
‚





REDAGUJE  

ZARZĄD MAŁOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA 

DORADZTWA ROLNICZEGO 

oraz 

ZAKŁAD POLITYKI SPOŁECZNEJ I DORADZTWA,  

INSTYTUT EKONOMICZNO-SPOŁECZNY,  

UNIWERSYTET ROLNICZY  
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 

PREZES ZARZĄDU MSDR: dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR 

REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY: dr inż. Krystyna Vinohradnik 

31-121 Kraków, ul. Czysta 21 

tel. 12 662 43 31, fax 12 633 15 61 

e-mail: zdr@ur.krakow.pl; www.msdr.edu.pl 

Skład: Agnieszka Tworzyk (ZPSiD, IE-S), zdjęcie na okładce 1 i 4: Pixabay. 

Druk: DRUKMAR, ul. Rzemieślnicza 10, 32-080 Zabierzów 

Od Redakcji                                   Nr 2(92)/2017 

Szanowni Państwo, 
O doradztwie w Wielkiej Brytanii – jako systemie i jako ogniwie 
w strukturze przepływu wiedzy, informacji i innowacji rolniczych 
(AKIS) – traktuje tekst będący efektem zakończonych w 2015 
roku badań prowadzonych przez zespół międzynarodowy w ra-
mach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Analizując 
strukturę AKIS w Wielkiej Brytanii należy zauważyć, iż nie jest 
możliwe dokonanie jej charakterystyki jako całości, ponieważ 
głównym czynnikiem determinującym tę budowę jest struktura 
federalna kraju i związane z tym zdecentralizowane zarządza-
nie. Należałoby zatem analizować tę strukturę w odniesieniu do 
poszczególnych terytoriów wchodzących w skład Zjednoczonego 
Królestwa. Występują tam też różnorodne formy i zakresy do-
radztwa, różnorodność klientów, a także różne systemy, zakresy i 
procedury finansowania doradztwa od usług finansowanych (na 
poziomie regionalnym) z budżetu państwa, poprzez finansowa-
nie samorządowe, aż do doradztwa prywatnego. Generalnie w 
całej Wielkiej Brytanii, a w szczególności w Anglii nastąpiła 
ewolucja organizacyjna w kierunku prywatyzacji i komercjali-
zacji wytwarzania i transferu wiedzy. Organizacje pozarządo-
we, podmioty publiczne i prywatne konkurują z sobą w zakresie 
świadczenia usług szeroko rozumianego doradztwa. Jak wyglą-
da transfer wiedzy, innowacji i informacji oraz świadczenia 
usług doradczych w rolnictwie Wielkiej Brytanii i jakie szczegól-
ne wyzwania stoją przed nim? Warto zajrzeć do treści tego 
opracowania, ponieważ przynajmniej część z tych wyzwań jest 
uniwersalna i po części możemy odnieść ją również do Polski. 

Co z produkcją rolniczą i jej zbytem? Jakie funkcje może pełnić 
marketing producentów? Na to pytanie znajdą Państwo odpo-
wiedź także w tym numerze czasopisma Wieś i Doradztwo. Filo-
zofia marketingowego zarządzania rolniczym gospodarstwem 
produkcyjnym opiera się na wychodzeniu naprzeciw oczekiwa-
niom klienta. Stąd szczególna uwaga została zwrócona na wa-
runki budowania i wdrażania koncepcji marketingowego zarzą-
dzania produkcją w gospodarstwie oraz gospodarstwem produk-
cyjnym jako całością, w strukturze którego klient wraz z jego 
ukrytymi oczekiwaniami znajduje się w centrum uwagi. Uzu-
pełnieniem tej tematyki są treści artykułów o rynku konsumenc-
kim i rynku przedsiębiorstw, a także aspekty budowania marki i 
ich wpływu na decyzje konsumenta. 

A ponadto, walory przyrodnicze i kulturowe Karpat polskich i 
wciąż jeszcze istniejące możliwości ich rekreacyjnego i turystycz-
nego zagospodarowania; gospodarka łąkowo-pastwiskowa na 
ekosystemach trawiastych i propozycja różnego rodzaju wypasów 
zwierząt na tych użytkach zielonych; a także powrót do starych 
odmian drzew owocowych poprzez możliwości aplikowania o 
wsparcie finansowe z Programu Rolno-Środowiskowego. 
Zachęcamy do lektury, 
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Krystyna Vinohradnik 
 

System i struktura AKIS w Wielkiej Brytanii 
 
 
 
 

Wprowadzenie 

 
Opracowanie jest kontynuacją cyklu prezentacji 
rezultatów badań pt. „Prospects for Farmers 
Support: Advisory Services in European AKIS” 
prowadzonych w latach 2012-2015 w ramach 7 
Programu Ramowego Unii Europejskiej. Treści 
zawarte w tym opracowaniu dotyczą systemu 
świadczenia usług doradczych oraz struktury 
przepływu wiedzy i informacji w rolnictwie w 
Wielkiej Brytanii, w ramach systemu wiedzy, in-
formacji i innowacji w rolnictwie (AKIS). 

W skład Wielkiej Brytanii, a właściwie Zjedno-
czonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej wchodzą dwa kraje: Anglia i Szkocja, 
jedno księstwo: Walia oraz jedna prowincja: Ir-
landia Północna. Ponadto Wielka Brytania posia-
da kilkanaście terytoriów zależnych. W Wielkiej 
Brytanii mieszka około 63,2 mln osób, a jej po-
wierzchnia wynosi około 24,4 mln ha, w tym An-
glia zajmuje 54% powierzchni i 84% ludności, 
Szkocja – 32% powierzchni i 8% ludności, Walia – 
9% powierzchni i 5% ludności, a Irlandia Północ-
na – 6% powierzchni i 3% ludności. 

Każdy z krajów związkowych posiada odrębne 
administracje, w tym administrację rolną. Znaj-
duje to odzwierciedlenie w strukturze systemu 
AKIS, ponieważ w praktyce istnieją cztery odręb-
ne struktury AKIS i systemu przepływu wiedzy i 
informacji w Wielkiej Brytanii. Takie podejście 
uwarunkowane jest m.in. odrębną dla każdego 
kraju związkowego polityką, strukturą instytucji 
rządowych i w dużym stopniu zróżnicowania or-
ganizacji pozarządowych, organizacji farmerskich 
oraz prywatnych organizacji otoczenia rolnictwa. 
Stąd znaczna trudność w charakterystyce syste-
mu i uogólnieniu go na całą Wielką Brytanię. To, 
co jest wspólne w strukturze AKIS w Wielkiej 
Brytanii, to kompozycja publicznych, prywat-
nych/komercyjnych oraz pozarządowych organi-
zacji. Ponadto, w przypadku Szkocji i Irlandii 
Północnej charakterystyczną cechą jest silny in-
terwencjonizm państwa w świadczenie usług do-
radczych w rolnictwie.  

 
 

 
 
 

Rolnictwo w Wielkiej Brytanii – wybrane dane1 

 

Zgodnie ze standardami europejskimi udział 
użytków rolnych w Zjednoczonym Królestwie jest 
wysoki (około 70%). Jednak od kilku lat obserwuje 
się powolny spadek tego udziału, głównie z powodu 
urbanizacji na nizinach i zalesienia na obszarach 
górskich. Rolnictwo w Wielkiej Brytanii jest zróżni-
cowane – około jedną trzecią obszaru użytków rol-
nych (36%) zajmują grunty orne, jedną trzecią trwałe 
użytki zielone (34%) i blisko jedną trzecią (30%) pa-
stwiska położone na obszarach górskich północnej i 
zachodniej części kraju. W produkcji roślinnej prze-
ważają zboża, głównie pszenica i jęczmień, a ponad-
to uprawiane są rośliny oleiste, buraki cukrowe, 
ziemniaki, oraz inne warzywa i owoce. Natomiast w 
produkcji zwierzęcej hodowane są owce, bydło, drób 
i trzoda chlewna. W ostatnim ćwierćwieczu w pro-
dukcji zwierzęcej obserwuje się dość znaczny spadek 
w pogłowiu, z wyjątkiem drobiu.  

Liczba gospodarstw w roku prowadzenia badań 
wynosiła 222 tys. Dane statystyczne wskazują, że 
liczba gospodarstw w ostatnich kilkunastu latach 
ulegała stopniowemu zmniejszaniu, przy równocze-
snym wzroście wielkości obszarowej gospodarstw i 
zmniejszaniu zaangażowanej w nich siły roboczej, a 
także zmianę lub wprowadzenie nowych form za-
rządzania. Jeśli chodzi o strukturę zarządzania, to 
występują tu indywidualne gospodarstwa farmerskie, 
różne formy gospodarstw wspólnie zarządzanych, 
gospodarstwa dzierżawione oraz nowe formy zarzą-
dzania takie jak partnerstwo, czy rodzinne biznesy. 
Ostatnio obserwuje się odchodzenie od dzierżawy na 
korzyść własności. Średnia wielkość gospodarstwa 
rolnego w okresie prowadzenia badań wynosiła 77 
ha, w tym w Szkocji 106 ha, w Walii i Irlandii Pół-
nocnej 40 ha. W rolnictwie zatrudnionych jest 1,5% 
ogółu zatrudnionych, w tym około ¾ to pełnoza-
trudnieni, a ¼ to dwuzawodowcy, dla których głów-
nym źródłem dochodu jest praca pozarolnicza.

________________________________ 
1 

Dane statystyczne pochodzą z 2012 r., w którym prowa-
dzone były badania 



DORADZTWO I EDUKACJA NR 2(92)/2017 

 

3 WiD 

Większość zarządzających gospodarstwem to osoby 
w wieku powyżej 55 lat (56%), a wśród nich 28% to 
osoby w wieku powyżej 65 lat. Jedynie 4% gospo-
darstw prowadzonych jest przez młodych rolników 
w wieku poniżej 35 lat. 

 

Charakterystyka AKIS  

 

AKIS – inaczej system przepływu wiedzy, in-
formacji i innowacji w rolnictwie, a właściwie 
wymiana wiedzy i informacji wspierających go-
spodarkę rolną i rozwój rolnictwa. Generalnie, w 
systemie tym uczestniczą podmioty trzech sekto-
rów: publicznego, prywatnego oraz organizacji 
pozarządowych i organizacji farmerskich.  

Głównym czynnikiem determinującym budowę 
struktury AKIS w Wielkiej Brytanii (podobnie jak 
w Niemczech) jest struktura federalna i związane 
z tym zdecentralizowane zarządzanie. Stąd cha-
rakterystyka struktury AKIS, jako całości, w tym 
kraju jest trudna. Jak już wspomniano, w krajach 
związkowych istnieją odrębne administracje i 
różne systemy subsydiowania poszczególnych 
działań w zakresie wsparcia rolnictwa. Tak więc, 
zaprezentowana tu struktura AKIS (schemat 1) 
jest do pewnego stopnia uproszczona [Kania, Vi-
nohradnik, Knierim, 2014].  

Badania przeprowadzone przez brytyjski zespół 
badawczy [K. Prager, K. Thomson, 2014] wykazały, 
że istnieje tam około 80 różnych źródeł, z których 
rolnicy mogą czerpać wiedzę i informacje niezbęd-
ne dla prowadzenia i rozwoju ich biznesów rolni-
czych. Wśród tych źródeł znajdują się też sami rol-
nicy, którzy z uwagi na doświadczenie w prowa-
dzeniu gospodarstw i posiadanie wiedzy zgroma-
dzonej w systemie formalnej oświaty i podczas nie-
formalnych spotkań grupowych bądź indywidual-
nych, są doskonałym źródłem informacji dla innych 
rolników – sąsiadów lub specjalizujących się w 
określonej produkcji rolnej. 

Generalizując, w strukturze brytyjskich AKIS 
można wyróżnić sześć grup dostarczycieli wie-
dzy, informacji i usług doradczych w sektorze 
rolnictwa (schemat 1). Są to: (1) w sektorze pu-
blicznym: (a) departamenty w instytucjach rzą-
dowych, np. Departament Środowiska, Żywności i 
Rozwoju Obszarów Wiejskich; (b) agencje rzą-
dowe, np. Agencja Standardów Jakościowych 
Żywności; (c) agencje regionalne i lokalne, np. 
Rada ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa; (2) para-
państwowe organizacje, w tym organizacje edu-
kacyjne i naukowe; (3) instytucje badawcze i 
edukacyjne, w tym: (a) uniwersytety i college; (b) 
instytuty badawcze, np. James Hutton Institute; 
(4) w sektorze prywatnym: (a) organizacje żyw-
nościowe/ przemysł zaopatrzenia i zbytu; (b) nie-
zależni konsultanci/ firmy handlowe; (c) rady 

zarządzające grantami; (5) organizacje farmerów: 
(a) kooperatywy farmerów; (b) koła/ grupy pro-
ducentów; (c) organy reprezentujące kierowni-
ków/ zarządzających różnego rodzaju formami 
organizacji rolniczych, np. młodych rolników, 
federację przemysłu przetwórstwa rolniczego; (6) 
organizacje pozarządowe, w tym organizacje cha-
rytatywne i fundacje.   

Istnieje spore prawdopodobieństwo, iż wśród 
wielu kategorii kreatorów i dostarczycieli wiedzy 
i informacji rolniczych, role niektórych z nich są 
podobne, a zakres działalności może się dublo-
wać. Przykładem są instytucje i organizacje ba-
dawcze i edukacyjne, które działają w różnych 
sektorach: publicznym, prywatnym czy pozarzą-
dowym, a także ich różnego rodzaju hybrydy, za-
liczone tu do organizacji para-rządowych, finan-
sowanych częściowo z budżetu państwa. Podob-
ne organizacje działają w sferze handlu. Ponadto 
istnieją platformy wymiany myśli technologicznej 
(Rada ds. Strategii Technologicznych), które ma-
ją status fundacji, a ich zadaniem jest finansowa-
nie sieci transferu wiedzy, a w zasadzie zacie-
śnienie powiązań badań z sektorem przemysło-
wym celem dostosowania zakresu badań stoso-
wanych do oczekiwań przemysłu, a tym samym 
przyspieszenia procesu wdrażania wyników ba-
dań naukowych w praktyce gospodarczej. Przy-
kładem najbardziej aktywnej organizacji w sys-
temie AKIS jest Sieć Transferu Wiedzy z zakresu 
Biotechnologii i Środowiska (KTN). Innym przy-
kładem jest Departament Biznesu, Innowacji i 
Umiejętności (BIS), który odpowiada za Radę ds. 
Badań Naukowych Biotechnologii i Biologii (BB-
SRC). Niektóre para-rządowe organizacje i rząd 
Szkocji sponsorują Platformę Innowacji Zrówno-
ważonego Rolnictwa i Innowacji Żywności. Na 
bazie zasobów uniwersyteckich powstało, finan-
sowane przez BBSRC, partnerstwo w dziedzinie 
zaawansowanych technologii oraz partnerstwa w 
dziedzinie technologii informacyjnych (wspiera-
jące dostęp do badań dla przemysłu), finansowa-
ne przez TSB.  

  

Doradztwo rolnicze w ujęciu historycznym 

 
Do 1980 r. podstawowym celem doradztwa 

rolniczego było zwiększenie produkcji żywności 
w Wielkiej Brytanii. Uniwersytety i ich stacje do-
świadczalne były twórcami i dostarczycielami 
wiedzy zarówno dla poszczególnych wydziałów 
uniwersyteckich celem rozszerzenia kształcenia 
studentów, jak i dla państwowej organizacji do-
radczej ADAS w Anglii, celem jej dalszego trans-
feru do farmerów.  

Znaczącym wydarzeniem w historii doradztwa 
była prywatyzacja firmy ADAS w 1997 roku.
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Wówczas dominującym tematem w badaniach stał 
się rynek, a nie produkcja żywności i surowców do 
przetwórstwa. Badania te finansowane były głównie 
przez sektor prywatny, często dostawców środków 
do produkcji i ich rady/zarządy założycielskie. Do-
kładniej mówiąc, usługi doradcze finansowane 
przez państwo przeszły przez etap komercjalizacji 
do prywatyzacji. W pierwszej fazie tego procesu – 
pod koniec lat 1980. – dla rządu dominującym stało 
się strategiczne działanie dla dobra publicznego, a 
badania związane z rynkiem i okołorynkową prak-
tyką stosowaną zostały pozostawione w gestii 
przemysłu. Równocześnie organ założycielski ADAS 
rozszerzył nieco swoją działalność w niektórych 
zakresach tych badań, ale nie była ona dominująca 
w tej fazie procesu prywatyzacji. W drugiej fazie 
organizacja ADAS (od 1992 Agencja Wykonawcza 
Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności – 
MAFF) stała się bardziej komercyjna i została osta-
tecznie sprywatyzowana w roku 1997. I właściwie w 
tym czasie organizacja ADAS wycofała się z działal-
ności badawczej, w tym także z prowadzenia ekspe-
rymentalnych gospodarstw rolnych i stowarzyszeń 
ogrodniczych, ponieważ działalność ta nie była 
opłacalna ekonomicznie. Trzecia faza zmian nastą-
piła w roku 2001, kiedy to MAFF weszło w skład 
nowo utworzonego Departamentu Środowiska, 
Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DEFRA), 
którego zadaniem była koncentracja na celach 
zrównoważonego rozwoju, a nie na celach produk-
cji żywności. W czwartej fazie, z podobnych powo-
dów Rada Naukowa ds. Badań Biologicznych i Bio-
technologicznych (BBSRC) zdecydowała o zmniej-
szeniu liczby swoich instytutów badawczych – 
ostatnio niektóre z nich zostały włączone w skład 
uniwersytetów. Rada ds. Kształcenia Rolniczego 
została rozwiązana. Efektem tych działań poziom 
zaufania rolników do rządu spadł znacząco, a sieci 
społeczne między rolnikami a doradcami państwo-
wymi zostały zerwane. Podobna sytuacja miała 
miejsce w mediach rolniczych, gdzie zmniejszyła 
się liczba rolniczych czasopism i rolniczych pro-
gramów BBC. 

Wycofanie się rządu z badań i rozwoju rolnictwa 
doprowadziło do dywersyfikacji dostawców usług 
doradczych z sektora prywatnego i pozarządowego. 
Zyskały na tym instytucje badawcze, które zaczęły 
otrzymywać znacznie więcej środków finansowych 
zarówno ze źródeł prywatnych, jak i publicznych. 
Ale wraz ze zmianą źródeł finansowania zmieniły 
się też priorytety badawcze. Większą uwagę zaczęto 
poświęcać problemom środowiskowym, dobrostanu 
zwierząt i bezpieczeństwu żywności, a nie jak dotąd 
problemom produkcji i technologii.  

Zmiany nastąpiły także w strukturze AKIS, która 
stała się bardziej rozdrobniona, ponieważ dotych-
czasowe powiązania badań z doradztwem i prakty-

ką doradczą okazały się w mniejszym stopniu do-
stosowane do oczekiwań rolników, a rząd zmagał 
się w poszukiwaniu mechanizmów łączących nowy 
zakres badań naukowych z potrzebami końcowych 
użytkowników.  

Związki i koalicje stały się ważniejsze, a prywatne 
demonstracje i monitorowanie gospodarstw zastą-
piły państwowe gospodarstwa doświadczalne. Po-
kazy rolnicze, organizowane przez stowarzyszenia i 
organizacje charytatywne są wciąż istotne z punktu 
widzenia AKIS, jakkolwiek wiele z nich straciło do-
tychczasowe główne znaczenie. Inne podmioty, ta-
kie jak supermarkety, mają silną pozycję we wpro-
wadzaniu innowacji i zmian, prawdopodobnie sil-
niejszą niż w innych państwach członkowskich UE. 
Na przykład sieć supermarketów Morrison prowa-
dzi własną farmę demonstracyjną, dzięki której fir-
ma rozumie i akceptuje ryzyko innowacji, podej-
mowanych przez jej dostawców-rolników.  

Obecny system doradztwa w Wielkiej Brytanii 
charakteryzuje się rozmaitymi (i coraz bardziej wy-
odrębnionymi) adaptacjami w czterech krajach 
związkowych Wielkiej Brytanii, np. w zakresie two-
rzenia kodeksu dobrej praktyki rolniczej (GAEC), 
kształcenia i szkolenia, rozwoju obszarów wiejskich 
i wielu innych badań. Ogólnie, a w szczególności w 
Anglii, nastąpiła ewolucja organizacyjna w kierunku 
prywatyzacji i komercjalizacji tworzenia i transferu 
wiedzy. Organizacje pozarządowe, podmioty pu-
bliczne i prywatne konkurują w zakresie świadcze-
nia doradztwa rolniczego. 

 

Zakres doradztwa, klienci, sposób  
finansowania   

 

Jak już wspomniano, w Wielkiej Brytanii ist-
nieje znaczna różnorodność zarówno w zakresie 
doradztwa rolniczego jak i jego formach, a także 
w zakresie finansowania usług doradczych. W 
Anglii kładzie się silny nacisk na system doradz-
twa finansowanego ze środków prywatnych, po-
dobnie w Walii, gdzie doradztwo finansowane 
jest ze środków publicznych, lecz wspierane tak-
że przez różne organizacje prywatne. Natomiast 
w Szkocji i Irlandii Północnej doradztwo działa w 
oparciu o publiczny system zarządzania, lecz 
niektóre usługi doradcze są zlecane (tabela 1). 
Podobnie, różnice występują w procedurze przy-
znawania środków finansowych w poszczegól-
nych krajach związkowych Wielkiej Brytanii, w 
zależności od tego czy dany zakres usług jest sub-
sydiowany w pełni, częściowo, czy są to usługi 
kontraktowe, czy też konkurs aplikacji.  

Znaczne różnice występują także w tematyce 
doradczej. Badacze brytyjscy odnotowali naj-
mniejszy zakres tematyczny w Anglii, natomiast
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Tabela 1. Zaangażowanie państwa w proces świadczenia usług doradczych w czterech krajach związkowych 
Wielkiej Brytanii 

 
 
 
 

 

Wyszcze-
gólnienie cech 

Anglia Szkocja Walia Północna Irlandia 

Finansowanie 
usług doradztwa 
rolniczego przez 
budżet państwa 

Częściowo Częściowo W pełni W pełni 

Poziom finanso-
wanych usług do-
radczych 

Regionalny Regionalny Regionalny Regionalny 

Procedura (subsy-
diowanie/ konkurs 
aplikacji) 

Współfinansowanie usług 
doradczych i agencji kon-
traktowych lub prywat-
nych konsultacji  

Dotacje, finansowanie 
programów VAS (Value 
Added Services) przez 
SAC (Scottish Agri-
cultural College) 

Finansowanie w pełni lub 
80%  
w przypadku usług doto-
wanych 

Usługi dostarczane przez: 

CAFRE (College of Agri-
culture, Food and Rural 
Enterprise) oraz "Forum 
Pomocy dla rolników" 

Tematyka doradz-
twa 

Cross compliance;  
Konkurencyjność;  
Zarządzanie żywieniem;  
Adaptacja zmian klima-
tycznych;  
Łagodzenie zmian  
klimatu 

Choroby zwierząt i cho-
roby odzwierzęce;  
Różnorodność biolo-
giczna i ochrona (SRDP 
i GAEC);  
Zmiany klimatyczne; 
Zarządzanie lasami;  
Ochrona upraw;  
Informacje gospodar-
cze;  
Marketing żywności; 
Rolnictwo ekologiczne; 
Zapobieganie zanie-
czyszczeniu środowi-
ska;  
Dywersyfikacja obsza-
rów wiejskich, uprawy 
energetyczne i energia 
odnawialna;  
Wspieranie obszarów 
znajdujących się w nie-
korzystnej sytuacji    

Środowisko;  
Skuteczne wykorzystanie 
ICT;  
Młodzi rolnicy;  
Zmiany klimatyczne;  
Zdrowie i bezpieczeń-
stwo;  
Zdrowie i dobrostan 
zwierząt;  
Kobiety w rolnictwie;  
Energia odnawialna;  
Planowanie sukcesji;  
Poprawa biznesu;  
Planowanie całego go-
spodarstwa;  

Kursy certyfikujące umie-
jętności - dostępne w 
wielu dziedzinach; 
Programy szkoleniowe 
dotyczące przemysłu; 
Programy transferu 
technologii; 
Programy benchmarkin-
gowe; 
Zarządzanie obszarem; 
Cross compliance;  
Odpady z gospodarstw 
rolnych;  
Azotany;  
Planowanie zarządzania 
żywieniem;  

Grupy docelowe 
rolników 

Wszystkie grupy Wszystkie grupy 

Wszystkie grupy,  
ze szczególnym 
uwzględnieniem młodych 
rolników i kobiet 

Wszystkie grupy 

Grupy docelowe 
FAS 

Rolnicy narażeni na za-
grożenia w strefie zagro-
żonej azotem lub fitosa-
nitarnej;   
Plany awaryjne;  
Hodowcy owiec i kóz; 

Nowi uczestnicy w ho-
dowli 

Brak określonej grupy 
docelowej 

Rolnicy otrzymujący po-
moc bezpośrednią w wy-
sokości ponad 15000 euro 
i określona grupa doce-
lowa (farmerzy w stre-
fach zagrożonych azotem 
lub plany awaryjne w 
zakresie fitosanitarnym) 

Źródło: Prager, K.; Thomson, K. (2014): AKIS and advisory services in the United Kingdom. Report for the AKIS inventory (WP3) of the PRO AKIS 
project. Online resource: www.proakis.eu/publicationsandevents/pubs 
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dr inż. Krystyna Vinohradnik 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie  

największy w Szkocji. Niektóre tematy powtarza-
ją się bez względu na miejsce, w którym realizo-
wane jest doradztwo – dotyczy to przede wszyst-
kim środowiska, dobrostanu zwierząt, czy zmian 
klimatycznych.  

Jeśli chodzi o klientów doradztwa to w przy-
padku Anglii, Szkocji i Irlandii Północnej – nie 
ma określonej grupy docelowej, lecz doradztwo 
jest dostępne dla wszystkich rolników. Natomiast 
w Walii preferowani są młodzi rolnicy rozpoczy-
nający prowadzenie gospodarstwa oraz kobiety. 
Biorąc pod uwagę wdrażanie systemu FAS, to w 
tym przypadku grupami docelowymi w Anglii są 
m.in. rolnicy narażeni na zagrożenie związane z 
azotem i środkami ochrony roślin, a także ho-
dowcy kóz i owiec. W Szkocji są to tzw. nowi 
uczestnicy w hodowli, czyli rolnicy rozpoczynają-
cy produkcję hodowlaną zwierząt gospodarskich. 
W Irlandii Północnej to przede wszystkim rolni-
cy, którzy otrzymują dopłaty bezpośrednie w wy-
sokości powyżej 15 tys. €. Natomiast w Walii nie 
ma określonej grupy docelowej – być może tam 
nie jest wdrażany system FAS. W pełni finanso-
wane usługi doradcze to przede wszystkim de-
monstracje w gospodarstwach, otwarte spotka-
nia, grupy dyskusyjne, kluby biznesu, warsztaty 
tematyczne, grupy dyskusyjne w czasie opraco-
wywania programu rozwoju, a także w pewnym 
stopniu finansowane są wizyty studyjne. 

 
 

 Podsumowanie 
  

 Polityka w odniesieniu do doradztwa rolni-
czego jest zróżnicowana w poszczególnych kra-
jach związkowych Zjednoczonego Królestwa i nie 
jest nadzorowana przez politykę krajową. Gene-
ralnie, doradztwo w zakresie rolno-
środowiskowym i społecznym jest subsydiowane 
lub też w pełni finansowane przez rząd. Nato-
miast doradztwo ogólne, w tym porady z zakresu 
prowadzenia biznesu, marketingu oraz agronomii 
są udzielane rolnikom odpłatnie.  
 Przeprowadzona przez brytyjski zespół ba-
dawczy i ekspertów ocena zakresu prowadzonych 
usług doradczych oraz źródeł, z jakich farmerzy 
korzystają wykazała, że w większości usługi te są 
dostępne, w większości zaspokajają też potrzeby i 
oczekiwania rolników, a co więcej wielu rolników 
postrzeganych jest jako najbardziej pożądani do-
radcy zarówno z uwagi na ich zasób wiedzy i do-
świadczeń, ale także z uwagi na brak lub niewiel-
ki dostęp do innych źródeł informacji. Jednak 
stwierdzono także, że w niektórych przypadkach 
oferowane przez różne organizacje usługi dorad-
cze są multiplikowane i nie trafiają w oczekiwa-
nia farmerów. Powodem takiej sytuacji jest często 

specjalizacja danej organizacji doradczej w wą-
skim zakresie usług i niewielka lub brak współ-
pracy i integracji sektora publicznego z prywat-
nym odnośnie zakresu świadczonych usług do-
radczych. 
 Struktura systemu transferu wiedzy, informa-
cji i innowacji AKIS jest mocno zdywersyfikowa-
na z uwagi na różnice w podejściu do doradztwa 
rolniczego w poszczególnych krajach Zjednoczo-
nego Królestwa. Trudno zatem jest ocenić spraw-
ność działania systemu AKIS jako całości, lecz 
należałoby rozpatrywać ten system w odniesieniu 
do poszczególnych terytoriów. Uogólniając, 
struktura AKIS w Wielkiej Brytanii, to kompozy-
cja publicznych, prywatnych/komercyjnych oraz 
pozarządowych organizacji. Ponadto, w przypad-
ku Szkocji i Irlandii Północnej charakterystyczną 
cechą jest silny interwencjonizm państwa w 
świadczenie usług doradczych w rolnictwie. 
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System and structure of AKIS in the United 

Kingdom 
 

Summary: The paper presents the description and evaluation 
of a structure and functioning of AKIS in UK. The background 
for evaluation is a short characteristic of an agricultural sector, 
and a history of advisory services development. There is not 
easy to evaluate the structure of AKIS, and activity and effi-
ciency of particular groups of actors in the state level, because 
UK consists of 4 states: England, Wales, Scotland, and North 
Ireland   – each with own policy and own system of support for 
farmers. In general, in the structure of UK AKIS should be 
distinguish six groups of actors: the public sector, parastatal 
organisations, research and education institutions, private 
sector, NGOs, farming based organisations, and of course the 
main actors: knowledge users – the last users (farmers and 
other users of agricultural knowledge). The AKIS structure is 
presented on a scheme, and the forms of support and subsi-
dies, the kind of focus groups in four states are shortly pre-
sented in a table. 
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Marketing producentów w sektorze rolnictwa  

 
 
 
 
 

Wprowadzenie 

 
Filozofia marketingowego zarządzania gospodar-
stwem produkcyjnym w rolnictwie bazuje na 
skupianiu uwagi na potrzebach klientów. Istotą 
takiego podejścia jest dostosowywanie działań do 
jawnych oraz ukrytych potrzeb konsumentów. W 
klasycznej koncepcji marketingowej mówi się o 
formule 4P, na którą składa się produkt, cena, 
dystrybucja oraz promocja (product, price, place, 
promotion). Wraz z rozwojem sektora usług, po-
szerzono ją o trzy dalsze elementy, a mianowicie 
personel, proces oraz świadectwo materialne 
(people, process, phisical evidence). Producent, 
który będzie funkcjonował w sferze usług (np. 
restauracja, bar, sprzedaż roślin), powinien dzia-
łać w rozszerzonej perspektywie, czyli w oparciu 
o koncepcję 7P.  

Celem rozważań jest krytyczne spojrzenie na 
warunki oraz możliwości budowania i wdrażania 
koncepcji zarządzania marketingowego przez 
producentów w sferze rolnictwa. Podstawą roz-
ważań są informacje literaturowe, obserwacje 
rynku, własne doświadczenia, a także wywiady z 
producentami oraz dystrybutorami produktów 
rolnych. Układ tekstu opiera się na klasycznej 
strukturze podejścia marketingowego, dostoso-
wanego do warunków rynkowych początku XXI 
wieku. Rozważania dotyczą diagnozy i strategii, 
pozycjonowania oraz elementów składających się 
na koncepcję zarządzania marketingowego. Zo-
stały pomyślane jako wsparcie dla producentów 
oraz doradców, działających w sektorze produkcji 
rolniczej. 

 
 

Diagnoza podstawą tworzenia strategii 

 
Istotą działań biznesowych jest osiąganie co 

najmniej średniego, a nawet ponad przeciętnego 
dla danej branży wyniku ekonomicznego. Opra-

cowanie oraz realizowanie własnej strategii roz-
woju wymaga planowania działań. Amundsen, 
który starannie zaplanował wyprawę na Biegun 
Południowy, dotarł tam wcześniej niż Scott, który 
wyruszył na wyprawę bez należytego przygoto-
wania i planu i ani on, ani jego załoga z niej nie 
wrócili żywi [Collins, 2013]. Aby właściwe wyzna-
czyć cel oraz dążyć do jego realizacji, należy do-
konać diagnozy otoczenia za pomocą odpowied-
nich narzędzi.  

Przydatna może być analiza PEST, czyli okre-
ślenie warunków polityczno-prawnych, ekono-
miczno-demograficznych, społeczno-kulturowych, 
technologicznych oraz naturalnych [Romanow-
ska, 2009]. Użyteczna może być także analiza 
SWOT, która pozwala ustalić silne i słabe strony 
przedsiębiorstwa oraz określić szanse i zagroże-
nia związane z otoczeniem. Kolejnym, przydat-
nym narzędziem może być analiza konkurencji 
za pomocą modelu Portera. Pozwala ona określić 
bariery wejścia i wyjścia w stosunku do danego 
rynku, ustalić siłę nabywców i dostawców, ocenić 
zagrożenie substytutami oraz zdiagnozować kon-
kurencję wewnątrz danego sektora [Porter, 1992].  

Właściwa diagnoza otoczenia dalszego oraz 
bliższego umożliwia sformułowanie celu działa-
nia, a następnie dobranie właściwych instrumen-
tów do jego osiągania. Ten proces jest nazywany 
strategią. Trzeba włożyć sporo wysiłku w zbudo-
wanie strategii. Umysł ludzki ma ograniczone 
możliwości myślenia długofalowego. Chętniej 
skupia się na problemach bieżących. Strategia 
wymaga myślenia abstrakcyjnego, a to jest trud-
ne. Warto jednak powołać zespół, który opracuje 
strategię. Dużą rolę odgrywa w tym procesie lider 
przedsiębiorstwa. To on ustala zasady, wartości, 
dobiera ludzi i nadzoruje ich pracę, udzielając 
stosownego wsparcia. Strategia powinna być za-
pisana i znana pracownikom. Wymaga aktuali-
zowania stosownie do pojawiających się w oto-
czeniu zmian. Zadaniem lidera jest także komu-
nikowanie pracownikom strategii oraz ich moty-
wowanie do jej wdrażania. Zgodnie z regułą Pare-
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to, opracowanie strategii to 20% sukcesu, nato-
miast jej wdrożenie to 80% sukcesu. I właśnie 
wdrażanie planów jest słabym punktem ludzi. 
Aby funkcjonować na rynku z sukcesem, należy 
zbudować właściwą strategię i konsekwentnie ją 
wdrażać. Zasada jest prosta, natomiast trzeba 
samodyscypliny i zaangażowania oraz pracy ze-
społowej, aby według niej postępować. 

 

STP – podstawa działań marketingowych 

 
Strategia STP jest skrótem trzech słów: seg-

mentacja, targeting (wybór rynku, segmentu) 
oraz pozycjonowanie. Koncepcja marketingu od-
wołuje się do segmentacji, czyli podziału ogółu 
konsumentów, nabywców, na w miarę jednakowe 
grupy. Ciekawie to ilustruje australijskie powie-
dzenie: „ptaki o podobnych piórach trzymają się 
razem”. W zależności od przyjętych kryteriów 
segmentacji, można wyodrębnić różnorodne gru-
py (kobiety, mężczyźni, ludzie młodzi, seniorzy, 
osoby o wyższych bądź niższych dochodach, we-
getarianie, osoby mieszkające w domkach itp.) 
Producent nie powinien kierować tej samej oferty 
do wszystkich konsumentów. Jego zadaniem jest 
dokonanie wyboru jednego lub kilku segmentów, 
którym zaoferuje swoje produkty (odżywki dla 
dzieci, produkty dla młodzieży, towary dla senio-
rów). Aby działać skutecznie na rynku, należy 
zebrać informacje na temat potrzeb oraz oczeki-
wań grupy celowej, czyli wybranego segmentu 
rynkowego. Trzeci obszar strategii STP to pozy-
cjonowanie. Polega ono na działaniach, których 
celem jest zajęcie odpowiedniego miejsca w umy-
słach konsumentów. Nie są oni w stanie zapamię-
tać wszystkich produktów i marek, które będą 
dystrybuowane na rynku. Jeśli znają markę Ku-
buś, to chętniej wybiorą produkty pod tą marką 
oferowane. Przedwojenny slogan „codziennie 
jabłko wieczorem, a unikniesz kontaktu z dokto-
rem” spowodował wzrost konsumpcji jabłek w 
Polsce oraz wysoką sprzedaż soku jabłkowego. 
Nawet piwo Redd’s, o smaku jabłkowym, uzyska-
ło akceptację konsumentów. Producent może 
sam pozycjonować swoje produkty na rynku, a 
może też współpracować z innymi podmiotami. 
Ogólnie cały rynek można podzielić na rynek 
konsumentów indywidualnych (B2C – Business to 
Customer) oraz rynek instytucjonalny (B2B – Bu-
siness to Business). Producent kapusty może ją 
kisić i sprzedawać pod własną marką w sklepach, 
ale może też dostarczyć np. ogórki innemu pod-
miotowi, który będzie je oferował pod własną 
marką. Polski producent żywności Dawtona ku-
puje różne produkty od rolników, przerabia je i 
oferuje pod własną marką na rynku. Każdy pod-
miot sam dokonuje wyboru sposobu działania na 

rynku. Skupiając się na rynku B2B, producent 
także powinien dbać o to, aby się odpowiednio 
pozycjonować. Dotyczy to utrzymywania relacji z 
odbiorcami jego towarów. 

 

Zasady konkurowania na rynku 

 
Budowanie pozycji rynkowej producenta na 

rynku rolnym może być bardziej skuteczne, jeśli 
będzie oparte na kilku zasadach. Przede wszyst-
kim istotne jest to, w jaki sposób należy rozumieć 
konkurowanie. W języku greckim konkurencja 
była rozumiana jako bieg na torze, wraz z innymi 
zawodnikami. A zatem właściwe będzie postrze-
ganie konkurencji jako rywalizacji między produ-
centami o miejsce na rynku, w świadomości kon-
sumentów. Jest to znacznie bardziej partnerskie 
podejście niż posługiwanie się terminem „walka 
konkurencyjna”. Istotą gry rynkowej nie powinno 
być niszczenie partnerów, lecz rywalizowanie z 
nimi. W tym celu można rozważyć kierowanie się 
kilkoma zasadami, a mianowicie: 
− Zasada pierwszeństwa. Okazuje się, że ła-

twiej zapamiętać pierwszą markę, produkt, 
działanie. Większość ludzi wie kto pierwszy 
postawił nogę na Księżycu, a nie wie kto był 
drugi. Pierwszeństwo w biznesie pozwala na 
uzyskanie tzw. renty pierwszeństwa. Jeśli za-
tem będzie taka możliwość, to warto się do te-
go odwoływać – np. producent pieczarek nr 1! 
(podobnie – pierwsze radio, pierwsze radio 
muzyczne, pierwsze radio informacyjne).  

− Zasada odróżniania się od konkurencji. 
Naśladownictwo nie daje tak dobrych efektów 
jak prowadzenie oryginalnych, unikatowych 
działań marketingowych. Można to odnieść do 
opakowania produktu, jego marki, wyglądu 
stoiska na targowisku (wysoki maszt, muzyka, 
ubiór pracowników), zachowania pracowni-
ków. Najbardziej trwałym elementem budo-
wania przewagi na rynku jest właśnie kultura 
organizacyjna w zespole. W miarę szybko 
można zmienić produkt, cenę, hasło promo-
cyjne, jednak kultury organizacyjnej nie da się 
kopiować w krótkim czasie. I to dlatego ona 
jest tak trudna do naśladowanie z dnia na 
dzień.  

− Zasada wyprzedzania konkurencji o krok. 
W podręcznikach z zakresu wojskowości pisze 
się, że „cele ruchome są trudniejsze do trafie-
nia niż cele stacjonarne”. Nie podlega to raczej 
dyskusji – tak jest. A zatem producent cały 
czas powinien wprowadzać zmiany, modyfika-
cje, innowacje. Wówczas rywal będzie się sta-
rał doganiać takiego producenta i nie będzie 
miał szans, aby go wyprzedzić. Jednak w prak-
tyce jest to dość trudne. Po uzyskaniu sukce-
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sów, pracownicy odpoczywają, świętują. Suk-
cesy rozleniwiają, spowalniają aktywność. 
Rzecz w tym, aby zachowywać wysoką aktyw-
ność innowacyjną przez cały czas. 

W procesie budowania pozycji rynkowej przed-
siębiorstwa za właściwe należy uznać koncentro-
wanie się na odpowiedniej jakości towarów i usług. 
Od lidera oraz pracowników będzie zależało, na ile 
mogą i chcą pracować mądrzej, szybciej i lepiej 
[Duhigg, 2016]. Te trzy zalecenia, a zwłaszcza mą-
dra praca, decydują o utrzymywaniu pierwszeń-
stwa na rynku. Wiele zależy od budowania odpo-
wiednich modeli mentalnych, zarówno w umy-
słach liderów jak i pracowników. 

 

Wiedza o zachowaniach konsumentów 

 
Skuteczność działania na rynku jest również 

uzależniona od znajomości potrzeb i preferencji 
konsumentów. Wiedza z zakresu psychologii 
konsumenta ułatwia dostosowanie oferty do jego 
potrzeb. W tym obszarze zanotowano istotny po-
stęp, w związku z wyodrębnieniem się ekonomii 
behawioralnej [Mruk, 2012]. Nowe metody badań, 
a zwłaszcza wiedza z zakresu funkcjonowania 
mózgu wskazują, że zachowania konsumentów są 
przede wszystkim emocjonalne. A zatem odwo-
ływanie się do emocji konsumentów można 
uznać za bardziej właściwe niż odwoływanie się 
do argumentów racjonalnych. Na początku XXI 
wieku wzrasta zainteresowanie własnym wyglą-
dem, zdrowiem, jakością życia. Odwoływanie się 
do tych czynników zwiększa zainteresowanie 
produktami. Odpowiednio zaprojektowane opa-
kowanie, umieszczone na nim zdjęcie, kolory, 
napisy, słowa, wpływają na decyzje zakupowe. 
Okazuje się, że wiele z nich jest podejmowanych 
w części nieświadomej mózgu. Umieszczanie 
słowa „fit” na opakowaniu jest bodźcem do naby-
cia produktu o niższej kaloryczności. Opakowa-
nie wyższe łatwiej przyciąga wzrok i wpływa na 
zakup. Konsumenci lubią promocje, okazje, opu-
sty, rabaty. Dobrze reagują na gratisy. Promocja 
typu „kupisz jeden słoik miodu, a drugi masz gra-
tis” jest bardziej zrozumiała niż obniżenie ceny o 
50%. Mózgi konsumentów z reguły pozytywnie 
odbierają oczekiwanie na nagrodę. Dobrze temu 
służą programy lojalnościowe. Jednorazowo wolą 
wydać mniej pieniędzy, a zatem chętniej kupią 
mniejsze opakowanie produktu niż większe. O 
wiele gorzej przeżywają straty niż są zadowoleni 
z zysków. Proponując zakup większego opako-
wania produktu można komunikować ile by stra-
cili, gdyby kupili mniejsze. Są wrażliwi na pierw-
szą cyfrę, która określa cenę produktu. Bardziej 
skuteczna będzie promocja typu 19,50 zamiast 
21,50 niż promocja 25,50 zamiast 27,50 (w każ-

dym przypadku 2 zł obniżki, jednak zmniejszenie 
ceny z 21 na 19 wydaje się bardziej korzystne). 
Konsumenci, chociaż temu zaprzeczają, to jednak 
kierują się reklamą. Uzasadnia to stosowanie od-
powiedniej reklamy przez producentów. Kupują 
przede wszystkim oczyma, chociaż także pozo-
stałe zmysły wpływają na decyzje. Są przekonani, 
że preferują nabywanie produktów naturalnych, 
ekologicznych. Jednak w praktyce wolą wybrać 
jabłko duże, piękne, niż owoc mały, mniej 
kształtny i gładki. Są zadowoleni, kiedy cena nie 
jest okrągła i otrzymują resztę (np. cena 9,50 – 
0,50 groszy reszty z banknotu 10 zł). Kierują się 
wygodą. Chętniej podjadą tam, gdzie można ła-
two zaparkować. Są coraz bardziej zajęci, a zatem 
szukają i nabywają produkty, które pozwalają ku-
pić im czas (obrane ziemniaki, warzywa, gotowe 
porcje, zupy w kartonach itp.) Wielokrotnie po-
zytywnie reagują na komunikaty marketingowe. 
W drugiej dekadzie XXI wieku producenci broku-
łów w Hiszpanii zwiększyli o 300% ich sprzedaż 
za pomocą kampanii promującej to warzywo. 
Zmiana nazwy oferty z „buraczki” na „buraki pie-
czone na wolnym ogniu i podawane na kołderce z 
rukoli” wpływa na wzrost sprzedaży [Mlodinow, 
2016]. Umieszczenie produktu na wysokości 
wzroku (130-140 cm od podłogi) istotnie zwiększa 
sprzedaż [Thaler, 2012]. Rozwijająca się dyna-
micznie ekonomia behawioralna dostarcza nowej 
wiedzy na temat zachowań nabywców. Wysoce 
przydatne są także wyniki pochodzące z badań 
marketingowych prowadzonych wśród konsu-
mentów [Bartosik-Purgat, 2017]. 

 

Strategia produktu 

 
Segment rynkowy oraz produkt, to kluczowe 

elementy skutecznego działania producenta na 
rynku. Istotne jest to, aby właściwie dopasować 
produkt do potrzeb konsumentów. Poza jego ce-
chami fizycznymi, ważne są korzyści oferowane 
nabywcom. To na nich należy się skupiać pozy-
cjonując dany towar. Dobrze, jeśli producent bę-
dzie pozycjonował korzyści jako unikatowe, od-
różniające je od tego, co oferuje konkurencja. Sok 
z jabłek może zawierać więcej lub mniej cukru. 
Buraczki można promować jako obniżające ci-
śnienie. Rzecz w tym, aby znaleźć korzyści, które 
będą istotne dla segmentu rynkowego. Producent 
powinien zdawać sobie sprawę, że konsumenci są 
zainteresowani nowościami. Dlatego warto pra-
cować nad tym, aby wprowadzać na rynek nowe 
produkty. Miód odmianowy będzie chętniej ku-
powany niż wielokwiatowy. A zatem pszczelarz 
może włożyć więcej wysiłku w to, aby przewieźć 
pasiekę na wrzosy czy pola facelii. Technologia 
kremowania miodu może ułatwić konsumentowi 
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korzystanie z niego (w stosunku do postaci skry-
stalizowanej). Trzeba jednak być niezwykle 
ostrożnym w zakresie wprowadzania na rynek 
nowych produktów. Dobrze jest dokładnie prze-
analizować uwarunkowania. Z badań wynika, że 
jedynie kilka procent nowych produktów odnosi 
sukces na rynku [Kahneman, 2012].  

Elementem produktu jest również jego opako-
wanie. I ono ma także duży wpływ na decyzje za-
kupowe konsumentów. Z tego względu istotne 
jest, aby właściwie je zaprojektować. Liczy się 
również materiał jak i kolorystyka, liternictwo, 
design. Od 2014 roku na rynku pojawiły się na 
szerszą skalę nowe rodzaje opakowań zbiorczych 
– Shelf Ready Packaging (SPT). Spowodowały one 
obniżenie kosztów dystrybucji (eliminacja prze-
kładania produktów na półkę) oraz zwiększyły 
wygodę zakupu konsumentów. Jednakże ważną 
rzeczą jest zagwarantowanie harmonii między 
opakowaniem jednostkowym a opakowaniem 
zbiorczym. Dotyczy to eksponowania opakowa-
nia jednostkowego, umieszczonego w opakowa-
niu zbiorczym. Opakowanie, za pomocą różnych 
znaków, ułatwia konsumentowi wybieranie pro-
duktów (eko, fit). 

 

Znaczenie marki 

 
Wobec rosnącej liczby produktów oraz ich po-

dobieństwa, coraz większe znaczenie odgrywa 
marka. A zatem producent powinien opracować 
oraz wdrażać strategię budowania marki na ryn-
ku. Marka jest syntezą wielu wymiernych i nie-
wymiernych korzyści. Nawet producent, który 
sprzedaje swoje wyroby na targowisku, powinien 
się troszczyć o zbudowanie marki. W wielu przy-
padkach będzie to jego nazwisko. Jednak nie tyl-
ko ono składa się na markę. O jej pozycji decydu-
je jakość oferowanych produktów, wygląd sto-
iska, czystość samochodu, obsługa, zachowania 
pracowników, działania promocyjne itp. Marka 
jest budowana w długim okresie i wymaga syste-
matycznych, powtarzanych działań. Trzeba do-
kładać starań, aby nie popełnić błędu, bowiem 
odbudowywanie zaufania jest bardzo trudne oraz 
kosztowne.  

W XXI wieku coraz większe znaczenie ma 
marka własna dystrybutora. Sieci handlowe (Lidl, 
Biedronka, Społem), oferują produkty także pod 
markami własnymi. Konsumenci będą coraz 
większą wagę przywiązywać do produktów lokal-
nych. Jest to trend, który ułatwi rozwój produ-
centom zlokalizowanym na danym obszarze. Do-
starczanie produktów do detalisty, który je ozna-
czy własną marką, może być korzystną strategią 
dla producenta. Nie musi on wówczas ponosić 
kosztów marketingowych. Otrzyma niższą cenę, 

jednak nie musi się troszczyć o inne elementy. 
Warto zaznaczyć, że marki własne także przeszły 
ewolucję. Nie są one wyłącznie lokowane na naj-
niższych półkach, ale coraz częściej są umiesz-
czane na półkach premium. Jest rzeczą zrozumia-
łą, że im wyższa jakość produktu, im wyższy jest 
poziom oferowanych korzyści, tym wyższa może 
być cena a także rentowność producenta.  

Rozwijając kwestię marki należy podkreślić ce-
lowość jej pozycjonowania także w mediach spo-
łecznościowych. Producent, który decyduje się na 
budowanie własnej marki, nie może pominąć 
obecności w mediach społecznościowych [Scott, 
2015]. Coraz większa liczba konsumentów, w tym 
młodych konsumentów, komunikuje się między 
sobą za pomocą mediów społecznościowych. Stad 
marka producenta powinna też być tam obecna. 
Konieczne jest właściwe zaprojektowanie własnej 
strony www, aby była ona aktualna, czytelna, ła-
twa w nawigacji. Za właściwe należy uznać za-
mieszczanie informacji dla konsumentów w inte-
resujących ich formach – zdjęcia, filmy, krótkie 
wypowiedzi nabywców. Istotne jest także śledze-
nie rozmów konsumentów w sieci i dostosowy-
wanie komunikacji do ich preferencji. W coraz 
większym stopniu komunikacja klientów przeno-
si się do sieci, a to wymaga badania preferencji 
tego segmentu. 

 

Wartość ważniejsza od ceny 

 
W koncepcji marketingowej istotne znaczenie 

ma cena produktu. Producent może koncentro-
wać się na obniżaniu kosztów i oferowaniu pro-
duktów po niższej cenie. Może jednak doskonalić 
produkt, podnosić jego jakość, oferować wartość 
dodaną i tym samym uzyskiwać wyższą rentow-
ność, przy wyższej cenie. Wyroby masarskie mo-
gą być przygotowywane zgodnie z tradycyjną re-
cepturą, mogą pochodzić z własnej hodowli i tym 
samym oferować wartości, które dla danego seg-
mentu będą ważniejsze niż cena. Producent jajek 
może dowozić produkty bezpośrednio do gospo-
darstw domowych. Oferowana wartość pozwoli 
wówczas na ustalenie wyższej ceny oraz osiągnię-
cie wyższej rentowności. Kilku producentów 
żywności może współpracować z mieszkańcami 
osiedla w dużym mieście, przywożąc 2-3 razy w 
tygodniu swoje produkty, zamawiane przez zor-
ganizowanych w grupę mieszkańców. Są to dzia-
łania, które będą się rozszerzały. Producent może 
także zapraszać konsumentów do siebie, aby sa-
mi zbierali produkty. W Danii producenci ziem-
niaków zapraszają na pole, aby całe rodziny wy-
brały sobie produkty z ziemi. Dla rodzin z mały-
mi dziećmi jest to atrakcja. Bez wątpienia wyko-
pane przez siebie ziemniaki smakują o wiele le-
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Fot. 1. Kiermasz roślin może służyć wymianie  
doświadczeń ogrodników, szkółkarzy, florystów,  

a także konsumentów 
Źródło: www.strefaagro.gazetakrakowska.pl  

piej. Skupianie uwagi na wartości przynosi lepsze 
efekty niż oferowanie najniższej ceny. Konsu-
menci z reguły deklarują, że cena ma dla nich 
największe znaczenie. Tymczasem mając do wy-
boru istotne dla nich wartości, chętniej kupią 
produkt droższy. Kłopot polega na tym, że war-
tość ma dla konsumentów wymiar subiektywny. 
Dlatego właściwe jest jej dostosowanie do seg-
mentu, nawet do pojedynczego konsumenta, a 
także jej komunikowanie.  

Ustalenie właściwego poziomu ceny jest trud-
ne z uwagi na jej niematerialny i abstrakcyjny 
charakter. W literaturze wyodrębnia się trzy ro-
dzaje strategii cenowych – kosztowa, popytowa, 
konkurencji. Strategia kosztowa to oferowanie 
niskiej ceny. Jest to możliwe wtedy, kiedy koszty 
są niskie. Producent zatem skupia się na obniża-
niu kosztów i oferowaniu produktów po niskiej 
cenie. Strategia popytowa zakłada, że producent 
oferuje korzyści oczekiwane przez konsumenta i 
odpowiednio wyżej kształtuje cenę. Wysoki popyt 
na owoce czarne (borówka, jagoda kamczacka, 
malina czarna) umożliwi ustalenie ceny na wyż-
szym poziomie. Natomiast na rynku bardzo kon-
kurencyjnym, trzeba dostosowywać ceny do po-
ziomu oferowanego przez innych producentów. 
Zbyt wysoka cena może spowodować brak popy-
tu. Z kolei zbyt niska cena może doprowadzić do 
strat. W każdym przypadku może to wyelimino-
wać producenta z rynku. Obserwacje rynku wy-
robów luksusowych, także samochodów z wyż-
szej półki wskazują, że skupianie uwagi na jako-
ści, na wartości, przekłada się na wyższą rentow-
ność, na wyższą marżę netto. 

 

Strategia dystrybucji 

 
Nabywanie produktów ma miejsce głównie w 

punktach sprzedaży detalicznej. Producenci mogą 
prowadzić sprzedaż wyrobów u siebie – np. mięso 
i wędliny we własnym gospodarstwie. Mogą także 
korzystać z formy bezpośredniej (dowóz jajek do 
domu) oraz internetowej. W Polsce, a także w in-
nych krajach, szczególnym miejscem dla dystry-
bucji produktów rolnych są targowiska. Niezależ-
nie od nich można organizować unikatowe eventy, 
przy okazji których sprzedawane są produkty rol-
ne. Mogą to być kiermasze jesienne, wiosenne, 
śniadania na trawie, jarmarki okolicznościowe. 
Producenci kwiatów, krzewów, drzewek, mogą 
organizować akcje typu „zielonym do góry”, w ra-
mach których będą sprzedawane (np. wiosną) 
różnorodne rośliny. Coraz więcej osób przenosi się 
z centrum miasta na obrzeża, i tam wzrasta popyt 
na zieleń. Wspomniana wygoda konsumenta to 
także zainteresowanie zakupem produktów jak 
najbliżej domu. To się staje wtedy, kiedy produ-

cenci przywożą produkty na kiermasz czy jarmark. 
Kiedy się to organizuje z lokalną gazetą czy ra-
diem, wówczas zainteresowania i sprzedaż rosną. 
Jednak większość obrotu przypada na sprzedaż 
detaliczną. W Polsce dość wysoki jest udział 
sprzedaży w małych punktach detalicznych.  

 

W bogatszych krajach Unii Europejskiej więk-
szość sprzedaży (około 75-80%) jest realizowana w 
sieciach handlowych. Punkt sprzedaży ma klu-
czowe znaczenie dla wyborów konsumentów. Jest 
to w dużym stopniu związane z technikami mer-
chandisingowymi [Underchill, 2001]. Ułożenie 
produktów w przestrzeni sklepów, na wyższych 
lub niższych półkach, w większej lub mniejszej 
liczbie opakowań, wpływają na decyzje konsumen-
tów. Szczególne znaczenie ma miejsce przy kasie 
(POS – point of selling). Jest to miejsce, gdzie kon-
sumenci dokonują wielu zakupów impulsowych. 

 

Strategia promocji (komunikacji) 

 
Istotę oraz znaczenie działań promocyjnych 

można doskonale zilustrować odwołując się do 
natury. Otóż kolorowe płatki kwiatów (reklama), 
zapach (oddziaływanie na zmysły), kropla nektaru 
na dnie kielicha (gratis) mają na celu przyciąganie 
pszczół. To one przenoszą ziarna pyłku i w ten 
sposób doprowadzają do zapylenia i następnej, 
kolorowej wiosny. Podobnie jest w odniesieniu do 
produktów. Reklama pozwala je zauważyć oraz 
zachęca do zakupu. Nadal bardzo skuteczna jest 
reklama telewizyjna, chociaż rośnie znaczenie re-
klamy internetowej, a szczególnie w mediach spo-
łecznościowych. Jest to narzędzie skuteczne, cho-
ciaż drogie [Wiktor, 2013]. W przypadku produk-
tów lokalnych, warta rozważenia może być rekla-
ma w radio lokalnym oraz lokalnej prasie. Sku-
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teczne są również warsztaty zaliczane do grupy 
public relations. Są to narzędzia nie tak drogie jak 
reklama, a przy tym także skuteczne. Polegają one 
na różnych formach współpracy z mediami. Wy-
wiad z dietetyczką, która poleca jarmuż, może 
spowodować wzrost popytu na ten produkt. In-
formacje redakcyjne, sprawozdania z targów, kon-
ferencji, służą rozpowszechnianiu informacji 
wśród potencjalnych konsumentów. Zdobycie me-
dalu na targach czy nagrody konsumentów, nagło-
śnione w mediach, wpływa na decyzje konsumen-
tów. Jednym z narzędzi public relations jest zarzą-
dzanie sytuacjami kryzysowymi. Nagłośnienie 
obecności wirusa ptasiej grypy, może obniżyć po-
pyt na drób. Informacje o korzystnym wpływie 
owoców czarnych na zdrowie człowieka, mogą 
zwiększyć popyt na borówkę, aronię itp. Nie zaw-
sze wiadomo, czy podawane w mediach informa-
cje są niezależnymi zdarzeniami, czy też są ele-
mentem starannie przygotowanego planu promo-
wania danego produktu.  

W strategii promocji, wskutek rozwoju mediów 
społecznościowych, coraz większego znaczenia 
nabiera informacja bezpośrednio przekazywana 
przez konsumentów. Siła tego instrumentu polega 
na tym, że odbiorcy są przekonani, że pojedynczy 
klient nie ma interesu w promowaniu danego pro-
duktu, i z tego względu jego opinie są traktowane 
jako wysoce wiarygodne. Skuteczne są także 
wspominane wcześniej eventy. Ich siła polega na 
odwoływaniu się do emocji. Na kiermaszu mogą 
być pokazy, muzyka, konkursy, nagrody, medale – 
wiele oryginalnych sposobów, które pozwalają na 
zabawę i radość. Uruchomienie emocji sprawia, że 
wiele informacji zapada w pamięć. Inaczej też 
smakują produkty, które zostały zakupione w ra-
mach wydarzenia. Trzeba wiedzieć o tym, że 
człowiek ma podwójną naturę – jest wartością sam 
dla siebie, ale też jest „grupo-lubny”, czyli nie mo-
że funkcjonować bez udziału w życiu społecznym. 

 

Personel i jego kwalifikacje 

 
W zakresie usług, a tym jest sprzedaż produk-

tów, kluczowe znaczenie w budowaniu relacji z 
klientami mają umiejętności pracowników, w tym 
także znajomość psychologii klienta [Łazarewicz, 
2013]. Kwalifikacje pracowników można podzielić 
na merytoryczne i komunikacyjne. Te pierwsze są 
związane z wiedzą o produktach. Pracownik po-
winien być o krok przed konsumentem. Powinien 
potrafić powiedzieć o właściwościach danego to-
waru, jakości, sposobie uprawy, użytkowania. Je-
śli klient kupuje warzywa i usłyszy ciekawy prze-
pis, co z czym łączyć, czego nie łączyć, jak poda-
wać, jakie ma walory zdrowotne itp., wówczas 
będzie zadowolony z takiej wartości dodatkowej. 

Dla konsumentów ważna jest informacja oraz 
edukacja. W rozmowach mogą też być nawiąza-
nia do szerszych informacji zawartych na stronie 
www producenta. 

Drugi obszar kwalifikacji to komunikacja. Jest 
ona dzielona na werbalną i niewerbalną. Ważniej-
sza jest komunikacja niewerbalna. Klienci przede 
wszystkim odbierają sygnały, które płyną z mowy 
ciała, z ekspresji twarzy. Ilustracją może być ży-
dowskie powiedzenie: „jeśli się nie potrafisz 
uśmiechać, nie otwieraj sklepu”. Kontakt wzroko-
wy, uśmiech, życzliwe gesty, energia zawarta w 
głosie to elementy, które są istotne dla odbioru 
sprzedawcy przez klienta. Dalej pojawiają się kwa-
lifikacje związane ze sferą werbalną, czyli mówie-
niem i słuchaniem. Klienci są bardzo zadowoleni, 
jeśli partner posiada zdolność do uważnego słu-
chania. Nie jest to umiejętność prosta. Wymaga 
ćwiczenia, pracy nad sobą. W odniesieniu do mó-
wienia, warto pamiętać, aby czynić to odpowied-
nio głośno i wyraźnie. Partner jest zadowolony, 
kiedy w odpowiedzi usłyszy używane przeze siebie 
słowa. W biznesie jednak nie należy stosować 
zdrabniania słowa faktura i pieniądze. Niezależnie 
co powie klient, to w tym przypadku, w odpowie-
dzi należy powiedzieć faktura i pieniądze. Klienci 
są zadowoleni, jeśli usłyszą miły, ale prawdziwy 
komplement. Chcą też wiedzieć, dlaczego podjęli 
właściwe decyzje. A to będzie efektem właściwego 
argumentowania [Cialdini, 2011]. Większe znacze-
nie ma jeden silny argument niż dziesięć słab-
szych. Każdy człowiek jest bardziej zadowolony z 
jednej pogłębionej relacji niż tysięcy polubień na 
facebooku. A zatem sprzedawca, personel, powi-
nien budować zaufanie z klientem, budować rela-
cje. Oznacza to konieczność zachowania wielu 
informacji osobistych w tajemnicy, rozpoznawania 
klienta, nawiązywania do jego systemu wartości, 
doświadczeń. Te mają często kluczowe znaczenia 
dla podejmowania decyzji zakupowych. Poczęsto-
wanie klienta orzechem, śliwką, kawałkiem grusz-
ki, które są oferowane, ułatwia dokonanie zakupu 
oraz wzmacnia przekonanie, że podjęta decyzja 
była słuszna. Ważne jest pożegnanie klienta i po-
twierdzenie, że podjął właściwe decyzje. Wiąże się 
to z dysonansem po-zakupowym. Klient, który 
kupił trzy drzewka świdośliwy i za nie zapłacił, 
popada w zwątpienie, czy właściwie wydał pienią-
dze. I wówczas pracownik powinien zapewnić, że 
to doskonały wybór, bowiem owoce są dobre dla 
zdrowia i smaczne. Wydanie reszty – nawet 1 gro-
sza – także łagodzi dysonans po-zakupowy klienta. 

 
 

Podsumowanie 

 
Podsumowując rozważania na temat znaczenia 

marketingu w działaniach producenta z obszaru 
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rolnictwa można podać przypadek producenta 
marchwi [Dunn, 2016]. Otóż duże gospodarstwo, 
od lat zajmujące się produkcją i sprzedażą mar-
chwi zostało kupione przez fundusz private equ-
ity. Ów fundusz powołał prezesa, mającego do-
świadczenie rynkowe. Nowy prezes, jako lider, w 
ciągu pięciu lat doprowadził do zwiększenia obro-
tów o ponad 240 procent. Opracowana i wdrożona 
strategia obejmowała wiele opisanych dotąd ele-
mentów. Producent odwoływał się do wartości, do 
zdrowia, jaką niesie z sobą spożywanie marche-
wek. Proponowano konsumentom, aby „jedli to 
jak chipsy”. Wprowadzono gotową do spożywania 
marchew w różnych opakowaniach. Zmieniono 
opakowania soku z marchwi tak, aby ich pojem-
ność była różna – poczynając od 0,2 litra, która to 
objętość może być spożyta od razu. Przy takiej 
wielkości opakowania cena była poniżej 1 dolara, a 
to ułatwia podejmowanie decyzji zakupowych. 
Wprowadzono także marchewkę w tubach do wy-
ciskania (na wzór odżywek dla sportowców). W 
wyniku badań jakościowych prowadzonych z kon-
sumentami, na ich życzenie wyprodukowano tak-
że marchewkę w kolorze zielonym. Podpisano 
umowę z producentem filmów „Ulica Sezamkowa” 
i na opakowaniach, w reklamach pojawiły się wize-
runki postaci z tego filmu. Zwiększyło to zaintere-
sowanie marchewką w segmencie dzieci. Zastoso-
wano także wiele innych, mądrych reklam. Posze-
rzono kanały dystrybucji – poza sieciami wprowa-
dzono marchewkę do małych sklepów, do automa-
tów, umożliwiono zakupy przez internet oraz do-
wożono towary do domu klienta. Przeniesiono 
także siedzibę przedsiębiorstwa z małej ośrodka 
akademickiego do Santa Monica, aby pozyskiwać 
utalentowanych absolwentów uczelni wyższych. 
Właściwie dobrany zarząd, zaangażowani oraz 
kompetentni pracownicy zwiększyli udziały w 
rynku oraz wartość firmy. Została ona przez fun-
dusz (takie są cele private equity) sprzedana Cam-
pbellowi, który wykorzystał grupę swoich dorad-
ców, dietetyków, aby wspierać detalistów w infor-
mowaniu oraz edukowaniu konsumentów w za-
kresie konsumpcji marchewki jako zdrowego pro-
duktu. Przytoczony przykład może być inspiracją 
dla producentów w zakresie tworzenia oraz wpro-
wadzania własnej, unikatowej strategii rozwoju. 
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Producers' marketing in the agricultural sector 
 

Summary: The process of creating of the market position for 
agricultural producers has to follow the principles of market-
ing management. The basis for creating a strategy is critical 
analysis of the manufacturer's market position, called a diag-
nosis. It is also helpful to know the factors that shape con-
sumers’ behaviour. Their decisions are primarily emotional, 
not rational. In the process of preparation of the market offer 
should ensure the quality of the product, its packaging and 
brand. Effective, though difficult, can be the launch of new 
products that are expected by consumers' minds. For con-
sumers the offer of value of product is more important than 
its price. Use the right tools of promotion, including social 
media, is the essence in the way to reach a higher market 
position. The most difficult to copy element of manufactur-
er's advantage on the market is the organizational culture of 
the company, the knowledge and qualifications of employees. 
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Ryc. 1. Hierarchia potrzeb wg Maslowa  
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Hierarchia_potrzeb 
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Rynek konsumencki a rynek przedsiębiorstw  

 
 
 
 
 
Rynek to miejsce ogółu podmiotów reprezentują-
cych popyt i podaż, które dokonują różnorod-
nych transakcji zakupowych regulując mechani-
zmy ustalania cen. W zależności od klienta i po-
trzeb, jakie próbuje zaspokoić, wyróżniamy rynek 
przedsiębiorstw oraz rynek konsumencki. Po-
trzeby te generalnie mogą one być konsumpcyjne 
oraz inwestycyjne. 

Rynek konsumencki jest bezpośrednio związa-
ny z konsumentem, który jest indywidualnym 
nabywcą dóbr konsumpcyjnych. Zaspokojenie 
jego potrzeb uzależnione jest od indywidualnych 
dochodów, jakimi dysponuje. W czasach rosnącej 
konkurencji i rozwijania się gospodarki, specyfi-
kacja zachowań konsumentów ma określony cha-
rakter, który wyznacza wiedzę o kliencie. Im jest 
ona dokładniejsza, tym oferta może być bardziej 
dostosowana do potrzeb odbiorców. Wybór od-
powiedniego produktu dla klienta jest jednym z 
najtrudniejszych zadań dla marketingowca, po-
nieważ każdy człowiek ceni sobie inne wartości i 
korzyści związane z produktem. W tym celu do-
konuje się segmentacji rynku [Kotler, Keller, 
2015], czyli grupowania konsumentów o podob-
nych potrzebach i pragnieniach. Dokładna ob-
serwacja konkretnego segmentu pozwala stwo-
rzyć dobra lub usługi, które w dużej mierze lub 
całkowicie zadowoli potencjalnego konsumenta. 
Jeżeli tak się stanie, marketing stanie się sam w 
sobie zbędny i osiągnie swój cel, którym jest 
stworzenie dobra, które będzie się sprzedawało 
samo, a jedyne o co należało będzie zadbać, to 
udostępnić go na rynek w wystarczającej ilości.                                      

Czynnikiem, który umożliwia dokonywanie 
procesów zakupowych i skłaniania odbiorców do 
zakupu dóbr jest odczuwanie potrzeb oraz pra-
gnień. Według P. Kotlera [2015] potrzeby oraz 
pragnienia mają istotny wpływ na funkcjonowa-
nie konsumenta na rynku i dokonywanie przez 
niego decyzji zakupowych. Potrzeby są odczu-
ciem braku, które konsument musi zaspokoić, 
aby móc egzystować. Pragnienia mają odmienny

 
 

charakter, są bowiem skierowane na konkretny 
rodzaj produktów, które mają zaspokoić daną 
potrzebę. Według H. Mruka [2012] potrzeby mo-
gą być uświadamiane lub nieuświadamiane. 
Pierwsza grupa jest łatwa do wykrycia, ponieważ 
konsument sam pokazuje, czego mu brakuje, 
jednak w przypadku potrzeb nieuświadamianych 
jest inaczej, tu zadaniem marketingu jest rozbu-
dzenie tych potrzeb, ponieważ sam konsument 
nie wie, że je ma. Nieco inne ujęcie potrzeb za-
prezentował A. Maslow – autor hierarchii po-
trzeb, które zostały zaprezentowane w postaci 
piramidy, od podstawowych do tych wyższego 
rzędu. Zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu 
(szacunku i uznania oraz samorealizacji) nie jest 
możliwe bez zaspokojenia potrzeb niższego rzę-
du (fizjologiczne, bezpieczeństwa oraz przyna-
leżności).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

potrzeby fizjologiczne  
(jedzenie, woda, sen, prokreacja, sen itp.) 

potrzeby bezpieczeństwa 
(stabilność, ochrona , porządek, brak zagrożeń) 

potrzeby przynależności i miłości (związki uczuciowe, 
przynależność do grupy, akceptacji ze strony innych, 

przyjaźń, zrozumienie) 

potrzeby szacunku i uznania 
(potrzeby samoakceptacji i doznawania szacunku ze 

strony innych osób, prestiżu, znaczenia) 

potrzeby samorealizacji 
(doznania estetyczne, potrzeby rozwoju, poczucia 

spełnienia, realizacji własnego potencjału) 
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Uświadomienie potrzeby lub pragnienie to 
pierwszy krok do podjęcia decyzji zakupowych, 
dlatego rolą marketingowców jest ich dokładne 
rozpoznawanie. Gdy konsument uświadomi sobie 
brak pewnego dobra, zacznie szukać najlepszych 
sposobów ich zaspokojenia. Sięga wówczas pamię-
cią do przeszłości, chcąc przypomnieć sobie wła-
sne doświadczenia oraz źródła informacji, które 
wzbudziły w nim ciekawość. Jest to powód, dla 
którego reklamy i promocje produktu prowadzone 
przez przedsiębiorstwa powinny być na tyle za-
uważalne i zapadające w pamięć, aby konsument 
pamiętał o nich również po pewnym czasie. 
Oprócz własnej wiedzy i informacji konsument 
kieruje się również opinią bliskich, znajomych lub 
tych, których uważa za wzór do naśladowania. Są 
to tzw. liderzy opinii, którzy mają bezpośredni 
wpływ na myślenie zakupowe człowieka, również 
pod względem marki lub producenta oferującego 
dane dobro. Po zapoznaniu się z możliwymi wa-
riantami zakupów klient podejmuje ich ocenę. 
Podstawową zasadą na tym etapie decyzyjnym jest 
zapoznanie się z korzyściami, jakie oferuje każdy z 
wariantów i wybór tego, które oferuje najwyższą 
wartość przy minimalizacji kosztów.  Na osta-
teczną decyzję wariantu ma wpływ wartość spo-
strzegana przez klienta (CPV, customer perceived 
value) [Kotler, Keller, 2015]. Jest ona różnią po-
między całkowitą korzyścią dla klienta z zakupu 
oraz całkowitym jej kosztem. Na całkowitą korzyść 
składają się: korzyści związane z produktem, ob-
sługą, personelem oraz wizerunkiem, natomiast 
całkowity koszt, jaki ponosi klient to koszt pie-
niężny, psychiczny, energii i czasu. Marketingow-
cy mogą podnieść całkowitą korzyść dla klienta, 
podnosząc korzyści z nim związane lub obniżając 
koszty. Po przeanalizowaniu korzyści z poszcze-
gólnych wariantów konsument podejmuje osta-
teczną decyzję o zakupie. Gdy potrzeba ta nie jest 
podstawowa, a żaden wariant nie stanowi dla kon-
sumenta wystarczającej korzyści, może on zrezy-
gnować z dokonania zakupu. Jeżeli jednak zdecy-
duje się na zakup, będzie on wypadkową poszuki-
wania sposobów zaspokajania potrzeby i oceny 
dostępnych wariantów. Ostatni etap związany jest 
z oceną wybranego produktu. Jest ona porówna-
niem cech rzeczywistych produktu do tych, które 
zostały zaoferowane w reklamie. Etap ten jest bar-
dzo ważny, ponieważ pozwoli na zdobycie lojalno-
ści klienta do marki, a tym samym zwiększy moż-
liwość, że następnym razem dokona tego samego 
wyboru. Lojalność jest głęboko zakodowaną 
skłonnością do powtórnego kupowania prefero-
wanego produktu lub usługi, niezależnie od wpły-
wu i działań marketingowych, które mogłyby po-
tencjalnie spowodować zmianę zachowań. Doko-
nywanie zakupów konsumenckich wiąże się rów-
nież z rynkiem przedsiębiorstw. 

Rynek przedsiębiorstw wykazuje odmienny cha-
rakter pod względem rynku konsumenckiego. Od-
biorcą produktów i usług jest klient zbiorowy, któ-
rym jest przedsiębiorstwo, organizacja społeczna 
lub budżet jednostki samorządu terytorialnego lub 
państwa. Podmioty te zaspokajają swoje potrzeby 
w różnych funduszy, których wykorzystanie regu-
lowane jest przepisami prawnymi powszechnie 
obowiązującymi lub regulacjami wewnętrznymi 
organizacji. Marketingowcy, mimo innych zacho-
wań rynkowych, mają podobny cel jak na rynku 
konsumenckim, którym jest zrozumienie wyma-
gań klienta oraz stanowienie dla niego wartości, 
dlatego ważne staje się poznanie etapu zakupowe-
go w obszarze tego rynku. Zakupy dóbr inwesty-
cyjnych na rynku przedsiębiorstw składają się z 
większej liczby etapów. Kotler [2015] przedstawia 
je następująco: rozpoznanie problemu, ogólna 
charakterystyka potrzeby, specyfikacja produktu, 
poszukiwanie dostawcy, zaproszenie do składania 
ofert, wybór dostawcy, specyfikacja standardowe-
go zamówienia oraz ocena wyników zakupu. Roz-
poznawanie problemu polega na odczuciu pro-
blemu, przez jednostki struktury organizacyjnej w 
przedsiębiorstwie, braku pewnego dobra oraz po-
trzeby jej zaspokojenia. Może mieć ono charakter 
wewnętrzny, wynikający z własnych obserwacji i 
pomysłów, lub zewnętrzny, który stanowi wzór do 
naśladowania lub przejawia się gotową ofertą. Ko-
lejny etap opierający się na charakterystyce po-
trzeby i specyfikacji produktu jest momentem, 
kiedy jednostka próbująca nabyć dane dobro musi 
uświadomić sobie czego potrzebuje. Im produkt 
ten odznacza się wyższym poziomem komplikacji, 
tym etap trwa dłużej. Dużą rolę w tym przypadku 
odgrywa zespół techniczny do spraw oceny warto-
ści produktu, który pomaga w wyborze odpowied-
niego produktu. Kiedy odbiorca przyszłej oferty 
wie, czego potrzebuje, zaczyna poszukiwać do-
stawcy, który zaoferuje mu najlepszą obsługę. Pro-
ces ten jest rozbudowany, ponieważ obejmuje nie 
tylko analizę własnych doświadczeń i rad najbliż-
szych jak na rynku konsumenckim, ale zaopatruje 
się w katalogi branżowe, bierze udział w targach, 
gdzie prezentowane są szerokie wachlarze ofert. 
Oprócz tego duża część przedsiębiorstw poszukuje 
informacji w innych firmach i Internecie. Proces 
może trwać przez dłuższy okres, co zależy od ro-
dzaju inwestycji, złożoności produktu lub usługi 
oraz jej wartości pieniężnej. Kolejny etap obejmuje 
zaproszenie do składania ofert. Jest to proces, któ-
ry wymaga dużych umiejętności od marketingow-
ca, ponieważ do jego zadań należy zaplanowanie, 
opracowanie i prezentacja danej oferty dla poten-
cjalnego nabywcy. Marketing staje się narzędziem 
przedsiębiorcy inwestującego w swój kapitał, który 
pozwala ograniczyć ryzyko jego działalności i 
ewentualnej porażki na rynku wśród konkurencji 
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[Altkorn (red.), 2006]. Oferty te muszą być tym 
bardziej szczegółowe, im bardziej produkt jest 
skomplikowany. Takie działania wzbudzają zaufa-
nie u klienta oraz wskazują na wysoką jakość do-
starczania wartości. Kiedy nabywca zapozna się z 
możliwymi ofertami, musi wybrać swojego do-
stawcę. Ostateczny wybór należy do centrum za-
kupu, czyli grupy osób w przedsiębiorstwie odpo-
wiadającej za wybór danego produktu.  

Jednostki organizacyjne centrum zakupu pono-
szą ten sam stopień odpowiedzialności za podej-
mowane decyzje oraz ryzyko, które istnieje przy 
każdym zakupie. Istnieją jednak sposoby, aby go 
zmniejszyć. Jednym z nich jest zestawienie cech 
związanych z zakupem, na przykład cena, dosta-
wa, reputacja dostawcy oraz serwis pogwarancyjny 
według wagi, która określa wartości dla konsu-
menta, od najbardziej pożądanych, do tych, na 
które zwraca mniejszą uwagę. W niektórych przy-
padkach nie warto określać ceny, jako warunku 
najbardziej decydującego o zakupie, ponieważ 
zdarza się, że produkty mające wyższą cenę od-
znaczają się niższymi kosztami użytkowania w 
ciągu całego cyklu życia produktu. Decyzje to są 
złożone i wymagają wielu obliczeń i obserwacji 
rynku, dlatego proces ten wymaga aż tylu jedno-
stek zaangażowanych w podjęcie ostatecznej de-
cyzji. W kolejnym etapie – specyfikacji zamówie-
nia, nabywca i dostawca oferty negocjują ostatecz-
ne warunki zakupu. W przypadkach zakupu środ-
ków trwałych wysokiej wartości zdarza się, że 
strony umawiają się na wynajem przy dodatko-
wych korzyściach dla klienta lub opierają się na 
kontraktach kompleksowych, które przewidują 
współpracę w długim okresie oraz zobowiązaniu 
się dostawcy do zaopatrywania użytkownika w 
produkty według jego potrzeb w określonym miej-
scu i czasie. Możliwość różnicowania warunków 
transakcji są istotne na rynku przedsiębiorstw, 
ponieważ pokazują one jak ważną rolę odgrywa 
próba zadowolenia klienta oraz próba jego usatys-
fakcjonowania. Po dokonaniu transakcji następuje 
ocena jej wyników, opierająca się na sprawdzaniu 
stanu faktycznego produktu z opisanym w ofercie. 
Ostateczną wartością i weryfikacją tego stanu jest 
samo zadowolenie użytkownika końcowego oferty, 
który ocenia podstawowe kryteria produktu i po-
maga w podjęciu działań modyfikacyjnych w przy-
padku wystąpienia zjawisk niepożądanych. 

Z analizy zakupu na obu rynkach – konsumenc-
kim i przedsiębiorstw – można wnioskować, że:  

� Przedsiębiorstwa (w przeciwieństwie do 
uczestników rynku konsumenckiego) naby-
wają towary i usługi, aby wykorzystać je do 
wytworzenia innych dóbr i dostarczyć je na 
rynek konsumencki. 

� Rynek przedsiębiorstw odznacza się większą 
liczbą interakcji zakupowych ze względu na 

rozbudowany łańcuch dostaw – od wytwo-
rzenia produktu, aż do dostarczenia go do 
ostatecznego nabywcy.  

� W podejmowaniu decyzji zakupowych na 
rynku przedsiębiorstw uczestniczy centrum 
zakupu, na które składają się inicjatorzy, 
użytkownicy, doradcy, decydenci, nabywcy 
oraz strażnicy [Krzywicka-Zielińska, Schab, 
2002]. Każdy z nich pełni określone cele przy 
transakcji kupna, z czego wynika, iż proces 
zakupowy wymaga dłuższego czasu i jest bar-
dziej profesjonalny niż na rynku konsumenc-
kim.  

� Popyt na rynku konsumenckim wywołuje po-
pyt na rynku przedsiębiorstw. Marketingo-
wiec po wprowadzeniu oferty na rynek musi 
obserwować popyt na niego i dostosowywać 
podaż do sytuacji rynkowych. 

 
 

Bibliografia 
 

 

Kotler Ph., Keller K.L., Marketing, Wydawnictwo Pearson, 

Poznań 2015, ss.10-11, 137, 214, 234. 

Mruk H., Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsię-

biorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 

46-49. 

Podstawy marketingu, praca zbiorowa pod redakcją J. Alt-

korna, Instytut Marketingu, Kraków 2006, s.33.  

Krzywicka-Zielińska A., Schab M.J., Profesjonalna sprzedaż i 

obsługa klienta, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w 

Krakowie, Kraków 2002. 

Stańczyk Ż., Budowanie relacji z klientami na przykładzie 

przedsiębiorstwa Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp.k., praca dy-

plomowa, PWSZ Tarnów, 2017. 

 

Consumer and Producer Market 
 

Summary: The signal for marketing specialists is the need for 
consumers to purchase a variety of goods and services. This 
signal is primarily a result of market research and customer 
observation. It is the basis for creating new values to meet 
customer expectations. We distinguish two basic types of cus-
tomers: individual consumers seeking consumer goods on the 
consumer market and a corporate customer, which may be an 
enterprise, a local government unit or a state, purchasing 
mainly capital goods on the corporate market. Shopping in 
both markets follows a specific pattern that is different and 
emphasizes the key factors affecting the consumer group. 
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konsumenta  

 
 
 
Współcześnie ciągle słyszymy o pojawieniu się 
coraz to nowszych marek. Niewielu z nas wie 
jednak, że wprowadzenie na rynek nowej firmy 
jest procesem długotrwałym oraz dość ryzykow-
nym. Głównie dlatego, że jest ich tak wiele po-
trzeba ogromnej siły przebicia aby przetrwać. 
Ponadto bardzo ważnym aspektem jest zbudo-
wanie efektywnej i przede wszystkim oryginalnej 
kampanii promocyjnej wykorzystującej różne 
formy promowania marki, która oddziałując na 
konsumenta skłoni go do nabycia oferowanego 
produktu. Nowa marka dla większości konsu-
mentów oznacza pojawienie się nowego produktu 
na rynku. Nie jest to jednak pojęcie jednoznacz-
ne, ponieważ może być używane w trzech róż-
nych sytuacjach: 

1) rozbudowanie portfolio przez firmę już 
istniejącą i działającą na danym rynku o 
nową markę, 

2) wprowadzanie na dany rynek przez zagra-
niczną firmę marki, która już jest obecna w 
innych krajach, 

3) kreowanie od podstaw marki przez nowo 
powstałą firmę. 

W każdej z powyższych sytuacji występuje 
pewnego rodzaju ryzyko niepowodzenia, które 
jest najsilniejsze w trzecim przypadku. Dzieje się 
tak, ponieważ nowo powstała marka nie może 
opierać się na renomie firmy, a co więcej mogą 
występować problemy związane z zaistnieniem 
na rynku. W najlepszej sytuacji jest natomiast 
istniejąca firma, które pragnie poszerzyć swoją 
działalność o nową markę. Dzieje się tak, ponie-
waż dzięki swojej dotychczasowej działalności na 
konkretnych rynkach zdobyła już renomę oraz 
stała się rozpoznawalna, co jest niewątpliwie du-
żym atutem. 

Niestety nie każda wprowadzana na rynek 
marka odnosi sukces. Może być to efektem nie-
przemyślanych, zbyt pochopnie podjętych decy-
zji, czy złej analizy rynku, konkurencji. By od-
nieść sukces marka powinna przede wszystkim 
wyróżniać się spośród pozostałych, konkurencyj-

nych. Coraz częściej niezbędnym do osiągnięcia 
sukcesu warunkiem jest większa niż w przypadku 
konkurencji zdolność do wykorzystywania swo-
ich własnych, kluczowych kompetencji [Gorchels, 
2007]. Konieczne jest także oferowanie poten-
cjalnym klientom pewnego rodzaju wartości do-
danej nie tylko w wymiarze funkcjonalnym, ale 
też symbolicznym. E. M. Rogers uważa, że do 
osiągnięcia sukcesu konieczne jest, aby: 

� nowa marka była tańsza albo bardziej nie-
zawodna od innych, 

� nowa marka była łatwa w użyciu i niosła za 
sobą odczuwalne korzyści, 

� konsumenci mieli możliwość obserwacji 
osób mających styczność z daną marką oraz 
uważających to za doświadczenie pozytyw-
ne, 

� dać potencjalnym konsumentom możliwość 
sprawdzenia, wypróbowania marki [Kall, 
2001]. 

Przez cały okres swojego istnienia na rynku 
marka przechodzi przez różne fazy charakteryzu-
jące się odmienną wielkością sprzedaży, czy 
stopniem znajomości i rozpoznawania przez gru-
py potencjalnych konsumentów. Dlatego też w 
marketingu istnieje coś takiego jak cykl życia 
marki. Jedną z takich koncepcji opracował G. Ca-
ron [2001], który wyróżnia pięć etapów, przez 
które przechodzi każda pojawiająca się na rynku 
marka:  

1) Wprowadzenie marki na rynek, czyli two-
rzenie odrębności i przede wszystkim toż-
samości marki. Głównym celem firmy na 
tym etapie powinno być wykreowanie takie-
go wizerunku marki, który będzie ją wyróż-
niał spośród innych.  

2) Akceptacja, a inaczej konfirmacja, której za-
daniem jest zdobycie akceptacji marki wśród 
nabywców. 

3) Konsolidacja, czyli utrzymanie wprowadzo-
nych przez firmę produktów na rynku. 

4) Rozwój (ekspansja) oznaczający wzrost siły 
marki poprzez zastosowanie odpowiednich 
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działań marketingowych dostosowanych do 
zmian zachodzących na rynku docelowym. 
Warto zaznaczyć, iż niewłaściwa strategia 
marketingowa może zatrzymać rozwój marki 
oraz doprowadzić do utraty dotychczasowej 
pozycji na rynku. 

5) Pozycja orbitalna, czyli zdobycie silnej pozy-
cji na rynku. W tym momencie ryzyko osła-
bienia marki jest zdecydowanie mniejsze. 

Według badań przeprowadzonych przez Carona, 
większość obserwowanych firm zakończyła swój 
rozwój najpóźniej na 4 fazie.  

Wykreowanie marki, która będzie atrakcyjna dla 
grupy docelowej jest kluczem do osiągnięcia przez 
nią sukcesu. Koniecznością jest, aby cechowała się 
wyrazistością i niepowtarzalnością, które zapewnią 
odróżnienie się od konkurencji dostępnej na rynku. 
Niezwykle ważne jest zatem przebicie się do świa-
domości każdego z potencjalnych klientów, co sta-
nowi nie lada wyzwanie. Współcześnie konsumenci 
posiadają coś w rodzaju filtra wewnętrznego, redu-
kującego liczbę komunikatów reklamowych, które 
są odbierane w sposób efektywny. W tym kierunku 
przeprowadzone zostało doświadczenie [Brochand i 
Lendrevie, 1993], które wykazało, że spośród 300-
600 przekazów reklamowych konsument odbiera w 
sposób świadomy i efektywny zaledwie między 30 a 
80 z nich. Co więcej, tylko kilka z nich potrafi 
wpłynąć na jego decyzję o zakupie danego produk-
tu. Jaki z tego wniosek? Marka powinna promować 
się w oryginalny oraz przykuwający uwagę sposób, 
jeżeli chce osiągnąć postawiony sobie cel, czyli 
skłonienie potencjalnego klienta do zakupu jej pro-
duktu. Aby tego dokonać każda firma posługuje się 
indywidualnie dobraną strategią marketingową. 
Należy jednak pamiętać, iż nie tylko reklama, ale 
też każda inna forma kontaktu klienta z marką 
(opakowanie, miejsce sprzedaży, cena, produkt) 
jest formą komunikacji między nimi. Poniżej przed-
stawione i opisane zostaną najpopularniejsze, a za-
razem najbardziej trafne narzędzia marketingowe, 
które mają za zadanie wspierać nowo wprowadzoną 
markę. 

Reklama odgrywa najważniejszą rolę w całym 
procesie kreowania nowej marki. Choć obecnie od-
biorcy mają do niej negatywne nastawienie i starają 
się od niej uciec, jest to bardzo efektywny sposób 
na zbudowanie świadomości marki. Firma poprzez 
dobranie odpowiednich mediów może zakomuni-
kować swoje istnienie docelowej grupie klientów. 
Szczególne znaczenie ma wtedy, kiedy na rynek 
wprowadzany jest produkt pierwszej potrzeby i 
niezwykle ważne jest, aby wypromować go na tyle 
dobrze, by konsument zdecydował się zamienić 
dotychczasowy produkt na ten oferowany przez 
nową markę. Reklama oddziałuje na odbiorców tym 
silniej, im jest intensywniejsza oraz bardziej orygi-
nalna. Dlatego też nowo wprowadzone marki re-

klamują się o wiele częściej niż te obecne na rynku 
już jakiś czas. Jest to motywowane chęcią dotarcia 
do jak największej liczby nabywców oraz utrwalenia 
w ich umysłach świadomości istnienia marki. Nie-
zwykle ważną rolę pełni hasło reklamowe, które 
powinno być streszczeniem obietnicy dawanej 
klientowi przez daną markę. Aby zapadło w pamięć 
klienta powinno ono być krótkie oraz rytmiczne. 

Promocja sprzedaży odgrywa dosyć ważną rolę, 
szczególnie w pierwszej fazie wprowadzania na ry-
nek nowej marki. Szczególnym powodzeniem cie-
szą się w tym przypadku akcje samplingowe, czyli 
wszelkiego rodzaju próbki oraz degustacje, mające 
na celu umożliwić konsumentom zapoznanie się z 
marką bez ponoszenia ryzyka związanego z zaku-
pem oraz stworzenie pozytywnego wizerunku fir-
my. Najbardziej skuteczne w tym przypadku okazu-
ją się próbki, ponieważ umożliwiają zdobycie kon-
sumentów decydujących się do tej pory na zakup 
produktów oferowanych przez inną markę. Jedy-
nym warunkiem jest pokazanie atutów oraz wzbu-
dzenie u konsumenta wyższego poziomu satysfakcji 
niż konkurencja. Udana akcja promocyjna tego ty-
pu może także wzbudzić zainteresowanie marką 
wśród osób, które wcześniej nie były zainteresowa-
ne kupnem tego rodzaju produktu.  

Nazwa i symbol graficzny marki, czyli jej pod-
stawowe identyfikatory służą wyróżnieniu danego 
produktu spośród wszystkich dostępnych na rynku. 
Jeśli chodzi o nazwę, może być nią każde słowo, 
jednak, gdy chcemy, aby sprzyjała kreowaniu do-
brego wizerunku i przedstawiała komunikat marke-
tingowy, powinna być przede wszystkim oryginalna 
oraz wyróżniać się na tle nazw innych, konkuren-
cyjnych marek. Dzięki temu konsumenci o wiele 
łatwiej zapamiętają oferowane przez daną firmę 
produkty. Poprzez symbolikę i pozytywne brzmie-
nie powinna ona budzić wśród nabywców skojarze-
nie z danym produktem oraz korzyściami, jakie 
niesie za sobą jego nabycie. Wybór nazwy to w od-
różnieniu od innych form promocji „przedsięwzię-
cie” na dłuższy okres, dlatego też należy tę decyzję 
dokładnie przemyśleć. Podobna sytuacja charakte-
ryzuje symbol graficzny, który aby spełniać swoją 
funkcję w dobry sposób powinien być prosty, orygi-
nalny oraz łatwy do zapamiętania. 

Opakowanie stanowi ostatni komunikat, jaki 
firma może wystosować do nabywcy podczas po-
dejmowania decyzji o zakupie danego produktu. 
Dlatego też powinno ono wyróżniać produkt spo-
śród innych oraz wyrażać tożsamość marki. Opa-
kowanie określane jest tzw. niemym sprzedawcą, 
ponieważ uważa się, że jego zadaniem jest sprzeda-
nie produktu. Ponadto powinno mieć wpływ na 
zauważalność marki oraz jej zapamiętywalność, a 
także sprzyjać budowaniu zdolności do jej rozpo-
znania wśród klientów [Kochaniec, 2005]. 
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lic. Anna Siedlak 
 

absolwentka Państwowej Wyższej  
Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

Ponadto firmy w swojej kampanii reklamowej 
mogą stosować metody takie jak sprzedaż osobista, 
public relations, sponsoring, merchandising i mate-
riały POS oraz event marketing. Wszystkie te formy 
promocji mają wpływ na podjęcie przez konsumen-
ta decyzji o zakupie danego produktu. Ale to nie 
wszystkie metody, jakie stosuje marka, aby skłonić 
do skorzystania ze swej oferty. Pomimo, iż współ-
cześnie większość społeczeństwa jest negatywnie 
nastawiona do wszelkiego rodzaju reklam, szcze-
gólnie tych prezentowanych w telewizji, mają one 
dość duży wpływ na wybór danego produktu. Bez 
wątpienia jest to efektem między innymi oddziały-
wania w różnoraki sposób na poszczególne zmysły 
osoby oglądającej. Reklamy tworzone są w taki spo-
sób, aby przyciągnąć jak największą liczbę klientów 
między innymi poprzez: 
� przestrzeń reklamy: kompozycja, czytelny ob-

raz, zwrócenie uwagi odbiorcy, 
� przestrzeń produktu w reklamie: wykreowanie 

określonego wizerunku produktu, 
� kolor w reklamie: własności absorbujące, pobu-

dzające zmysły, np. smaku, podkreślenie grupy 
docelowej, wskazanie cech produktu oraz pro-
duktów luksusowych, symbolika kolorów, wła-
ściwości optyczne, 

� światło w reklamie: pobudzenie wyobraźni oraz 
wzbudzenie w odbiorcach skojarzeń, np. z 
młodością, witalnością, blaskiem, czy luksu-
sem, 

� użycie słów określających zapach, 
� użycie kolorów odzwierciedlających smak, 
� użycie epitetów opisujących smak. 
Innym sposobem wpływania na konsumenta jest 

pokazanie w reklamie, iż dany produkt wywoła po-
zytywne emocje. Dlatego też najczęściej przedsta-
wia ona uśmiechniętych, wesołych, cieszących się 
życiem ludzi, aby przekonać odbiorcę, że po zaku-
pie produktu jego życie będzie wyglądało dokładnie 
tak samo jak w reklamie. Dobrym przykładem jest 
tu seria reklam Coca-Coli, które mają na celu wpoić 
widzowi, iż dany produkt potrafi załagodzić każdy 
konflikt czy spór. Na początku celowo zostały tu 
zastosowane negatywne emocje, obraz kłótni czy 
innych tego typu sytuacji, aby dla odbiorcy lepiej 
widoczny był fakt, że dzięki butelce napoju powra-
cają pozytywne uczucia. Zauważyć więc można, iż 
skojarzenie produktu z ważnymi emocjami oraz 
wartościami ma duży wpływ na to, w jaki sposób 
zostanie on odebrany. Firmy próbują ponadto 
wpłynąć na umysł odbiorcy poprzez zastosowanie 
w reklamach tzw. przekazów podprogowych, czyli 
słów lub obrazów, które są nieświadomie spostrze-
gane przez odbiorcę, ale mimo to mogą mieć wpływ 
na jego osądy, zachowania i decyzje [Aronson, Wil-
son, Akert, 2006]. 

Ostatnim elementem, dzięki któremu marka 
może wpłynąć na decyzję o zakupie swojego pro-
duktu lub usługi jest użycie w reklamie czy innej 
formie promocji haseł typu „musisz to mieć”, „dzię-
ki temu produktowi twoje życie zmieni się na lep-
sze”, „nie pozwól, aby zabrakło tego w twoim do-
mu”, itp.. Działa to szczególnie na dzieci oraz ludzi 
młodych, którzy, wydaje się, że nie chcą być gorsi 
od innych. Widząc produkty, które są promowane 
w ten sposób, w świadomości konsumenta budzi się 
pragnienie posiadania danej rzeczy i sprawia, iż bę-
dzie on za wszelką cenę dążył do tego, aby ją zdo-
być. 
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Selected aspects of brand building  

and their impact on consumer decisions 
 

Summary: At present on the market, we can see the frequent 
appearance of new brands. But, to launch a new brand to the 
market successfully it is a long-term and risky process, and 
needs to create an offer the customer something beyond what is 
already available on the market. Moreover, it is very important 
to carry out an advertising campaign that will reach as many as 
possible the client expectations and drive them to choose rather 
that than another company. Fortunately, today there are many 
tools that enrich and diversify promotion so that it can be more 
original and therefore more effective. 
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Ryc. 1. Makroregiony Karpat polskich 
Źródło: Warszyńska J. 1995. Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność. UJ, Kraków.   

 

 

 

Małgorzata Bogusz 
 

Walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe  

Karpat polskich 
 
 
 

Wprowadzenie 

 
Karpaty są rozległym łańcuchem górskim, poło-

żonym w środkowej Europie i ciągną się wyraźnym 
łukiem o długości około 1300 km. Skrajne ich gra-
nice geograficzne określa przełom Dunaju, na gra-
nicy austriacko-słowackiej oraz „Żelazna Brama” 
na pograniczu rumuńsko-serbskim. W przebiegu 
Karpat wyróżniamy trzy człony: Karpaty Zachod-
nie, Karpaty Wschodnie i Karpaty Południowe. W 
Słowacji zajmują około 73% całkowitej powierzch-
ni państwa, w Rumunii 45%, na Węgrzech 10%, w 
Czechach 8,5%, w Polsce około 6,4%, na Ukrainie 
3,5%, a w Austrii 0,6%. Na Polskę przypada 9,4% 
ogólnej powierzchni Karpat, tj. 19,6 tys. km², co 
stanowi około 6% ogólnej powierzchni kraju. Efek-
tem zróżnicowanej budowy geologicznej, rzeźby 
terenu, klimatu, stosunków wodnych oraz przyro-
dy jest duże urozmaicenie krajobrazowe całych 
Karpat, w tym również ich polskiej części [Kruczek 
2010, s. 253]. 

 
J. Balon i inni [1995] proponują podział Kapat na 

trzy podprowincje, pięć makroregionów i 27 mezo-
regionów. Podprowincja Karpaty Zachodnie Ze-
wnętrzne z makroregionem Pogórze Karpackie i 
Beskidy Zachodnie, Karpaty Zachodnie We-
wnętrzne z makroregionami geograficznymi Pod-
hale i Tarty oraz Karpaty Wschodnie Wewnętrzne, 
w których wyodrębnia się Bieszczady.  

Według dziesiętnego podziału regionalnego 
[Kondracki 1988] Karpaty polskie składają się z 
dwóch podprowincji: Zewnętrznych Karpat Za-
chodnich i Zewnętrznych Karpat Wschodnich. 
Podprowincja Zewnętrznych Karpat Zachodnich 
zajmuje w granicach Polski 16 tys. km2 i podzielo-
na jest na cztery makroregiony geograficzne: Po-
górze Zachodniobeskidzkie, Beskidy Zachodnie, 
Pogórze Środkowobeskidzkie i Beskidy Środkowe. 
W Zewnętrznych Karpatach Wschodnich występu-
je pogórze o charakterze gór. Stanowi je niemal w 
całości falista wyżyna w niewielu miejscach prze-
kraczająca 500 m n.p.m. [Musiał i in. 2010, s. 9]. 
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Fot. 1. Jedna z atrakcji w Pieninach - spływ Dunajcem  
Źródło: www.flisacy.com.pl   

Z. Kruczek [2010, s. 253] podaje, że długość łuku 
Karpat w granicach Polski osiąga 330 km, a składa 
się on z dwóch części. Część zachodnia i środko-
wa, o powierzchni 16 tys. km² (81% powierzchni 
Karpat), to Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, cią-
gnące się od Cieszyna po Przełęcz Łupkowską. 
Tylko niewielki fragment Karpat Wschodnich 
(Bieszczady i towarzyszące im pogórza)  
położony jest w granicach Polski (2 500 km², 13% 
powierzchni Karpat w Polsce), w całości zlokali-
zowane w województwie podkarpackim. Połu-
dniowa część Karpat w Polsce, to wyróżniające się 
urozmaiconą rzeźbą typu alpejskiego – Centralne 
Karpaty Zachodnie (1 100 km² – 6% powierzchni).  

Tereny górzyste Karpat polskich charakteryzują 
się wieloma specyficznymi i szczególnymi cecha-
mi, które decydują o warunkach produkcji rolnej, 
pozarolniczych formach aktywności gospodarczej 
oraz o rozwoju gospodarczym regionu. Najbardziej 
wyraźną cechą ziem górskich jest duża zmienność 
pionowa i silne pofałdowanie terenu.  

Z ogólnej powierzchni Karpat na tereny górzy-
ste przypada 56,4% powierzchni, na Pogórze Kar-
packie natomiast 43,6%. Tereny wzniesione na 
wysokość 200-300 m n.p.m. stanowią 16,3% obsza-
ru, strefa 300-400 m 26,4%, z czego 83,5% po-
wierzchni przypada na strefę pogórską. W strefie 
400-500 m – proporcje te ulegają zmianie, gdyż aż 
70% powierzchni górzystej należy do górskiej czę-
ści Karpat. Natomiast na obszarze ograniczonym 
poziomami 500 i 600 m n.p.m. położone jest 14,8% 
ogólnej powierzchni Karpat, z czego 97,2% pozo-
staje w zasięgu ich części wyższej – górskiej. Strefa 
600-800 m n.p.m. już niemal w całości przypada 
na góry, a jej udział w całym łańcuchu karpackim 
wynosi tylko 18,2%. Tereny 800 do 1000 m n.p.m. 
zajmują tylko 4,5% obszaru Karpat. W tej po-
wierzchni najwięcej zajmują Tatry, 
Beskid Żywiecki, Bieszczady Za-
chodnie i Gorce [Guzik 1993].  

Różnice wysokościowe charakte-
ryzują się w występowaniu pięter 
klimatyczno-roślinnych, czyli pięter 
krajobrazowych, ponieważ piętro-
wość wyraża się też w innych kom-
ponentach kompleksu fizyczno-
geograficznego. Typy środowiska 
pokrywają się z typami rzeźby terenu 
stwarzając różne warunki do użyt-
kowania zarówno rolniczego jak i 
pozarolniczego ziemi [Starkel i in. 
1973]. 

Karpaty nie są wysokimi górami. 
Najwyższym szczytem całych Karpat 
jest słowacki Gerlach, leżący w Ta-
trach (Karpaty Zachodnie), szczyt o 
wysokości 2655 m n.p.m. W Polsce 
najwyższym szczytem w Karpatach 

Zachodnich są Rysy w Tatrach, o wysokości 2499 
m n.p.m., a na terenie polskiej części Karpat 
Wschodnich (Bieszczady) – Tarnica o wysokości 
1346 m n.p.m. Poza Tatrami tylko w dwóch gru-
pach górskich szczyty przekraczają 1500 m n.p.m., 
są to: Pilsko (1557 m n.p.m.) i Babia Góra (1725 m 
n.p.m.). W Pieninach, najwyższym szczytem są 
Wysokie Skałki (1050 m n.p.m.) leżące w tzw. Ma-
łych Pieninach, a nie popularne Trzy Korony (982 
m n.p.m.) czy Sokolica (747 m n.p.m.). 88% po-
wierzchni Karpat Polskich należy do Karpat Za-
chodnich, jedynie pozostałe 12% to obszar Karpat 
Wschodnich [Instytut... 2011].  

Zróżnicowana rzeźba Karpat polskich mieści w 
sobie różnorodne typy środowiska przyrodniczego 
odmiennego pod względem m.in. przepływu ener-
gii i materii, a zwłaszcza odpływu wód, ługowania 
gleb, odprowadzania rumowiska. Podstawą po-
działu Karpat na kilka typów fizjograficznych: wy-
sokogórski, średnio- i niskogórski, pogórski, dna 
dolin i kotlin są grzbiety, stoki i dna dolin o róż-
nych parametrach długości, nachylenia, wysokości 
i kształtu. Każdy z tych typów cechuje się właściwą 
budową, kształtem i nachyleniem stoków, co po-
woduje, że ma to duże znaczenie dla gospodarki 
przestrzennej [Musiał i in. 2010, s. 9].  

Przyroda Karpat jest bardzo bogata i obejmuje 
siedliska i gatunki leśne i górskie. Na terenie Kar-
pat żyje około 3988 gatunków roślin naczynio-
wych, co stanowi jedną trzecią wszystkich roślin 
naczyniowych występujących w Europie. Żyją tu, 
wymierające w Europie, duże drapieżniki: niedź-
wiedzie, wilki, rysie i żbiki; puchacze, orły przed-
nie, bociany czarne, także wysokogórskie kozice, 
świstaki i puszczańskie gatunki jak: bobry, wydry, 
jelenie, dziki, borsuki i wiele innych. Bardzo inte-
resujący jest także świat owadów, płazów, gadów 
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Fot. 3. Dwór w Łopusznej 
Fot. B. Kicińska (www.polskiekrajobrazy.pl)   

Fot. 2. Zamek w Dębnie 
Źródło: www.wikipedia.pl   

i ryb. Obecnie, obok krajowych systemów 
ochrony przyrody, Karpaty chronione są sie-
cią obszarów o znaczeniu wspólnotowym Na-
tura 2000. Najważniejsze siedliska to lasy bu-
kowe, jodłowe i świerkowe, grądy, górskie 
łąki oraz obszary podmokłe wraz z różnorod-
ną florą i fauną [Instytut... 2011]. 

Duża zmienność typów krajobrazowych 
Karpat polskich związana jest z występowa-
niem w ich obrębie gór średnich, wysokich 
oraz pogórzy, a także różnego rodzaju typów 
rzeźby stwarzających zróżnicowane warunki 
użytkowania turystycznego terenu. Podobnie 
jak w innych krajach Europy, obszary górskie 
Karpat polskich stanowią wielofunkcyjny re-

gion turystyczny, ze względu na właściwości 
przyrodnicze najbardziej predestynowany do 
uprawiania, zwłaszcza w wyższych partiach, 
turystyki górskiej oraz narciarskiej, a w niższych 
partiach do lokalizacji ośrodków wypoczynku 
urlopowego i świątecznego. Urozmaicone ukształ-
towanie terenu umożliwia rozwój turystyki aktyw-
nej – tak korzystnych warunków do uprawiania 
turystyki górskiej i wysokogórskiej – nigdzie w 
Polsce, poza Karpatami, nie ma. [Kruczek 2010, s. 
254]. 

W Karpatach polskich utworzono sześć parków 
narodowych: Babiogórski, Tatrzański, Gorczański, 
Pieniński, Magurski i Bieszczadzki. Stanowią one 
łącznie 26% powierzchni wszystkich parków naro-
dowych w Polsce [Lijewski i in., 2008, s. 320-321]. 
Rozległe partie Beskidów objęte są parkami krajo-
brazowymi [Kruczek 2010, s. 254].  

Najbardziej atrakcyjną częścią Karpat są Tatry. Są 
one najwyższym masywem w obrębie łańcucha kar-
packiego, na terenie Polski znajduje się dwie piąte 
ich powierzchni (174 km2). Oprócz urozmaiconej 
rzeźby terenu na atrakcyjność wpływa też bogata 
szata roślinna, gdzie możemy obserwować peł-
ny profil pięter roślinności górskiej. Do przy-
rodniczych osobliwości krajobrazu należy rów-
nież zaliczyć dobrze zachowaną faunę na czele 
z kozicą, świstakiem i niedźwiedziem [Kruczek 
2010, s. 255]. 

Krajobraz kulturowy Karpat polskich usłany 
jest ludową architekturą drewnianą i auten-
tycznym folklorem. Na obszarze tym można 
spotkać jeszcze noszone na co dzień stroje lu-
dowe, a rozdrobnienie agrarne gospodarstw 
rolnych przekłada się na malowniczą szachow-
nicę pól w krajobrazie [Lijewski i in. 2008, s. 
320].  

Bogactwu przyrodniczemu Karpat dorównu-
ją walory kulturowe, które czynią opisywany 
region niezwykle różnorodnym. Są to tereny 
słabo uprzemysłowione, o charakterze rolni-
czym, ze stosunkowo małą gęstością zaludnie-
nia, gdzie zachowały się tradycyjne układy 

osadnicze oraz liczne zabytki budownictwa wiejskie-
go [Instytut... 2011]. Wśród walorów kulturowych 
należy przede wszystkim zwrócić uwagę na wiele 
zabytków architektonicznych kultury łużyckiej, cel-
tyckiej i wczesnosłowiańskiej, są to m.in. grodziska, 
kurhany czy cmentarzyska [Kruczek 2010, s. 254]. 
Wyróżniają się też zamki karpackie tworzące syste-
my korytarzowe obrony dolin, którymi dawniej wio-
dły szlaki handlowe (np. system obronny doliny Du-
najca – Melsztyn, Rożnów, Czchów, Nowy Sącz, 
Czorsztyn i Niedzica) [Kruczek 2010, s. 254]. Najlicz-
niejszą grupę stanowią zamki gotyckie, lecz one za-
chowały się zazwyczaj w postaci malowniczych ruin.  

Jednym z wyjątków jest zamek w Dębnie (XV w.), 
będący przykładem średniowiecznej architektury 
rezydencjonalnej w regionie karpackim [Instytut... 
2011]. Zamki cieszą się dużą popularnością wśród 
turystów, wiele z nich zostało udostępnionych do 
zwiedzania. Najczęściej odwiedzane obiekty znajdują 
się w Niedzicy, Czorsztynie, Krasiczynie.  
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Fot. 4. Drewniany kościół - Humniska 
Fot. A. Wesół (http://www.kosciolydrewniane.pl)  

Fot. 5. Zapora w Solinie – atrakcja Bieszczad 
Źródło: archiwum PGE Energia Odnawialna SA  

Oddział ZEW Solina-Myczkowce  

Liczne niepokoje na ziemiach karpackich po-
wodowały, że również niewielkie rezydencje 
przyjmowały charakter obronny. Dwory obronne 
budowane były w wieku XVI i stanowią często 
piękne przykłady renesansowej architektury (np. 
dwory w Szymbarku, Wysokiej). W wieku XVII 
zaczęły one ustępować miejsca dworom partero-
wym, budowanym na planie prostokąta. Najwięk-
szy rozkwit budownictwa dworskiego na opisy-
wanym terenie miał miejsce w wiekach XVIII i 
XIX, wtedy to nastąpiło wykształcenie charakte-
rystycznej formy dworu polskiego – budynku par-
terowego, dwutraktowego, zazwyczaj pięcio- lub 
siedmioosiowego, zbudowanego z drewna i przy-
krytego wysokim, często łamanym dachem. Część 
niezwykle licznych w Karpatach dworów została 
udostępniona do zwiedzania, w wielu z nich 
urządzono muzea (np. w Łopusznej, Stryszowie) 
[Instytut... 2011]. 

Karpaty odznaczają się szczególnym bo-
gactwem pod względem architektury sakral-
nej, a także miejsc kultu religijnego. Z regio-
nem karpackim wiążą się charakterystyczne 
dla tego regionu drewniane kościółki i cer-
kiewki łemkowskie [Kruczek 2010, s. 254]. 
Istnieją tu 133 rzymskokatolickie ośrodki kul-
tu, wśród których główną rolę odgrywają 
Kalwaria Zebrzydowska (wpisana w 1999 r. 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO), 
Kalwaria Pacławska, Tuchów oraz Ludźmierz. 
Wyjątkową osobliwość wśród budownictwa 
sakralnego stanowią drewniane kościoły (238 
obiektów) oraz cerkwie (167 obiektów). Naj-
starsze karpackie kościoły pochodzą z I po-
łowy wieku XV (Haczów, Humniska). Sześć 
najcenniejszych świątyń zostało w lipcu 2003 
r. wpisanych na Listę Światowego Dziedzic-

twa UNESCO (kościoły w Bliznem, Bina-
rowej, Dębnie Podhalańskim, Haczowie, 
Lipnicy Murowanej i Sękowej). Drew-
niane cerkwie są nieco młodsze; najstar-
sze zachowane obiekty pochodzą z I po-
łowy XVII w. [Michniewscy, Duda 2003]. 

W Karpatach polskich zachowały się 
także zabytkowe dwory szlacheckie, nie-
które z nich wykorzystywane są jako 
obiekty muzealne lub turystyczne (La-
skowa, Stryszów). Do cennych zabytków 
architektury należy zaliczyć XIX-wieczną 
zabudowę pensjonatową karpackich 
uzdrowisk, czy układy osadnicze wsi. 
Tradycyjna kultura ludowa została za-
chowana na obszarze Karpat polskich, 
zwłaszcza na Podhalu (grupa górali Pod-
halańskich i Pienieńskich, grupa orawska 
i spiska) oraz na Sądecczyźnie (Lachy, 
Pogórzanie, Górale Sądeccy) [Kruczek 
2010, s. 254]. 

 

Turystyka i rekreacja w regionie  
Karpat polskich 

 
Karpaty są największym i najważniejszym gór-

skim regionem turystycznym Polski, jedynym, 
który obejmuje krajobraz wysokogórski. Cieszą 
się one dużą frekwencją przez większość roku ze 
względu na duże możliwości uprawiania wędró-
wek górskich, a w sezonie zimowym narciarstwa. 
Karpaty zajmują dominującą pozycję w turystyce 
górskiej i w całorocznym wypoczynku urlopo-
wym, co ma związek z długością sezonu narciar-
skiego. Znaczny jest także udział Karpat w tury-
styce krajoznawczej.  

Różnorodność typów krajobrazowych Karpat 
polskich związana jest z występowaniem w ich 
obrębie zarówno gór wysokich, średnich, jak i 
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pogórzy, a także różnego rodzaju typów rzeźby 
stwarzających zróżnicowane warunki dla rozwoju 
turystyki. Obszary te stanowią wielofunkcyjny 
region turystyczny, ze względu na właściwości 
przyrodnicze, rozwija się dość prężnie turystyka 
górska oraz narciarska. Poprzez urozmaicone 
ukształtowanie terenu rozwija się turystyka ak-
tywna. Natomiast specyficzne właściwości mikro-
klimatyczne i bioklimatyczne w połączeniu z wy-
stępującymi na tym obszarze różnorodnymi wo-
dami mineralnymi spowodowały rozwój funkcji 
wypoczynkowych i uzdrowiskowych. W regionie 
karpackim rozwija się także turystyka wędrowna i 
pobytowa [Kruczek 2010, s. 254]. Ich zachodnia 
część jest intensywnie wykorzystywana do wypo-
czynku urlopowego i świątecznego, przede 
wszystkim przez mieszkańców najbliższych 
aglomeracji miejsko-przemysłowych – górnoślą-
skiej i krakowskiej. Ku wschodowi natężenie ru-
chu maleje, ale wzrasta znów w Bieszczadach [Li-
jewski i in. 2008, s. 320-321].  

Zagospodarowanie turystyczne Karpat jest 
bardzo zróżnicowane – od względnie przeinwe-
stowanego Beskidu Śląskiego i zagęszczonej za-
budowy prywatnej Podhala, aż po prawie zupeł-
nie niezagospodarowany Beskid Niski i Podgórze 
Przemyskie [Lijewski i in. 2008, s. 320-321].  

Karpaty, a zwłaszcza ich zachodnia część, są 
terenem bardzo intensywnego prywatnego bu-
downictwa letniskowego. W ostatnim ćwierćwie-
czu powstały tu tysiące „drugich domów” miesz-
kańców wielskich miast, szczególnie z woje-
wództw śląskiego i małopolskiego, tworzące nie-
raz całe osiedla. Budynki stałych mieszkańców są 
również na tym terenie przeciętnie większe i ob-
liczone na przyjmowanie wczasowiczów. Wynaj-
mowanie pokoi gościnnych ma w Karpatach dłu-
gie tradycje. Liczba pokoi gościnnych i kwater 
prywatnych jest kilka razy większa niż w Sude-
tach [Lijewski i in. 2008, s. 320-321].  

Wybitne zróżnicowanie przestrzenne natęże-
nia ruchu turystycznego w Karpatach wynika 
przede wszystkim z różnej atrakcyjności po-
szczególnych grup górskich, nierównomiernego 
ich zagospodarowania turystycznego, sąsiedztwa 
aglomeracji wielkomiejskich oraz zakorzenionych 
tradycji i przyzwyczajeń [Lijewski i in. 2008, s. 
320-321]. Ruch turystyczny koncentruje się 
przede wszystkim na Podhalu i w Tatrach oraz 
Beskidzie Śląskim i Pieninach, a następnie – o 
mniejszym już nasileniu – w Beskidzie Żywiec-
kim, Gorcach, dolinie Popradu i Krynicy. Obsza-
rem licznie odwiedzanym w czasie wycieczek 
krajoznawczych i wędrówek górskich są także 
Bieszczady. Niewielkie, ale licznie wykorzysty-
wane rejony wypoczynku urlopowego i świątecz-
nego powstały wokół sztucznych zbiorników 
wodnych (jeziora: rożnowskie, solińskie, żywiec-

kie, międzybrodzkie) i w dolinie Raby, zwłaszcza 
w okolicy Myślenic [Lijewski i in. 2008, s. 320-
321]. 
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Natural-Landscape and Cultural Resources  

in the Polish Carpathian Mountains 
 

Summary: The Carpathians Mountains they are a vast moun-
tain chain in Central Europe. Mountainous areas of the Polish 
Carpathians are characterized by many specific features. The 
nature of them, determines the conditions of agricultural pro-
duction, non-agricultural forms of economic activity and eco-
nomic development of the region. The nature of the Carpathi-
ans Mountains is very rich and includes habitats and forest and 
mountain species. The variability of landscape types of the 
Polish Carpathians creates conditions for the use of tourist 
areas. The cultural landscape of the Polish Carpathians Moun-
tains is dominated by folk wooden architecture and authentic 
folklore. 
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Fot. 1. Ruń łąki wilgotnej  
Fot. J. Kostuch  

Fot. 2. Ruń łąki zmiennowilgotnej  
Fot. J. Kostuch  

Fot. 3. Łąka rajgrasowa  
Fot. J. Kostuch  
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Ekosystemy trawiaste a gospodarka łąkowo-pastwiskowa
 

 

 

Geneza i definicja ekosystemów 

 
Ekosystemy trawiaste należą do ekosystemów 

lądowych. Mogą być pierwotne lub wtórne. Pier-
wotne utworzone zostały siłami przyrody w górach 
powyżej górnej granicy lasu i na terenach zaba-
gnionych. Wtórne zawdzięczają swe powstanie 
człowiekowi i zwierzętom po wycięciu lasu (wypa-
leniu, wyłamaniu przez wiatr) i kośnemu lub pa-
stwiskowemu użytkowaniu runi. 

Ekosystemy są to obszary z występującą na 
nich biocenozą (rośliny i zwierzęta), na których 
zachodzi obieg materii oraz przepływ energii. Eko-
system trawiasty jest ekosystemem otwartym. 
Wyprodukowana przez niego biomasa nie pozo-
staje w całości na jego obszarze, ale wychodzi na 
zewnątrz (wypas, koszenie, żywienie w oborze). 
Największy udział w ekosystemach trawiastych 
zajmują użytki zielone, których biomasa jest wy-
korzystywana paszowo przez zwierzęta gospodar-
skie. 

 
 
 
 

Podział użytków zielonych 

 
Użytki zielone w zależności od sposobu użytko-

wania runi dzielą się na łąki i pastwiska. W zależno-
ści od gleby na: organiczne i mineralne; od uwil-
gotnienia na: bagienne, zmienno wilgotne, świeże i 
suche; od wydajności na wysokowydajne (żyzne) i 
niskowydajne (jałowe); od położenia na: dolinowe, 
nizinne, wyżynne, górskie i wysokogórskie.  

 

W zależności od składu botanicznego na: kultu-
ralne i zdegradowane; od trwałości występowania 
na: wieloletnie i przemienne; od składu botanicz-
nego runi na: wyczynowe, mozgowe, mannowe, 
trzęślicowe, bliźniczkowe, kostrzewowe, rajgraso-
we, kupkówkowe, mietlicowe, tymotkowe, konietli-
cowe, stokłosowe, życicowe, turzycowe itp.
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Fot. 4. Górska łąka grzbietowa  
Fot. J. Kostuch  

Fot. 5. Górskie użytki zielone  
Fot. J. Kostuch  

 
 
 

Skład botaniczny 

 
Ruń łąkowa i pastwiskowa jest na ogół wieloga-

tunkowa. Pożądany skład botaniczny powinien być 
z punktu widzenia żywieniowego zwierząt gospo-
darskich następujący dla: 

 
 

Łąki: 
Trawy             60% 
Motylkowate  20% 
Inne                20% 

Pastwiska: 
Trawy            50% 
Motylkowate  30% 
Inne                20% 

 
Ruń łąkowo-pastwiskową powinno się dopro-

wadzać do wskazanego wyżej składu, albowiem 
zapewnia on największe korzyści zdrowotne i pro-
dukcyjne zwierząt. W grupie traw powinny być 
obecne wartościowe trawy pastewne 
jak: życica trwała, wiechlina łąkowa, 
kostrzewa łąkowa, rajgras wyniosły, 
konietlica łąkowa, tymotka łąkowa, 
stokłosa bezostna oraz wyczyniec łą-
kowy. W grupie motylkowatych: ko-
niczyna biała, białoróżowa, łąkowa, 
lucerna chmielowa, komonica zwy-
czajna, groszek łąkowy oraz wyki. W 
grupie pozostałych głównie rośliny 
lecznicze, które zapobiegają wzdęciom, 
leczą przeziębienia, nieżyty przewodu 
pokarmowego, rozwolnienia, zapieczy-
ska, itp. Eliminować należy z runi łą-
kowej i pastwiskowej rośliny trujące 
oraz szkodliwe jak: szalej jadowity, 
skrzyp błotny, cieciorka, ciemiężyca, 
jaskry, wilczomlecze, ostrożenie i inne. 

Niezależne od składu botanicznego 
runi, na wartość paszy wpływają takie 
czynniki jak: terminy koszenia oraz 

wypasu, warunki pogodowe w czasie suszenia 
siana i przechowywania, zanieczyszczenie 
biomasy glebą itp. Termin koszenia, a szcze-
gólnie pierwszego pokosu, powinien być wy-
pośrodkowany pomiędzy wydajnością a war-
tością pokarmową plonów biomasy. Powinien 
przypadać w czasie kłoszenia się trawy prze-
wodniej, ponieważ oprócz dobrej jakości runi 
uzyskujemy też wysoką jej wydajność.  

Początek wypasu pastwisk powinien przy-
padać nieco wcześniej. Najlepiej przy wysoko-
ści runi 12-15 cm. Dalsze pokosy nie są już tak 
istotne, bo przy opóźnieniu ich realizacji, ruń 
już tak nie drewnieje, ani nie traci tak szybko 
białka. Dalsze wypasy należy wykonywać, gdy 
odrosty runi osiągają wysokość 20 cm.  

Suszenie siana przy słonecznej pogodzie 
jest najkorzystniejsze, bo uzyskuje się siano naj-
lepszej jakości. W celu uniezależnienia się od 
deszczowej pogody suszy się siano na przyrządach, 
jakimi są: ostrewki, ostwie, piramidki, płotki 
szwedzkie. Wysuszone siano, odpowiednie do 
składowania, powinno zawierać nie więcej niż 15% 
wody. Wyższa wilgotność grozi samozapłonem. 

Wykorzystywana paszowo ruń łąkowa i pastwi-
skowa, zabiera z gleby składniki pokarmowe, co 
powoduje jej wyjaławianie. Dlatego, żeby nie 
zmniejszała się wydajność użytków zielonych, nale-
ży wyrównywać pobrane z plonem składniki po-
karmowe stosując odpowiednie nawozy mineralne i 
organiczne. Nawożenie mineralne ma uzupełniać 
makro-, a organiczne mikroskładniki nawozowe. W 
przypadku niezbyt intensywnie prowadzonej go-
spodarce łąkowo-pastwiskowej powinno się stoso-
wać następujące, coroczne dawki nawozów mine-
ralnych na łąki i na pastwiska: 
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Tabela 1. Koszty produkcji pasz w liczbach  
względnych 

Fot. 6. Bydło na pastwisku  
Fot. J. Kostuch  

 
Łąki: 
80-120 kg N/ha 
40-60 kg P2O5/ha 
80-120 kg K2O/ha 

Pastwiska: 
160-200 kg N/ha 
60-80 kg P2O5/ha 
80-120 kg K2O/ha 

 
Jeżeli regularnie stosuje się nawożenie organicz-

ne obornikiem w ilości 30 t/ha co 4 lata, wówczas 
proponowane ilości nawozów mineralnych mogą 
być o 20% mniejsze, a przy nawożeniu kompostem 
o 10% mniejsze. Pastwiska nie wymagają nawożenia 
organicznego, uzupełniającego szczególnie mikro-
elementy, bo pozostawiane przez zwierzęta odcho-
dy na ogół zaspokajają te potrzeby. 

Znajdujące się w powietrzu tlenki azotu (NOX) i 
dwutlenek siarki (SO2) powodują, że opady atmos-
feryczne mają odczyn kwaśny (kwaśne deszcze), 
które powodują zakwaszenie gleby. Chcąc się temu 
przeciwstawić należy stosować wapnowanie co 3 
lub 4 lata. Używa się do tego tlenku wapnia (CaO), 
względnie węglanu wapnia (CaCO3). Tlenek wapnia 
daje się w ilości 1 t/ha, a węglan wapnia 2 t/ha. Pro-
dukcyjna efektywność nawożenia zależy nie tylko 
od wielkości dawek nawozowych, ale też terminu 
ich stosowania, przebiegu pogody oraz podziału 
dawki na poszczególne odrosty runi. Dotyczy to 
szczególnie azotu i potasu. Fosfor i wapń najlepiej 
stosować jesienią w jednorazowych dawkach albo 
wczesną wiosną. Nie zachodzi bowiem obawa o ich 
wypłukanie. W zasadzie też jesienią powinno się 
stosować nawozy organiczne, ponieważ są lepiej 
wykorzystane przez ruń. 

 

Gospodarka pastwiskowa 

 
Pastwiska są najtańszym źródłem paszy dla 

zwierząt gospodarskich, a pochodząca z nich 
pasza jest najbardziej wartościowa i tania. Za-
wiera niezbędne dla zwierząt składniki pokar-
mowe w odpowiednich ilościach, wysoka straw-
ność (75-80%) biomasy, potrzebne witaminy, 
ciała czynne, garbniki, walory lecznicze, a także 
jest bardzo tania. Według IER koszty produkcji 
różnych pasz w liczbach względnych są następu-
jące: 

 
 
 
 

Wyszczególnienie  

Ruń pastwiskowa (wypasana) 100 

Siano łąkowe 180 

Kiszonka 250 

Ruń pastwiskowa spasana w 
oborze 

150 

Siano z łąk przemiennych 350 

Kiszonka z łąk przemiennych 400 

Inne pasze z upraw polowych ok. 450 

Źródło: opracowanie własne 

 
Taniość pasz pastwiskowych wynika z braku na-

kładów na koszenie, suszenie, zakiszanie i trans-
port, gdyż zwierzęta obsługują się same. Żywienie 
pastwiskowe wpływa też bardzo korzystnie na 
zdrowie i kondycję zwierząt, ponieważ skubiąc ruń 
pastwiskową, robią one dziennie około 20 km, po-
nad 20 tys. razy przygryzają i przełykają biomasę i 
tyleż razy ruszają głową i karkiem. Jest to wspaniała 
gimnastyka na świeżym powietrzu, która niewąt-
pliwie poprawia stan zdrowotny zwierząt, co wpły-
wa również bardzo pozytywnie na ich rozrodczość. 
Nie pozostaje też bez wpływu na jakość produktów 
zwierzęcych: mleka, mięsa, wełny, a nawet skór. Z 
tych względów żywienie pastwiskowe zwierząt go-
spodarskich jest nieodzowne. Po każdym przepa-
sieniu runi pastwiskowej powinno się wykosić nie-
dojady, rozgarnąć odchody zwierząt występujące na 
powierzchni pastwiska oraz zasilić ruń nawożeniem 
azotowym, żeby przyspieszyć odrost. Na pastwisku 
powinna też być woda do pojenia, łatwo dostępna 
dla zwierząt. 

 

 
W naszych warunkach najbardziej rozpowszech-

niony jest dwukrotny w ciągu dnia wypas zwierząt 
gospodarskich, a szczególnie bydła, trwający 4 
godz. przed południem i 4-5 godz. po południu. 
Godziny południowe zwierzęta spędzają w oborze. 
Najczęściej są też wówczas dojone, choć nie ma to 
wystarczającego uzasadnienia ekonomicznego. 
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Systemy wypasowe 

 
Wśród systemów wypasowych można wyróżnić: 

� Wypas wolny - polega na wypasie zwierząt na 
całej powierzchni pastwiska. Dla zwierząt jest 
to korzystne, bo mogą selektywnie spasać ro-
śliny, które najlepiej im smakują. Zadeptują 
jednak i zanieczyszczają odchodami ruń. W 
wyniku tego około 50% plonu dyspozycyjnego 
nie jest zjadana; 

� Wypas strzeżony - polega na wypasie zwie-
rząt, a więc pod dozorem pasterzy i psów pa-
sterskich na wyznaczonych częściach pastwi-
ska, a po ich wypasieniu, systematycznie prze-
chodząc na inne; 

� Wypas dawkowany - polega na wyznaczeniu 
przy pomocy ogrodzenia elektrycznego wąskich 
pasów runi, a po ich wyskubaniu następnych. 
Robi się to dotąd, aż zwierzęta się najedzą. Je-
żeli ruń jest zbyt wyrośnięta, wówczas się ją ko-
si i spasa z pokosu (zero grazing). Został zarzu-
cony ze względów stresowego zachowania 
zwierząt i niewielkiej wydajności mleka i przy-
rostów ciężaru; 

� Wypas kwaterowy - jest najlepszy ze wszyst-
kich sposobów wypasu, ponieważ na kwaterze 
zwierzęta pasą się swobodnie, ale nie zadeptują 
runi na całej powierzchni. Ruń wypasa się w fa-
zie dojrzałości pastwiskowej. Stąd wykorzysta-
nie runi wynosi około 80%; 

� Wypas na uwięzi - stosuje się przy paru sztu-
kach zwierząt. Może być wykonywany w dwo-
jaki sposób: albo ręcznie albo za pomocą pali-
kowania. Przy pierwszym trzyma się zwierzęta 
wiązane za uwięzi i kieruje ich wypasem. Przy 
drugim, do uwięzi przymocowany jest palik 
(kołek), który wbija się w glebę. Zwierzę wypa-
sa ruń wokół palika o promieniu uwięzi. 
Wprawdzie ten sposób nie absorbuje człowieka 
i umożliwia wysokie wykorzystanie runi, ale ma 
też wady: nie przepalikowane w odpowiednim 
czasie zwierzęta zazwyczaj głodują. 

 

Podsumowanie 

 
Użytki zielone dostarczają najbardziej odpo-

wiednich, tanich a równocześnie terapeutycznych 
pasz dla zwierząt gospodarskich, dla których ogra-
niczania w żywieniu jest absolutny brak uzasadnie-
nia. W diecie zwierząt powinny być one uwzględ-
niane w możliwie największych ilościach. Szczegól-
nie potrzebne jest pastwiskowe żywienie zwierząt. 
Oprócz bowiem zaspokojenia potrzeb pokarmo-
wych zwierząt, wpływa też korzystnie na ich zdro-
wie, kondycję, przedłuża czas użytkowania i zwięk-

sza rozrodczość. Walory te spełniają najlepiej te 
użytki zielone, których ruń tworzą wartościowe ro-
śliny pastewne i cenne zioła. Nie ma w niej roślin 
trujących i szkodliwych, a wypas i koszenie wyko-
nywane są prawidłowo w odpowiednich terminach. 
Konserwacja pasz odbywa się przy dobrej pogodzie 
i jest należycie przeprowadzona. 

Nawożenie powinno być racjonalne i uwzględ-
niające potrzeby roślinności w niezbędnym zakre-
sie. Roczna dawka azotu powinna być dzielona na 
części i stosowana pod poszczególne odrosty runi, 
szczególnie na pastwiskach. Również roczną dawkę 
potasu należy dzielić i wysiewać przynajmniej w 
dwóch terminach, żeby nie nastąpiło przepotaso-
wanie runi, gdyż obniża ono wartość pokarmową 
plonu tego pokosu, pod który było stosowane w 
pełnej dawce rocznej. Termin nawożenia fosforo-
wego nie stwarza problemów. Najlepiej jednak na-
wozić fosforem w jesieni, a także wapnować i na-
wozić obornikiem czy też kompostem. 

Dobrze prowadzona gospodarka łąkowo-
pastwiskowa, przynosi niewątpliwie korzyści eko-
nomiczne, jakie trudno uzyskać przy żywieniu pa-
szami pochodzącymi z innych źródeł. Niestety w  
wyniku konkurencyjności importowanych produk-
tów zwierzęcych, a także dopłatami UE za brak 
produkcji pasz łąkowo-pastwiskowych, względnie 
też z powodu wymogów późnego koszenia i otrzy-
mywania ich gorszej jakości, racjonalna gospodarka 
łąkowo-pastwiskowa została u nas zaprzepaszczo-
na. Zdecydowana większość użytków zielonych nie 
służy żywieniu zwierząt, ale użytkowane (koszone) 
jest tylko po to, żeby uchronić te ekosystemy o naj-
większej różnorodności biologicznej przed samoza-
lesieniem. Jednak na dłuższą metę tak być nie mo-
że. Gospodarce łąkowo-pastwiskowej musi być 
przywrócony jej podstawowy cel, jakim jest pro-
dukcja pasz dla zwierząt gospodarskich. 

 
Grassland ecosystems and meadow-grassland 

economy 
 

Summary: Grass ecosystems are part of terrestrial ecosystems. 
They can be primary or secondary. Primary ecosystems are 
formed by nature forces in the mountains above the upper 
border of forest and in the swamps. Secondary owe their origin 
to man and animals after cutting out the forest (burned, wind-
broken) and hay-growing or pasture. Well-managed meadow-
pasture farm, undoubtedly brings economic benefits that are 
difficult to obtain when feeding animals by other feed. 
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Stare odmiany drzew owocowych  

w Programie rolno-środowiskowo-klimatycznym
  
 
 

 

 

Rolnictwo często postrzegane jest jako jeden z 
czynników degradujących środowisko naturalne.  
Dlatego Wspólna Polityka Rolna UE wspiera nie 
tylko modernizację rolnictwa i obszarów wiejskich, 
ale także poprawę środowiska naturalnego na wsi. 
W tym celu każde państwo członkowskie opraco-
wuje Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), 
który musi uzyskać akceptację Komisji Europej-
skiej. Jest on wdrażany w formie działań, w ramach 
których można uzyskać wsparcie finansowe na in-
westycje, a także na ochronę środowiska. Jednym z 
takich działań jest ”Program rolnośrodowisko-
wy”, który w PROW na lata 2014-2020 został roz-
dzielony na dwa działania, tj. „Działanie rolno-
środowiskowo-klimatyczne” (RŚK) oraz „Rol-
nictwo ekologiczne” (RE). Celem obu działań jest 
ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami 
rolnictwa. Mogą one być realizowane niezależnie 
od pobierania przez rolnika dopłat bezpośrednich 
oraz korzystania z innego wsparcia w ramach 
PROW. Zarówno rolnictwo ekologiczne jak i dzia-
łanie rolno-środowiskowo-klimatyczne wdrażane są 
w formie pakietów lub ich wariantów, w których 
określone są wymogi obowiązujące przy ich realiza-
cji. 

Wprowadzone od 2015 roku działanie rolno-
środowiskowo-klimatyczne jest kontynuacją po-
przedniego programu rolnośrodowiskowego PROW 
2007-2013.  Ukierunkowane jest na zrównoważone 
gospodarowanie nawozami, ochronę gleb, wód i 
klimatu, zachowanie i ochronę cennych siedlisk 
przyrodniczych oraz zagrożonych zasobów gene-
tycznych roślin i zwierząt. Działanie RŚK można 
wdrażać w formie 7 pakietów (tabela 1). Jednym z 
nich jest pakiet 3: Zachowanie sadów tradycyj-

nych odmian drzew owocowych. W programie 
rolnośrodowiskowym PROW 2007-2013, sady trady-
cyjne były wariantem pakietu 6: Zachowanie zagro-
żonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, 
wariant 6.4. Obecnie są oddzielnym pakietem dzia-
łania rolno-środowiskowo-klimatycznego (pakiet 3).  

Celem pakietu jest zwiększenie różnorodności 
biologicznej poprzez zachowanie dawniej uprawia-
nych odmian drzew owocowych, które obecnie 

straciły na znaczeniu i wiele z nich wycofano z pro-
dukcji. Dziś można je jeszcze spotkać w starych sa-
dach przydomowych, ogrodach oraz wśród przy-
drożnych nasadzeń drzew owocowych. W wielu 
regionach kraju te stare sady zostały prawie do-
szczętnie zniszczone, a z niektórych pozostały tylko 
pojedyncze egzemplarze. Mnóstwo odmian uległo 
zagładzie, a szereg ginie lub jest zagrożona wygi-
nięciem. Po drugiej wojnie światowej (lata 50. i 
późniejsze XX w.) wysokopienne drzewa sprzed 
pierwszej wojny światowej i okresu międzywojen-
nego wycinano zastępując je tzw. „nowoczesnymi”, 
wysokowydajnymi, niskopiennymi odmianami. 
Wypierały one stare lokalne odmiany o niższej pro-
duktywności. W ten sposób zanikał tak powszechny 
dla polskiego krajobrazu wiejskiego widok olbrzy-
mich jabłoni, grusz, czereśni czy wiśni rosnących w 
pobliżu wiejskich zabudowań. Takie postępowanie 
prowadziło i prowadzi do ograniczenia zasobów 
genowych i zmniejszenia różnorodności biologicz-
nej, czyli tzw. bioróżnorodności. Jest to zjawisko 
ze wszech miar niekorzystne dla człowieka, ponie-
waż zasoby genowe są bardzo ważne dla rolnictwa 
w produkcji żywności i stanowią biologiczną pod-
stawę bezpieczeństwa żywnościowego świata. 
Ogólnie mówiąc, owoce odgrywają duże znaczenie 
w żywieniu człowieka i powinny stanowić ważny 
składnik codziennej diety, ponieważ są naturalnym 
źródłem witamin i również z tego powodu ich za-
soby genowe należy objąć ochroną. 

Stare odmiany powinny być uprawiane i upo-
wszechniane przede wszystkim tam, gdzie są trady-
cje ich uprawy, ponieważ są lepiej przystosowane do 
miejscowych, często trudnych warunków środowi-
skowych (klimatyczno-glebowych), w jakich zostały 
ukształtowane. Odznaczają się dużą odpornością na 
choroby, wytrzymałością na mróz i dobrą zdrowot-
nością. Mogą być z powodzeniem uprawiane przy 
ograniczonym stosowaniu ochrony. Dlatego stano-
wią źródło owoców zdrowych, pozbawionych che-
micznych pozostałości. Charakteryzują się długo-
wiecznością, średnio dożywają 40-60 lat, a nawet 80-
100 lat i mimo starego wieku wciąż są źródłem zdro-
wych, niespotykanych w handlu owoców. 
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Tabela 1. Pakiety i warianty Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz jego stawki 
 

 

 
Z tych starych odmian możemy pozyskiwać produkty 
o unikalnej jakości (przetwory, susz), mające wielo-
wiekową tradycję wytwarzania, a owoce często posia-
dają specyficzne walory smakowe i zapachowe. Po-
nadto wysokopienne drzewa są elementem krajobra-
zu, chronią glebę przed erozją, a ich wysokie korony 
są siedliskiem dla ptaków i owadów. Mogą zatem sta-
nowić swoistego rodzaju ostoję dla ich rozwoju, są dla 
ptaków miejscem lęgów i zbierania pokarmu (żero-
wania). Stare rodzime odmiany należy również za-
chować ze względu na rolę, jaką pełniły w historii re-
gionów, z których się wywodzą. Ich funkcje przyrod-
niczo-krajobrazowe, etnograficzne i społeczno-
kulturowe są świadectwem tradycji i kultury material 
nej lokalnych społeczności. Nade wszystko odmia-
ny te są bezcennym źródłem genów, których nie

 
 

 
można zmarnować. W przyszłości najlepsze geno-
typy mogą być wykorzystane w hodowli nowych 
odmian. 

Należy uznać, ze najbardziej właściwą metodą 
ochrony zasobów genowych roślin w rolnictwie jest 
ich zachowanie w naturalnym siedlisku (in situ) w 
regionach ściśle związanych z pochodzeniem od-
mian. W tym celu niezbędne jest tworzenie parków 
narodowych, krajobrazowych, rezerwatów, obsza-
rów chronionego krajobrazu czy obszarów sieci Na-
tura 2000, w których chronione są całe zespoły 
przyrodnicze. 

Wśród roślin uprawnych istnieje pojęcie ochrony 
w gospodarstwie. Ten rodzaj ochrony przewiduje 
nie tylko zachowanie gatunków/odmian w warun-
kach (w miejscu pochodzenia), które wykształciły ich 

Pakiet Wariant 
Stawki  

płatności 
Pakiet 1: Rolnictwo zrównoważone 400 zł/ha 

Pakiet 2: Ochrona gleb i wód 
2.1. Międzyplony 650 zł/ha 
2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20% 450 zł/ha 

Pakiet 3: Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych 1 964 zł/ha 

Pakiet 4: Cenne siedliska  
              i zagrożone gatunki 
              ptaków na obszarach 
              Natura 2000 

Ochrona siedlisk przyrodniczych 
4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 1 276 zł/ha 
4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 1 043 zł/ha 
4.3. Murawy 1 300 zł/ha 
4.4. Półnaturalne łąki wilgotne 911 zł/ha 
4.5. Półnaturalne łąki świeże 1 083 zł/ha 
4.6. Torfowiska 

4.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe 
4.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające 

 
600 zł/ha 

1 206 zł/ha 
4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony pta-

ków (OSO) 
600 zł/ha 

Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: 
4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzio-

ba lub czajki 
890 zł/ha 

4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki 1 199 zł/ha 
4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego 1 070 zł/ha 
4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza 642 zł/ha 

Pakiet 5: Cenne siedliska poza 
               obszarami Natura 2000 

Ochrona siedlisk przyrodniczych: 
5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 1 276 zł/ha 
5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 1 043 zł/ha 
5.3. Murawy 1 300 zł/ha 
5.4. Półnaturalne łąki wilgotne 911 zł/ha 
5.6. Torfowiska 
5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe 
5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające 

 
600 zł/ha 

1 206  zł/ha 
Pakiet 6: Zachowanie zagro-

żonych zasobów gene-
tycznych roślin w rol-
nictwie 

6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnic-
twie – w przypadku ochrony 

750 zł/ha 

6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnic-
twie – w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego 

1 000 zł/ha 

Pakiet 7: Zachowanie zagro-
żonych zasobów gene-
tycznych zwierząt w 
rolnictwie 

7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła 1 600 zł/ha 
7.2. Zachowanie lokalnych ras koni 1 500 zł/ha 
7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec 360 zł/ha 
7.4. Zachowanie lokalnych ras świń 1 140 zł/ha 
7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz 580 zł/ha 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
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specyficzne właściwości, ale także poddawanie ich w 
dalszym ciągu tradycyjnemu sposobowi uprawy i 
selekcji, który doprowadził do ich powstania. 

Jak wspomniano, zachowanie sadów tradycyjnych 
odmian drzew owocowych ma na celu utrzymanie 
powierzchni starych sadów. O wsparcie w ramach 
tego pakietu mogą ubiegać się rolnicy, którzy posia-
dają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni użyt-
ków rolnych nie mniejszej niż 1 ha i mają nadany 
przez ARiMR 9-cyfrowy numer identyfikacyjny. Poza 
tym muszą mieć 5-letni plan działalności rolnośro-
dowiskowej opracowany przez doradcę z uprawnie-
niami. W planie tym określone są szczegółowe obo-
wiązki, które rolnik przyjmuje na siebie i będzie je 
wykonywał przez okres pięciu lat. Jednak podstawo-
wym warunkiem do otrzymania płatności RŚK jest 
posiadanie starego sadu o powierzchni co najmniej 
10 arów (minimalna powierzchnia działki do przy-
znania płatności) z odmianami kwalifikującymi się 
do płatności. Gatunki i odmiany te są wymienione w 
załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ra-
mach działania pn. „Działanie rolno-środo-
wiskowo-klimatyczne” (Dz. U. 2015, poz. 415 i 765 
oraz 2016, poz. 326, 598 i 1367). Wsparciem mogą być 
objęte także odmiany drzew tradycyjnie uprawiane 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ro-
kiem 1950. Odmiany te nie są wymienione, żeby nie 
ograniczać możliwości uprawy odmian miejscowych. 
Jeśli istnieją informacje na temat uprawy danej od-
miany na terenie RP przed 1950 r. (np. zapiski, pu-
blikacje, cenniki odmian), to taka odmiana powinna 
zostać uznana za tradycyjną. Dopłata do sadów tra-
dycyjnych obecnie wynosi 1964 zł/ha i jest przyzna-
wana corocznie przez okres 5 lat.   

Płatność określana jest na podstawie zajętej pod 
sad powierzchni, nie mniejszej niż 0,1 ha. Górnej 
granicy nie ma, ponieważ dla tego pakietu zniesiono 
ograniczenie powierzchni i płatności nie podlegają 
degresywności w zależności od powierzchni objętej 
wsparciem. Te pieniądze do starych sadów stanowią 
rekompensatę utraconego dochodu, spowodowane-
go uprawą starych odmian oraz ekstensywnym spo-
sobem produkcji. De degresywność nie dotyczy tak-
że gruntów zadeklarowanych w pakiecie 4: Cenne 
siedliska i zagrożone gatunki ptaków położonych na 
obszarze parków narodowych. Natomiast przy pozo-
stałych pakietach/wariantach w naliczaniu płatności 
brana jest pod uwagę degresywność. Płatność przy-
sługuje w wysokości: 100% stawki płatności za po-
wierzchnię 0,10 ha-50 ha; 75% stawki za powierzch-
nię powyżej 50 ha do 100 ha i 60% stawki za po-
wierzchnię powyżej 100 ha. 

Rolnik przystępując do programu, podejmuje 5-
letnie zobowiązanie w zakresie danego pakie-
tu/pakietów, które rozpoczyna się 15 marca roku, w 
którym został złożony wniosek o przyznanie pierw-

szej płatności rolnośrodowiskowej i kończy się po 
upływie pełnych 5 lat w dniu 14 marca. Podjęte zo-
bowiązania rolnośrodowiskowe muszą być realizo-
wane zgodnie z planem. Wymagania dla poszcze-
gólnych pakietów są różne. Podano je w rozporzą-
dzeniu dla działania RŚK. Jednak niezależnie od 
wdrażanego pakietu, rolnik zobligowany jest do za-
chowania w gospodarstwie wszystkich trwałych 
użytków zielonych oraz elementów krajobrazu nie-
użytkowanych rolniczo a tworzących ostoje dzikiej 
przyrody. W ramach działania rolno-środowiskowo-
klimatycznego każdy realizowany pakiet lub wariant 
traktowany jest, jako oddzielne zobowiązanie i każde 
z nich trwa 5 lat. Rolnik w gospodarstwie może reali-
zować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie 
rolno-środowiskowo-klimatyczne, pod warunkiem, 
że kolejne zobowiązania zostały podjęte w tym sa-
mym roku lub w roku następnym po podjęciu pierw-
szego zobowiązania. Jednak w przypadku realizowa-
nia pakietu 1: Rolnictwo zrównoważone, nie ma moż-
liwości ubiegania się o płatność do innych pakietów 
działania PŚK, które muszą być realizowane na grun-
tach ornych, tj. pakietu 2: Ochrona gleb i wód i pakie-
tu 6: Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych 
roślin w rolnictwie. Wtedy rolnik może dołączyć wa-
rianty pakietów: pakiet 4: Cenne siedliska i zagrożone 
gatunki ptaków na obszarach Natura 2000, pakiet 5: 
Cenne siedliska poza obszarami N-2000, pakiet 7: 
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych 
zwierząt w rolnictwie i pakiet 3: Zachowanie sadów 
tradycyjnych odmian drzew owocowych. Płatność 
rolno-środowiskowo-klimatyczna do tego same-
go obszaru może być przyznana z tytułu realiza-
cji tylko jednego zobowiązania (pakie-
tu/wariantu). Oznacza to, że na tej samej po-
wierzchni nie można realizować różnych pakietów. 

Jakie wymogi muszą spełniać sady tradycyjne, 
aby mogły być zakwalifikowane do płatności? W 
sadzie tradycyjnym musi znajdować się co najmniej 
12 drzew, rozmnażanych na silnie rosnących pod-
kładkach i prowadzonych jako pienne lub wysoko-
pienne drzewa, w wieku powyżej 15 lat, reprezentu-
jących nie mniej niż 4 odmiany lub gatunki, ro-
snące w rozstawie nie mniejszej niż 4 x 6 m i nie 
większej niż 10 x 10 m. Jednocześnie liczba tych 
drzew w przeliczeniu na 1 ha powierzchni sadu nie 
jest mniejsza niż 90. Minimalna wysokość pnia po-
winna wynosić 1,20 m. W ramach tego pakietu ist-
nieje możliwość uzupełnienia wypadów w sadzie w 
miejscach, gdzie nie ma zachowanej ciągłości nasa-
dzenia, po uzyskaniu pierwszej płatności rolno-
środowiskowo-klimatycznej, do 40% obsady wszyst-
kich drzew, ale tylko odmianami określonymi w za-
łączniku do rozporządzenia RŚK lub odmianami 
sprzed 1950 roku. Uzupełnienie wymaga zwiększenia 
liczby odmian lub gatunków o co najmniej 3 odmia-
ny lub gatunki dla sadu, w którym dosadzane jest 3 
lub więcej drzew. W przypadku dosadzenia jednego 
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lub dwóch drzew, wystarczy uzupełnienie sadu od-
powiednio o jedną lub dwie odmiany lub gatunki. 
Uzupełnienia dokonuje się drzewami na podkład-
kach silnie rosnących i prowadzonymi jako pienne 
lub wysokopienne drzewa. Na przykład jabłonie mo-
gą być produkowane na siewkach antonówki, grusze 
na siewkach gruszy kaukaskiej, śliwy na siewkach 
ałyczy, czereśnie na siewkach czereśni ptasiej, wiśnie 
na siewkach antypki lub czereśni ptasiej. Granicę 
gruntu zajętego przez sad tradycyjny przyjmujemy w 
odległości równej połowie rozstawy mierzonej od 
skrajnie usytuowanych drzew, nie większej jednak 
niż 4 m. Natomiast jeśli chodzi o ustalenie po-
wierzchni sadu tradycyjnego, powinna być ona po-
mniejszona o powierzchnię wypadów obliczoną we-
dług rozstawy drzew w danym sadzie. 

Ponadto w sadzie z dopłatami rolnik ma obowiązek 
corocznego wykonywania podstawowych zabiegów 
pielęgnacyjnych, zgodnie ze wskazaniami doradcy 
rolnośrodowiskowego. Do takich zabiegów należą: 
cięcie formujące i sanitarne drzew oraz prześwietlają-
ce nadmiernie zagęszczone korony, usuwanie odro-
stów korzeniowych i samosiewów, bielenie pni drzew 
starszych i zabezpieczenie pni młodych drzew przed 
ogryzaniem przez gryzonie i zające. Oprócz tego w 
sadzie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym po-
winna być koszona lub wypasana trawa. Skoszoną 
biomasę należy zebrać i usunąć, przy czym zabrania 
się pozostawiania rozdrobnionej biomasy. W terminie 
do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać 
usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym 
pryzmy balotowe, stogi lub brogi. 

Lista starych odmian drzew owocowych chronio-
nych i uprawnionych do płatności rolnośrodowisko-
wych jest bardzo bogata i obejmuje jabłonie, grusze, 
czereśnie, wiśnie i śliwy. W wykazie starych odmian 
(zał. nr 4 do rozp. RŚK) wymieniono 97 odmian ja-
błoni, 37 odmian gruszy, 16 odmian czereśni, 10 
odmian wiśni i 7 odmian śliw.  Znajduje się wśród 
nich wiele mało znanych odmian, których nie znaj-
dziemy na rynku szkółkarskim. Do starych odmian 
można m.in. zaliczyć, z jabłoni: Kosztelę, Malinową 
Oberlandzką, Renetę Szarą, Grawsztynki (Prawdziwy, 
Czerwony, Inflancki), Kronselkę, Kantówkę Gdańską, 
Grochówkę, Landsberską, Boikena czy Antonówkę; z 
grusz: Pstrągówkę, Cytrynówkę, Salisbury, Józefinkę, 
Dobrą Szarą; z czereśni: Gubińską Czarną, Donissenę 
Żółtą, Bladoróżową, Wolską, Czarną Późną; z wiśni: 
Szklankę Wielką, Hiszpankę, Wczesną Ludwika, Ksią-
żęcą oraz śliwy: Brzoskwiniową, Frygę, Kirkę, Renklo-
dę Zieloną. Niektóre z nich mają wiele synonimów 
oraz lokalne nazwy, np. Gruchoty, Bergamoty, Mał-
gorzatki, Jakubówki, Spasówki, Dawidki czy Da-
widówki, Winiówki, Cukrówki, Koniakówki, stąd 
rozpoznanie ich nie jest łatwe, ponieważ często brak 
jest opisów pomologicznych lokalnych odmian. Przy 
kwalifikowaniu ich przez doradcę rolnośrodowisko-
wego do pakietu sadów tradycyjnych należy opierać 

się na wiedzy rolnika, posiłkować się opisami książ-
kowymi, ewentualnie prosić o pomoc Zakład Odmia-
noznawstwa, Zasobów Genowych i Szkółkarstwa In-
stytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, który zajmuje 
się tą tematyką. 

Stare drzewa w obrębie zabudowań są często je-
dynym miejscem cienia i odpoczynku i również dla-
tego powinniśmy je pielęgnować. 

Uwaga: Jeżeli sad został zgłoszony do pakietu 3: 
Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owo-
cowych z działania RŚK, to nie może on być zgło-
szony do płatności jako wariant 4.1.1 lub 10.1.1. Pod-
stawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji i 
po okresie konwersji z działania Rolnictwo ekolo-
giczne, choć może być nadal certyfikowany w ra-
mach rolnictwa ekologicznego.  Wynika to z zasad 
łączenia zobowiązań w ramach działania RŚK ze zo-
bowiązaniami z działania RE, według których nie jest 
możliwe łączenie płatności rolno-środowiskowo-
klimatycznej z rolnictwem ekologicznym i odwrotnie 
dla danego obszaru. Oznacza to, że jeżeli rolnik w 
ramach, np. działania Rolnictwo ekologiczne realizuje 
zobowiązanie na gruntach ornych (GO), to nie mo-
że na tych gruntach realizować pakietu 1,2 i 6 (rów-
nież realizowanych na GO) z działania RŚK. Można 
natomiast realizować pakiety 3, 4 i 5 i oczywiście pa-
kiet 7 z działania RŚK, które można rozpocząć w ko-
lejnych latach.  

Reasumując, w ramach jednego gospodarstwa 
mogą być realizowane zobowiązania zarówno w 
ramach działania rolno-środowiskowo-

klimatycznego, jak i działania: rolnictwo ekolo-

giczne, pod warunkiem ich realizacji na innej 
powierzchni. Powyższe nie dotyczy realizacji pakie-
tu 1: Rolnictwo zrównoważone oraz działania Rolnic-
two ekologiczne, których nie można łączyć w gospo-
darstwie, ponieważ w ramach pakietu 1: Rolnictwo 
zrównoważone... rolnik realizuje zobowiązanie na 
obszarze całego gospodarstwa. 

 

Old varieties of fruit trees  

in the Agri-environmental-climatic Program 
 

Summary: Agriculture is often seen as one of the environmental 
degrading factors. Therefore, the EU's Common Agricultural Policy 
supports not only the modernization of agriculture and rural areas, 
but also the improvement of the rural environment. The agri-
environment-climate operation introduced since 2015 is a continua-
tion of the previous agri-environment program of RDP 2007-2013. It 
is geared towards the sustainable management of fertilizers, the 
protection of soil, water and climate, preservation and protection of 
valuable natural habitats and endangered plant and animal genetic 
resources. 
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Wspomnienie 
 
 
W dniu 16 stycznia 2017 roku zmarł w Krakowie 
prof. dr hab. inż. Ryszard Walerian KOSTUCH, wy-
bitny specjalista z zakresu gospodarki łąkowo-
pastwiskowej, autor wielu publikacji naukowych i 
popularnonaukowych, łąkarz-fitosocjolog, miłośnik 
i znawca środowiska przyrodniczego, świata roślin-
nego i gospodarki rolnej w obszarach górskich. Pro-
fesor był cenionym naukowcem i uznanym prakty-
kiem. Równocześnie zacnym obywatelem, troskli-
wym mężem i ojcem pięciorga dzieci. Był człowie-
kiem szlachetnym, lubianym kolegą i miłym współ-
pracownikiem, a przy tym wyśmienitym wykładow-
cą i pedagogiem, który całą swoją rozległą wiedzę, 
doświadczenie i nadzwyczajną życiową roztropność 
starał się przekazywać innym do ostatnich dni swo-
jego pracowitego życia.   
 Odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego 
spoczynku odbyło się 20 stycznia 2017, zgodnie z 
uroczystą ceremonią żałobną, przyjętą w Uniwersy-
tecie Rolniczym w Krakowie, w którym prof. dr hab. 
inż. Ryszard Kostuch pracował do przejścia na eme-
ryturę. Po mszy świętej odprawionej w kościele p.w. 
św. Jana Chrzciciela w Krakowie, wygłoszone zosta-
ły mowy pożegnalne przez Prorektora UR oraz 
Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geode-
zji. Następnie Zmarłego Profesora żegnali przed-
stawiciele środowisk naukowych, z którymi współ-
pracował. 
 W imieniu całego, licznie zgromadzonego środowi-
ska polskich łąkarzy, słowa pożegnania wygłosił prof. 
dr hab. inż. Zygmunt Mikołajczak, który podkreślił 
ponadczasową wartość osiągnięć naukowo-
badawczych i publikacyjnych swojego zmarłego przy-
jaciela. Przypomniał też Jego rzadko już spotykane 
cechy osobowe; prawość, skromność, wewnętrzną do-
broć, serdeczność i uczynność w pomaganiu innym. 
Profesora Kostucha cechowało też duże poczucie 
sprawiedliwości i głęboka wiara, że zło można poko-
nać dobrymi działaniami. Był też wewnętrznie rado-
sny, pełen zadowolenia, optymizmu i nadziei. Cechy 
te ujawniały się u niego od najmłodszych 

 
 
 

lat, zwłaszcza w trudnych chwilach, np. studenckich, 
gdy ze względu na swoje patriotyczne poglądy i wy-
znawane wartości był zmuszony zmieniać miejsca 
zamieszkania i uczelnie, aby móc ukończyć studia. 
 Profesor Ryszard Kostuch urodził się w dniu 25 
marca 1929 roku w Krakowie. Jego ojciec, drukarz 
prowadził zakład, w którym Zmarły często praco-
wał. Z rodzinnego domu wyniósł poczucie godności 
i sprawiedliwości, patriotyczną wzniosłość, szacu-
nek i wiarę w człowieka, a przede wszystkim gorące 
umiłowanie ojczyzny. Wartości te trwale ukształto-
wały jego osobowość, pozostając priorytetami przez 
całe jego dalsze pracowite życie. Z domu rodzinne-
go wyniósł też przekonanie o potrzebie nauki. Stąd 
też, bezzwłocznie po uzyskaniu świadectwa dojrza-
łości (1949 r.) rozpoczął studia na Wydziale Rolni-
czym Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył 
w 1953 roku, uzyskując dyplom inżyniera z zakresu 
agrotechniki. Na drugi stopień, kurs magisterski, 
nie został jednak skierowany ze względów politycz-
nych, tj. braku przynależności do mocno prefero-
wanych wówczas organizacji młodzieżowych. Dla-
tego magisterium nauk agrotechnicznych i specjali-
zację łąkarską ukończył (1954 r.) na Wydziale Rol-
niczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. 
Jeszcze będąc studentem został zatrudniony, jako 
asystent a później starszy asystent w rodzimej 
uczelni, gdzie pracował do 1958 roku. Do Krakowa 
wrócił zachęcony propozycją zatrudnienia w TOB 
IMUZ Falenty, gdzie przepracował prawie 30 lat. 
Zmarły oceniał ten okres, jako najbardziej udany 
pod względem swojego rozwoju naukowego. Prze-
szedł wówczas wszystkie stopnie kariery naukowej; 
od asystenta do profesora zwyczajnego.  
 W 1963 roku na Wydziale Rolniczym WSR we 
Wrocławiu uzyskał stopień naukowy doktora nauk 
rolniczych, a w 1969 roku habilitował się na Wy-
dziale Rolniczym SGGW przedstawiając rozprawę 
habilitacyjną pt. Występowanie oraz możliwości 
zwalczania bliźniczki psiej trawki (Nardus stricta L.) 
w warunkach górskich. Systematycznie podnosił też 

Z kroniki żałobnej 

prof. dr hab. inż. Ryszard Kostuch 
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swoje kwalifikacje odbywając, zazwyczaj kilkumie-
sięczne, naukowe staże, w tym m.in. w Szwajcarii 
(Station Federale de Recherches Agronomiques w 
Changines), Anglii (Grassland Institute w Hurley), 
Holandii (Wageningen), Francji (INRA), Czechach 
(Roznov pod Radhostem), czy w Finlandii (Jokija-
inen). 
 W 1976 roku dr hab. inż. Ryszard Kostuch wyróż-
niony został tytułem profesora nadzwyczajnego, a w 
1984 roku tytułem profesora zwyczajnego nauk rolni-
czych. Pracując w Terenowym Ośrodku Badawczym 
IMUZ w Krakowie pełnił odpowiedzialne funkcje kie-
rownicze, kolejno; kierownika Pracowni Gospodarki 
Górskiej (1965-1972), kierownika Zakładu Gospodarki 
Górskiej (1973-1985) i równocześnie Kierownika Od-
działu (1978-1983). W tym czasie (1985-1987) przeby-
wał też w Meksyku, gdzie na Uniwersytecie Stanowym 
w Guanajuato prowadził wykłady z ekologii roślin i 
racjonalnego wykorzystania biomasy roślinnej. Po 
powrocie do kraju podjął pracę na Wydziale Melioracji 
Wodnych Akademii Rolniczej w Krakowie. W 1988 
roku został dyrektorem Instytutu Rolnictwa Krajów 
Tropikalnych i Subtropikalnych, a w 1993 r. kierowni-
kiem Katedry Ekologicznych Podstaw Inżynierii Śro-
dowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geode-
zji, gdzie pracował aż do osiągnięcia wieku emerytal-
nego (1999 r.). 
 Do czasu przejścia na emeryturę, dorobek publika-
cyjny profesora Ryszarda Kostucha należy ocenić, 
jako niezmiernie bogaty, wręcz imponujący. Obej-
muje łącznie 753 pozycje, w tym 191 to oryginalne 
prace poznawcze, 345 popularno-naukowe, oraz 212 
prace popularne. Dorobek ten uzupełnia 5 książko-
wych opracowań naukowych i z elementami beletry-
styki, w tym kompendium wiedzy rolniczej: Przyrod-
nicze podstawy gospodarki łąkowo-pastwiskowej w 
górach (1976), a także współautorski podręcznik pt. 
Urządzanie i wykorzystywanie pastwisk (1986). Obfi-
ta była również jego działalność opiniotwórcza, gdyż 
obejmowała recenzje 55 prac magisterskich, 50 dok-
torskich, 27 habilitacyjnych oraz 33 wnioski nomina-
cji profesorskich. Wykonał też 475 recenzji wydawni-
czych, wiele z nich w języku angielskim. Wypromo-
wał ponadto 10 doktorów. Jako kierownik różnych 
zespołów wykonawczych, a także opiekun i promo-
tor, zwracał szczególną uwagę na związki przyczy-
nowo-skutkowe zachodzące pomiędzy działalnością 
rolniczą w obszarach górskich, a jakością środowiska 
przyrodniczego. Wskazywał na potrzebę szukania 
przyjaznych rozwiązań dla równoważenia działań 
rolno-gospodarczych z wymogami ochronnymi. Pro-
fesor mocno promował działania pro-środowiskowe, 
w czym demonstracyjną funkcję spełniała Stacja Ba-
dawcza IMUZ w Jaworkach. 

 Prof. dr hab. inż. Ryszard Kostuch po przejściu na 
emeryturę w dalszym ciągu intensywnie działał na-
ukowo, dużo publikując. Jego pracę charakteryzowa-
ła dążność do komplementarności badań, wyciąganie 
syntetycznych wniosków i wynikających z nich go-
spodarczych rozwiązań. Takie podejście umożliwiało 
wszechstronną ocenę stanu rozpatrywanego środo-
wiska i jego komponentów. Do takich prac angażo-
wał zazwyczaj wszystkich chętnych pracowników, 
traktując ich, jako równorzędnych badaczy.  
 Uczestniczył też w wielu projektach badawczych i 
brał udział w wielu konferencjach krajowych i zagra-
nicznych, w których wygłaszał referaty w języku pol-
skim, angielskim lub hiszpańskim. Był bowiem 
członkiem wielu komitetów i towarzystw nauko-
wych, w tym członkiem British Grassland Society 
oraz Asociacion Pastisales de Mexico. Był też aktyw-
nym członkiem rad programowych wielu wydaw-
nictw krajowych. 
 Praca aktywnego profesora-emeryta spowodowała 
podwojenie jego dorobku publikacyjnego. Obecnie 
łączna liczba dokonań w tym zakresie przekracza 
1340 pozycji. Oryginalne prace naukowe obejmują 
354 pozycji, prace popularnonaukowe 541, natomiast 
pozostałe 445 to artykuły zaliczane do opracowań 
popularnych*. Wspomniane nieprzeciętne możliwo-
ści twórcze profesor Kostuch utrwalił również w pro-
zie i poezji, wydając kilka publikacji książkowych 
oraz tomik sympatycznych wierszy. Często swoją 
twórczością poetycką, o charakterze panegiryków, 
obdarowywał znajome osoby sprawiając im w ten 
sposób wiele przyjemności. Niezwykle obszerny do-
robek publikacyjny profesora wymaga obecnie osob-
nego opracowania zwłaszcza, że odegrał duże zna-
czenie przy przekształcaniu obszarów górskich na-
szego kraju.  
 Profesor dr hab. inż. Ryszard Kostuch był wspania-
łym naukowcem i dobrym człowiekiem. Sumiennie 
wypełnił swoje zacne życie znojną i uczciwą pracą 
zawodową. Efekty jej będą długo towarzyszyć przy-
szłym pokoleniom. Będzie nam go bardzo brakowa-
ło. W osobie Zmarłego Profesora utraciliśmy pełnego 
prawdziwej przyjaźni i życzliwości przyjaciela, wiel-
kiego człowieka renesansu. Dlatego z tym głębszym 
zatroskaniem żegnam Profesora Ryszarda Kostucha, 
naszego naukowego i duchowego przywódcę, który 
swoją wiedzą, mądrością i wieloletnim doświadcze-
niem chętnie się z nami dzielił.  
 Profesorze! W naszych sercach i naszej pamięci 
pozostaniesz na zawsze wzorem nadzwyczajnej mą-
drości, szlachetności i przyjaźni, która jest godna do 
naśladowania. Cześć Twojej Pamięci!  

     
 prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy 

 

  ________________________________ 
* 

Od Redakcji WiD: pragniemy podkreślić, że prof. Ryszard Kostuch prawie w każdym spośród 92 wydań naszego czasopisma publi-
kował swoje prace, skierowane do doradców, nauczycieli, studentów i rolników, za co jesteśmy Mu bardzo wdzięczni! 
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Prezentacje ofert agroturystycznych, poka-
zy kulinarne, występy zespołów folklory-
stycznych, domowe wypieki, świeże trady-
cyjne sery, wędliny, czy chleby, a także - 
warsztaty rękodzieła, konkursy i zabawy 
dla dzieci. 

W sobotę i niedzielę (22 i 23 kwietnia) 
tłumy Małopolan odwiedziły Uniwersytet 
Rolniczy podczas odbywającej się XX Ma-
łopolskiej Giełdy Agroturystycznej oraz VI 
Targów Ogrodniczych. Wydarzenie otwo-
rzyli JM Rektor Uniwersytetu Rolnicze-
go im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr 
hab. inż. Włodzimierz Sady oraz Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego, Wojciech Kozak, 
którzy gorąco zachęcali wszystkich przybyłych do 
odwiedzenia stoisk, skosztowania lokalnych specja-
łów i skorzystania z ofert tego wyjątkowego regionu 
Polski, jakim jest Małopolska. 

W tym roku swoją ofertę zaprezentowało 65 wy-
stawców prezentujących oferty aktywnego wypo-
czynku na wsi, lokalne rzemiosło artystyczne i folk-
lor. Celem Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej 
jest przedstawienie ofert wypoczynku w gospodar-
stwach agroturystycznych połączonych z prezenta-
cją lokalnej tradycji kulturowej i regionalnej, pro-
mocja agroturystyki jako sposobu aktywnego i 
atrakcyjnego wypoczynku dla mieszkańców miast a 
także całego Województwa Małopolskiego. 

Oprócz występów zespołów artystycznych, m.in. 
„Niepołomickich Mażoretek”, „Okocanek”, „Małych 
Pieniczanek” czy „Z Nurtem Sanki” odbyły się cie-
kawe warsztaty – m.in. koronki klockowej, wikliny 
papierowej oraz florystyczne. Podczas Targów 
Ogrodniczych zaprezentowana została także bogata 
oferta firm związanych z branżą ogrodniczą – 
szkółkarskich, nasienniczych, nawozowych, projek-
tujących ogrody i zajmujących się sprzedażą profe-
sjonalnego sprzętu ogrodniczego. Każdy mógł za-

sięgnąć fachowej porady i przekonać się jak przez 
lata zmieniła się polska wieś. Mieszkańcy Krakowa 
mieli okazję obejrzeć pokaz kulinarny pani Zofii 
Grabskiej oraz skosztować przyrządzonych przez 
nią potraw. Nie zabrakło także naszego uniwersy-
teckiego wina „Uniwersyteckie Grono” z Winnicy 
„Garlicki Lamus”. 

W trakcie wydarzenia odbył się konkurs o Pu-
char Rektora UR w kategorii „Najsympatyczniej-
szy Wystawca”, który wygrała firma „Robico” ofe-
rująca świeże, naturalne produkty mleczne najwyż-
szej jakości. Puchar w imieniu Rektora UR, wręczył 
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich, dr 
hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR. 

Organizatorami Małopolskiej Giełdy Agrotury-
stycznej oprócz Uniwersytetu Rolniczego były insty-
tucje związane z rolnictwem: Małopolskie Stowarzy-
szenie Doradztwa Rolniczego, Małopolska Izba Rolni-
cza, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Cen-
trum Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Stowarzysze-
nia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne oraz Góralskie 
Stowarzyszenie Agroturystyczne. Partnerem wyda-
rzenia było Województwo Małopolskie, a sponsorem: 
Krakowski Bank Spółdzielczy. 

 

mgr inż. Izabella Majewska 
Biuro Promocji i Informacji  

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

Fot. 1. XX Małopolska Giełda Agroturystyczna 
Fot. G. Wojcieszek 
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