubelszczyźnie i prezentacja jej suk-
cesów. 

Zachęcamy do lektury, 

Zarząd i Rada MSDR 
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2 WiD 

 
 
Krystyna Vinohradnik 
 

System AKIS w Szwecji1

 
 
 
 
 

Wprowadzenie 

 
Szwecja należy do najbardziej zurbanizowanych 
krajów Unii Europejskiej – zamieszkuje tu około 9,5 
mln mieszkańców, w tym 85% na terenach zurbani-
zowanych. Ogólna powierzchnia kraju wynosi 450 
tys. km2, lecz grunty rolne zajmują jedynie 5,8%. 
Ponadto z uwagi na swe położenie geograficzne 
oraz charakterystyczną cechę związaną z kształtem 
terytorium kraju rozciągającego się południkowo na 
przestrzeni blisko 1600 km, w Szwecji obserwuje się 
znaczne zróżnicowanie w produkcji rolnej. 

PKB per capita w roku prowadzonych badań wy-
nosił 37,3 tys. €, w tym udział rolnictwa stanowi 
1,83%. Udział rolnictwa w zatrudnieniu wynosi 2,1% 
i obserwowane jest co roku zmniejszanie się liczby 
zatrudnionych w tym sektorze. W rolnictwie za-
trudnionych jest około 57 tys. pełnozatrudnionych, 
w tym 68% to pracownicy rodzin rolniczych. Za-
trudnienie to zmniejsza się wraz ze zmianami wiel-
kości gospodarstw i wzrostem produktywności. 
Spośród ogółu gospodarstw systemem FADN w 
2010 roku objętych było jedynie nieco ponad 1%. 

Liczba gospodarstw w 2010 r. wynosiła 71 tys.  
i sukcesywnie zmniejsza się. Średnia wielkość go-
spodarstwa wynosi 43,1 ha, z tym, iż wielkość blisko 
55% ogółu gospodarstw wynosi mniej 20 ha, a 11% 
powyżej 100 ha, lecz wciąż wiele gospodarstw zali-
czanych jest do tzw. małej skali produkcji rolnej. 

Prowadzący gospodarstwa to generalnie osoby w 
wieku średnim, ale blisko 1/4 właścicieli jest w wie-
ku emerytalnym (powyżej 65 lat) i ta liczba sukce-
sywnie wzrasta, a kolejne 28% osiągnie wiek emery-
talny w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Natomiast 
młodzi rolnicy, poniżej 35 lat to jedynie 4,8% wśród 
ogółu właścicieli gospodarstw.  

 

 
 
 
 
 
 
W produkcji rolnej najważniejszym sektorem 

jest stale wzrastająca produkcja mleka (2,9 mln 
ton), a głównym produktem przetwórstwa mleka 
jest śmietana i mleko pitne (30% ogółu produktów 
mlecznych). W produkcji zwierzęcej dominuje 
bydło (61%), a następnie trzoda chlewna (21%), 
drób (9%) oraz owce (3%), ale w produkcji mięsa 
dominuje wieprzowina (2,6 mln ton).W produkcji 
roślinnej dominują zboża – pszenica i jęczmień 
(ogółem 4,7 mln ton), przy średniej wydajności z 1 
ha wynoszącej 5,1 ton. Znacząca jest także produk-
cja buraków cukrowych, a wśród warzyw – pomi-
dory (99 tys. ton/rok). 

Rolnictwo organiczne w Szwecji prowadzi 5,6% 
gospodarstw na obszarze 14,3% ogółu gruntów or-
nych. Szwecja zalicza się do krajów o niskim zuży-
ciu nawozów sztucznych i pestycydów. 

 

Historia systemu doradztwa rolniczego  
w Szwecji 

 
Usługi doradcze dla rolników mają w Szwecji 

długą historię. Najstarszą szwedzką organizacją 
doradczą jest Stowarzyszenie Doradztwa Wiej-
skiego i Rolniczego – pierwsze takie stowarzysze-
nie powstało w 1791 roku, a w pierwszej połowie 
XIX wieku większość szwedzkich regionów posia-
dało tego typu stowarzyszenia. Współcześnie ist-
nieje 18 regionalnych stowarzyszeń doradczych na 
terytorium całej Szwecji.  

Początkowo stowarzyszenia te były finansowane 
głównie ze składek członkowskich rolników, ale 
już w 1855 roku szwedzki parlament wprowadził 
podatek od produkcji alkoholu, którego część 
(20%) była przekazywana na działalność stowarzy-
szeń doradczych. Na początku XX wieku usługi 
doradcze stawały się stopniowo bardziej specjali-
styczne, co zmusiło stowarzyszenia do zatrudnie-
nia zawodowych doradców, m.in. z zakresu chowu 
zwierząt, mleczarstwa i architektury budynków 
inwentarskich. W tym samym czasie podjęto także 

________________________________ 
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 



DORADZTWO I EDUKACJA NR 2(87)/2016 

 

3 WiD 

prowadzenie doświadczeń polowych, finansowane 
ze środków własnych oraz środków prywatnych 
różnego rodzaju funduszy i donacji (i były one 
niezależne od publicznych środków finansowych). 
Również współcześnie prowadzone jest doświad-
czalnictwo polowe, które wnosi znaczący wkład w 
doradztwo rolnicze prowadzone przez Stowarzy-
szenia Doradztwa Wiejskiego i Rolniczego. Taki 
system przetrwał aż do roku 1940, kiedy to różne-
go rodzaju organizacje producentów oraz spół-
dzielnie rolnicze rozpoczęły prowadzenie wła-
snych specjalistycznych usług doradczych. 

Przed rokiem 1967 około 65% ogółu usług do-
radczych prowadzonych przez stowarzyszenia fi-
nansowanych było przez państwo. W 1967 roku 
szwedzki parlament zdecydował o finansowaniu 
usług doradczych ze środków publicznych, ale za 
pośrednictwem Powiatowych Rad Administracji. 
Podstawą takiej decyzji był jeden z celów polityki 
rolnej zmierzającej do budowy bardziej racjonal-
nego i efektywnego rolnictwa. Wycofanie dawnego 
systemu publicznego wsparcia finansowego po-
stawiło stowarzyszenia w bardzo trudnej sytuacji i 
wymusiło wprowadzenie zmian, by przetrwać i 
nadał świadczyć usługi doradcze. Najważniejszą 
zmianą była reorganizacja usług doradczych. 
Trudności finansowe stowarzyszeń, w latach 1970. 
stworzyły możliwości wzmocnienia rynku usług 
doradczych prowadzonych przez wiele organizacji 
producentów i rolników. 

Przez długi okres usługi doradcze skupiały się 
wokół intensyfikacji produkcji, wzrostu plonów, 
zwiększenia poziomu tłuszczu w mleku itp. W la-
tach 1970. można zaobserwować początki zmian w 
kierunku ekonomii i bardziej kompleksowych 
usług doradczych, czego efektem był wzrost ob-
szaru gospodarstw, nakłady na środki do produkcji 
wzrastały szybciej niż ceny produktów rolnych, co 
z kolei wymusiło doskonalenie i wzmocnienie po-
wiązań produkcji rolnej z biznesem.  Można zatem 
ocenić, iż okres lat 1970. był początkiem korzyst-
nych zmian i intensyfikacji usług doradczych, któ-
re obecnie są powszechne w wielu organizacjach 
doradczych.  Intensywne doradztwo nie oznacza, 
że usługa doradcza skupia się na intensywnej pro-
dukcji, ale oznacza, że doradca ma bliski kontakt z 
rolnikiem, a jego celem jest dostarczenie doradz-
twa zgodnie z potrzebami rolnika i w odpowied-
nim czasie, zamiast zgodnie z ustalonym planem, 
co było powszechną metodą przed rokiem 1970 i 
na początku lat 1980. 

W latach 1990. rząd szwedzki zaczął przesuwać 
swą politykę rolną z promowania racjonalizacji i 
zmian w strukturze rolnictwa w kierunku promo-
wania produkcji rolnej bardziej przyjaznej dla śro-

dowiska. Stąd w ostatnim okresie publiczne środki 
finansowe skierowane były bardziej na rolnictwo 
przyjazne środowisku. Szczególnie od momentu 
wejścia Szwecji (1995) w struktury Unii Europej-
skiej finansowanie usług doradczych związanych z 
produkcją zostało wstrzymane, co sprawiło, iż Po-
wiatowe Rady Administracji przestały odgrywać 
znaczącą rolę w doradztwie rolniczym. Otwarły się 
natomiast możliwości dla bardziej komercyjnych 
organizacji doradczych, których współcześnie jest 
około 70 na rynku usług doradczych. Można rów-
nież zauważyć, iż coraz więcej aktorów w systemie 
AKIS zajmuje się zarządzaniem, przywództwem, 
organizacjami konsumenckimi, a także przekształ-
caniem rolników z bycia producentami w kierun-
ku bycia przedsiębiorcami. 

 

System i struktura AKIS  

 
W strukturze szwedzkiego system AKIS wyróż-

nić należy trzy grupy aktorów: wytwórcy wiedzy, 
przekazujący wiedzę oraz wykorzystujący wiedzę. 
Pomiędzy tymi grupami znajdują się ogniwa po-
średnie – mediatorzy/przetwórcy wiedzy, których 
zadaniem się budowanie powiązań między po-
szczególnymi grupami celem ułatwienia transmisji 
wiedzy. Struktura AKIS w Szwecji przedstawiona 
jest na schemacie 1. 

Głównym twórcą wiedzy jest Szwedzki Uniwer-
sytet Nauk Rolniczych podlegający Ministerstwu 
Rolnictwa. Zgodnie z dyrektywą rządu dotyczącą 
Uniwersytetu, jego działalność badawcza uległa 
zmianie i skupia się obecnie na badaniach podsta-
wowych (zamiast stosowanych, jak było to w la-
tach 1990.) W Szwecji są tylko dwa instytuty ba-
dawcze pracujące dla rolnictwa, a mianowicie: 
Szwedzki Instytut Rolnictwa i Inżynierii Środowi-
ska oraz Krajowy Instytut Weterynarii. Badania 
naukowe w instytutach badawczych finansowane 
są głównie ze środków publicznych Ministerstwa 
Rolnictwa, ale równocześnie z kilku innych źródeł 
podlegających Ministerstwu Środowiska. Badania 
stosowane prowadzone są także przez oddziały 
badawcze firm sprzedających środki do produkcji, 
czy oddziały badawcze organizacji doradczych jak 
Stowarzyszenia Gospodarki Wiejskiej i Rolnictwa. 
Źródłem finansowania badań stosowanych prowa-
dzonych przez organizacje doradcze jest często 
Szwedzka Farmerska Fundacja Badań Rolniczych, 
a więc fundatorami tych badań są sami farmerzy. 

Przekazującymi wiedzę są ogniwa doradcze w 
systemie szwedzkiego AKIS. Można je podzielić na 
trzy grupy: doradcy firm handlowych, doradcy 
komercyjni oraz free-lancerzy usług doradczych. 
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Wśród komercyjnych doradców, co oznacza, iż 
postrzegają i sprzedają oni usługę doradczą jako 
produkt, są trzy główne organizacje: LRF Konsult, 
Stowarzyszenia Gospodarki Wiejskiej i Rolnictwa 
oraz Växa. Zatrudniają one około 1500 doradców i 
docierają z poradami do wielu szwedzkich gospo-
darstw. Poza tym w tej grupie aktorów jest około 
70 małych, lokalnych organizacji doradczych. 

Wśród grupy producentów i przetwórców 
świadczących usługi doradcze, największą organi-
zacją jest Lantmännen, z 60% udziałem w rynku. 
Generalnie bezpłatne usługi doradcze świadczone 
są jako część doradztwa komercyjnego, ale w nie-
których regionach także Powiatowe Biura Admini-
stracji świadczą tego typu usługi, które finansowa-
ne są ze środków publicznych. Historycznie rzecz 
ujmując, w przeszłości organizacje producentów 
oraz spółdzielnie oferowały bezpłatne usługi do-
radcze, ale współcześnie nie jest to zjawisko po-
wszechne. Tylko czasem Federacja Szwedzkich 
Farmerów i LRF Konsult oferują swoim członkom 
bezpłatne doradztwo, w ostatnich latach związane 
ze zmianą statusu z farmera na przedsiębiorcę. 

Rolnik w szwedzkim systemie AKIS jest po-
strzegany jako użytkownik wiedzy, co oznacza, iż 
jest zarówno odbiorcą wiedzy, jak i zgłaszającym 
zapotrzebowanie na określoną wiedzę.  

Pośrednikami – między wytwórcami a przeka-
zującymi wiedzę – są organizatorzy spotkań i se-
minariów, które są swoistymi partnerstwami i 
platformami dyskusyjnymi dla badaczy i dorad-
ców. Przykładem takiego partnerstwa jest Alnarp – 
partnerstwo Szwedzkiego Uniwersytetu Rolnicze-
go, różnego rodzaju firm biznesowych i stowarzy-
szeń, których działalność skupia się wokół rolnic-
twa i tzw. zielonego sektora. Partnerstwo to finan-
sowane jest ze składek członkowskich wchodzą-
cych w jego skład organizacji, firm i instytucji. In-
nym przykładem jest Królewska Szwedzka Aka-
demia Rolnictwa i Leśnictwa będąca pewnego ro-
dzaju siecią organizacji lub tzw. think-tankiem 
zajmującym się zagadnieniami związanymi z „zie-
lonym” sektorem. Finansowo jest niezależna od 
władz, biznesu i innych grup interesu. 

Pośrednikami między przekazującymi wiedzę a 
rolnikami – użytkownikami tej wiedzy – są zwykle 
organizacje producentów i organizacja rolnicza 
Federacja Szwedzkich Farmerów. Organizacje te 
zazwyczaj organizują spotkania i szkolenia dla 
rolników, z udziałem doradców i innych eksper-
tów. Są oni łącznikami między rolnikiem a twórcą 
wiedzy i często są wybieranymi członkami rad i 
grup sterujących np. w instytucjach badawczych 
czy Uniwersytecie Rolniczym.  

Bezpłatne usługi doradcze finansowane są m.in. 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zawie-
rającego programy transferu wiedzy do rolników, a 
także z krajowych programów transferu wiedzy 
rolniczej. 

Generalnie, przez wiele lat powiązania między 
organizacjami doradczymi w strukturze AKIS w 
Szwecji – poza organizacjami lokalnymi – były nie-
wielkie i mało znaczące. Taka sytuacja utrzymywała 
się właściwie aż do roku 2013, kiedy to rolnicze or-
ganizacje doradcze postanowiły wzmocnić współ-
pracę poprzez utworzenie grupy doradztwa rolni-
czego. Obecnie członkami tej grupy, zorganizowa-
nej w formie konfederacji, jest około 30 organizacji, 
ale potencjalnie grupa ta może się powiększyć i 
zrzeszać 60-70 firm i organizacji. Konfederacja po-
siada swój zarząd oraz radę, składającą się z przed-
stawicieli firm będących jej członkami. Rada jest w 
stałym kontakcie z rządem, uniwersytetami i inny-
mi instytucjami celem doskonalenia metod i dosto-
sowania działalności kompanii doradczych do po-
trzeb rolnictwa postrzeganego jako biznes. Co waż-
ne, wchodzące w skład konfederacji kompanie do-
radcze postrzegają siebie wzajemnie jako partnerów 
a nie konkurentów w pracy doradczej. Inne wymie-
nione wyżej sieci i organizacje, jak np. Partnerstwo 
Alnarp, czy Szwedzka Królewska Akademia Rolnic-
twa i Leśnictwa, w strukturze AKIS pełnią funkcję 
cennej platformy wymiany wiedzy, ale uczestnictwo 
farmerów w tej platformie jest ciągle jeszcze ogra-
niczone. 

 

Doradcy 

 
Jakość i efektywność pracy doradczej zależy od 

wielu czynników, m.in. od profesjonalizmu dorad-
cy, a więc przygotowania zawodowego w sensie 
wykształcenia i doświadczenia zawodowego. 
Większość doradców w Szwecji pracuje w organi-
zacjach doradczych średnio powyżej 12 lat, a okres 
ich doświadczenia zawodowego sięga okresu od 10 
do 20 lat. Równocześnie zauważa się brak na ryn-
ku usług doradczych młodych profesjonalistów, 
przygotowanych do tego zawodu, którzy postrze-
galiby świadczenie usług doradczych jako atrak-
cyjny zawód. Wśród doradców jest znaczny odse-
tek kobiet – zarówno samych doradców, jak i ich 
asystentów, sięgający nawet 50% ogółu zatrudnio-
nych i jest on znacznie wyższy niż odsetek kobiet 
prowadzących gospodarstwa rolne (według ostat-
niego spisu, w 2010 roku właścicielami gospo-
darstw rolnych w Szwecji było 20% kobiet). Jeśli 
chodzi o doskonalenie zawodowe doradców, to 
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wszystkie organizacje doradcze przywiązują do 
tego elementu dużą wagę, wskazując głównie na 
doskonalenie w zakresie szeroko rozumianego le-
adership, pedagogiki oraz zarządzania. Systema-
tyczne dokształcanie w tych trzech zakresach po-
zwala bowiem na kształtowanie umiejętności po-
zwalających być ogólnie lepszym doradcą, a także 
mieć dobry kontakt z klientem.  

W ogólnym czasie pracy, większość doradców 
przeznacza średnio około 60% na doradztwo, 20% 
na prace administracyjno-zarządzające, 10% na 
badania i rozwój, oraz 10% na inne prace wykony-
wane okazjonalnie. Jednakże te proporcje różnią 
się w zależności od specyfiki organizacji dorad-
czych i ich wielkości. W przypadku małych orga-
nizacji doradczych czas przeznaczony na prace 
administracyjne jest dłuższy. Ale w przypadku 
wszystkich organizacji czas na samodoskonalenie 
jest niemal taki sam. 

 

Klienci, metody i zakres usług doradczych 

 
Główną grupą klientów, do której kierowane 

jest doradztwo to przede wszystkim rolnicy pełno-
zatrudnieni w swoich gospodarstwach. Średnio na 
jednego doradcę przypada 40-50 farmerów, będą-
cych właścicielami gospodarstw o średniej po-
wierzchni 100-200 ha. Rolnicy drobnotowarowi są 
grupą celową niektórych organizacji doradczych, 
ale postrzegani są oni jako niewiele znacząca gru-
pa zarówno dla doradztwa, jak i w sektorze gospo-
darki rolnej. Pracownicy najemni niezwykle rzad-
ko są brani pod uwagę w planach pracy doradczej. 
Podobnie farmerzy-kobiety oraz młodzi farmerzy 
nie są specjalnie wydzieloną grupą celową w do-
radztwie, lecz są łączeni z pozostałymi grupami 
celowymi. 

Główną tematyką doradczą dla farmerów peł-
nozatrudnionych w gospodarstwie są: produkcja 
roślinna, ekonomia, pewien zakres doradztwa 
związany ze środowiskiem i energią odnawialną. 
Dla pozostałych głównie produkcja roślinna i eko-
nomia. Rzadziej w zakresie doradztwa jest tema-
tyka związana z projektowaniem budynków in-
wentarskich, mechanizacją i środowiskiem – a 
grupą celową dla tego typu doradztwa są farmerzy 
niepełnozatrudnieni w swych gospodarstwach. 
Młodym rolnikom świadczone jest doradztwo 
skupione na ekonomii, rozwoju biznesu oraz śro-
dowisku i energii odnawialnej. 

Najczęściej stosowanymi metodami w pracy do-
radczej jest doradztwo indywidualne, prowadzone 
bezpośrednio w gospodarstwie, ale także popularne 
jest doradztwo grupowe i telefoniczne. Przewaga 

jednych metod nad innymi zależy w dużej mierze 
od organizacji doradczej. Jedne preferują doradz-
two indywidualne, inne doradztwo grupowe. Do-
radztwo masowe ciągle jest metodą najmniej prefe-
rowaną, z wyjątkiem czasopism fachowych, które są 
bardzo często używane przez szwedzkich doradców 
jako narzędzie pracy doradczej. Wśród czasopism 
są magazyny wydawane przez znane organizacje 
naukowe, badawcze, produkcyjne i doradcze, będą-
ce w strukturze AKIS, z których korzystają doradcy 
i ich klienci. Ale także są czasopisma popularne, 
wydawane przez różne stowarzyszenia ekonomicz-
ne, rolnicze i doradcze, w których doradcy publiku-
ją artykuły zawierające zarówno opis ich doświad-
czeń zawodowych, jak skupiające uwagę na naj-
nowszych wynikach badań, np. w zakresie produk-
cji roślinnej. Przykładem może być magazyn 
”Arvensis” wydawany przez Stowarzyszenia Gospo-
darki Wiejskiej i Rolnictwa. 

Za najbardziej wartościowe źródła wiedzy po-
strzegane są uniwersytety, instytuty badawcze 
oraz władze publiczne. Coraz częściej do tej grupy 
zaliczane są międzynarodowe instytucje naukowo-
badawcze, ponieważ badania stosowane w Szwecji 
są z roku na rok bardziej ograniczone. 

 
 

Podsumowanie 
  

Oceniając system AKIS w Szwecji można 
stwierdzić, iż generalnie funkcjonuje on prawi-
dłowo. Współpraca między poszczególnymi ogni-
wami w strukturze AKIS w wielu przypadkach jest 
bardzo dobra, szczególnie po utworzeniu konfede-
racji organizacji doradczych, ale istnieją jeszcze 
słabe więzi między niektórymi ogniwami. Biorąc 
pod uwagę ogólną sytuację rolnictwa i zmienność 
w polityce rolnej, przed szwedzkim rolnictwem 
stoją wyzwania, które zapewne będą mieć od-
zwierciedlenie w zmieniającej się sytuacji i roli 
doradztwa. Dla przykładu: 
� Współcześnie usługi doradcze w dużej mierze 

finansowane są ze środków publicznych i 
uzależnione od znacznej zmienności polityki 
rolnej, praktycznie prowadzonej według 
rocznych planów. Przed organizacjami do-
radczymi stoi zatem ryzyko w planowaniu 
kontraktowanych przez rząd usług dorad-
czych. Problemem może stać się bowiem 
świadczenie nieodpłatnych usług doradczych 
dostosowanych do potrzeb farmera, a zara-
zem ważnych dla rządu, za które ani farmer 
nie chce płacić, ani rząd nie kontraktuje tych 
usług u organizacji doradczych.  
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� Coraz bardziej znaczącym problemem dla or-
ganizacji doradczych staje się znalezienie i za-
trudnianie młodych profesjonalnych dorad-
ców. Problem zaczyna się już na etapie przygo-
towania uniwersyteckiego, gdyż niewielu stu-
dentów decyduje się na studia rolnicze, a spo-
śród tych, którzy wybierają kierunki rolnicze 
niewielu decyduje się na wczesne podjęcie 
ścieżki przygotowującej do pracy doradczej i w 
rezultacie na trudną pracę w doradztwie i 
trudne codzienne konkurowanie z innymi do-
radcami na rynku tych usług. Organizacje do-
radcze mogą zatem mieć problem doboru od-
powiedniej kadry profesjonalistów. 

� Postęp technologiczny jest bardzo szybki, co 
oznacza zarówno dla farmerów jak i doradców 
stałe śledzenie zmian technologicznych i po-
siadanie aktualnej wiedzy w tym zakresie, by 
móc w odpowiednim czasie zareagować i do-
konać zmian w organizacji gospodarstwa lub 
produkcji, a tym samym dostosować się do po-
trzeb rynku. Rola doradcy w tym zakresie jest 
nie do przecenienia. To on bowiem musi 
wskazać farmerowi te nowe możliwości tech-
nologiczne i sposoby zastosowania nowej 
technologii w gospodarstwie. Stąd potrzeba 
permanentnego, specjalistycznego doskonale-
nia zawodowego doradców. 

� Z postępem technologicznym ściśle związane 
są badania stosowane, które obecnie w Szwecji 
są prowadzone w ograniczonym zakresie. 
Chcąc mieć innowacyjną gospodarkę niezbęd-
ne jest poszerzenie zakresu badań stosowa-
nych. Propozycja współpracy z innymi krajami 
północnej Europy w zakresie wymiany myśli, 
doświadczeń, dzielenia się wynikami badań i 
podejmowania wspólnych badań może przy-
nieść pierwsze korzystne rezultaty. 

� Wraz z postępującymi zmianami statusu 
szwedzkiego rolnika z bycia tylko farmerem na 
bycie przedsiębiorcą rolnym zmieniają się tak-
że jego potrzeby. W obecnej sytuacji potrzebu-
je on bardziej kompleksowych usług dorad-
czych, by zaspokoić kompleksowe potrzeby. 
Ta sytuacja wymusza na organizacjach dorad-
czych zmiany w organizacji pracy i pracę ze-
społów specjalistów doradczych (także spoza 
jednej organizacji) nad kompleksową usługą 
dla farmera. Jak się wydaje rozwiązywaniu tego 
typu problemów może sprostać istniejąca już 
konfederacja organizacja doradczych. 

� Zmieniają się wymagania konsumentów, m.in. 
związane z tzw. zielonym sektorem, produk-
tami biologicznymi, a wraz z nimi zmieniają 
się kierunki rolnictwa, a także rola doradców. 

Farmerzy muszą i właściwie już dostrzegają 
ten problem. Wymagają oni wsparcia do-
radczego w zakresie organizacji platformy dys-
kusyjnej, gdzie mogliby przedyskutować swoje 
doświadczenia z innymi farmerami, poszerzyć 
wiedzę, uzyskać doradztwo w zakresie podej-
mowania decyzji o współpracy w nowych sek-
torach biznesu rolniczego. Po części tego typu 
procesy są już rozpoczęte, ale wiele jeszcze jest 
do zrobienia. 

� Uwagi wymaga także umocnienie powiązań w 
strukturze AKIS między badaczem, doradcą i 
farmerem, które obecnie niestety jest niewy-
starczająco silne. Obecnie istnieją dwie plat-
formy: badacz-doradca oraz doradca-rolnik, 
które wymagają przebudowy i stworzenia jed-
nej silnej platformy badacz-doradca-farmer. 
Wyzwaniem jest bowiem zbalansowanie badań 
i potrzeb oraz skrócenie czasu w przepływie 
wiedzy między tymi ogniwami. 
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AKIS System in Sweden 
 

Summary: The paper presents the description and evaluation 
of a structure and functioning of AKIS in Sweden. The back-
ground for evaluation is a short characteristic of an agricultur-
al sector, and a history of advisory services development. The 
AKIS structure is presented on a scheme. In the structure of 
the Swedish AKIS should be distinguish three groups of actors: 
the producers of knowledge, transferring knowledge, and users 
of knowledge. Among these groups there are intermediate 
actors – the mediators/processors of knowledge, whose task is 
to build links between different groups in order to facilitate 
the transmission of knowledge. The main advisory organisa-
tion inside the AKIS system in Sweden is a confederation con-
sists of 30 commercial agricultural advisory organisations. The 
current structure of the AKIS in Sweden and cooperation with-
in the framework of this system is assessed positively, but the 
observed global trends in economy and European agricultural 
policy indicate that in the future it will require closer coopera-
tion between certain AKIS actors and improve the range of 
advisory services. 
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Istota i znaczenie innowacyjności w działalności rolniczej 

 
 

 
 

Wprowadzenie 

 
Podczas uroczystości inauguracyjnej Roku Jubile-
uszowego Federacji Stowarzyszeń Naukowo- 
Technicznych NOT, w dniu 16 kwietnia 2015 r., 
Pani Iwona Wendel, Wiceminister w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju przedstawiła myśl, którą 
z uwagi na jej znaczenie pozwoliłem sobie uczynić 
mottem niniejszego artykułu. Brzmi ona: "Podno-
szenie poziomu innowacyjności gospodarki jest 
kluczowym celem polityki rozwojowej Unii Europej-
skiej, w tym Polski w okresie 2014–2020. Wśród 
priorytetów unijnej strategii do 2020 r. wymienia się 
tzw. wzrost inteligentny oznaczający rozwój go-
spodarki opartej na wiedzy, a zatem takiej, która 
nie kopiuje nowoczesnych technologii, lecz je kreu-
je".  

W połowie grudnia 2014 r. Komisja Europejska 
zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020. Wielką wagę ma w tej sy-
tuacji proces legislacyjny, którego zadaniem jest 
wdrożenie w życie poszczególnych działań Pro-
gramu. Według informacji Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pod względem środków finanso-
wych Polska będzie realizowała największy pro-
gram wśród krajów unijnych. Do dyspozycji bene-
ficjentów będzie w sumie około 42,4 mld euro. 
Najważniejszą sprawą jest takie skonstruowanie 
nowego PROW, aby maksymalnie wzmocnić pol-
skie rolnictwo, w tym jego poziom technologiczny 
i organizacyjny, poprzez wdrażanie rozwiązań in-
nowacyjnych. Ważnym elementem wspomagają-
cym efektywność tego zamysłu będzie zwrócenie 
szczególnej uwagi na współpracę poziomą i pio-
nową między rolnikami, przedsiębiorstwami i or-
ganizacjami pracującymi na rzecz łańcucha żyw-
nościowego. Jeśli zamierzenia te powiodą się, po 
zakończeniu Programu powinna pojawić się za-
uważalna poprawa współodpowiedzialności pro-
ducentów i przetwórców za kształtowanie rynku 
żywnościowego w Polsce, owocująca także popra-
wą relacji naszego łańcucha żywnościowego w od-
niesieniu do rynków europejskich i światowych. 
Program ma być skonstruowany w taki sposób, by 
trafił również do gospodarstw małych i średnich, 
które są naturalnymi producentami żywności 

podwyższonej jakości, w tym także żywności eko-
logicznej. 

 
 

Innowacyjność w rolnictwie 

 
Warto tu przypomnieć że obszary wiejskie zaj-

mują w Polsce ponad 93% powierzchni kraju. Po-
zornie to dużo ale w rzeczywistości wchodzą w ten 
zasób także lasy, obszary pod zabudową, nieużytki 
itp., zatem w dalszej perspektywie może pojawić się 
prawdziwy głód ziemi. Właściwe jej wykorzystanie 
ziemi stanie się wówczas sprawą o najwyższym 
znaczeniu. Nie jest więc wykluczone ze w dalszej 
perspektywie, w ramach rozwiązań innowacyjnych 
wykorzystywane będą wszelkie dostępne po-
wierzchnie, takie jak nieużytki czy nawet płaskie 
dachy, na których da się np. zainstalować szklarnie. 
W dodatku, taka uzupełniająca produkcja żywności 
ulokowana byłaby wówczas chyba najbliżej poten-
cjalnych odbiorców… 

Ale już dzisiaj rolnictwo jest ważnym działem 
gospodarki narodowej, który w istotny sposób 
wpływa na jakość życia mieszkańców Polski. Pod-
stawę działań obecnego PROW 2014–2020, stano-
wić będą efekty uzyskane w procesie wdrażania 
PROW 2004-2006 i 2007-2013, jednak dzisiejszy 
stan rolnictwa wymaga wciąż poszukiwania i 
wprowadzania rozwiązań koniecznych do poprawy 
funkcjonowania łańcucha żywnościowego, w tym 
produkcji rolniczej, by zdolna była ona do stawienia 
czoła globalnej konkurencji. W tym celu konieczne 
będą m.in. działania innowacyjne w zakresie 
modernizacji gospodarstw. Winny one prowa-
dzić do dalszego awansu technologicznego i orga-
nizacyjnego, a w efekcie cywilizacyjnego, co umoż-
liwi trwały rozwój branży. Konieczne jest zatem 
coraz lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału, 
w tym wiedzy i kapitału, a także poprawa jakości 
pracy. Ideałem byłoby wykreowanie oryginalnych 
innowacji stworzonych przez polską naukę i wdro-
żenie ich w życie gospodarcze, we współpracy z 
praktyką. Jednak na obecnym poziomie polskiej 
gospodarki rolnej, nawet lokalne zastosowanie zna-
nych już, nowoczesnych rozwiązań, będzie stanowi-
ło świadectwo innowacyjnego myślenia. 
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Fot. 1. Owoce rokitnika zwyczajnego 
Źródło: blog.sylveco.pl 

Jeśli chodzi o pojęcie innowacji, to wprowadził 
je do ekonomii wybitny austriacki ekonomista Jo-
seph Alois Schumpeter, działający w pierwszej po-
łowie XX w. Według niego pojęcie innowacji 
sprowadza się do koncepcji tzw. „kreatywnej de-
strukcji, która polega na ciągłym niszczeniu sta-
rych struktur i nieustannym tworzeniu nowych, 
coraz bardziej efektywnych”. Rezultatem procesu 
destrukcji ma być osiągnięcie nowego, wyższego 
poziomu rozwoju, który oznacza długotrwały pro-
ces kierowanych zmian. W procesie tym wyróżnia 
się następujące po sobie etapy przemian. Taka 
kreatywna destrukcja jest procesem niezbędnym w 
polskim rolnictwie, jeżeli chce ono sprostać kon-
kurencji zagranicznej.  

Chcąc tylko w zarysie przedstawić to zagadnie-
nie, zauważyć należy, iż innowacje odnoszą się do 
postępowych zmian, które sprowadzają się do za-
stąpienia istniejącego stanu nowym, pozytywnie 
ocenianym, stosownie do kryteriów obecnych w 
rozmaitych branżach czy organizacjach. Taką orga-
nizacją może być także gospodarstwo rolne. Pożą-
dane zmiany winny polepszać warunki funkcjono-
wania na rynku i w jego otoczeniu, oraz przyczy-
niać się do rozwoju i postępu w gospodarowaniu. 

Innowacje w gospodarstwach rolnych mogą 
mieć miejsce na wielu polach działania, w tym 
także w zakresie oddziaływania marketingowego, 
które przecież odnosi się bezpośrednio do rynku. 
Schumpeter, wymienił tu kwestie, zbieżne skądi-
nąd ze znanym pojęciem marketing mixu, a więc 
m.in.:  
− wprowadzenie na rynek nowego produktu,  
− zdobycie nowych źródeł surowców, 
− wprowadzenie nowej techniki produkcji,  
− nowa organizacja jakiegoś rodzaju działalności, 
− otwarcie nowego rynku zbytu.  

Idąc tym śladem, rozważmy pokrótce poszcze-
gólne zagadnienia.  

Wprowadzenie na rynek nowych produktów 
może przyczynić się do poprawy konkurencyjności 
gospodarstw, oczywiście jeśli produkt trafiać bę-
dzie w potrzeby rynku. Taki nowy produkt może 
być wprowadzony jako środek do zmiany profilu 
produkcyjnego na bardziej dochodowy, lub roz-
szerzyć gamę produkcyjną, przez co pomoże po-
prawić pozycję rynkową gospodarstwa.  

Zupełnie nowe produkty mogą okazać się 
„strzałem w dziesiątkę”. Jako dobry przykład może 
tu posłużyć rokitnik zwyczajny (fot. 1). Jego owoce 
okazują się być przydatne w produkcji przetworów 
owocowych, jak np. dżemów czy galaretek, znaj-
dują także zastosowanie w kosmetyce i medycynie. 
Zatem wprowadzenie tej uprawy może mieć bar-
dzo korzystne odniesienia rynkowe dla plantatora, 
co potwierdziła już praktyka. 

Wprowadzenie nowej techniki produkcji 
może mieć istotny wpływ na jakość i plon. Może 

to być na przykład zmiana technologii uprawy, czy 
nowy, lepszy sposób ochrony roślin.  

Działania te często wymuszać będą zmianę or-
ganizacji produkcji, a ich suma w rezultacie może 
pomóc w zdobywaniu nowych rynków zbytu, co w 
dzisiejszym świecie, w którym na wielu obszarach 
wzrasta zapotrzebowanie na żywność, okazać się 
może ruchem o strategicznym znaczeniu.  

Pozytywne efekty takich działań uwidoczniły 
sukcesy polskiego eksportu żywnościowego w 
ostatnich latach. W obliczu blokady rosyjskiego 
rynku dla polskich owoców i innych produktów w 
wyniku wprowadzonego przez Rosję embarga, 
wielu sadowników przestawiło produkcję owoców 
(a szczególnie jabłek) w stronę bardziej atrakcyj-
nych odmian, chętniej nabywanych na wielu wy-
magających rynkach, kosztem dotychczas upra-
wianych z przeznaczeniem na rynek rosyjski. W 
efekcie, pojawiły się nowe kanały, umożliwiające 
znacznie szerszy obszar eksportu tych owoców. 
Interesującymi odbiorcami okazały się m.in. kraje 
dalekiego wschodu. Ale wprowadzane zmiany, 
także poprzez „uzupełniający” efekt wydatnej po-
prawy organizacji produkcji, uatrakcyjniają ofertę 
(kwestia opakowań, znaków towarowych). Stąd, o 
ile dotąd eksport owoców koncentrował się głów-
nie na stosunkowo mało wymagającym rynku ro-
syjskim, to wprowadzane obecnie zmiany prowa-
dzą do już zauważalnego wzrostu eksportu na naj-
bardziej wymagające rynki: USA i krajów UE. Ko-
lejnym krokiem prorynkowym, a zatem i proek-
sportowym powinno być rozszerzenie asortymen-
tu przetworów owocowych wysokiej jakości, ta-
kich jak „chipsy”, owoce (szczególnie jabłka) su-
szone, cydry, czy koncentraty o szerokim zastoso-
waniu spożywczym. Mniej atrakcyjne spożywczo 
części owoców, jak skórki czy może też gniazda 
nasienne mogłyby posłużyć do produkcji pasz.  
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i Wdrażania Innowacji 

Przykłady te uzmysławiają, jak ważne mogą oka-
zać się innowacje nawet o całkiem podstawowym 
charakterze. Pokazują jak unowocześnianie produk-
tów rolnych przekłada się na poprawę atrakcyjności 
oferty, a także poprzez rozwój procesów przetwór-
czych przyczynia się do zwiększenia gamy oferowa-
nych wyrobów. Z tym z kolei wiąże się potrzeba zin-
tensyfikowania kontroli. Pomagając utrzymaniu wy-
sokiej jakości ułatwia ona dotrzymanie kroku konku-
rentom na trudnym rynku rolniczym.  U podstaw 
zmian leżą koncepcje oparte na wynikach prac ba-
dawczo-rozwojowych, czyli na współpracy z instytu-
cjami naukowymi. W przypadku owoców bazą były 
prace zespołu prof. Szczepana Pieniążka, który po-
święcił wiele wysiłków na wprowadzenie nowocze-
snych odmian jabłek, co znacznie poprawiło ich wa-
lory handlowe. 

 

Podsumowanie 

 
Innowacyjność, która w obecnych trudnych wa-

runkach współzawodnictwa na rynkach produktów 
rolnych, wpływa na uzyskanie przewagi konkuren-
cyjnej jest  zagadnieniem o fundamentalnym zna-
czeniu. Przedstawione teoretyczne fundamenty po-
jęcia innowacyjności wiążą się z zagadnieniem pro-
cesu innowacyjnego. W jego zakres wchodzi projek-
towanie, realizacja, adaptacja i wykorzystanie nowe-
go produktu.  Działania te stanowią wyzwanie, jako 
że podlegają ciągłym zmianom i wahaniom. Najważ-
niejsza jednak sprawa to fakt, iż proces innowacji, 
obejmując całokształt prac związanych z tworzeniem 
i rozwijaniem idei innowacyjnej, kończy się wdroże-
niem innowacji, co pozwala na wieloaspektowy roz-
wój.  

Obserwując teoretyczne rozważania dotyczące 
procesów innowacyjnych, spotkamy się również z 
blisko związanym z pojęciem procesu, określanego 
terminem „działania innowacyjne”. Pod tym poję-
ciem rozumie się szereg zamierzonych, celowych i 
świadomych działań prowadzonych indywidualnie 
czy w formach zinstytucjonalizowanych, a podej-
mowanych w celu uzyskania innowacji i ich dalszego 
wdrożenia i upowszechnienia. W tej kwestii wydaje 
się, iż niebagatelna może być rola organizacji dorad-
czych, takich jak ośrodki doradztwa rolniczego, któ-
re z racji swych długoletnich doświadczeń i ukształ-
towanej organizacji mogą najskuteczniej wprowa-
dzać i upowszechniać innowacji na obszarach wiej-
skich.  

Niebagatelne znaczenie w procesie innowacyjnym 
mają organizacje produkcji i dystrybucji produktów 
rolniczych. Poprawa organizacyjna wiąże się zwykle 
z rozszerzaniem oferty, także w aspekcie ilościowym. 
To niezwykle istotne, mówi się bowiem, że sprzedaż 
stosunkowo skromnych ilości produktów, oferowa-
nych zwykle przez niewielkie gospodarstwa (charak-

terystyczne dla Małopolski), wiąże się z niemałym 
wysiłkiem, koniecznym do skutecznej jej realizacji, 
podczas gdy sprzedaż większych partii towaru oka-
zuje się być zwykle znacznie łatwiejszym przedsię-
wzięciem. Dzieje się tak z powodu powstania możli-
wości współpracy na równej płaszczyźnie z dużymi 
odbiorcami, niedostępnymi dla małych producentów 
z racji skali ich oferty, którzy decydują dziś o kształ-
cie rynku artykułów spożywczych. Uwidacznia to 
potrzebę podejmowania działań wspólnych, które 
umożliwiają produkcję dużych partii towaru o kon-
trolowanej jakości, dając poprawę  wyników, także 
poprzez uzyskanie efektu synergii.  Działania takie, 
choć znane od wielu lat, stanowią niejednokrotnie 
innowację w skali lokalnej. Jeśli zatem chcemy sku-
tecznie rozwijać i unowocześniać rolnictwo, musimy 
pamiętać o istnieniu możliwości, które udowodniły 
już swoje pozytywne znaczenie, czyli o różnych for-
mach wspólnych działań, takich jak chociażby grupy 
producentów, które stanowią doskonałą platformę 
pomagającą sprostać wyzwaniom rynkowym. Jed-
nakże, w procesie wdrażania innowacyjności na ob-
szarach wiejskich, przede wszystkim w zakresie róż-
norakich działań modernizujących gospodarstwa 
rolne, wspierając ich rozwój, w tym umiejętności 
zachowań rynkowych są w warunkach niełatwej 
konkurencji na zmieniającym się rynku produktów 
rolnych niezbędna jest motywacja do działań inno-
wacyjnych. 
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The essence and significance of innovation  

in agricultural activities 
 

Summary: The paper presents the reflections on the concept 
of innovation in agriculture. The author begins by recalling 
that one of the key objectives of EU development policy is to 
improve the level of innovation. This objective is included as a 
priority in the EU strategy for 2020, as "an intelligent growth 
indicating the development of knowledge-based economy." 
Then, he reference an innovation to farms, indicating that 
innovation in agriculture can take place in many fields of ac-
tion, including: introduction of new products, acquire new 
sources of raw materials, the introduction of new production 
techniques, new organization of any kind of activity and the 
opening of new market outlets. 
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Pasja, lokalna tradycja i współpraca źródłem sukcesu  

na obszarach wiejskich
 
 
 

Wprowadzenie 

 
Współczesna koncepcja obszarów wiejskich, zwłasz-
cza w krajach Unii Europejskiej, opiera się na akty-
wizacji społeczności lokalnych. Realizacja tej kon-
cepcji możliwa jest m.in. dzięki działaniu programu 
LEADER, które jest pewnego rodzaju katalizatorem 
ożywiającym oraz ułatwiającym współpracę lokal-
nych partnerów. Takie oddolne podejście do rozwoju 
obszarów wiejskich zachęca lokalne społeczności do 
wspólnego określenia zasobów i możliwości danego 
obszaru oraz jak najlepszego wykorzystania tkwiące-
go w nim potencjału. Metoda LEADER pozwala 
przystosować politykę rozwoju obszarów wiejskich 
do ogromnej różnorodności potrzeb ludności za-
mieszkującej te obszary. Zachęca lokalne społeczno-
ści do efektywnego wykorzystywania swoich atutów, 
poszukiwania nowych sposobów zwiększenia konku-
rencyjności obszaru, ochrony środowiska naturalne-
go oraz podejmowania takich wyzwań jak: aktywiza-
cja społeczności lokalnej, poszerzenie poziomu usług 
i zwiększenie liczby miejsc pracy. 
 Utworzone w ramach Programu LEADER Lokalne 
Grupy Działania „partnerstwa złożone z przedstawi-
cieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i 
społecznego, posiadające opracowaną zgodnie z za-
sadami metody LEADER lokalną strategię rozwoju” 
stały się doskonałym narzędziem wzmacniającym 
kapitał społeczny obszarów wiejskich poprzez two-
rzenie więzi zaufania, lojalności, możliwości samo-
organizacji, samorządności oraz solidarności. LGD są 
partnerstwem posiadającym osobowość prawną oraz 
przybierają formę stowarzyszenia. Członkami LGD 
mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jed-
nostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem wo-
jewództw, a nadzór nad działalnością LGD sprawuje 
marszałek województwa. 
 Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 
została zarejestrowana jako stowarzyszenie w 2008 
roku. LGD terytorialnie obejmuje 11 gmin, w tym 
dziesięć gmin z powiatu puławskiego i jedną gminę z 
powiatu ziemskiego lubelskiego. Nazwa LGD „Zielo-
ny Pierścień” nawiązuje do określenia używanego 
przez urbanistów i ekologów w odniesieniu do 
szczególnie atrakcyjnych obszarów pod względem 

 
 
 
 
przyrodniczym, krajobrazowym i turystycznym oka-
lających miasta, którym przypisuje się funkcję stabi-
lizującą środowiskowe warunki życia w mieście, 
funkcję ochrony struktury przestrzennej oraz funkcję 
wypoczynku codziennego i świątecznego dla miesz-
kańców miast. Takim szczególnie atrakcyjnym ob-
szarem o wysokich walorach krajobrazowych i przy-
rodniczych a także o uznanej marce turystycznej jest 
teren objęty działaniem LGD „Zielony Pierścień”. 
Zgodnie z inicjatywą LEADER, w skład LGD „Zielony 
Pierścień” wchodzą przedstawiciele trzech sektorów:   
� W sektorze społecznym znajdują się organiza-

cje pozarządowe działające dla lokalnych spo-
łeczności, jak np. ochotnicze straże pożarne, to-
warzystwa regionalne, fundacje, lokalne stowa-
rzyszenia działające na rzecz rozwoju miejscowo-
ści lub określone środowisko społeczne (np. mu-
zyków).  

� W sektorze gospodarczym większość stanowią 
osoby fizyczne (21 podmiotów) prowadzące dzia-
łalność gospodarczą w skali lokalnej. Są to pod-
mioty z sektora usług lub przetwórstwa spo-
żywczego. Wśród podmiotów prawnych występu-
ją spółdzielnie (w tym jedna spółdzielnia socjal-
na), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
spółka jawna i spółka cywilna.  

� W sektorze publicznym większość stanowią 
gminy i powiat (łącznie 12 podmiotów). Pozostałe 
podmioty to gminne i powiatowe jednostki kultu-
ry oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie i Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go w Końskowoli. 

 

Mikroprzedsięborczość w LGD  
„Zielony Pierścień” 

 
 Jednym z priorytetów przyjętych w Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju LGD „Zielony Pierścień” jest rozwój 
lokalnej przedsiębiorczości związanej z produktami 
lokalnymi i tradycyjnymi. Wspieranie przez LGD 
mikroprzedsiębiorczości bazującej na lokalnej wy-
twórczości osiąga coraz bardziej imponujące efekty 
(biorąc pod uwagę nasze krajowe skomplikowane 
uwarunkowania prawne w tym zakresie) na obszarze 
11 gmin na Lubelszczyźnie, gdzie Lokalna Grupa 



WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH NR 2(87)/2016 

 

12 WiD 

Fot. 1. „Moje Owoce” – sok z malin 
Źródło: materiały LGD „Zielony Pierścień” 

Fot. 2. „Moje Owoce” – mus gruszkowy 
Źródło: materiały LGD „Zielony Pierścień” 

Działania „Zielony Pierścień” wdraża Lokalną 
Strategię Rozwoju i Plan Rozwoju Turystyki. 
Mowa o północno-zachodniej części wojewódz-
twa lubelskiego na terenie gmin: Baranów, Jano-
wiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, 
Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Woj-
ciechów i Żyrzyn. 

W tym subregionie w ciągu ostatnich kilku lat 
powstało kilkanaście rodzinnych firm, które w 
swoim biznesie wyłącznie lub głównie postawiły 
na wytwarzanie lokalnych i tradycyjnych wyro-
bów, czyli takich produktów, które są identyfi-
kowane z konkretnym obszarem poprzez wy-
twórców i surowiec, a także są wytwarzane we-

dług lokalnych receptur. 
Takie przedsięwzięcia nie są przesadnie skom-

plikowane, ale ze względu na obowiązujące prze-
pisy nie należą też do łatwych. Wymagają kapitału 
na rozruch, głównie na infrastrukturę, która w przy-
padku produkcji spożywczej musi spełniać identycz-
ne wymogi sanitarne jak duży zakład. Same pienią-
dze, bez wielkiej pasji właścicieli firm do swojej pra-
cy, nie gwarantują sukcesu. Pomysł na produkty, 
zwłaszcza produkty spożywcze, najczęściej wywodzi 
się z rodzinnych tradycji, domowej kuchni. „Takie 
przetwory robiło się od lat w naszym domu, taki chleb 
piekła moja mama i babcia” – mówią o swoich pro-
duktach lokalni wytwórcy. A więc produkt nie jest 
tylko anonimowym towarem, który dostarcza się na 
rynek, ale jakąś cząstką „mojej tradycji rodzinnej” jak 
powiedzieliby lokalni przedsiębiorcy.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualnie na obszarze działania LGD „Zielony 
Pierścień” funkcjonuje 15 przedsiębiorców, którzy 
produkują i sprzedają swoje lokalne wyroby w spo-

sób legalny, to znaczy mają zarejestrowaną działal-
ność gospodarczą i odpowiednią infrastrukturę, 
która spełnia wszystkie wymogi sanitarne. Nie jest 
to produkcja przemysłowa, na dużą skalę, lecz prio-
rytetem jest jakość produktu. Wśród tych firm, 12 
działa w branży spożywczej, a pozostałe trzy zajmu-
ją się wytwarzaniem rękodzieła. W pierwszej kate-
gorii znajdują się następujące podmioty: „Moje 
Owoce” w Klementowicach (www.mojeowoce.pl, 
gmina Kurów, produkuje soki i syropy z malin, 
czarnego bzu, aronii oraz powidła i musy owoco-
we), „Manufaktura Różana” w Starej Wsi 
(www.smakirozy.pl, gmina Końskowola, produkuje 
syropy z płatków i owoców róży, konfitury z owo-
ców róży); olejarnia „Skarby Natury” w Zabłociu 
(www.skarbynatury.eu, gmina Markuszów, produ-
kuje oleje tłoczone na zimno; masarnia „Swojskie 
Wędliny” w Bronicach (www.swojskiewedliny.com), 
gmina Nałęczów, produkuje wędliny; Gminna Spół-
dzielnia „Samopomoc Chłopska” w Baranowie 
(www.masarnia.gsbaranow.pl) - produkcja wędlin i 
pieczywa; Spółka „Reypol” w Janowcu 
(www.janowiec.serokomla.com.pl) - produkcja pie-
czywa; restauracja „Rozanna” w Wąwolnicy 
(www.rozanna.pl) - lokalne potrawy: pierogi z bobu, 
pierogi z karpia, lemieszka; bar „Ararat” w Nałęczo-
wie (gołąbki w liściach winogron); restauracja „Baj-
giel” w Kazimierzu Dolnym (www.bajgiel-
kazimierz.pl) - produkcja bajgla kazimierskiego; ro-
dzinna piekarnia „Alkierz” w Śniadówce 
(www.alkierz.eu), gm. Baranów - produkcja pieczywa; 
winnica „Rzeczyca” obok Kazimierza Dolnego (face-
book.com/winnicarzeczyca) - produkcja win; stacja 
badawcza „Dolina Szkła” w Kęble (gmina Wąwolni-
ca) - herbaty ziołowe i owocowe.  

A więc na tej liście wytwórców mamy: małe prze-
twórnie owoców, olejarnię, masarnie, piekarnie, wi-
niarnię i restauracje. Poza dwoma firmami (GS „Sa-
mopomoc Chłopska” i Spółka „Reypol”), wszystkie 
powstały w ciągu ostatnich dwu-trzech lat. 
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Fot. 3. „Manufaktura różana” - produkty  
Źródło: materiały LGD „Zielony Pierścień” 

Z kolei wytwarzaniem rękodzieła zajmują się trzy 
firmy: „Siedlisko Małgorzaty” w Cholewiance 
(www.siedliskomalgorzaty.pl, gmina Kazimierz Dol-
ny) – specjalizuje się głównie w tkaniu tradycyjnych 
chodników - pasiaków, wytwarzaniu palm wielka-
nocnych i kompozycji z suszonych kwiatów i ziół;  
Fundacja „Warsztat” w Strzelcach 
(www.fundacjawarsztat.pl, gmina Nałęczów) – pro-
wadzi „Salikarium” – dydaktyczny ogród wierzbowy, 
wytwarza wyroby z wikliny, organizuje warsztaty;   i 
„Pasjaart – rękodzieło artystyczne” w Nałęczowie 
– specjalizuje się w malowaniu porcelany i ceramiki z 
wizerunkami lokalnych zabytków 
(www.facebook.com/pasjaartnaleczow). 

 

Specyfika działalności producentów produktów 
lokalnych i tradycyjnych 

 
Działalność tych firm ma pewne specyficzne ce-

chy. Po pierwsze, tego typu przedsiębiorstwa do 
przetwórstwa wykorzystują głównie swój suro-
wiec i od innych znanych sobie lokalnych dostaw-
ców, jeśli własnego już nie wystarcza. Producent ma 
więc wpływ na jakość finalną wyrobu praktycznie od 
pola do stołu. Dotyczy to przede wszystkim firm 
produkcyjnych. Ich działalność na analizowanym 
obszarze to wzorcowy przykład rozwoju przedsię-
biorczości na obszarze wiejskim. Taki jaki funkcjo-
nuje od dziesiątek lat w krajach Europy Zachodniej. 
Zresztą historia powstania tych firm produkcyjnych 
jest bardzo podobna. Najpierw była działalność ty-
powo rolnicza ukierunkowana na określoną specjali-
zację, jak np. uprawa róż, malin, porzeczek, hodowla 
świń.  

Trudna sytuacja na rynku produktów rolnych 
spowodowała, że dla wielu gospodarstw taka pro-
dukcja stawała się nieopłacalna. Rolnicy szukali wyj-

ścia z tej dramatycznej sytuacji. Jednym z nich było 
przetwórstwo własnych płodów rolnych. Wsparcie w 
postaci różnych dotacji dla rolników umożliwiło im 
zainwestowanie w przetwórstwo i przekształcenie się 
w mikroprzedsiębiorców. Niemały wkład miała tu 
także LGD „Zielony Pierścień”, o czym przeczytać 
można w dalszej części artykułu.  

Drugą specyficzną cechą działalności mikroprzed-
siębiorstw nastawionych na wyrób produktów lokal-
nych i tradycyjnych jest to, że łączą funkcję pro-
dukcyjno-usługową zakładu z działalnością oko-
łoturystyczną, jako dodatkową. Aktywność firmy w 
tych dwu sektorach zdecydowanie poprawia jej przy-
chody i rentowność. Z definicji produkt lokalny i 
tradycyjny wiąże się z turystyką, ponieważ jest po-
szukiwanym dobrem przez turystów, którzy chcą 
doświadczyć unikatowości odwiedzanego miejsca w 
rożnych wymiarach. Nie tylko poprzez zabytki, wy-
darzenia historyczne, ale także lokalną kuchnię.   

Wreszcie trzecią cechą jest współpraca na po-
ziomie lokalnym z innymi firmami wytwarzają-
cymi produkty lokalne i tradycyjne oraz ludowymi 
twórcami, hotelami i restauracjami. Jest to ta war-
tość, która przynosi wymierne efekty podmiotom 
świadczącym usługi turystyczne. Dzięki współpracy 
mogą powstawać różne sieciowe produkty tury-
styczne dostosowane do potrzeb turystów. Podobnie 
jest w przypadku wytwórców produktów lokalnych. 
Siłą rzeczy stają się oni także podmiotem rynku tury-
stycznego.  Na analizowanym obszarze mamy przy-
kłady sieciowych inicjatyw bazujących na współpracy 
producentów lokalnych wyrobów. Wśród nich moż-
na wymienić takie jak: utworzenie trzech ścieżek 
edukacyjnych pn. „Z lasu, pola i ogrodu”, przez ole-
jarnię „Sarby Natury”, stację badawczą „Dolina Szkła” 

i organizację pozarządową; czy zawiązanie sieci 
izb produktów lokalnych. W ten sposób produ-
cenci docierają ze swoim produktem i usługą do 
kolejnych grup klientów. 

 

Rola LGD „Zielony Pierścień” w identyfika-
cji i promocji produktów lokalnych 

 
Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 

(LGD) jest partnerstwem trójsektorowym i liczy 
ponad 140 członków. Jej członkami są partnerzy 
społeczni, przedsiębiorcy i jednostki publiczne. W 
latach 2008-2015 LGD podejmowała samodzielnie 
lub we współpracy z innymi podmiotami inicja-
tywy na rzecz aktywizacji i integracji społecznej 
mieszkańców oraz rozwoju lokalnej przedsiębior-
czości.  
W tym czasie pozyskała na rozwój lokalny blisko 

27 mln zł z różnych funduszy pomocowych. Do naj-
ważniejszych inicjatyw należały: (a) wdrażanie Lo-
kalnej Strategii Rozwoju w latach 2009-2015 o 
łącznym zrealizowanym budżecie na poziomie 13,7 
mln zł, w tym 11,4 mln zł na projekty wybierane w 
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konkursach; (b) wdrażanie w latach 2011-2016 pro-
jektu partnerskiego pn. „EUROszansa dla Lu-
belszczyzny – budowanie konsensusu społecznego 
na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w 
krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Na-
łęczów-Puławy-Kazimierz Dolny” o łącznej wartości 
4,1 mln CHF, którego głównym działaniem był re-
granting, za który odpowiadała LGD jako operator 
dotacji (LGD w tym projekcie była dysponentem 
środków w wysokości około 12 mln zł) oraz (c) 
utworzenie w 2012 r. infrastruktury do uprawia-
nia turystyki rowerowej (w tym m.in. oznakowanie 
szlaków rowerowych o długości ponad 500 km, 
utworzenie miejsc wypoczynkowych dla rowerzy-
stów) na obszarze 16 gmin w ramach projektu part-
nerskiego (współfinansowanego z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w 
kwocie 1,2 mln zł) z gminami, którego LGD była li-
derem.   

Jednym z priorytetów przyjętych w Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
związanej z produktami lokalnymi i tradycyjnymi. 

Od 2010 r. LGD zajmuje się oceną i certyfikacją 
propozycji produktów lokalnych zgłaszanych przez 
lokalne społeczności (organizacje pozarządowe, koła 
gospodyń wiejskich, lokalnych liderów, przedsię-
biorców, jednostki kultury). Produkty są certyfiko-
wane, zgodnie z przyjętym regulaminem określają-
cym zasady certyfikacji i obowiązki producentów, w 
siedmiu kategoriach: produkt spożywczy, sztuka-
rękodzieło, produkt usługowy, pamiątka turystyczna, 
zespół regionalny i wydarzenie/impreza.  

Początkowo certyfikowane produkty lokalne (spo-
żywcze i rękodzieło) wyrabiane były okazjonalnie, 
głównie na lokalne kiermasze i Festiwal Produktu 
Lokalnego - autorską imprezę LGD organizowaną 
dla turystów co roku w wakacje w Nałęczowie.  Dzia-
łania te wywołały dużą aktywność lokalnych środo-
wisk. Z czasem zaczęły tworzyć się grupy oraz orga-
nizacje pozarządowe, których jednym z głównych 
celów było promowanie rodzimych wyrobów. Z tego 
kręgu wywodzą się mikroprzedsiębiorcy, którzy 
obecnie prowadzą działalność gospodarczą związaną 
z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych i tra-
dycyjnych. 

LGD inicjowała oraz wspierała organizacyjnie i fi-
nansowo: przedsięwzięcia projektowe polegające na 
utworzeniu przez producentów i społecznych lide-
rów sieci Izb Produktów Lokalnych oraz działania 
promocyjne (m.in. kiermasze produktów lokalnych, 
rajdy rowerowe po produkt lokalny, targi turystyczne 
krajowe i zagraniczne). Wsparła dotacjami miesz-
kańców, którzy utworzyli rodzinne przedsiębiorstwa 
zajmujące się produkcją lokalnych produktów spo-
żywczych i rękodzieła.  Do maja 2015 r. LGD przy-
znała certyfikaty blisko 400 produktom w różnych 
kategoriach. Najwięcej w kategorii: produkt spożyw-
czy i rękodzieło (łącznie prawie 90% certyfikatów). 

Wyroby spożywcze stanowią ponad 65% wszystkich 
certyfikowanych produktów lokalnych. Ich legalna 
produkcja i sprzedaż w świetle obowiązującego pra-
wa jest najbardziej skomplikowana. Stanowi to dla 
mikroprzedsiębiorców poważną barierę w wejściu na 
legalny rynek.  

Przy udziale LGD, powstało lub rozwinęło swoją 
działalność gospodarczą ponad dziesięć lokalnych 
przedsiębiorstw w branży spożywczej, które sprzeda-
ją na legalnym rynku produkty lokalne i tradycyjne. 
Te firmy wytwarzają legalnie blisko jedną trzecią 
produktów lokalnych certyfikowanych przez LGD 
„Zielony Pierścień”. Są to modelowe przykłady pod-
miotów gospodarczych na obszarach wiejskich, które 
swój surowiec przetwarzają na produkty gotowe do 
sprzedaży na rynku. 
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Passion, local tradition and cooperation as a source 

of success in rural areas 
 

Summary: The paper presents the some effects of implementation 
the rural development strategy in the area managed by Local Ac-
tion Group “The Green Ring” situated in Lublin province. Thanks 
to activity of LAG – the passion and co-operation of its members 
and local society – it was possible to reach success in many fields. 
Among other, there were created or developed more than ten local 
enterprises in the food industry that sell local traditional products 
on the legal market. These enterprises produce legally nearly one-
third of local products certified by the LAG "the Green Ring". The-
se are the model examples of economical entities in rural areas, 
which process its raw material to finished products and sale them 
on the market. 
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Kiedy rolnik, kiedy przedsiębiorca? 
 

 

 

 

 

Wprowadzenie 

 

Wśród osób czynnych zawodowo wyróżniamy 
pracowników jako osoby pozostające w stosunku 
pracy jak też osoby, które wykonują pracę na in-
nej podstawie niż stosunek pracy, a także osoby 
samozatrudniające się, czyli osoby prowadzące 
działalność gospodarczą oraz rolników. W tym 
miejscu należy zauważyć, że w ustawodawstwie 
polskim obok pojęcia rolnika występuje pojęcie 
rolnika indywidualnego oraz producenta rolnego. 
Niniejsze opracowanie pozwoli zapoznać się z 
definicjami tych terminów. 

Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na 
pytanie, jak prawo polskie definiuje rolnika, a jak 
przedsiębiorcę oraz co kryje się pod pojęciem 
prowadzenia działalności gospodarczej, a czym 
jest dla ustawodawcy prowadzenie pozarolniczej 
działalności gospodarczej. 

Jeżeli na wstępie tego opracowania przyjmie-
my, że osoba prowadząca działalność rolniczą to 
z woli prawodawcy prawdopodobnie rolnik, zaś 
prowadzenie działalności gospodarczej jest pod-
stawowym zadaniem jakie ustawodawca przypisał 
przedsiębiorcy, to staniemy przed kolejnymi py-
taniami, czy na gruncie prawa polskiego osoby 
fizyczne prowadzące działalność rolniczą mogą 
być traktowane jak przedsiębiorcy, a jeśli nie, to 
czy i kiedy podejmowanie pozarolniczej działal-
ności gospodarczej przez rolników będzie powo-
dowało zmianę ich zasadniczego statusu.  

Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia 
praw i obowiązków obu kategorii podmiotów, w 
szczególności obowiązków administracyjnych, 
podatkowych, kwestii powiązanych z problema-
tyką ubezpieczeń społecznych, a kończąc na in-
stytucjach prawa cywilnego materialnego i proce-
sowego, jak przykładowo terminy przedawnienia 
czy zakwalifikowanie sprawy rozstrzyganej przez 
sąd jako sprawy gospodarczej. 

 
 
 

Przedsiębiorca a rolnik 

 

Rozważania warto rozpocząć od lektury Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 roku. Art. 20 Konstytucji stanowi, że podsta-
wą ustroju gospodarczego Polski jest społeczna 
gospodarka rynkowa oparta na wolności działalno-
ści gospodarczej, własności prywatnej oraz solidar-
ności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. 
We wskazanym przepisie pojawia się pojęcie dzia-
łalności gospodarczej. Art. 21 Konstytucji dopusz-
cza ograniczenie wolności działalności gospodar-
czej, wskazując jednocześnie, że ograniczenie to 
dopuszczalne jest tylko w drodze ustawy i tylko ze 
względu na ważny interes publiczny. W przytoczo-
nych przepisach pojawia się pojęcie działalności 
gospodarczej, ale w żadnym miejscu w Konstytucji 
nie pojawia się pojęcie przedsiębiorcy. Szczegóło-
wych regulacji na temat działalności gospodarczej 
należy zatem poszukać w innym źródle prawa, 
źródle niższej rangi, rozwijającym te ogólne kon-
stytucyjne regulacje. Aktualnie źródłem tym w 
ramach prawa publicznego gospodarczego jest 
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 
dnia 2 lipca 2004 roku. 
 W artykule 23 Konstytucji ustawodawca wska-
zał, że podstawą ustroju rolnego państwa jest go-
spodarstwo rodzinne. W artykułach 12 oraz 59 
Konstytucji pojawia się zaś pojęcie rolnika, ale je-
dynie w odniesieniu do zagwarantowanej swobody 
tworzenia i wolności działania organizacji społecz-
no-gospodarczych rolników. Pojęcie rolnika, jako 
takie, również nie zostało przez ustawodawcę zde-
finiowane w ustawie zasadniczej. Należy zatem, 
analogicznie jak w przypadku przedsiębiorcy przy-
jąć, że poszukiwana przez nas definicja rolnika jest 
do odnalezienia w źródle prawa niższego szczebla. 
Wstępna kwerenda pozwala domniemywać, że 
będzie tu chodzić zarówno o źródła prawa pu-
blicznego (m. in. Ustawę o kształtowaniu ustroju 
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rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku oraz Ustawę o 
ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 
grudnia 1990 roku) jak i źródła prawa prywatnego 
(Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks 
cywilny). Przepisy te zostaną szerzej omówione 
poniżej. Dla ustalenia, kim jest rolnik, będzie mia-
ła jednak również znaczenie wspomniana już 
Ustawa o swobodzie prowadzenia działalności go-
spodarczej i to właśnie od niej warto rozpocząć 
„wędrówkę” przez czasami skomplikowany świat 
przepisów prawa.  
 

Przedsiębiorca 
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 

(UoSDG) została uchwalona w 2004 roku i po-
twierdziła, że podmiot, który we własnym imieniu 
wykonuje działalność gospodarczą to przedsię-
biorca. Fakt prowadzenia działalności we wła-
snym imieniu odróżnia przedsiębiorcę od pra-
cownika czy osoby świadczącej pracę na innej 
podstawie niż umowa o pracę. Używany aktualnie 
przez ustawodawcę termin „przedsiębiorca” jesz-
cze w 1999 roku zastąpił pojęcie „podmiotu go-
spodarczego”. Choć to drugie pojęcie nie jest ter-
minem stosowanym przez ustawodawcę, to praw-
dopodobnie w związku z tym, że przez pewien 
czas funkcjonowało w ustawodawstwie, jest nadal 
w powszechnym użyciu, a zostało wprowadzone 
do polskiego systemu prawa ustawą o działalności 
gospodarczej z 1988 roku zwaną „Ustawą Wilcz-
ka”. W literaturze wskazuje się na przełomowość 
tamtej ustawy oraz podnosi się, że przyczyniła się 
ona do zliberalizowania polskiego życia gospo-
darczego. 

Art. 2 UoSDG podaje definicję działalności go-
spodarczej jako zarobkową działalność wytwórczą, 
budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwa-
nie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, 
a także działalność zawodową, wykonywaną w 
sposób zorganizowany i ciągły. Jak mówi art. 2a 
UoSDG, jeżeli działalność gospodarcza budowlana, 
handlowa i usługowa oraz działalność zawodowa 
polega na świadczeniu usług, to stosujemy odpo-
wiednie przepisy ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o 
świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, osoba 
prawna albo jednostka organizacyjna nieposiada-
jąca co prawda osobowości prawnej, czyli niebę-
dąca osobą prawną, ale której odrębne przepisy 
prawa przyznają zdolność prawną. Podmioty, któ-
re planują podjęcie działalności gospodarczej, 
muszą pamiętać, że zgodnie z art. 14 UoSDG nie-
zbędne jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej (dotyczy to osób fizycznych) albo uzyskanie 
wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym (dotyczy osób prawnych i 

jednostek organizacyjnych nieposiadających oso-
bowości prawnej). Przedsiębiorcom nadawany jest 
numer identyfikacyjny (REGON), a osobom fi-
zycznym i osobom prawnym numer identyfikacji 
podatkowej (NIP). Przedsiębiorca, który prowadzi 
działalność jako osoba fizyczna albo jako osoba 
prawna, jak np. spółka kapitałowa prawa handlo-
wego czy spółdzielnia, jest zobowiązany do regu-
lowania swych zobowiązań podatkowych (wynika-
jących odpowiednio z ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych albo osób prawnych) 
wobec Urzędu Skarbowego. Nie ma tego obo-
wiązku przedsiębiorca będący jednostką organi-
zacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która 
w oparciu o odrębne przepisy prawa posiada 
zdolność prawną, czyli w praktyce spółka osobo-
wa prawa handlowego, gdyż w tym wypadku 
obowiązek podatkowy spoczywa na wspólnikach 
takich spółek, a nie na spółce, choć to spółka wła-
śnie jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w KRS. 
Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego będą 
aktualizowały się w różnych momentach czaso-
wych, w zależności od tego, jaką formę opodat-
kowania wybierze przedsiębiorca oraz czy zatrud-
nia pracowników czy też nie. 

W przypadku osób podlegających wpisowi do 
CEiDG obowiązkowe jest zgłoszenie przedsiębior-
cy jako płatnika składek do systemu ubezpieczeń 
społecznych (czyli ubezpieczenia emerytalnego, 
rentowego i wypadkowego), zatem do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz do ubezpieczenia 
zdrowotnego. Jeśli przedsiębiorca zamierza za-
trudnić pracowników, ciążył będzie na nim obo-
wiązek zgłoszenia tych osób do ubezpieczeń spo-
łecznych w ZUS oraz płacenia i rozliczania za nie 
składek. 
 Dodatkowo przedsiębiorcy mają obowiązek 
składania do Głównego Urzędu Statystycznego 
sprawozdań statystycznych oraz uwzględniania 
przy prowadzeniu działalności zasady bezpieczeń-
stwa i higieny pracy jak również reguł dotyczą-
cych przetwarzania danych osobowych. 
 

Rolnik 
Z punktu widzenia tego opracowania szczegól-

nie istotne są zapisy art. 3 UoSDG i dlatego prze-
pis ten zostanie w tym miejscu zacytowany w ca-
łości: Przepisów ustawy nie stosuje się do:  
1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakre-

sie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwie-
rząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i 
rybactwa śródlądowego;  

2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzeda-
ży posiłków domowych i świadczenia w gospo-
darstwach rolnych innych usług związanych z 
pobytem turystów;  

3)  wyrobu wina przez producentów będących 
rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektoli-
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trów wina w ciągu roku gospodarczego, o któ-
rych mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 ma-
ja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiar-
skich, obrocie tymi wyrobami i organizacji 
rynku wina (Dz. U. z 2014 r. poz. 1104);  

4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o 
której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. 
zm.). 

Art. 3 został znowelizowany w 2015 roku wraz z 
uchwaleniem przez Sejm RP Ustawy z dnia  
9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 699) zwaną „usta-
wą o sprzedaży bezpośredniej” Zmiany weszły w 
życie 1 stycznia 2016 roku. Uznać należy, że usta-
wodawca wskazuje w art. 3, jakich rodzajów dzia-
łalności nie traktuje jako prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. W pierwszej kolejności należy 
zauważyć, że to właśnie prowadzenie działalności 
wytwórczej w rolnictwie nie jest przez ustawo-
dawcę traktowane jako prowadzenie działalności 
gospodarczej. Pozwala to zatem uznać, że osoby 
prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie 
nie są przedsiębiorcami. Stąd można wywieść 
wniosek, że na gruncie prawa publicznego gospo-
darczego, do którego zaliczamy UoSDG rolnik nie 
jest przedsiębiorcą. Sytuacji rolnika, czyli osoby 
prowadzącej działalność wytwórczą w rolnictwie, 
nie zmienia podejmowanie przez niego dodatko-
wej aktywności w postaci świadczenia usług agro-
turystycznych, wyrobu wina w wielkościach okre-
ślonych w ustawie oraz sprzedaży bezpośredniej. 
Tę dodatkową aktywność podejmowaną przez 
rolników należy też traktować jako pozarolniczą 
działalność gospodarczą, przy czym należy pamię-
tać, że podane rodzaje działalności nie wyczerpują 
wszystkich pozycji z listy aktywności, jakie po-
dejmować mogą rolnicy w ramach pozarolniczej 
działalności gospodarczej. 

W literaturze spotykamy różne poglądy na ten 
temat. I tak Naworski [2012] stoi na stanowisku, 
że wymienioną w art. 3 UoSDG działalność wy-
twórczą w rolnictwie należy uznać jedynie za wy-
jętą z zakresu stosowania ustawy, mimo, że dzia-
łalność ta, jako taka wpasowuje się w definicję 
działalności gospodarczej z art. 2 UoSDG. Dla 
Kremer [2003] przesłanką przemawiającą za nie-
możnością uznania na gruncie prawa polskiego 
osoby fizycznej prowadzącej działalność rolniczą 
za przedsiębiorcę jest okoliczność, że osoba ta nie 
ma możliwości uzyskania wpisu do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej. Stanowisko to podziela Blajer [2007] ale jest 
zdania, że analizując ten problem nie sposób nie 
wziąć pod uwagę ustaw szczególnych, które autor 
wymienia i argumentuje, że można zaleźć w 

ustawach tych potwierdzenie dla twierdzenia, że 
rolnik może być traktowany jak przedsiębiorca. 

Analizując przepisy prawa prywatnego, a kon-
kretnie art. 431 kodeksu cywilnego, który stanowi, 
że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba praw-
na i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 
33

1
 §1, prowadząca we własnym imieniu działalność 

gospodarczą lub zawodową, z łatwością można 
zauważyć, że na gruncie tej gałęzi prawa podej-
mowanie działalności gospodarczej jest możliwe 
dla każdego, a jedynym ograniczeniem jest prze-
słanka, by działalność tę prowadzić w sposób zor-
ganizowany oraz ciągły. W literaturze panuje po-
gląd, że aby móc uznać rolnika za przedsiębiorcę 
trzeba przyjrzeć się bliżej prowadzonemu przez 
niego gospodarstwu rolnemu, a w szczególności 
zastanowić się czy ma ono charakter gospodarczy. 
O tym, czy gospodarstwo ma charakter gospodar-
czy czy nie, przesądza wielkość osiąganej przez 
nie produkcji. Im więcej sprzedanych towarów, 
tym większe prawdopodobieństwo, że mamy do 
czynienia z przedsiębiorcą [Blajer 2007].  

Wyłączenie osób prowadzących działalność wy-
twórczą w rolnictwie spod działania ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej nie daje nam 
jednak jeszcze pełnej informacji, jak definiuje rol-
nika polskie prawo publiczne. W tym celu należy 
przeanalizować przepisy dwóch innych ustaw, 
które zaliczamy do prawa publicznego, a miano-
wicie Ustawy z 11 kwietnia 2003 roku o kształto-
waniu ustroju rolnego (UoKUR) oraz Ustawy z 20 
grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (UoUSR).  

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego posłu-
guje się pojęciem rolnika indywidualnego i defi-
niuje go w art. 6 jako osobę fizyczną będącą wła-
ścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rol-
nych, których łączna powierzchnia użytków rol-
nych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifika-
cje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą 
w gminie, na obszarze której jest położona jedna z 
nieruchomości rolnych wchodzących w skład go-
spodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres 
osobiście to gospodarstwo. W tym miejscu należy 
przywołać definicję z drugiej ze wspomnianych 
ustaw czyli z art. 6 Ustawy o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników, gdzie rolnik to pełnoletnia oso-
ba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na 
własny rachunek, działalność rolniczą w pozosta-
jącym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w 
tym również w ramach grup producentów rolnych, 
a także osobę, która przeznaczyła grunty prowa-
dzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do za-
lesienia. Niezbędne jest też zwrócenie uwagi na 
art. 7 i art. 16 UoUSR. Regulują one kwestię pod-
legania odpowiednio ubezpieczeniu chorobowe-
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mu, wypadkowemu oraz macierzyńskiemu oraz 
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Z mocy 
ustawy ubezpieczeniom tym podlega ten rolnik, 
którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków 
rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział 
specjalny albo domownik rolnika, który spełnia 
wcześniej opisaną przesłankę. Oczywiście ubez-
pieczonym w KRUS nie może być ten, kto podle-
ga innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma 
ustalone prawo do emerytury lub renty albo ma 
ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń spo-
łecznych. 

Lektura powyższych przepisów pozwala 
stwierdzić, że mamy tu do czynienia, delikatnie 
mówiąc, z chaosem terminologicznym, gdyż 
ustawodawca raz decyduje się na pojęcie rolnik 
indywidualny, innym razem stosuje termin rol-
nik, raz mowa jest o prowadzeniu gospodarstwa, 
innym razem o działalności rolniczej, raz mowa o 
300 ha, innym razem o hektarze przeliczenio-
wym. Z uwagi na charakter tej publikacji nie ma 
w niej miejsca na głębszą analizę zaistniałej w 
ustawodawstwie sytuacji. Należy jednak zwrócić 
uwagę na pewne trudności interpretacyjne, jakie 
mogą się pojawiać odnośnie wymienionych ter-
minów w procesie stosowania prawa. 

Ustawodawca polski posługuje się jednak jesz-
cze jednym pojęciem, a mianowicie terminem 
producent rolny. Producenta rolnego odnajduje-
my przykładowo w Ustawie z 10 marca 2006 roku 
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej, tam art. 3 ustęp 2, oraz w Usta-
wie z 18 grudnia 2003 o krajowym systemie ewi-
dencji producentów, ewidencji gospodarstw rol-
nych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności, tam art. 3 pkt. 3. W obu przypadkach 
producent rolny definiowany jest jako osoba fi-
zyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyj-
na nieposiadająca osobowości prawnej, będąca 
odpowiednio posiadaczem gospodarstwa rolnego 
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym albo 
rolnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozpo-
rządzenia nr 1307/2013. W oparciu o te przepisy 
katalog podmiotów, które mogą być traktowane 
jak rolnicy ulega poszerzeniu o osoby prawne i 
jednostki organizacyjne niebędące osobami 
prawnymi. Podmioty te nie będą jednak przed-
miotem rozważań tego opracowania. 

Jak już zostało to wskazane powyżej, na grun-
cie prawa publicznego rolnicy będący osobami 
fizycznymi nie posiadają statusu przedsiębior-
ców. Rolnikowi będącemu osobą fizyczną pozo-
staje za to nadal możliwość prowadzenia poza-
rolniczej działalności gospodarczej. Chcąc bliżej 
poznać to pojęcie oraz przesłanki, jakie musi 
spełnić rolnik pragnący osiągać dodatkowe do-

chody z działalności pozarolniczej należy wrócić 
do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków. Kluczowy dla rozważań jest artykuł 5a Uo-
USR. Analizę wartorozpocząć od ustępu 10 arty-
kułu 5a UoUSR, który stanowi: za pozarolniczą 
działalność gospodarczą uważa się pozarolniczą 
działalność gospodarczą prowadzoną na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fi-
zyczne na podstawie przepisów o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej, z wyłączeniem wspólników 
spółek prawa handlowego oraz osób prowadzą-
cych działalność w zakresie wolnego zawodu:  

1) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fizyczne;  

2) z której przychody są przychodami z dzia-
łalności gospodarczej w rozumieniu przepi-
sów o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych. 

Art. 5a ust. 1 UoUSR stanowi, że rozpoczęcie 
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodar-
czej lub współpracy przy tej działalności jest moż-
liwe w odniesieniu do rolnika, który podlega ubez-
pieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nie-
przerwanie przez co najmniej 3 lata. Jak mówi 
przepis, osoba taka podlega nadal temu ubezpie-
czeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej lub współpracy przy tej 
działalności, jeśli spełnia jednocześnie następują-
ce warunki: 
1) złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu 

tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia 
rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej lub współpracy przy tej 
działalności;  

2) jednocześnie nadal prowadzi działalność rol-
niczą lub stale pracuje w gospodarstwie rol-
nym, obejmującym obszar użytków rolnych 
powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale 
specjalnym;  

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w sto-
sunku służbowym;  

4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub 
renty albo do świadczeń z ubezpieczeń spo-
łecznych;  

5) kwota należnego podatku dochodowego za 
poprzedni rok podatkowy od przychodów z 
pozarolniczej działalności gospodarczej nie 
przekracza kwoty 2528,00 zł,  

przy czym kwota ta, jak wskazuje art. 5a ust. 8 
UoUSR podlega corocznej waloryzacji, jest ogła-
szana w drodze obwieszczenia w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski” a wynosi aktualnie 3204,00 zł. W literatu-
rze podkreśla się jednakże, że regulacja ta, czyli 
sytuacja, gdy rolnik będący osobą fizyczną po-
dejmuje pozarolniczą działalność gospodarczą, 
ma charakter wyjątku, o czym świadczy ta wy-
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mieniona powyżej a zaczerpnięta bezpośrednio z 
ustawy długa lista przesłanek, jakie winien speł-
nić rolnik decydujący się na taką działalność 
[Prawo rolne, 2013].  

 
Podsumowując te przesłanki najważniejszą 

wydaje się być kwota podatku dochodowego. Na-
leży tak przypuszczać dlatego, że związku z tym, 
że w katalogu podatków, jakie płacą rolnicy nie 
ma podatku dochodowego (podstawą prawną 
jest tutaj art. 2 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 roku 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, w 
którym ustawodawca określił, że przepisów 
ustawy nie stosuje się do przychodów z działal-
ności rolniczej), rolnicy nie są przyzwyczajeni do 
wyliczania i uiszczania tego podatku. Z drugiej 
strony od osób, które podejmują pewną aktyw-
ność gospodarczą, należy oczekiwać pewnej sta-
ranności w przedmiocie ciążących na tych oso-
bach różnorakich obowiązków. 

Art. 5a ust. 3 stanowi, że zaświadczenie albo 
oświadczenie, że nie została przekroczona kwota 
podatku dochodowego, o której mowa w ust. 1 
pkt 5, rolnik lub domownik obowiązany jest zło-
żyć w KRUS wraz z oświadczeniem, o którym 
mowa w ust. 1 pkt. 1, chyba że rolnik ten lub do-
mownik nie prowadził pozarolniczej działalności 
gospodarczej w poprzednim roku podatkowym, 
zaś ust. 4 nakazuje uczynić to do dnia 31 maja 
każdego roku podatkowego. Należy zwrócić 
uwagę na to, że w ustawie niekiedy mowa o za-
świadczeniu a niekiedy o oświadczeniu, a z woli 
ustawodawcy decyzja w tym temacie należy już 
do rolnika [Czechowski, 2015]. Skutki niezłoże-
nia oświadczenia albo zaświadczenia w podanym 
powyżej terminie opisane są w art. 5a ust. 5 i po-
legają na ustaniu ubezpieczenia (w KRUS) od 
dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej 
działalności gospodarczej lub współpracy przy 
prowadzeniu tej działalności. Termin może zo-
stać jednakże przywrócony rolnikowi, o ile ten 
wykaże, że stało się tak na skutek zdarzenia lo-
sowego. Pojęcie zdarzenia losowego było niejed-
nokrotnie już analizowane przez polskie sądy 
[Czechowski, 2015]. 

Jakie wnioski płyną z powyższych rozważań? 
Rolnik podejmujący pozarolniczą działalność 
gospodarczą winien pamiętać o tym, że chcąc 
zachować ubezpieczenie w KRUS musi dostoso-
wać się do reguł określonych przez ustawodawcę 
w art. 5a UoUSR. Niezastosowanie się do tego 
przepisu prawa może skutkować koniecznością 
ubezpieczenia w ZUS z racji utraty podstawy do 
ubezpieczenia w KRUS. A jak jest to ważne, 
niech zilustruje następujący przykład: Do poza-
rolniczej działalności gospodarczej zaliczono 
powyżej usługi agroturystyczne. Odnosząc się do 
rozważań na temat obowiązku podatkowego na-

leży w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że 
zgodnie z Art. 21. 1. Ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych wolne od podatku do-
chodowego są wymienione w punkcie 43) docho-
dy uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, 
w budynkach mieszkalnych położonych na tere-
nach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom 
przebywającym na wypoczynku oraz dochody 
uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli 
liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pię-
ciu. Zatem obowiązek podatkowy względem 
Urzędu Skarbowego będą musieli spełnić jedynie 
ci rolnicy, którzy zdecydują się prowadzić usługi 
agroturystyczne w rozmiarze większym niż wy-
mienione w ustawie pięć pokoi. Dopóki kwota 
podatku nie przekroczy sumy wymienionej w art. 
5a ust. 1 pkt. 5 UoUSR zachowają ubezpieczenie 
w KRUS. Jedynie jednoczesne przekroczenie pię-
ciu pokoi oraz wspomnianej sumy spowoduje 
niespełnienie wszystkich przesłanek gwarantują-
cych ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego. 

 
Podsumowanie 

 
 

Przedstawiony powyżej stan prawa wskazuje 
na dość jasne przesłanki, których spełnienia wy-
maga się od osób, które chcą rozpocząć działal-
ność gospodarczą. Sprawa jednak komplikuje się, 
gdy chodzi o rolników oraz odpowiedź na pyta-
nie, czy prowadzenie działalności rolniczej jest 
działalnością gospodarczą. 

W obecnym stanie prawnym nie jest do końca 
jasne, czy osoby fizyczne, które prowadzą dzia-
łalność rolniczą bez przeszkód mogą być trakto-
wane jako przedsiębiorcy. Jest to o tyle istotne, 
że inne są prawem przewidziane prawa i obo-
wiązki przedsiębiorcy, a inne rolnika. Dodatko-
wym utrudnieniem jest fakt, że prawo polskie nie 
posiada do tej pory przejrzystej definicji rolnika. 
W literaturze można spotkać jedynie propozycje 
zmian ustawodawczych poprzez podanie kryte-
riów, jakie w pierwszej kolejności winny być 
wzięte pod uwagę przy tworzeniu nowej defini-
cji. Wskazuje się na potrzebę zdefiniowania po-
jęcia prowadzenie działalności rolniczej w opar-
ciu o kryterium czasu poświęcanego tej działal-
ności przez osobę ją podejmującą oraz kryterium 
uzyskanego z niej dochodu jak również wy-
kształcenie rolnicze lub doświadczenie wynikają-
ce z faktycznego prowadzenia działalności rolni-
czej [Blajer 2007]. 

Również orzecznictwo sądów zmierza do wy-
jaśnienia niepewności związanych przede 
wszystkim z art. 3 ustawy o swobodzie działalno-
ści gospodarczej. W dniu 26 lutego 2015 roku Sąd 
Najwyższy wydał uchwałę w sprawie (sygnatura 
akt: III CZP 108/14), która wiąże z analizowaną tu 
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tematyką. SN miał za zadanie zbadać status rol-
nika jako przedsiębiorcy w związku z pytaniem 
prawnym, z jakim zwrócił się do niego jeden z 
Sądów Okręgowych. Sąd Okręgowy rozpatrywał 
zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego, w 
którym Sąd Rejonowy uznał sprawę, którą rozpa-
trywał za sprawę gospodarczą. Jedną ze stron 
sporu, w którym miał wypowiedzieć się Sąd Re-
jonowy był rolnik, a chodziło w nim o umowę 
kontraktacji, której przedmiotem było 300 sztuk 
bydła. SN został poproszony o zbadanie, czy de-
cyzja o uznaniu sprawy za sprawę gospodarczą 
była słuszna czy nie. Sąd gospodarczy to sąd do 
spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakre-
su prawa gospodarczego i cywilnego przekaza-
nych mu do rozpoznania na podstawie innych 
ustaw. Jak mówi art. 2 ust. 1 Ustawy o rozpozna-
waniu spraw przez sądy spraw gospodarczych, 
sprawa rozstrzygana przez sąd ma charakter go-
spodarczy, gdy kumulatywnie spełnione są trzy 
przesłanki: sprawa dotyczy stosunków cywil-
nych, sprawa rozgrywa się pomiędzy przedsię-
biorcami oraz sprawa mieści się w zakresie pro-
wadzonej przez nich działalności gospodarczej. 
Zatem producent rolny został przez Sąd Rejono-
wy potraktowany jak przedsiębiorca. W swoich 
rozważaniach SN posłużył się wspominanym już 
w tym opracowaniu przepisem prawa prywatne-
go, art. 431 kc i uznał, że jedna ze stron, a mia-
nowicie producent rolny jest przedsiębiorcą, 
gdyż prowadzi działalność w sposób zorganizo-
wany i ciągły, jego zasadniczym celem jest osią-
ganie zysku, a okoliczności te przemawiają za 
tym, by jego działalność uznać za działalność 
gospodarczą. SN podniósł w swej uchwale, że 
jego zdaniem art. 3 ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej nie znajduje zastosowania w 
przedmiotowej sprawie, mimo że jak wspomnia-
no działalność rolnicza producenta rolnego za-
kwalifikowana została jako działalność gospo-
darcza. SN potwierdził swą uchwałą pogląd, że 
prawo cywilne przyjmuje nie formalną, a mate-
rialno-prawną definicję przedsiębiorcy. Skutkuje 
to tym, że przedsiębiorcą jest się nawet bez do-
pełnienia formalności, jak np. wpis do rejestru 
przedsiębiorców. 
 W konsekwencji oznacza to dla producenta 
rolnego, że znajdą w jego przypadku zastosowa-
nie wszystkie przepisy, jakie stosuje się do przed-
siębiorców w przypadku umów cywilnoprawnych 
i wynikających z nich sporów. O ile uchwała ta 
wydaje się ze wszech miar słuszna, gdy jedną ze 
stron sporu jest rolnik prowadzący gospodarstwo 
przynoszące taki zysk, że faktycznie można go 
uznać już za przedsiębiorcę, o tyle nie zostanie z 
pewnością przyjęta z aprobatą przez tych rolni-
ków, którzy ze względu na rozmiar swej produk-
cji podejmują obok działalności rolniczej aktyw-

ność zaliczaną faktycznie do pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej w celu poprawy swej sytu-
acji finansowej. 
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When farmer, when businessman 
 

Summary: The paper contains a discussion on the definition of 
farmer and entrepreneur in Polish public and private regulations. 
Both types of entities are actively involved in legal transactions. 
However, they subject to different rules which have other rights 
and responsibilities in relation to other people which they are 
associated by virtue of their activities. In the subject matter litera-
ture we can find three main criteria for the division between these 
two areas of law. The article explains the points of dividing line 
between public and private rights.  
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Fot. 1. Flora łąkowa łąk świeżych w Zabawie  
Fot. J. Kostuch 
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Gospodarcze i przyrodnicze bogactwo florystyczne  

łąk świeżych w Zabawie
  
 

 

 

 

Wprowadzenie  
 

 
Zabawa jest miejscowością wiejską na terenie wo-
jewództwa małopolskiego, po zachodniej stronie 
powiatu tarnowskiego, na lewobrzeżnej stronie 
Dunajca, w niewielkiej odległości od jego ujścia do 
Wisły. Wieś Zabawa znana jest przede wszystkim 
stąd, że jej mieszkanką była Karolina Kózkówna 
zamordowana w 1914 roku przez rosyjskiego żoł-
nierza. W roku 1987 została beatyfikowana przez 
papieża Jana Pawła II. Jej doczesne szczątki spo-
czywają w kościele w Zabawie, a rodzinny dom 
Karoliny udostępniony został dla zwiedzających i 
pielgrzymów, wśród których najwięcej jest mło-
dzieży.  

Wieś Zabawa należy do jednych z ładniejszych 
miejscowości w tym rejonie. Zdecydowaną więk-
szość stanowią nowe piękne domy w otoczeniu 
zadbanych ogródków trawnikowo-kwiatowych. 
Oprócz przechodzącej przez wioskę głównej drogi, 
wszystkie pozostałe wraz z drogami polnymi są 
asfaltowe. Odłogów porolnych wcale się nie spoty-
ka, a kultura rolna jest na wysokim po-
ziomie, co widać po uprawianych zie-
miopłodach i bujnej runi użytków zielo-
nych. Wszystko to zawdzięczać należy 
nie tylko pracowitości mieszkańców wsi, 
ale też żyzności gleb madowych zalega-
jących pradolinę Wisły w widłach do-
pływu Dunajca, a także możliwości za-
trudnienia zbędnej w rolnictwie siły ro-
boczej w zakładach przemysłowych Tar-
nowa.  

 
Użytki zielone 

 
 
W strukturze użytkowania terenu 

miejscowości Zabawa trwałe użytki zie-
lone zajmują około 25%, czyli ich udział 
jest ponad dwukrotnie wyższy od śred-
niej krajowej. Ze względu na równinność 
omawianego terenu są to przeważnie 
użytki zielone śródpolne. Występują one 
zazwyczaj na nieco silniej wilgotnych 

glebach, które pod uprawy typowych kultur polo-
wych są mniej przydatne. Użytki zielone rosną na 
nich znakomicie, dając przy prawidłowo prowa-
dzonej gospodarce łąkowej wysokie plony runi w 
granicach 7-8 t/ha suchej masy. Charakterystyczną 
cechą łąk w Zabawie jest bogaty skład gatunkowy 
runi niezależnie od tego, z jakimi trawami prze-
wodnimi mamy do czynienia. Na całej prawie po-
wierzchni omawianych łąk (90%), występują łąki 
świeże, czyli o umiarkowanej wilgotności, w grani-
cach której są jednak siedliska o nieco większym i 
mniejszym uwilgotnieniu. Wynika to najczęściej z 
nierówności powierzchni spowodowanych drob-
nymi zagłębieniami oraz wypukłościami. Jest to w 
prawdzie mikro-relief, niemniej jednak nie pozo-
staje on bez wpływu na miejscowe uwilgotnienie 
gleby, albowiem z wypukłości opady atmosferycz-
ne spływają do zagłębień, w których dodatkowo 
nawilgacają glebę. Tego rodzaju zróżnicowanie 
wilgotności wystarczy, aby na wypukłościach roz-
wijały się rośliny o mniejszych wymaganiach wil-
gotnościowych niż w zaklęśnięciach znajdujących 
się na powierzchni użytku zielonego. 
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Fot. 2. Kukułka szerokolistna  
Fot. J. Kostuch 

 Stąd też w zbiorowiskach najbardziej nawet ty-
powych łąk świeżych, prawie zawsze znaleźć moż-
na w runi oprócz rajgrasu wyniosłego, kupkówki 
pospolitej, mietlicy pospolitej, czy kostrzewy 
czerwonej, także wyczyniec łąkowy, kostrzewę łą-
kową, tymotkę łąkową, wiechliny, tomkę wonną, a 
nawet mozgę trzcinowatą, nie mówiąc już o ja-
skrach (ostrym i rozłogowym) oraz firletce po-
szarpanej i innych, które kojarzą się najczęściej z 
siedliskami silniej uwilgotnionymi. 

 
Zbiorowiska roślinne 

 
 
W grupie łąk świeżych, występujących na tere-

nie miejscowości Zabawa w zależności od zróżni-
cowania wilgotności siedlisk glebowych, wyróż-
niono następujące zbiorowiska roślin łąkowych. 

Na siedliskach umiarkowanie wilgotnych naj-
bardziej typowych dla łąk rajgrasowych, których w 
omawianych warunkach jest zdecydowanie naj-
więcej, dominującymi trawami runi są: rajgras wy-
niosły oraz kupkówka pospolita. Są to też na 
omawianym terenie łąki najbardziej wydajne. Do-
starczają łącznie z dwóch pokosów około 7-8 t/ha 
wartościowego siana, a niekiedy nawet więcej.  

Przy nieco mniejszym uwilgotnieniu siedlisk, 
zmniejsza się nieco udział w runi traw przewod-
nich jakimi dla łąk świeżych są rajgras wyniosły i 
kupkówka pospolita, a zwiększa udział kostrzewy 
czerwonej oraz mietlicy pospolitej. Na nieco uboż-
szych pod względem troficznym siedliskach ko-
strzewa czerwona staje się zazwyczaj trzecim do-
minantem runi, czego nie można powiedzieć o 
mietlicy pospolitej, która w grupie łąk świeżych 
omawianego terenu prawie nigdy nie dominuje 
chociaż jest obecna. Jej udział w runi mieści się 
przeważnie w granicach kilku do kilkunastu pro-
cent. Niższa jest również wydajność tego zbioro-
wiska wynosząca 5-5,5 t/ha siana, za czym idzie 
też pogorszenie się jakości pokarmowej plonów.  

Innymi zbiorowiskami roślinnymi w grupie łąk 
świeżych są: zbiorowisko rajgrasu wyniosłego z 
wiechliną łąkową i zwyczajną, zbiorowisko rajgra-
su z kostrzewą łąkową i tymotką oraz zbiorowisko 
rajgrasu wyniosłego z wyczyńcem łąkowym. 

Zbiorowisko rajgrasu wyniosłego z wiechli-
ną łąkową, a najczęściej także z wiechliną zwy-
czajną występuje już na nieco wilgotniejszych sie-
dliskach łąk świeżych, gdzie wilgotność utrzymuje 
się nieco dłużej, bo prawie do połowy lata. W runi 
dominują przeważnie obydwie wymienione 
wiechliny. Zmniejsza się natomiast udział w runi 
kupkówki pospolitej oraz rajgrasu wyniosłego. W 
związku z tym zmniejsza się też wydajność siana 
do około 6t/ha. Jego jakość pokarmowa uzależ-
niona jest w dużym stopniu od wiechliny łąkowej. 
Im ma ona większy udział w plonie, tym jego ja-

kość jest lepsza. Odwrotnie natomiast jest z 
wiechliną zwyczajną. 

Zbiorowisko rajgrasu wyniosłego z kostrze-
wą łąkową oraz tymotką łąkową rośnie na sie-
dliskach o podobnym uwilgotnieniu jak zbiorowi-
sko wyżej opisane z tym jednak, że przeważnie w 
nieco korzystniejszych warunkach troficznych. 
Uwidacznia się to dość wyraźnie wyższymi plona-
mi nadziemnej biomasy, idącymi w parze z dobrą 
ich jakością pokarmową. Udział rajgrasu wyniosłe-
go jest w tym zbiorowisku na ogół niewielki, ale 
nigdy go prawie nie brakuje. 

Zbiorowisko rajgrasu wyniosłego z wyczyń-
cem łąkowym i najczęściej z wiechliną zwy-
czajną jest najczęściej spotykanym zbiorowiskiem 
łąk świeżych, występujących w jeszcze wilgotniej-
szych warunkach hydrologicznych siedlisk. W 
okolicach miejscowości Zabawa zajmuje ono naj-
większą powierzchnię. Oprócz gatunków prze-
wodnich pojawia się w runi także mozga trzcino-
wata, chociaż jej udział jest stosunkowo niewielki. 
W tym też zbiorowisku łąk świeżych spotyka się 
najczęściej chronione rośliny storczykowate, jaki-
mi są: kukułka szerokolistna (Dactylorhiza maja-
lis), oraz kukułka krwista (Dactylorhiza incarna-
ta). Wydajność omawianego zbiorowiska jest naj-
wyższa ze wszystkich wymienionych zbiorowisk 
roślinnych należących do łąk świeżych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czytelnikowi może nasunąć się pytanie: dlaczego 
do łąk świeżych przypisuje się zbiorowiska zarówno 
kostrzewy czerwonej i kupkówki z siedlisk
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Fot. 3. Rajgras wyniosły  
Fot. J. Kostuch 

Fot. 4. Jastrun właściwy w runi  
Fot. J. Kostuch 

suchych, jak też wyczyńca czy też wiechliny zwy-
czajnej z siedlisk wilgotniejszych? Odpowiedź jest 
następująca. Wszystkie siedliska, na których tworzą 
się wymienione zbiorowiska trawy należą do 
umiarkowanie wilgotnych, czyli świeżych. Nigdy 
nie przesychają one nadmiernie na bardzo długi 
czas ani też nie są nadmiernie uwilgotnione. Wła-
śnie takie warunki hydrologiczne siedlisk sprzyjają 
występowaniu tych traw, które powyżej zostały wy-
szczególnione. Oprócz tego istnieją jeszcze prze-
słanki fitosocjologiczne, według których wszystkie 
zespoły roślinne mają swoje rośliny identyfikacyjne. 
Są to tak zwane gatunki charakterystyczne dla da-
nego zespołu, czyli takie, które poza danym zespo-
łem nie występują albo trafiają się tylko sporadycz-
nie. To właśnie na podstawie występowania w zbio-
rowiskach tych charakterystycznych gatunków 
określamy z jakim zespołem roślinnym mamy do 
czynienia.   

 
Zespołem dominującym na łąkach świeżych jest 

zespół rajgrasu wyniosłego (Arrhenatheretum 
elatioris). Jego gatunkami charakterystycznymi są: 
rajgras wyniosły, bodziszek łąkowy, marchew zwy-
czajna, pępawa dwuletnia, pasternak siewny, dzwo-
nek rozpierzchły, kozibród wschodni, barszcz zwy-
czajny, stokłosa miękka oraz bluszczyk kurdyba-
nek. Jeżeli więc w zbiorowiskach roślinnych wystę-
pują wymienione gatunki charakterystyczne dla 
zespołu rajgrasowego, to niezależnie od tego, jakie 
w runi łąkowej dominują trawy, zawsze będziemy 
mieć do czynienia z łąkami świeżymi. Będzie to 
niewątpliwie zespół (asocjacja) rajgrasu wyniosłego 
z takimi podzespołami (subasocjacjami) tworzo-
nymi przez gatunki dominujące jak na przykład 
kupkówka pospolita, wyczyniec łąkowy i inne. Na-
leży zdawać sobie sprawę z tego, że nie wszystkie 

wymienione gatunki charakterystyczne muszą być 
w runi obecne, żeby dane zbiorowisko uznać za ze-
spół. W zbiorowisku wyczyńca łąkowego może na 
przykład brakować rajgrasu wyniosłego, ale gdy bę-
dą inne gatunki charakterystyczne dla zespołu to 
zaliczamy dane zbiorowisko wyczyńcowe do zespo-
łu rajgrasu wyniosłego. Oczywiście im więcej jest 
gatunków charakterystycznych dla danego zespołu 
tym lepiej. Ważna dla identyfikacji zespołu jest 
również liczebność występowania gatunków cha-
rakterystycznych. Jakieś sporadyczne pojawienie się 
gatunku charakterystycznego nie dowodzi jeszcze, 
że z danym zespołem mamy do czynienia. Żeby być 
tego pewnym, gatunek charakterystyczny powinien 
być liczniejszy i występować w różnych miejscach. 
Może być nawet tylko jeden barszcz zwyczajny czy 
bodziszek łąkowy, ale jeżeli jest go dość dużo to 
wystarczy do identyfikacji zespołu roślinnego oraz 
mamy do czynienia z łąkami świeżymi. 

Do łąk świeżych zalicza się również 
mało wartościowe łąki kłosówkowe, 
których w okolicach Zabawy jest stosun-
kowo niewiele.  

Niezależnie od podanej charakterystyki 
siedliskowej łąk świeżych, chcemy jeszcze 
zwrócić uwagę na ich bogactwo florystycz-
ne. Występujące w okolicach Zabawy łąki 
świeże są pod względem składu botanicz-
nego silnie urozmaicone. W ich runi oprócz 
traw, występuje wiele roślin kwiatowych o 
pięknym wyglądzie różnokolorowych kwia-
tów. Z roślin motylkowatych na uwagę za-
sługują przede wszystkim koniczyny, a 
szczególnie koniczyna łąkowa, która dzięki 
dość znacznemu udziałowi w runi nadaje 
jej swoistych rumieńców, pochodzących z 
różowego wyglądu główek kwiatostano-
wych. Prawdziwą ozdobą runi łąkowej jest 
jastrun właściwy, który przy masowym 
miejscami występowaniu, tworzy niezwykle 
przyjemną dla oka fizjonomię łąk.  
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Pięknie wyglądają występujące miejscami w sku-

piskach firletki o różowofioletowych, finezyjnych w 
swym wyglądzie kwiatach, które potrząsane podmu-
chami wiatru wydaje się, że płyną. Fioletowy dzwo-
nek rozpierzchły też cieszy oko obserwatora swym 
wysublimowanym widokiem. Niezwykle ładnie wy-
gląda również chaber łąkowy, który rozpiera ruń łą-
kową pokaźnymi kępami z nanizanymi gęsto na ga-
łązkach pędów wielkimi, różowymi kwiatami, które 
nieźle synergizują swym kolorem z koniczyną łąko-
wą oraz firletką poszarpaną. Kwiaty chabru łąkowego 
są ponadto licznie odwiedzane przez różne motyle, 
zwłaszcza rusałki i modraszki, co stanowi dodatkowy 
urok. Drobne białe i niezliczone kwiatki przytulii 
łąkowej niczym mgła przysiadłe miejscami nad runią 
stanowiącą ich zielone tło, które je uwidacznia w 
całej okazałości. Nie brakuje też runi łąkowej koloru 
żółtego. Dostarczają go kolejno: mniszek pospolity, 
jaskry, przytulia właściwa a także brodawnik pospoli-
ty i jesienny, które sukcesywnie występują w runi 
łąkowej w nie najmniejszych ilościach.  

Trawom też nie brakuje piękna. Szczególnie pod 
tym względem prezentują się: rajgras wyniosły oraz 
konietlica łąkowa. Rajgras wyniosły po wykłoszeniu 
się nadaje runi połysk srebrzysty szczególnie wtedy, 
gdy trawa ta dominuje. Jej wiechy błyszczą wówczas 
oświetlone słońcem w sposób wprost niesamowity. 
Odnosi się wówczas wrażenie, że srebrem pokryta jest 
ruń trawiasta, a szczególnie wtedy, kiedy wiechy raj-
grasu pod wpływem wiatru są pochylone i wyłożone 
na niższej warstwie roślinności trawiastej. Wówczas 
srebrzystość kłosów najsilniej się uwidacznia. Nieco 
innych wrażeń dostarczają kwiatostany konietlicy łą-
kowej, o drobniejszych kłoskach, ale wyraźnie gęst-
szych wiechach, które już w czasie kwitnienia prze-
chylają się jednostronnie. Są one wówczas błyszczące 
złotawym kolorem, co również wygląda bardzo pięk-
nie. Błyszczą także blaszki liściowe życicy trwałej oraz 
kostrzewy łąkowej. Jednakże ten odblask jest zupełnie 
inny. Nie dostarcza on już takich wrażeń emocjonal-
nych jak wymienione powyżej gatunki traw.  

Z innych roślin estetyzujących ruń łąk świeżych 
występujących w najbliższym sąsiedztwie wsi Za-
bawa wymienić należy: przetacznik ożankowy, bo-
dziszek łąkowy, świerzbnicę polną, kozibród łąko-
wy, rzepik pospolity, tojeść pospolitą, goździk 
dwudzielny, jasnotę purpurową, krzyżownicę zwy-
czajną, lnicę pospolita, babkę średnią, brodawnik 
pospolity, gorzycznik pospolity, dziewannę pospo-
lita, marchew zwyczajna i inne. Te wszystkie rośli-
ny kwiatowe o różnych barwach kwiatów bez trud-
ności dostrzec można w runi omawianych łąk świe-
świeżych okolic Zabawy, pomimo, że na ogół nie 
występują zbyt licznie. Jedne obficiej rosną w zbio-
rowiskach siedlisk suchszych inne wilgotnych. We 
wszystkich typach łąk świeżych są jednak obecne. 
Ich obecność w runi jest wyraźnie dekorująca tra-
wiastą pokrywę, nadając jej niekiedy niezwykły i 
bardzo przyjemny dla oka wygląd, który dostarcza 
patrzącemu estetycznych doznań.  

Z tego też względu  łąki występujące w miejsco-
wości Zabawa oprócz dużego znaczenia gospo-
darczego, wynikającego z wysokich, a także dobrej 
jakości plonów, wykazują też cenne walory przy-
rodnicze. Są nimi: duża różnorodność florystyczna 
o wyraźnym znaczeniu krajobrazowym, jakie wyni-
ka z udziału w runi wielu roślin kwiatowych o róż-
nokolorowych kwiatach, żywicielskość dla wielu 
gatunków owadów w tym chronionych, a także 
znaczenie terapeutyczne wielu występujących w 
runi gatunków roślin. Można więc bez przesady 
powiedzieć, że łąki w okolicach Zabawy są użytka-
mi rolnymi rzadko gdzie indziej spotykanymi, gdzie 
produkcja biomasy nie tylko nie koliduje z ekologią, 
ale jest ściśle zharmonizowana. 

 
Economic and natural richness of flora of the 

fresh meadows in Zabawa 
 

Summary: The paper presents in details the flora of the mead-
ows in Zabawa - a small village in Malopolska province. There 
is underlining the importance the economic meadows result-
ing from high yields and good quality, as well as valuable natu-
ral assets. These are: high floristic diversity with a strong sense 
of landscape arising from the participation in the sward of 
many flowering plants with different colored flowers, attracted 
for a number insect species, including protected as well as the 
therapeutic relevance of many plant species. So, we can say 
that the meadows in Zabawa are agricultural land rarely en-
countered elsewhere, where the production of biomass not 
only does not interfere with the ecology, but it is closely har-
monized. 
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Sukcesja roślin drzewiastych na górskich obszarach  

trawiastych na przykładzie procesów zachodzących  

na polanie Kogutowej w Małych Pieninach
 

 

 

 
 

 

Wprowadzenie  
 

 
Proces sukcesji roślinnej jest progresywnym i kie-
runkowym zjawiskiem polegającym na samoczyn-
nych przemianach florystycznych fitocenoz. Suk-
cesję roślinną charakteryzuje ścisły związek wy-
stępujący pomiędzy procesami przyrodniczymi a 
społecznymi, do których zaliczyć można przemia-
ny ekonomiczne, demograficzne i kulturowe, wa-
runkujące działalność człowieka i wpływające na 
intensyfikację zjawiska sukcesji w obecnym okre-
sie. O ile przyrost powierzchni leśnej odbywający 
się m.in. w drodze sukcesji jest zjawiskiem nie-
wątpliwie korzystnym w skali globalnej, niekiedy 
w skali regionalnej czy lokalnej może przyczyniać 
się do zmniejszenia różnorodności biologicznej, 
czy trwałego zaniku krajobrazów kulturowych 
[Wolski 2009].  

Poznanie przebiegu sukcesji wtórnej na gruntach 
porolnych ma duże znaczenie poznawcze. Informa-
cje te wskazują na naturalne tendencje rozwojowe, 
które można wykorzystać dla celów gospodarczych, 
np. przy zalesieniach lub przebudowie drzewosta-
nów. Dane z tego zakresu wykorzystuje się również 
przy opracowywaniu optymalnej strategii ochrony 
półnaturalnych zbiorowisk nieleśnych, których 
znaczenie jest niezwykle istotne w ochronie bio-
różnorodności, gdyż niejednokrotnie gromadzą one 
w swojej biomasie trawiastej znacznie większą licz-
bę gatunków flory i fauny, niż otaczające je bardziej 
rozległe zbiorowiska leśne.  

Z uwagi na dużą zmienność środowiska przy-
rodniczego warunkującą działalność człowieka, 
góry są szczególnie wdzięcznym obszarem badań 
sukcesji wtórnej. Przykład Małych Pienin pokazu-
je, że antropopresja postępowała tam z dwóch kie-
runków – od podnóży gór poprzez wkraczające 
stopniowo coraz wyżej uprawy rolne i od partii 
szczytowych ku dolinom poprzez pasterstwo, któ-
re w Karpatach miało kluczowy wpływ na obniża-
nie górnej granicy lasu. Przez kilka stuleci teren 
był intensywnie przekształcany przez człowieka 

[Kaim 2009]. Dopiero w XX wieku następuje pro-
ces powrotu lasu na jego pierwotne terytorium. 
Przekształcone w wyniku użytkowania rolnego, a 
następnie porzucone ekosystemy, już po kilkuna-
stu latach wykazują tendencję do zmian w kierun-
ku zbiorowisk leśnych najlepiej przystosowanych 
do lokalnych warunków klimatycznych i glebo-
wych, czyli zespołów klimaksowych. W warunkach 
Małych Pienin, będą to najczęściej drzewostany 
bukowo-jodłowe z domieszką m.in. świerka i ja-
woru (Dentario glandulosae-Fagetum, Luzulo pilo-
sae-Fagetum), które przed osadnictwem zajmowa-
ły obszary karpackie w piętrze regla dolnego.  

Celem pracy jest identyfikacja roślinności drze-
wiastej zastanej na polanie Kogutowej jako efekt 
zaniechania jej użytkowania rolniczego oraz po-
znanie mechanizmów decydujących o zróżnico-
waniu spontanicznej regeneracji lasu na gruntach 
porolnych znajdujących się w bezpośrednim są-
siedztwie kompleksów leśnych w warunkach gór-
skich. W szczególności analizowano skład gatun-
kowy nowej generacji drzew i krzewów oraz rolę 
sposobu rozsiewania diaspor we wkraczaniu ga-
tunków drzewiastych na grunty porolne. 

 

Rozprzestrzenianie się drzew  

 
Nasiona lub części roślin przeniesione na pewną 

odległość od osobnika macierzystego mogą dać 
początek nowemu organizmowi. W ten sposób 
tworzą się diaspory, które dzielimy na generatyw-
ne (nasiona, owoce, owocostany) oraz wegetatyw-
ne (części roślin, bulwy, kłącza, zarodniki). Nasio-
na są podstawowym organem rozprzestrzeniania 
roślin nasiennych. Mogą być one rozsiewane po-
przez siły pochodzące z rośliny macierzystej (au-
tochoria) bądź pochodzące ze środowiska ze-
wnętrznego (allochoria). W drugim przypadku 
środkami transportu nasion są: wiatr, woda, zwie-
rzęta, grawitacja. Ze względu na charakter rozsie-
wania w obrębie allochorii (obcosiewności) wy-
różnia się następujące sposoby rozprzestrzeniania:  
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� anemochoria – wiatrosiewność – powszechny 
sposób rozprzestrzeniania lekkich, małych i 
średnich nasion o budowie ułatwiającej wyko-
rzystanie ruchów poziomych powietrza, np. 
pędzelkowaty aparat lotny u wierzb (Salix), 
skrzydełka u klona (Acer). Odległość przelotu 
diaspor jest proporcjonalna do prędkości wia-
tru. Anemochoria jest charakterystyczna dla 
gatunków pionierskich np. olsze (Alnus) i 
niektórych postpionierskich np. jawor (Acer 
pseudoplatanus), 

� barochoria – transport nasion za pomocą sił 
grawitacji. Taki sposób przemieszczania od-
działuje na wszystkie nasiona, jednak najbar-
dziej dotyczy nasion ciężkich, opadających 
prostopadle na podłoże, np. nasiona: buka, 
dębu, leszczyny. Zapewnia to roślinom po-
tomnym osiedlanie się w pobliżu osobników 
macierzystych chyba, że z pomocą przyjdą 
zwierzęta, 

� zoochoria – zwierzęcosiewność – polega na 
przenoszeniu diaspor przez zwierzęta. Nasio-
na w mięsistym i smacznym owocu, stanowią 
atrakcyjny pokarm dla zwierząt. Zjadane 
przez nie i później wydalane przemieszczane 
są często na duże odległości (endozoochoria). 
Zaznaczyć należy, że dzięki specjalnym przy-
stosowaniom nasion, nie tracą one zdolności 
kiełkowania przechodząc przez układ pokar-
mowy zwierząt. Przypadkowo są też gubione 
przez zwierzęta podczas przenoszenia lub za-
kopywane w ziemi. Zwierzęta pobierające na-
siona i owoce roślin to głównie ptaki, m.in. 
kosy, drozdy, zięby oraz ssaki, zwłaszcza gry-
zonie. I tak, orzechy leszczyny, buka (bu-
kiew), czy dębu (żołędzie), chętnie zjadane są 
przez dzięcioły, sójki, a także drobne zwierzę-
ta takie jak wiewiórki czy myszy. Szyszkoja-
gody jałowca są z kolei przysmakiem kwiczo-
ła, czereśnie – szpaka, a nasiona świerka 
chętnie zjada dzięcioł pstry. Między rośliną a 
zwierzęciem zachodzi rodzaj mutualizmu – 
roślina wytwarzając diaspory o atrakcyjnej 
barwie i zapachu zachęca zwierzęta do kon-
sumpcji dojrzałych owoców i dzięki temu ma 
możliwość kolonizacji nowych obszarów. 
Można więc stwierdzić za Szwagrzykiem 
[2004], iż preferencje pokarmowe zwierząt 
mogą istotnie wpływać na skład gatunkowy 
zarastających terenów porolnych, 

 Podane sposoby rozprzestrzeniania nasion 
oprócz tego, że występują niezależnie od siebie, 
mogą również działać równolegle, uzupełniać się i 
wspomagać. Obok zoochorii często występuje 
również zjawisko antropochorii, czyli świadomego 
lub nieświadomego przenoszenia materiału siew-
nego przez ludzi. 

Charakterystyka terenu badań  

 
Pieniny skolonizowane zostały na przełomie 

XIII i XIV wieku. Od tego czasu obszar Pienin był 
sukcesywnie wylesiany w celu pozyskania terenu 
dla działalności rolniczej – uprawowej i łąkarskiej 
w dolinach i pastwiskowej w wyższych partiach 
terenu. Głównym zajęciem osiadłych tu Rusinów, 
aż do XVIII wieku, było pasterstwo i hodowla 
zwierząt gospodarskich [Jaguś i Rzętała 2009]. 
Wzrastające zaludnienie i rozrastanie się osiedli 
powodowało, że granica przestrzeni wykorzysty-
wanej rolniczo podnosiła się coraz wyżej, sięgając 
nawet 900 m n.p.m. Lasy zostały wyparte na nie-
dostępne i skrajnie niesprzyjające rolnictwu tereny 
o płytkich i szkieletowych glebach. W efekcie lesi-
stość w pierwszej połowie XX wieku wynosiła nie-
wiele ponad 20% [Jaguś i in. 2006]. Po drugiej 
wojnie światowej i wysiedleniu rdzennej ludności 
rusińskiej część terenów porolnych zalesiono. 
Świerkowe drzewostany pokrywające znaczny ob-
szar zwłaszcza wschodniej części Małych Pienin 
mają zatem antropogeniczne pochodzenie, a natu-
ralny charakter mają drzewostany zlokalizowane 
w miejscach niedostępnych i nieprzydatnych dla 
działalności rolniczej. Obecnie lasy zajmują w Ma-
łych Pieninach ponad 50% obszaru [Kaim 2009]. 
Po opuszczeniu tych terenów w wyniku akcji „Wi-
sła” przez ludność rusińską, w 1948 r., Państwowy 
Fundusz Ziemi przekazał w dzierżawę tatrzańskim 
i podhalańskim bacom rozległe grunty porolne, 
pozostałe we wschodniej części pasma Małych 
Pienin. Dzierżawa ta stanowić miała rekompensatę 
w związku z utratą tatrzańskich pastwisk, wynika-
jącą z utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowe-
go i konieczności ochrony tatrzańskiej przyrody. 
W okresie lat 50.do 80. XX wieku liczba owiec wy-
pasanych na „ruskich halach” Małych Pienin sięga-
ła okresowo nawet do około 40 tys. sztuk. Do dziś 
Małe Pieniny są największym centrum wypasu 
owiec w Polsce, lecz obecny ekstensywny charak-
ter pasterstwa sprawia, że niektóre ekosystemy 
pastwiskowe są opuszczone. Pogłębiające się od 
początków lat 90. XX wieku niekorzystne uwarun-
kowania ekonomiczne – spadek zapotrzebowania 
na mięso, skóry, mleko oraz wysokie koszty pro-
dukcji, stały się przyczyną przemian w użytkowa-
niu ziemi i ograniczenia działalności rolniczej i 
pasterskiej. Według danych Powszechnego Spisu 
Rolnego z 2010 roku w gminie Szczawnica, aż 30% 
użytkowanych do niedawna gruntów ornych jest 
obecnie niezagospodarowana. Wypasane są tylko 
tereny łatwo dostępne i stanowiące w miarę zwar-
te kompleksy pastwisk. Skutkiem wyżej opisanych 
czynników są zmiany w kulturowym krajobrazie 
Małych Pienin, przejawiające się zanikiem mozaiki 
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Fot. 1. Polana Kogutowa. Widok w kierunku  
północnym.  Fot. M. Dziepak 

Ryc.1. Schemat rozmieszczenia powierzchni próbnych w przebiegu badań  
sukcesji na Polanie Kogutowej. Źródło: Opracowanie własne 

 
pól ornych i łąk, natomiast powiększaniem się 

terenów zarastających roślinnością drzewiastą. 
Jako obiekt badań wybrano polanę Kogutową o 

powierzchni 2,1 ha, położoną w centralnej części pa-
sma Małych Pienin na stoku o ekspozycji północnej, 
pomiędzy szczytami Cyrhle i Huściawa, na wysoko-
ści około 630 m n.p.m. (fot. 1).  

Przed II wojną światową teren 
ten, należący do Łemków, był 
gruntem ornym. Od lat 50.do 
końca lat 80. XX wieku polana 
była regularnie koszona raz w ro-
ku (w czerwcu), a w dalszych mie-
siącach wypasana. Polana obecnie 
nie jest użytkowana głównie w 
wyniku zmian stosunków własno-
ściowych oraz odizolowania od 
zwartych kompleksów „hal” Ma-
łych Pienin. Obecnie stanowi wła-
sność Nadleśnictwa Krościenko. 
W sąsiedztwie polany znajdują się 
wtórne drzewostany z dominacją 
olszy szarej, świerka i modrzewia 
w wieku około 50-60 lat. Ponadto 
na tle okolicznych kompleksów 
terenów niezadrzewionych z nie-
wyraźnymi granicami, polana ta, 
choć nie można jej uznać za pola-
nę typowo śródleśną, ma w tere-
nie zauważalne wyraźne granice w 
postaci drzewostanu i zadrzewio-
nego jaru potoku płynącego od 
wschodniej i północnej strony. 
Fakt ten umożliwił założenie sieci 
powierzchni próbnych. Polana ma 
kształt prostokąta o dłuższych bo-

kach równoległych do warstwic. Jest 
ona intensywnie penetrowana przez 
zwierzynę leśną, a także sporadycznie 
odwiedzana przez ludzi. W sąsiedz-
twie Polany Kogutowej prowadzi się 
ekstensywny wypas owiec. Omawiana 
polana jest oddzielona od tych pa-
szowisk głębokim i błotnistym jarem. 
Na polanie, nawet nie będąc przy-
rodnikiem, zauważa się brak ingeren-
cji człowieka i wkraczanie roślin 
drzewiastych w głąb polany. 

 

Metodyka prac terenowych  

 
Badania terenowe prowadzono od 

wiosny 2012 roku, kiedy to założono 
sieć 100 punktów pomiarowych o 
łącznej powierzchni 0,785 ha (ryc. 1). 
Transekty zostały tak wyznaczone, aby 
ich początek i koniec znajdował się w 

strefie „drzewostanu” powstałego prawdopodobnie 
w wyniku sukcesji wtórnej. 

Na każdym transekcie rozmieszczono co 15 m ko-
łowe powierzchnie próbne (ich środki ustabilizowa-
no kołkami) o promieniu 5 m i powierzchni 0,79 ara. 
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Tabela 1. Podział gatunków roślin drzewiastych ze względu na sposób rozsiewania nasion   

 
 
Na tych powierzchniach rejestrowano wszystkie 

osobniki drzew i krzewów. Określono średnią w
sokość w m n.p.m. badanego terenu, ekspozycję 
oraz przeciętne nachylenie polany. W tym celu k
rzystano z mapy gospodarczo-przeglądowej drz
wostanów (skala 1:10000) leśnictwa Małe Pi
udostępnionej przez Nadleśnictwo Krościenko

 

Metodyka prac kameralnych  

 
Zebrane dane posłużyły do sporządzenia ra

kingu udziału gatunków biorących udział w sukc
sji na całej polanie. Wszystkie gatunki drzew i 
krzewów przyporządkowano do czterech 
bów rozsiewania diaspor [Szwagrzyk i in. 2004], a 
następnie obliczono udział osobników poszcz
gólnych strategii rozsiewania obecnych na całej 
polanie. Gatunki, których powyższa publikacja nie 
uwzględniła, przyporządkowano do poszczegó
nych grup na podstawie ich podobieństwa taks
nomicznego do opisanych gatunków. Z uwagi na 
to, iż diaspory danego gatunku mogą być rozprz
strzeniane niejednokrotnie na różne sposoby, m
gą powstać wątpliwości, co do zaklasyfikowania 
danego gatunku tylko do jednej grupy. Prz
jednak, że każdy gatunek przyporządkowany jest 
do tego sposobu rozsiewania, który jest dla niego 
najbardziej prawdopodobny (tab. 1).

 

Wyniki  

 
Na omawianej polanie zinwentaryzowano 17 g

tunków drzewiastych, w tym 12 gatunków drzew i 
5 gatunków krzewów. W zarastaniu polany Kog
towej nieznacznie dominują drzewa (52%), krzewy 
stanowią 48%. Średnio na powierzchni kołowej 
wystąpiło około 2-3 gatunków biorących udział w 
sukcesji. W składzie gatunkowym dominuje olsza 
szara i leszczyna (ryc. 2). 

Sposób rozsiewania AMN

G
a

tu
n

e
k

 
Alnus incana

Betula pendul

Picea abies

Salix alba

Salix aurita

Salix cinerea

AMN – anemochory o małych nasionach
(barochory), M – mięsiste diaspory przenoszone głównie za pośrednictwem zwierząt (zoochory)
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie schematu autorstwa: Szwagrzyk i in.(2004).
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sokość w m n.p.m. badanego terenu, ekspozycję 
oraz przeciętne nachylenie polany. W tym celu ko-

przeglądowej drze-
wostanów (skala 1:10000) leśnictwa Małe Pieniny, 
udostępnionej przez Nadleśnictwo Krościenko. 

Zebrane dane posłużyły do sporządzenia ran-
kingu udziału gatunków biorących udział w sukce-
sji na całej polanie. Wszystkie gatunki drzew i 
krzewów przyporządkowano do czterech sposo-
bów rozsiewania diaspor [Szwagrzyk i in. 2004], a 
następnie obliczono udział osobników poszcze-
gólnych strategii rozsiewania obecnych na całej 
polanie. Gatunki, których powyższa publikacja nie 
uwzględniła, przyporządkowano do poszczegól-

stawie ich podobieństwa takso-
nomicznego do opisanych gatunków. Z uwagi na 
to, iż diaspory danego gatunku mogą być rozprze-
strzeniane niejednokrotnie na różne sposoby, mo-
gą powstać wątpliwości, co do zaklasyfikowania 
danego gatunku tylko do jednej grupy. Przyjęto 
jednak, że każdy gatunek przyporządkowany jest 

rozsiewania, który jest dla niego 
najbardziej prawdopodobny (tab. 1). 

Na omawianej polanie zinwentaryzowano 17 ga-
tunków drzewiastych, w tym 12 gatunków drzew i 

ów. W zarastaniu polany Kogu-
towej nieznacznie dominują drzewa (52%), krzewy 
stanowią 48%. Średnio na powierzchni kołowej 
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Ponadto niektóre gatunki, jak np. wierzba iwa 

(Salix caprea), wierzba uszata (
wierzba biała (Salix alba
noides), buk zwyczajny (
pospolity (Sorbus aucuparia
ta (Betula pendula), klon 
ides) występowały pojedynczo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na polanie Kogutowej w procesie sukcesji wtó

nej biorą udział gatunki drzewiaste o różnej biol
gii, wymaganiach ekologicznych i strategiach ż
ciowych. Przeważa grupa gatunków o lek
sionach przenoszonych przez wiatr, stanowiących 
typowe elementy pionierskie. W skład grupy an
mochorów o małych, lekkich nasionach należą: o
sza szara, brzoza brodawkowata, świerk pospolity, 
wierzba uszata, wierzba szara oraz wierzba biała

AMN AŚN M 

Alnus incana Acer platanoides Cerasus avium 

Betula pendula Acer pseudoplatanus Juniperus communis

Picea abies Fraxinus excelsior Prunus spinosa 

Salix alba  Rosa canina 

Salix aurita  Sambucus nigra 

Salix cinerea  Sorbus aucuparia 

anemochory o małych nasionach, AŚN – anemochory o średnich nasionach, C – grupa gatunków o ciężkich nasionach 
mięsiste diaspory przenoszone głównie za pośrednictwem zwierząt (zoochory) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie schematu autorstwa: Szwagrzyk i in.(2004). 
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), klon pospolity (Acer platano-

) występowały pojedynczo. 

Na polanie Kogutowej w procesie sukcesji wtór-
nej biorą udział gatunki drzewiaste o różnej biolo-
gii, wymaganiach ekologicznych i strategiach ży-
ciowych. Przeważa grupa gatunków o lekkich na-
sionach przenoszonych przez wiatr, stanowiących 
typowe elementy pionierskie. W skład grupy ane-
mochorów o małych, lekkich nasionach należą: ol-
sza szara, brzoza brodawkowata, świerk pospolity, 
wierzba uszata, wierzba szara oraz wierzba biała.  
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Ryc. 3. Udział grup gatunków o różnym sposobie ro
przestrzeniania diaspor na polanie Kogutowej. 

anemochory o małych nasionach: ASN 
o średnich nasionach; C – gatunki o diasporach mięsistych 

przenoszone głównie ornitohorycznie; 
M – gatunki o ciężkich nasionach rozno

baro- i zoochorycznie. 
Źródło: opracowanie własne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gatunki te stanowią 37,2% udziału wśród poz

stałych grup gatunków, spośród których na dr
gim miejscu plasują się gatunki o mięsistych ow
cach (30,4%), głównie ornitochory takie jak: jał
wiec pospolity (Juniperus communis
ptasia (Cerasus avium), śliwa tarnina (
nosa), róża dzika (Rosa canina), jarząb pospolity, 
bez czarny (Sambucus nigra). Kole
ną grupą gatunków zarastających 
polanę Kogutową są gatunki o cię
kich nasionach (barochory), których 
udział wynosi 20,4%. Do grupy tej 
zaliczamy gatunki takie jak: liczna 
na polanie Kogutowej leszczyna p
spolita (Corylus avellana) oraz sp
radycznie pojawiający się buk zw
czajny. Ostatnią grupę gatunków 
stanowią anemochory o średnich 
nasionach, takie jak: klony jawor i 
klon pospolity oraz jesion wyniosły 
(Fraxinus Excelsior) z 12,1% udziałem 
(ryc. 3). 

 

Dyskusja 

 
Zjawisko sukcesji prowadzi na

częściej do odtworzenia fitocenozy 
tego samego typu, jaki istniał ni
gdyś w danym miejscu i może trwać 
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Fot. 2. Krajobraz kulturowy - zarastające tarasy rolnicze na stokach
czonej wsi Biała Woda w Małych Pieninach

Gatunki te stanowią 37,2% udziału wśród pozo-
stałych grup gatunków, spośród których na dru-
gim miejscu plasują się gatunki o mięsistych owo-
cach (30,4%), głównie ornitochory takie jak: jało-

Juniperus communis), czereśnia 
), śliwa tarnina (Prunus spi-

), jarząb pospolity, 
). Kolej-

tunków zarastających 
polanę Kogutową są gatunki o cięż-
kich nasionach (barochory), których 
udział wynosi 20,4%. Do grupy tej 

kie jak: liczna 
czyna po-

a) oraz spo-
wiający się buk zwy-

ków 
chory o średnich 

nasionach, takie jak: klony jawor i 
niosły 

z 12,1% udziałem 

Zjawisko sukcesji prowadzi naj-
tworzenia fitocenozy 

niał nie-
gdyś w danym miejscu i może trwać 

bardzo długo, bo nawet p
tym następuje naturalna odb
istniejących struktur i fun
ponentów pochodzących z tej samej fitocenozy 
[Sojda 2000]. Prezentowany w tu obraz sukcesji, 
jest zaledwie przedstawi
jaki zastano na nieuży
wraz z wstępną jego i
kątem sposobów rozsiewania n
szata roślinna polany Kogutowej jest dynamic
nie przeobrażana w ki
mozalesiania. Na oma
zazwyczaj gatunki drzewiaste o pokroju krzewi
stym bądź typowe krzewy, co można uznać jako 
pierwszy etap jej kolonizow
zadomowieniu tych gatu
można jednak mówić d
zaczną produkować diaspory, a obs
tyle efektywny, że wytworzy się drugie, aut
chtoniczne pokolenie pionierów [Barabasz
Krasny, 2002].  

Charakterystycznym gatunkiem biorącym 
udział w sukcesji we wschodniej części Małych 
Pienin jest związany z ubogimi pastwiskami jał
wiec pospolity (Juniperus
wia się licznie na „halach” Jaworek, jak również 
na polanie Kogutowej, nie jest natomiast not
wany w badaniach nad sukcesją w Pieninach 
Właściwych [Kuchnicka 1998], gdzie polany były 
wykorzystywane głównie kośnie, a nie
Jałowiec pojawia się za to licznie na terenie B
skidu Niskiego, co potwierdzają badania Frączek 
i Zborowskiej [2010] oraz Zajdla [1997]
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zarastające tarasy rolnicze na stokach opusz-
czonej wsi Biała Woda w Małych Pieninach. Fot. M. Dziepak 

go, bo nawet ponad 100 lat. W procesie 
stępuje naturalna odbudowa wcześniej 

cych struktur i funkcji przy pomocy kom-
tów pochodzących z tej samej fitocenozy 

[Sojda 2000]. Prezentowany w tu obraz sukcesji, 
ledwie przedstawieniem stanu roślinności, 

jaki zastano na nieużytkowanej od lat polanie, 
wraz z wstępną jego interpretacją (głównie pod 

siewania nasion). Obecnie 
szata roślinna polany Kogutowej jest dynamicz-
nie przeobrażana w kierunku zakrzaczenia i sa-

awianej polanie spotyka się 
gatunki drzewiaste o pokroju krzewia-

stym bądź typowe krzewy, co można uznać jako 
pierwszy etap jej kolonizowania (zasiedlania). O 
zadomowieniu tych gatunków na danej polanie 
można jednak mówić dopiero wówczas, gdy same 

dukować diaspory, a obsiew będzie na 
tywny, że wytworzy się drugie, auto-

chtoniczne pokolenie pionierów [Barabasz-

Charakterystycznym gatunkiem biorącym 
udział w sukcesji we wschodniej części Małych 
Pienin jest związany z ubogimi pastwiskami jało-

Juniperus communis), który poja-
wia się licznie na „halach” Jaworek, jak również 
na polanie Kogutowej, nie jest natomiast noto-
wany w badaniach nad sukcesją w Pieninach 
Właściwych [Kuchnicka 1998], gdzie polany były 
wykorzystywane głównie kośnie, a nie pod wypas. 
Jałowiec pojawia się za to licznie na terenie Be-
skidu Niskiego, co potwierdzają badania Frączek 
i Zborowskiej [2010] oraz Zajdla [1997]. 
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Fot. 3. Widok na Małe Pieniny ze zboczy Bryjarki. Widoczna wyraźna 
granica między użytkowanymi łąkami w dolnej części stoków  

i objętymi procesem wtórnej sukcesji leśnej polanami wyższych partii 
pasma. Fot. M. Dziepak 

Wśród lekkonasiennych gatunków 
drzew biorących udział w zarastaniu 
polany Kogutowej dominuje pionierska 
olsza szara (Alnus incana), gatunek lu-
biący podłoże wapienne, stąd też od 
dawna występuje w Pieninach. Przewa-
ga olszy szarej wynika najprawdopo-
dobniej z dostępności diaspor tego ga-
tunku, gdyż gatunek ten dominuje 
wśród drzew i krzewów w lasach ota-
czających polanę Kogutową. Zarośla 
olszowe porastają zachodnie skłony są-
siedniej Jarmuty oraz wilgotne obszary 
źródliskowe Palkowskiego potoku na 
zachód od polany. Olszyny te, powstałe 
wtórnie na gruntach porolnych, na te-
renie Nadleśnictwa Krościenko, są 
obecnie przebudowywane.  

Innymi gatunkami drzew z grupy lek-
konasiennych są m.in. brzoza brodawko-
wata (Betula pendula), która występowała 
w znacznie mniejszej ilości. Leszczyna 
(Corylus avellana) tworzy na polanie Ko-
gutowej zwarte i bujne zarośla. Nie jest 
ani typowym „pionierem”, ani typowym gatunkiem 
klimaksowym zbiorowisk leśnych, pojawia się w 
podszycie drzewostanów sąsiadujących z interesują-
cą nas polaną, a wraz z wierzbą iwą i innymi gatun-
kami współtworzy zadrzewienia przypotokowe. 
Znaczny udział tego krzewu był odnotowywany w 
pracach dotyczących sukcesji w terenach górskich 
[Bartoszek i in. 1990, Frączek, Zborowska 2010]. 

Śliwa tarnina (Prunus spinosa) jest ważnym 
krzewem biorącym udział w przekształcaniu szaty 
polany Kogutowej. Jej owoce są przysmakiem dla 
ptaków, które przyczyniają się do jej rozsiewania 
(ornitochoria). Gatunek ten poszerza swoje teryto-
rium również w wyniku rozmnażania wegetatyw-
nego. Tarnina ma tendencję do zajmowania naj-
żyźniejszych mikrosiedlisk. 

Sukcesja świerka (Picea abies) w Małych Pieni-
nach jest wyraźna, gdyż przeważają tam drzewo-
stany z udziałem tego gatunku. Zarastanie nastę-
puje głównie na granicy rolno-leśnej, stopniowo 
obejmując kolejne części słabo wykorzystywanych 
użytków zielonych. Duży udział świerka da się za-
obserwować również na polanie Kogutowej, 
zwłaszcza przy zachodniej ścianie polany. Jest to, 
jak wcześniej wspomniano, związane z sąsiedz-
twem drzewostanów z udziałem tego gatunku. 

Kluczową rolę w zarastaniu polan odgrywają ga-
tunki post-pionierskie. Do nich np. zalicza się ja-
wor (Acer pseudoplatanus), który na polanie Kogu-
towej tworzy grupy w miejscach żyznych i dobrze 
uwilgotnionych. Jak wiadomo, rozmieszczenie ga-
tunków odzwierciedla zmienność warunków sie-
dliskowych w obrębie danej polany [Bodziarczyk i 
in. 1992]. Wierzby należą do grupy anemochorów 

o lekkich i małych nasionach, które mają możli-
wość skolonizowania znacznych obszarów. Sukce-
sywnie poszerzają swój areał również w drodze 
rozmnażania wegetatywnego. Wierzba iwa oraz 
wierzba uszata zgodnie ze swoimi preferencjami 
pojawiły się w miejscach wilgotnych.  

Trudno przyporządkować jednoznacznie polanę 
Kogutową do konkretnego modelu sukcesji. Model 
klasyczny w tym wypadku wydaje się mało praw-
dopodobny. W myśl tego modelu, gatunki pionier-
skie (lekkonasienne) jako element modyfikujący 
środowisko, ułatwiają wkraczanie gatunków bar-
dziej wymagających. Jednak pomimo procentowej 
przewagi pionierskiej olszy szarej w zarastaniu 
polany Kogutowej, jej skupiska występują tylko w 
części punktów pomiarowych, a dalsza ekspansja 
tego gatunku odbywa się prawdopodobnie w dro-
dze rozmnażania wegetatywnego – bardzo małe 
nasiona olszy mają nikłe szanse w konkurencji z 
bujną runią trawiastą polany Kogutowej.   

Bardziej prawdopodobna w kontekście badane-
go obszaru wydaje się być indywidualistyczna 
koncepcja Gleasona, według której o kierunku i 
tempie sukcesji decydują czynniki o charakterze 
losowym i mechanizmy populacyjne, np. rozsie-
wanie nasion, przeżywalność gatunku w danych 
warunkach siedliskowych oraz konkurencja mię-
dzygatunkowa [Bodziarczyk, Drajewicz, 2006]. 
Wpływ na zróżnicowanie przestrzenne gatunków, 
kierunek ich rozprzestrzeniania się oraz na tempo 
sukcesji mają warunki mikroklimatyczne i mikro-
siedliskowe. Naturalne zaburzenia występujące w 
przyrodzie, anomalie pogodowe związane ze 
zmianami klimatycznymi (np. późne przymrozki) 
mają niekiedy wpływ na przebieg i tempo sukcesji, 
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Fot. 4. Nieużytkowane polany Małych Pienin objęte procesem sukcesji 
wtórnej. Fot. M. Dziepak 

 
 
ułatwiając kolonizację niektórym gatunkom roślin 
drzewiastych, np. w wyniku wymarzania i rozluź-
nienia runi łąkowej. Według założeń modelu suk-
cesji stworzonego przez Drury’ego i Nisbeta walkę 
o przestrzeń życiową wygrywają zawsze najlepiej 
dostosowane do lokalnych warunków gatunki lub 
ich grupy [Bodziarczyk, Drajewicz 2006]. Ważnym 
czynnikiem ukierunkowującym niekiedy przebieg 
sukcesji jest wystąpienie roku nasiennego jakiegoś 
gatunku w momencie zaprzestania użytkowania 
łąki lub pastwiska. Gdy warunki okażą się dogodne 
dla danego gatunku, dalszy przebieg procesu suk-
cesji wtórnej może okazać się nietypowy.  

Na polanie Kogutowej, jak już wspomniano, 
ważnym czynnikiem kształtującym przebieg suk-
cesji są zwierzęta. Wypas bydła i owiec, jak rów-
nież zwierzyna płowa może promować pojawianie 
się i wzrost gatunków niechętnie zgryzanych, a 
wpływać hamująco na niektóre rośliny chętnie 
zgryzane (np. jawor, leszczyna). Zwierzęta, 
zwłaszcza dziki podczas buchtowania, odkrywają 
wierzchnią warstwę gleby, ułatwiając tym samym 
kiełkowanie nasion i postęp sukcesji leśnej. Inny 
wpływ odnosi się do przenoszenia diaspor, głów-
nie za pośrednictwem ptaków (odchody), ale rów-
nież ssaków (odchody, sierść).  

Również kształt i powierzchnia użytku trawia-
stego ma znaczenie w przebiegu sukcesji. Im 
mniejsza, węższa polana śródleśna tym łatwiej jest 
ona zasilana diasporami z otaczających je lasów, 
co w konsekwencji ułatwia szybką kolonizację ro-
ślinności leśnej. Natomiast, gdy w dużych kom-
pleksach łąk istnieją niewielkie wyspy leśne, rege-
neracja lasu może trwać bardzo długo, nie gwaran-
tując pełnego odtworzenia składu gatunkowego 
[Bodziarczyk, Drajewicz 2006]. 

Sukcesja najczęściej zachodzi poprzez 
poszerzanie okrajka, ale również po-
przez rozrastanie się kęp drzew i 
krzewów. Na polanie Kogutowej spon-
taniczny charakter procesu sukcesji 
charakteryzuje się wkraczaniem więk-
szości gatunków leśnych od obrzeży 
polany ku jej środkowi, poprzez po-
szerzanie okrajka. Wynikiem tego jest 
strefowy, charakterystyczny układ ro-
ślinności. Jak wskazują wyniki prowa-
dzonych dotychczas badań nad sukce-
sją wtórną łąk [Bartoszek, Haberska, 
Szwagrzyk, 1990], siewki drzew i 
krzewów pojawiają się najliczniej w 
rok po zaprzestaniu koszenia. Następ-
nie obserwuje się stabilizację składu 
gatunkowego i szybkie zdominowanie 
powierzchni przez nieliczne gatunki 
[Bodziarczyk, Drajewicz 2006].  

Polana Kogutowa znajduje się na północnych 
zboczach pasma Małych Pienin. Z racji większego 
ocienienia i uwilgotnienia, stoki o wystawie pół-
nocnej sprzyjają wkraczaniu roślinności drzewia-
stej, a sukcesja przebiega tu szybciej niż na zbo-
czach o wystawie południowej i wierzchowinach. 
Chętnie pojawiają się tu gatunki lubiące wilgotne 
siedlisko, jak wierzby, leszczyna czy jawor. Zwy-
kle nieco odmienny jest skład gatunkowy roślin-
ności drzewiastej wkraczającej na polany o połu-
dniowej ekspozycji. W procesie zarastania nie-
użytków słowackiej, południowej części pasma 
Małych Pienin występują przeważnie zarośla so-
snowo-jałowcowe.  

Od lat 30. XX wieku do czasów obecnych udział 
lasów w Małych Pieninach zwiększył się z 23% do 
54%, a średnie roczne tempo przyrostu po-
wierzchni leśnej wyniosło 1,26% [Kaim, 2009]. Jest 
to następstwem zarówno wtórnej sukcesji, jak i 
zalesień prowadzonych przez Nadleśnictwo Kro-
ścienko. Największy przyrost powierzchni leśnej, 
kosztem użytków rolnych, wystąpił w strefie wy-
sokości 600-800 m n.p.m., w której znajduje się 
analizowana polana. Od końca lat 70. obserwowa-
no w Pieninach proces zaniechania koszenia łąk – 
również tych większych i stosunkowo łatwo do-
stępnych. Równolegle dawne grunty orne były sys-
tematycznie zamieniane w łąki [Bodziarczyk i inni 
1996]. Współcześnie działalność rolnicza jest nie-
wielka wśród miejscowej ludności nastawionej 
głównie na obsługę turystyki i usług z nią związa-
nych. W związku z tym znaczne obszary łąk i pa-
stwisk ulegają procesowi sukcesji wtórnej, a do ich 
ekstensywnego użytkowania, a zatem ochrony bio-
różnorodności i krajobrazu kulturowego, zachęca-
ją jeszcze rolników m.in. dopłaty w ramach np. 
programu rolno-środowiskowo-klimatycznego. 
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Podsumowanie 

 
Z przedstawionych wyników badań przeprowa-

dzonych na konkretnym obiekcie, jak też obser-
wacji prowadzonych w Małych Pieninach można 
wyprowadzić następujące wnioski:    

1) Zaprzestanie działalności gospodarczej na 
użytkach zielonych prowadzi do urucho-
mienia procesu wtórnej sukcesji leśnej;  

2) Zachowanie nieleśnych biocenoz łąkowych 
wymaga ich użytkowania rolniczego: regu-
larnego koszenia lub wypasania; 

3) Sukcesja leśna na nieużytkowanych pola-
nach jest zależna od wielu czynników, w tym 
sposobu wcześniejszego użytkowania, ter-
minu jego zaprzestania, dostępności źródła 
diaspor, warunków siedliskowych, ekspozy-
cji stoku oraz wzniesienia terenu n.p.m.; 

4) Skład gatunkowy roślinności drzewiastej 
wkraczającej na polany jest zdeterminowany 
obecnością i strukturą gatunkową źródeł 
diaspor, czyli drzewostanów i zadrzewień w 
najbliższym sąsiedztwie polan oraz zadrze-
wień śródłąkowych;  

5) Duży wpływ na przebieg sukcesji ma dzia-
łalność zwierząt, zwłaszcza ptaków i ssaków 
przenoszących nasiona; 

6) Wkraczanie gatunków drzewiastych rozpo-
czyna się od ściany lasu lub poprzez rozra-
stanie się kęp drzew i krzewów obecnych 
wcześniej w postaci zadrzewień śródpo-
lnych; 

7) Oprócz czynników o charakterze losowym 
decydującym o liczebności gatunków, istot-
ny jest też aspekt ekologiczno-siedliskowy 
przyjazny dla ich rozwoju. 
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The succession of woody plants on mountain 

grasslands – the example of the processes taking 

place on Kogutowa glade in the Male Pieniny 

Mountains 
 

Summary: The reason of abandonment of farmlands in the 
mountains is a social, economic and cultural transformation. 
We can observe the invasion of abandoned meadows by woody 
plants. Secondary, forest succession was studied at Kogutowa 
glade in Male Pieniny Mountains. The most abundant species 
invading open areas were: grey alder, hazel and blackthorn. 
Single trees and clumps of shrubs growing among fieldsand 
meadows make additional seed source for several woody spe-
cies. Another important seed source are trees growing in a 
narrow riparian strip along streams. The abundance of woody 
plants was related to the distance from the forest edge. The 
different modes of seeds dispersal matter in secondary forest 
succession. The increase of forested area contributes to the 
disappearance of the cultural landscape. 
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Fot. 1. Sad zryty przez dziki w okolicy Jakubowa.  
Źródło: www.nadwisla.pl 
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W ostatnich latach szkody wyrządzane w upra-
wach rolnych przez dzikie zwierzęta nasiliły się, 
ponieważ wciąż wzrasta ich pogłowie. Według 
danych myśliwych Polskiego Związku Łowiec-
kiego, pogłowie jeleni, saren i danieli w roku 
2000 liczyło 715,5 tys., a w 2012 roku około 2 
mln. Obecnie jest ich około 1 mln. Tak duże 
różnice w liczebności, w tak krótkim okresie, 
wynikają głównie ze sposobu liczenia zwierzyny. 
W przypadku zwierzyny grubej – jeleni, saren i 
dzików – liczenie odbywa się metodą tropienia 
po świeżych opadach śniegu. A jak wiemy ostat-
niej zimy śniegu było mało, zbyt mało, aby po-
miar był dokładny i bliski rzeczywistości.  Odno-
towano również wzrost liczby dzików, ze 118 
tys. 15 lat temu do 241 tys. w 2015 roku, czyli jest 
ich teraz ponad dwa razy więcej niż w 2000 ro-
ku.  

Odnosząc ten problem do Małopolski, liczbę 
dzików w 2015 oszacowano na 5030, a liczebność 
jeleni, danieli i saren na 35 010. Gdyby nawet 
przyjąć, że dane te obarczone są błędem i nie 
odzwierciedlają faktycznej liczby zwierząt, to 

nikt nie może zaprzeczyć, że pogłowie dzikiej 
zwierzyny jest duże, jest jej zdecydowanie więcej 
niż jeszcze kilkanaście lat temu. Jeżeli zatem nie 
ograniczy się populacji tych zwierząt to rolnicy 
będą zmuszeni grodzić nie tylko uprawy sadow-
nicze, ale i rolne.  

Najwięcej jeleni, danieli i saren myśliwi nali-
czyli w zachodniej i środkowej Polsce, natomiast 
dzików w województwach południowych i za-
chodnich. W tych regionach dużo szkód notuje 
się w uprawach rolniczych przez przygryzienia 
ozimin, które mogą być bardzo niebezpieczne 
dla roślin – przygryzienie stożka wzrostu i węzła 
krzewienia osłabia roślinę. Natomiast na planta-
cjach truskawek, które stały się dla leśnych 
zwierząt chyba atrakcyjną uprawą, zwierzęta 
wyjadają koronę pędu zwaną sercem rośliny, co 
wydatnie zmniejsza plon. Szkody w uprawach 
wyrządza również drobna zwierzyna łowna, w 
tym przede wszystkim zające – brak jest danych 
o ich liczebności, ale liczba zajęcy w ostatnich 
latach gwałtownie zmalała z niewiadomych 
przyczyn.  

Szkody sadownicze są teraz kilka-
krotnie większe niż jeszcze przed 
końcem wieku. W sadach niechro-
nionych lub niewłaściwie chronio-
nych szkody powodowane przez 
zwierzynę łowną mogą obejmować 
nawet kilkadziesiąt procent planta-
cji. Straty mogą być wielkie i nie do 
cofnięcia. Stąd potrzeba regularnych 
lustracji sadów w okresie jesienno-
zimowym, aby uniknąć w nich skut-
ków obecności zwierząt. Najbardziej 
narażone na uszkodzenia są drzewa 
młode, głównie jabłonie i wiśnie, 
zwłaszcza te niskopienne, choć i in-
ne gatunki drzew owocowych są 
zgryzane przez dziką zwierzynę. Przy 
grubej pokrywie śniegu i długim jego 
zaleganiu zwierzęta płowe mają ła-
twiejszy dostęp do młodych gałęzi 
drzew owocowych. Chociaż z wie-
kiem zagrożenie maleje to i tak zda-
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Fot. 2. Elektryczny pastuch.  
Źródło: www.elektryczny-pastuch.pl 

rzają się szkody w starszych nasadzeniach.  
Tak więc, aby uniknąć poważniejszych szkód 

powodowanych przez dużą liczbę dzikiej zwie-
rzyny, trzeba stawiać ogrodzenia. Tam gdzie nie 
ma ogrodzeń powinno się korzystać z innych 
metod zabezpieczających. Dobre są perforowane 
osłonki lub siatki nakładane na pnie drzewek. 
Drzewka przed zwierzyną można też osłaniać 
innymi materiałami, np. obwiązywać je słomą 
czy tekturą. Nie polecam do tego celu worków 
foliowych po nawozach, ponieważ pod nią 
utrzymuje się duża wilgotność, która sprzyja 
rozwojowi grzybów powodujących choroby kory 
i drewna i może to zaszkodzić drzewku. Osłonek 
nie zakłada się na całe drzewko, a jedynie na je-
go pień do wysokości bocznych rozgałęzień. W 
sadach i ogrodach przydomowych i w niektórych 
sadach ekologicznych zdarzają się przypadki, że 
drzewka owinięte są osłonami od ziemi po sam 
wierzchołek. Jeśli na wiosnę ich się nie usunie, 
to drzewka zamierają z braku dostępu światła do 
pędów i pąków.  

Można też pokrywać drzewka repelentami. 
Repelenty to środki odstraszające działające na 
zmysły smaku i powonienia jeleni, saren czy za-
jęcy. Smarujemy nimi lub opryskujemy pnie i 
gałęzie szkieletowe drzewek. Nie musimy sma-
rować całych roślin. Co miesiąc lub półtora po-
winniśmy zabieg powtórzyć. Szczególnie, gdy 
zauważymy nowe ogryzienia. Z reguły wystarczą 
1-2 zbiegi w sezonie. Prace te należy wykonywać 
w dni o dodatniej temperaturze powietrza. Pole-
canym środkiem jest np. Pellacol 10 PA (1 l/100 
drzew 2-3 letnich) lub Emol-BTX LA (1,0-1,5 
l/100 drzew). Niektórzy smarują drzewka łojem. 
Można też wykorzystywać mydełka toaletowe 

zawieszając je na każdym drzewku. Do płoszenia 
ptaków i zwierzyny łownej wykorzystuje się też 
urządzenia dźwiękowe emitujące dźwięki grozy 
dla zwierząt, a więc dźwięki polowania, łamania 
gałęzi, odgłosy wydawane przez zranioną zwie-
rzynę itp. Można również wiązać na palikach 
duże skrawki kolorowych  materiałów, plastiko-
we taśmy lub folię odblaskową. Do ochrony 
plantacji przed sarnami i dzikami można także 
wykorzystać „pastuch elektryczny” z trzema 
drutami, najlepiej umieszczony 25 cm, 60 cm i 
110 cm nad ziemią.  

W okresie dużego zagrożenia przez zwierzęta 
warto łączyć różne sposoby zabezpieczeń, aby 
ograniczyć straty do minimum. Dobrym sposo-
bem jest dokarmianie zwierząt poza sadem, czyli 
tworzenie tzw. poletek ogryzkowych z gałę-
ziami leżącymi na ziemi, np. ściętymi z drzew, 
które będą ogryzane przez zające i sarny, a sady 
pozostawią w spokoju. Myślmy o zabezpieczeniu 
sadów jesienią, to nie narazimy się na niepo-
trzebne straty.                                                                                                                                             

Bez wątpienia najskuteczniejszym rozwiąza-
niem ochrony sadów i plantacji przed leśną 
zwierzyną jest ich grodzenie. Niskie ogrodzenia 
na poziomie 1,2-1,3 m mogą się sprawdzić  przy 
ochronie przed zającami. Przed większymi zwie-
rzętami płowymi, jak sarny czy jelenie siatka 
powinna mieć 2,0 lub 2,5 m wysokości i musi 
być wkopana w ziemię na głębokość 30 cm. Do 
ochrony sadów używa się typowej siatki ogro-
dzeniowej lub siatki leśnej ze zróżnicowanymi 
rozmiarami oczek, np. z mniejszymi u dołu i 
zwiększającymi się ku górze. Siatkę można 
wzmocnić dodatkowymi drutami naciągowymi, 
ale powinny wystarczyć te w siatce - górny i dol-

ny są grubsze i mogą być wykorzy-
stane do naciągania ogrodzenia. 
Siatka dobrze sprawdza się w okresie 
zimy, jest w miarę tania, trwała i ła-
twa do montażu.  Siatka leśna, zwana 
też autostradową, staje się coraz 
popularniejsza przy grodzeniu sadów 
i pól uprawnych przed dziką zwie-
rzyną. Gruba warstwa cynku sprawia, 
że siatka ta jest odporna na korozję 
przez 15 lat. Grodzenie upraw siatką 
leśną jest też rozwiązaniem uzasad-
nionym ekonomicznie.  

Oprócz siatki, do ogrodzeń po-
trzebne są słupki ogrodzeniowe. 
Można stosować słupki drewniane, 
metalowe czy betonowe. Najtrwalsze 
są słupki betonowe. Producenci za-
leżnie od potrzeb wykonują słupki 
różnej wysokości. Słupki ogrodze-
niowe powinny być w miarę długie – 
minimum 2,25 m, bo trzeba je dość 
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głęboko zakotwiczyć w ziemi. Łatwiej jest je ku-
pić niż samemu robić. W rogach i co kilkadzie-
siąt metrów trzeba w ogrodzeniu dać zastrzały, 
by ogrodzenie się nie rozpadło. Przy zastosowa-
niu słupków drewnianych muszą być one oko-
rowane i zabezpieczone przed gniciem na wyso-
kość około 80 cm, bo na taką głębokość trzeba je 
wkopać w ziemię. Są one tańsze od betonowych 
czy metalowych, ale za parę lat zgniją i ogrodze-
nie się przewróci. Dlatego lepiej jest stosować te 
droższe, bo wytrzymają kilkadziesiąt lat i będą 
stać dłużej niż drzewa w sadzie. Słupki w ogro-
dzeniu daje się przeciętnie co 3 metry. Robiąc 
ogrodzenie sadu pamiętajmy o tym, że musi ono 
starczyć na parę dobrych lat i dlatego powinno 
być przede wszystkim wytrzymałe, ale nie prze-
sadzajmy i nie wydawajmy na niego zbyt dużych 
kwot pieniężnych, bo to tylko ogrodzenie sadu. 
Jeśli nawet pojawi się na siatce rdza, to się prze-
cież nic nie stanie, wystarczy ją tylko pomalować 
i dalej będzie służyć. 

Stan ogrodzenia trzeba stale sprawdzać i 
oglądać drzewa i krzewy przynajmniej raz w ty-
godniu. Jeśli zaobserwujemy uszkodzenia kory 
(ogryzienia, otarcia), to miejsca uszkodzeń nale-
ży oczyścić i zasmarować Funabenem 03 PA lub 
farbą emulsyjną z dodatkiem środka grzybo-
bójczego albo innym preparatem do zabezpie-
czania ran. Sprawdzamy również osłony na 
pniach drzew i w razie potrzeby trzeba poprawić 
ich zamocowanie. Jednocześnie sprawdzamy czy 
bramy są dokładnie domknięte. Niekiedy trzeba 
też usunąć nadmiar śniegu w pobliżu ogrodze-
nia, aby utrudnić przedostanie się na ogrodzony 
teren zajęcy. Zwierzynę płową należy wypłoszyć 
poza tern sadu lub pozwolić myśliwym ją od-
strzelić.  

Według prawa budowlanego (art. 30 ust. 1 
pkt. 3 ustawy) budowanie ogrodzeń nie wy-
maga uzyskania pozwolenia na budowę. W 
niektórych sytuacjach sadownik jest zobowiąza-
ny zgłosić zamiar budowy w starostwie. Dotyczy 
to przede wszystkim ogrodzeń od strony dróg, 
ulic, placów, miejsc publicznych oraz ogrodzeń 
przekraczających wysokość 2,2 m. A więc, 
ogrodzenia pomiędzy sąsiadami do wysokości 
2,20 m nie wymagają zgłoszenia ani pozwolenia 
na budowę, ani też zgody sąsiada. Natomiast 
wyższe niż 2,20 m będą wymagać tylko zgłosze-
nia. Bramy i furtki muszą mieć odpowiednią sze-
rokość nie mogą się otwierać na zewnątrz. Bra-
ma musi mieć szerokość co najmniej 2,4 m, a 
bramka 0,9 m. Przed rozpoczęciem budowy 
ogrodzenia należy też sprawdzić plan zagospo-
darowania przestrzennego, czy nie niema w tym 
zakresie jakichś obowiązujących nakazów. Mogą 
to być np. ograniczenia wynikające z przepisów 
konserwatorskich narzucające rodzaj materia-

łów. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia 
dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Z tego po-
wodu na wysokości poniżej 1,8 m nie wolno 
umieszczać ostro zakończonych elementów, 
kolczastego drutu czy tłuczonego szkła. Prace 
należy podjąć w ciągu 2 lat od terminu zgłosze-
nia. 

W okresie zimy trzeba również kontrolować 
sady, czy nie ma uszkodzeń drzewek przez gry-
zonie. Uszkodzenia te są szczególnie dotkliwe 
dla młodych drzewek. Dlatego nie należy zapo-
minać, by w sadach rozłożyć trutkę na gryzonie. 
W jesieni, zimie i wiosną brakuje dla nich poży-
wienia i chętnie w tym okresie ogryzają korzenie 
i korę drzewek. Jako trutki najczęściej używa się 
ziarna pszenicy zatrutej fosforkiem cynko-
wym. Zatrutą przynętę należy umieszczać w sta-
łych punktach pod przykryciem, by nie zjadło jej 
ptactwo. Wykłada się ją w rurkach drenarskich, 
pod snopkami słomy/siana lub w dołkach. Naj-
skuteczniej byłoby umieszczać trutkę w norach 
gryzoni. Jeśli są to nory nornika i myszowatych 
to pozostawiamy je otwarte - nie zadeptujemy, a 
nory karczownika trzeba zakryć. Wysokość da-
wek środka należy uzależnić od nasilenia wystę-
powania gryzoni. Zalecana dawka ziarna zatru-
tego fosforkiem cynkowym wynosi od 0,5-2,0 
kg/ha. Przeciw gryzoniom oprócz ziarna zatru-
tego można stosować wszystkie aktualnie zareje-
strowane środki gryzoniobójcze. Trzeba też pa-
miętać, że sprzymierzeńcami sadowników w 
walce z gryzoniami są drapieżne ptaki, dlatego 
warto zadbać o ich naturalne siedliska i w sa-
dach ponad drzewami umieszczać wysokie tycz-
ki z poprzeczką poziomą, pomocne drapieżnym 
ptakom w polowaniach.  

 

Fence for orchards 
 

Summary: The paper presents the statistics of damages caused 

by wild animals in the orchards. Due to the damages caused by 

the growing population of wild animals, especially deer, fallow 

deer and wild boars, a construction of fences for orchards be-

comes a necessity for growers. The author presents the types and 

techniques of building the fences as well as the regulations in 

this field. 
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Wiesław Musiał, Józef Kania 
 

Wiosna w rolniczym Teksasie -  

relacja z wizyty studyjnej w USA
 

 

 

 
 
W dniach  24.02 – 07.03. 2016 r. byliśmy uczestnika-
mi wizyty studyjnej do USA, do Stanu Teksas. Tę 
typowo rolniczą wizytę zorganizował Polski Związek 
Producentów Roślin Zbożowych oraz Stowarzysze-
nie Agro-Biznes Klub. Głównym sponsorem finan-
sowym i rzeczowym wyjazdu była Grupa Azoty, a po 
stronie amerykańskiej liczne firmy produkcyjne, 
usługowe i handlowe, które organizowały spotkania 
tematyczne i sponsorowały część posiłków. Wyjazd 
miał charakter poznawczy, obejmował rolnictwo i 
agrobiznes, a także wizyty w dwóch publicznych 
uniwersytetach: Texas A&M i Texas Tech. Uczestni-
kami wyjazdu byli w dominującej mierze rolnicy z 
różnych regionów Polski: (a) posiadający z reguły 
znaczący lub duży majątek produkcyjny, w tym areał 
ziemi mieszczący się w przedziale 40-4000 ha (naj-
większe gospodarstwo w tej grupie należało do spół-
ki Skarbu Państwa – Hodowla Roślin Strzelce – Gru-
pa IHAR), (b) prowadzący głównie towarową pro-
dukcję zbóż i kukurydzy oraz utrzymujący bydło 
mleczne i opasy. W wyjeździe uczestniczyli również 
przedstawiciele szkół wyższych, także spoza Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie, a mianowicie z Uni-
wersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politech-
niki Warszawskiej i Wyższej Szkoły Agrobiznesu w 
Łomży. Opiekunem, organizatorem i przewodni-
kiem oraz dobrym duchem naszego pobytu był dr Jim 
Mazurkiewicz, profesor Texas A&M University. To 
właśnie on, z czwartego pokolenia emigrantów z 
Wielkopolski, mieszkający w College Station Texas, 
od pierwszego dnia, tj. od przylotu delegacji do 
Amarillo (północ Teksasu) aż do wylotu do Polski z 
Houston (południe Teksasu) z dużym zaangażowa-
niem, wręcz oddaniem, opiekował się polską grupą, 
zapewniając jej bardzo intensywny, ciekawy i różno-
rodny program zawodowy, realizowany na trasie wi-
zyty z północnej części stanu aż do Zatoki Meksy-
kańskiej (3 000 km).  

W programie spotkań i wizyt były gospodarstwa 
rolne ranczerów i farmerów, ubojnie żywca wołowe-
go i drobiu, zakłady przetwórstwa zbożowego, su-
szarnie, magazyny zboża i ryżu oraz wytwórnie pasz 
treściwych. Nasza grupa odwiedziła także dwa uni-
wersytety, w których prowadzone są m.in. studia 
rolnicze, a mianowicie Teksański Uniwersytet Tech-

nologiczny w Lubbock (35 tys. studentów) - College 
Nauk Rolniczych i Zasobów Naturalnych (2200 stu-
dentów) oraz największy Stanowy Uniwersytet Rol-
niczo-Mechaniczny Texas A&M w College Station, 
nieopodal Houston (64 tys. studentów) – College 
Nauk Rolniczych i Przyrodniczych (7900 studen-
tów).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Lubbock uczestnicy wyjazdu wysłuchali trzech 

wykładów dotyczących rolnictwa regionu, problemów 
wyżywienia świata i możliwości współpracy polsko-
teksańskiej w dziedzinie rolnictwa i przetwórstwa. 
Zwiedzili także muzeum techniki rolniczej Teksasu, w 
tym bardzo interesujące, liczące kilkadziesiąt lat i 
pięknie zachowane ciągniki i maszyny rolnicze.  

College of Agriculture & Life Sciences 

TEXAS A&M University  

(dane 2015/2016) 
Katedry – 14, profesorów zwyczajnych - 400 
Liczba kierunków studiów I0 – 39, II0 – 46, III0 – 24, 
II0 online – 10 
Ogółem studentów 7 876  
(I0–6 482, II0–622, III0–772) 
2010/11 – 6 834 
2011/12 – 6 984 
2012/13 – 7 265 
2013/14 – 7 658 
2014/15 – 7 895 
Kobiety – 57%, mężczyźni – 43% 
 
Priorytetowe obszary kształcenia: 

� Zarządzanie (Leadership) w rolnictwie, doradz-
two i komunikacja społeczna 

� Nauki o zwierzętach 
� Ekonomika rolnictwa 
� Żywienie i nauki o żywności 
� Biochemia i biofizyka 
� Dzika przyroda i rybactwo 
� Rekreacja, wypoczynek i turystyka 
� Inżynieria biologiczna i rolnicza 
� Choroby roślin i mikrobiologia 
� Zarządzanie ekosystemami 
� Uprawa roślin 
� Entomologia 
� Hodowla drobiu 
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Fot. 1. Seminarium w Texas A&M, od le-
wej: Józef Kania, prof. UR, Doug Steele, 

profesor Texas A&M – dyrektor Wydziału 
Doradztwa Rolniczego, Stanisław Kacper-
czyk – prezes PZPRZ, Katarzyna Boczek – 

organizator wizyty studyjnej 

Fot. 3. Dyskusja na farmie mlecznej, stoją 
od lewej: Jacek Węsierski – tłumacz, Stani-
sław Kacperczyk – prezes PZPRZ, Jim Ma-
zurkiewicz, profesor Texas A&M – organi-

zator pobytu, Russel Boening – farmer 

Fot. 2. Tadeusz Szymańczak – rolnik i 
rzecznik prasowy PZPRZ w fotelu Prezy-

denta Georga Bush’a – 41 prezydenta USA 
w Bibliotece i Muzeum jego imienia w 

College Station 
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Fot. 4. Tracy O. King, Przewodniczący Komisji ds. Rolnic-
twa wręcza flagę stanu Texas Prezesowi Polskiego Związku 

Producentów Roślin Zbożowych – Stanisławowi Kacper-
czykowi, na mocy uchwały Izby Reprezentantów 

Na Uniwersytecie w College Station przedsta-
wiono polskiej delegacji kilka referatów nauko-
wych. Dotyczyły one polityki rolnej USA, w tym 
nowej ustawy rolnej – Farm Bill (dr Joe Outaw – 
zastępca dyrektora Centrum Rolnictwa i Polityki 
Żywnościowej USA) oraz problemów rozwoju rol-
nictwa w Teksasie (dr Larry Redman). Dwa refera-
ty mówiły o produkcji roślinnej w aspekcie wdra-
żania nowych rozwiązań promujących rolnictwo 
precyzyjne, oparte o szczegółowe metody analizy 
gleb (dr Tony Provin i dr Seth C. Murry). Profesor 
J. Mazurkiewicz, pracownik naukowy Katedry Za-
rządzania, Edukacji i Komunikacji w Rolnictwie, 
przedstawił zasady wyceny zwierząt mięsnych 
oraz przydatności różnych ras bydła do produkcji 
w zmiennych przestrzennie warunkach klimatycz-
nych Teksasu. Dr Douglas L. Steele z Wydziału 
Doradztwa przedstawił nam organizację doradz-
twa rolniczego w Teksasie. Zwiedziliśmy także 
Wydział Weterynarii. 

 
Teksas i Polska w liczbach 

 
Wskaźniki Teksas Polska 

Obszar (tys. km2) 695,7 312,7 

Ludność (mln) 26,9 38,5 

Powierzchnia UR (tys. ha) 52 771,0 18 727,0 

Dochód na 1 mieszkańca 
(USD) 

40 147 12 708 

Produkt krajowy brutto 
GDP (mld USD) 

47 400 545 

Poziom ubóstwa (% ogółu 
populacji) 

17 17 

Produkcja ropy naftowej 
dziennie (baryłki) 

3 405 000 28 230 

Zasoby gazu ziemnego 
(mld stóp sześciennych)  

120 000 164,8 

 
Źródło: 2015 State Agriculture Overview Texas, GUS 2015 
 

Przemieszczając się z północy na południe sta-
nu, uczestnicy obserwowali zmieniający się krajo-
braz (zdecydowana przewaga płaskiej wyżyny), 
zmiany klimatu oraz pór roku, w tym przedwio-
śnie na północy i zaawansowaną już wiosnę na 
południu. Zwiedzaliśmy kilka farm bydła, którego 
hodowla stanowi główne źródło dochodów i jest 
chlubą rolnictwa Teksasu. W stanie tym produkcja 
bydła opasowego wynosi około 5,2 mln sztuk, tj. 
najwięcej ze wszystkich stanów USA, a krów 
mlecznych jest tu około 430 tys. sztuk. Wizytowa-
liśmy również farmę bydła opasowego o niespoty-
kanej w Europie skali produkcji (koncentracji 
zwierząt) wynoszącej około 35 tys. sztuk oraz far-
mę krów mlecznych liczącą około 3500 sztuk, ale 
także mniejsze farmy bydła opasowego i krów. 
Duża koncentracja bydła, zwłaszcza w środkowej 
części stanu, wyjaśnia potrzebę lokalizacji bardzo 

często widocznych w krajobrazie rolniczym elewa-
torów zbożowych, silosów na zboża, kukurydzę i 
sorgo oraz licznych mieszalni pasz i płatkarni ku-
kurydzy.  

Dużo czasu organizatorzy poświęcili produkcji 
roślinnej, która zwłaszcza w północnej i środkowej 
części Teksasu prowadzona jest w warunkach zbyt 
małej ilości opadów atmosferycznych, a zatem z 
udziałem różnych sposobów nawadniania. Także 
na południu, często stosowane jest nawadnianie, 
gdzie opady przekraczają 1000 mm, ale jest nieko-
rzystny ich rozkład w ciągu roku (duża część opa-
dów w okresie zatrzymania wegetacji) oraz panu-
jące tu długotrwałe upały. Zapewne sporym prze-
życiem dla wielu uczestników były wizyty w du-
żych ubojniach bydła i drobiu, gdzie obserwowano 
procesy produkcji mięsa i jego przygotowanie do 
obrotu. W stolicy Teksasu, Austin, spotkało nas 
miłe zaskoczenie, jakim była przygotowana przez 
prof. J. Mazurkiewicza wizyta na Kapitolu. Zostali-
śmy przyjęci przez sekretarza Stanu Teksas Glena 
Hagar Jr., dyrektora departamentu ekonomiczne-
go Bryana Daniela oraz przewodniczącego Komisji 
ds. Rolnictwa Izby Reprezentantów - Tracy Kinga. 
Podczas oficjalnych spotkań przedstawiono nam 
zadania i zakres odpowiedzialności departamentu 
rolnictwa, opodatkowanie i finanse rolnictwa oraz 
źródła ich pochodzenia.  

W drugim tygodniu pobytu odbyło się kilka 
bardzo interesujących spotkań z Polonią Teksań-
ską, które były organizowane głównie, (ale nie wy-
łącznie) w domach parafialnych polskich kościo-
łów katolickich w miejscowościach: Kościuszko, 
Częstochowa, Panna Maria (pierwsza kolonia zor-
ganizowana w USA przez około 150 Polaków spro-
wadzonych z Płużnicy na Śląsku przez ks. Leopol-
da Moczygembę – franciszkanina – w 1854 r.), a 
także w Chappel Hill, przy kościele św. Stanisława.
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Fot. 5. Wizyta w miejscowości Panna Maria – najstarszej polskiej 
stałej osadzie w USA. Ks. prałat dr Franciszek Kurzaj opowiada o 

pierwszych osadnikach ze Śląska w Teksasie 

Fot. 6. Uczestnicy wyjazdu na tle Misji Rzymskokatolickiej Alamo  
w San Antonio wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,  

obecnie Muzeum 

Wszystkie te nazwy zapisane były na znakach dro-
gowych i tablicach informacyjnych w oryginalnej 
polskiej pisowni. Dużo rozmawialiśmy z tymi 
Amerykano-Polakami i obserwowaliśmy, jak wiel-
kie są obecnie różnice, zwłaszcza pod względem 
wykształcenia i doświadczenia życiowego, między 
starą i nową Polonią teksańską. 

 
Wszystkie te nazwy zapisane były na znakach 

drogowych i tablicach informacyjnych w oryginal-
nej polskiej pisowni. Dużo rozmawialiśmy z tymi 
Amerykano-Polakami i obserwowaliśmy, jak wiel-
kie są obecnie różnice, zwłaszcza pod względem 
wykształcenia i doświadczenia życiowego, między 
starą i nową Polonią teksańską. Ta pierwsza to 
zwykle potomkowie emigrantów, 
którzy wyjechali w końcu XIX w. 
z terenów obecnej Polski będącej 
jeszcze wówczas pod zaborem 
pruskim, tj. ze Śląska (w latach 
1854-56 przybyło do Teksasu oko-
ło 1350 osób). Mieli oni przeważ-
nie bardzo trudny start życiowy w 
niezmierzonej i nieprzyjaznej kli-
klimatycznie Ameryce. Ich dzieci 
i wnuki zwykle żyją dziś dostat-
nio dzięki ciężkiej pracy, często 
nadal rolniczej, jednak chętnie 
przyznają się do tradycji i kultury 
swych przodków. Nowa emigra-
cja, ta z lat 80. i 90. XX wieku 
(oraz późniejszych), jest zdecy-
dowanie lepiej wykształcona, a 
wśród niej znajdują się byli sty-
pendyści, doktorzy i inżyniero-
wie, którzy pozostali w USA. To 
ludzie zasobni, którzy z wyboru 
kultywują kulturę polską, uczą 
swoje dzieci języka polskiego (w 
szkołach sobotnich lub niedziel-

nych) i często odwiedzają Polskę. Nie wszyscy jed-
nak odnieśli sukces, część chciałaby wrócić, ale 
niestety już nie widzą w kraju dobrej dla siebie 
przyszłości. W kolejnych dniach wizyty odbywały 
się liczne spotkania z rolnikami, przedsiębiorcami, 
spółdzielcami (farmerami będącymi członkami 
Zarządu), handlowcami (ciągników i maszyn rol-

niczych), właścicielem firmy handlującej 
bydłem, doradcami rolniczymi, lokalnymi 
politykami, w tym z szeryfem Don Sowellem 
w Anderson (przy udziale lokalnej Polonii). 

Choć program wizyty był bardzo inten-
sywny (zwykle 12-14 godzin dziennie), to 
jednak organizatorzy przygotowali dla nas 
także różne atrakcje. Zwiedziliśmy drugi co 
do wielkości w USA kanion Paulo Duro po-
łożony w Canyon State Park (w pobliżu 
Amarillo), Misję Katolicką w San Jose, bar-
dzo ważne, a nawet monumentalne dla Tek-
sańczyków miejsce bitwy o wyzwolenie sta-
nu od Meksykańczyków pod Alamo. Obec-
nie jest to część najładniejszego według nas 
miasta położonego na trasie, tj. San Anto-
nio.  

Zwiedzaliśmy sale posiedzeń deputowa-
nych i senatorów na Kapitolu (i jego kopułę 

aż do samego szczytu). Zostaliśmy zaproszeni na 
kluczową dla teksańskich rolników, corocznie or-
ganizowaną wystawę zwierząt hodowlanych połą-
czoną z festynem i targami. W olbrzymiej, ponad 
100-tysięcznej hali wzięliśmy udział w prawdzi-
wym teksańskim rodeo, wielkim święcie i przed-
stawieniu wzorowanym na kowbojskich zabawach 
i tradycjach zręczności i sprawności. 
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Fot. 7. Polska grupa na tle pomnika Tejano na Kapitolu w A
stin, stolicy Teksasu, przedstawiającego historię pie
osadników hiszpańskich. W środku grupy 

wicz, profesor Texas A&M

 
 
 
 
 

 
 

VI Międzynarodowa 

konferencja naukowa pt. 

"Społeczno-gospodarcza aktywizacja 

kobiet na obszarach wiejskich"
 

 

 
Konferencja odbędzie się w dniach 
roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46.

Wiodącym problemem konferencji jest probl
matyka wieloaspektowej aktywności i aktyw
kobiet żyjących w różnych krajach Europy, w tym 
zwłaszcza na obszarach wiejskich Unii E

Konferencja odbędzie się pod honorowym p
tronatem: 
� Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Jurgiela, 
� Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Roln

czego — prof. dr. hab. Włodzimierza Sady.
 Organizatorami konferencji są Europejskie Ce
trum Badawcze Drobnych Gospodarstw Ro
przy Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołł
Krakowie wspólnie z Centrum Doradztwa Roln

Polska grupa na tle pomnika Tejano na Kapitolu w Au-
stin, stolicy Teksasu, przedstawiającego historię pierwszych 
osadników hiszpańskich. W środku grupy - dr Jim Mazurkie-

wicz, profesor Texas A&M 

Część polskiej delegacji z naszym udziałem 
odbyła honorowy przejazd po arenie w pow
zie zaprzężonym w konie, w którym powiew
no polską flagą. Byliśmy na targach i na rodeo 
jedyną polską delegacją, którą przedstawiono 
w tym dniu i którą powitał przedstawiciel Rady 
Miasta Houston, a także którą goszczono na 
uroczystej międzynar
akcentem naszej wizyty było zorganizowane 
zwiedzanie części turystycznej ośrodka badań 
kosmicznych NASA w Houston. 

Bardzo bogaty program i obfitość atrakcji spr
wiły, że do samolotu weszliśmy rzeczywiście zm
czeni, ale także niezmiernie usatysfakcjonowani. A 
na zewnątrz było coraz cieplej i przyjemniej, na 
polach zrobiło się zielono i już kwitły liczne rośl
ny. Żal było opuszczać wiosenny Teksas i wracać 
do „zimnego” kraju. 

 
(Wszystkie fotografie 
Szymańczaka)

VI Międzynarodowa  

konferencja naukowa pt.  

gospodarcza aktywizacja  

kobiet na obszarach wiejskich"
 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 lipca 2016 
ferencyjnym Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46. 
Wiodącym problemem konferencji jest proble-

matyka wieloaspektowej aktywności i aktywizacji 
kobiet żyjących w różnych krajach Europy, w tym 
zwłaszcza na obszarach wiejskich Unii Europejskiej. 

Konferencja odbędzie się pod honorowym pa-

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi — Krzysztofa 

Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Rolni-
prof. dr. hab. Włodzimierza Sady. 

Organizatorami konferencji są Europejskie Cen-
Drobnych Gospodarstw Rolnych 

przy Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w 
Krakowie wspólnie z Centrum Doradztwa Rolni-

czego w Brwinowie (Oddział w Krakowie
łopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego.
 W pierwszym dniu Konferencji przewidzian
referaty plenarne i sesje
zagadnienia z zakresu socjologii wsi, ek
rolnictwa oraz innych.
trzy wyjazdy studyjne dla uczestników Konferencji, 
zorganizowane na terenie województwa małopo
skiego (do wyboru). 
 Konferencja jest bezpłatna. 
rencji zostaną opublikowane w dwujęzycznym (po
sko-angielskim) kwartalniku 
Seria: Problemy drobnych gosp
(Problems of Small Agricultural Holdings).
gółowe informacje znajdują się na stronie: 
http://ecbdgr.ur.krakow.pl.
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iej delegacji z naszym udziałem 
była honorowy przejazd po arenie w powo-

przężonym w konie, w którym powiewa-
no polską flagą. Byliśmy na targach i na rodeo 
jedyną polską delegacją, którą przedstawiono 
w tym dniu i którą powitał przedstawiciel Rady 

sta Houston, a także którą goszczono na 
uroczystej międzynarodowej gali. Ostatnim 
akcentem naszej wizyty było zorganizowane 
zwiedzanie części turystycznej ośrodka badań 
kosmicznych NASA w Houston.  

Bardzo bogaty program i obfitość atrakcji spra-
samolotu weszliśmy rzeczywiście zmę-

czeni, ale także niezmiernie usatysfakcjonowani. A 
na zewnątrz było coraz cieplej i przyjemniej, na 
polach zrobiło się zielono i już kwitły liczne rośli-
ny. Żal było opuszczać wiosenny Teksas i wracać 

 

Wszystkie fotografie w tekście są autorstwa T. 

Oddział w Krakowie) oraz Ma-
łopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego. 

W pierwszym dniu Konferencji przewidziano 
referaty plenarne i sesje, na których omawiane będą 
zagadnienia z zakresu socjologii wsi, ekonomiki 
rolnictwa oraz innych. Drugiego dnia odbędą się 
trzy wyjazdy studyjne dla uczestników Konferencji, 
zorganizowane na terenie województwa małopol-

Konferencja jest bezpłatna. Materiały z konfe-
rencji zostaną opublikowane w dwujęzycznym (pol-

angielskim) kwartalniku Zeszyty Naukowe 
Seria: Problemy drobnych gospodarstw rolnych 
(Problems of Small Agricultural Holdings). Szcze-

znajdują się na stronie: 
http://ecbdgr.ur.krakow.pl. 

 Zapraszamy! 
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