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Szanowni Państwo, 

Co dalej z inwestycjami w małych gospodarstwach rolnych? 
Czy mają szanse na zwiększenie skali produkcji? Mniejszym 
gospodarstwom rolnym brakuje kapitału, by przeprowadzić 
niezbędne inwestycje, aby docelowo prowadzić działalność na 
większą skalę. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 przewidziano środki finansowe na wsparcie 
rozwoju małych gospodarstw rolnych. Założono, że nowe 
działanie pomocowe w skrócie określone jako 
,,Restrukturyzacja małych gospodarstw’’ wspomoże premią 
około 60 tys. gospodarstw rolnych w Polsce. O tej problema-
tyce traktuje jeden z artykułów, w którym przedstawiono za-
sady ubiegania się o dofinansowanie oraz najważniejsze pro-
cedury obowiązujące w ramach tego działania pomocowego. 
Są tam również przedstawione bariery, jakie mogą napotkać 
małopolscy rolnicy przy ubieganiu się o uzyskanie wsparcia 
finansowego na planowane inwestycje, a które ostatecznie 
mogą prowadzić do wykluczenia z ubiegania się o to wsparcie 
części gospodarstw rolnych położonych na obszarach gór-
skich województwa. 

Co z produkcją rolniczą i jej zbytem? Każde gospodarstwo jest 
inne, ma inną ofertę produktową, własny segment klientów, i 
dlatego istotne jest, aby stworzyło własny, unikatowy plan 
budowania pozycji marki na rynku. O tym, jak budować mar-
kę, silną, rozpoznawalną na rynku, traktuje kolejny artykuł.  

Jakie są właściwie różnice między spółkami działającymi w 
oparciu o przepisy ustawy kodeks cywilny a spółkami działają-
cymi w oparciu o ustawę kodeks spółek handlowych? Jakie są 
obowiązki i odpowiedzialność wspólników? O tych zagadnie-
niach traktują dwa artykuły. Jeden z nich omawia spółki oso-
bowe, wyszczególnione w katalogu obejmującym spółkę jaw-
ną, spółkę partnerską, spółkę komandytową oraz spółkę ko-
mandytowo-akcyjną. Drugi jedną z grup spółek działających 
w oparciu o ustawę kodeks spółek handlowych, a mianowicie 
spółki kapitałowe. 

A czym jest spółka cywilna działająca w oparciu o kodeks cy-
wilny? W tekście znajdziemy wyjaśnienia odnośnie elemen-
tów konstrukcji umowy takiej spółki w świetle ustawy kodeks 
cywilny. Opracowanie zawiera krótki zarys regulacji praw-
nych spółki cywilnej.   

A ponadto, stawiamy pytania Czy rolnicy zyskali na zmianie 
sposobu ustalania stawki podatku rolnego? Rozważania prze-
prowadzone w tym artykule wykazały, iż wydłużenie okresu 
referencyjnego, służącego do ustalenia średniej ceny żyta dla 
celów podatkowych, pogorszyło sytuację rolników, ale równo-
cześnie poprawiły się warunki planowania budżetowego w 
gminach. Obecne zasady ustalania podatku rolnego prowadzą 
do znacznego zróżnicowania sytuacji podatników, bowiem 
blisko połowa gmin obniża stawki podatku rolnego.   

Zachęcamy do lektury, 

Zarząd i Rada MSDR 
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Wojciech Świerk 
 

Restrukturyzacja małych gospodarstw – wsparcie  

z PROW 2014-2020 
 

 

 
Wprowadzenie 

 
 
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW) na lata 2014-2020 [Program… 2014], 
przewidziano środki na dofinansowanie rozwoju 
małych gospodarstw. Mniejszym gospodarstwom 
rolnym brakuje kapitału, by przeprowadzić nie-
zbędne inwestycje w małych gospodarstwach, by 
docelowo prowadzić działalność na większą ska-
lę. Nowe działanie pomocowe w skrócie określo-
ne jako ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw’’ 
ma w jakimś stopniu temu zapobiec. Zasady 
ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej 
przez ,,małe gospodarstwa rolne” reguluje Rozpo-
rządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 23 
października 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz 
zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Re-
strukturyzacja małych gospodarstw" w ramach 
poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospo-
darstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 - 2020 [Rozporządzenie… 
2015].  

Na uruchomienie tego programu czekało już 
od 2015 roku bardzo wielu rolników i dopiero te-
raz po prawie półtora roku od wydania przepisów 
wykonawczych mieli oni w 2017 roku po raz 
pierwszy możliwość ubiegania się o dofinanso-
wanie w ramach tego działania pomocowego. 
Pomoc na rozwój małych gospodarstw będzie 
wypłacana w formie premii, co na pewno jest du-
żą zaletą, ponieważ zazwyczaj małym gospodar-
stwom brakuje pieniędzy na wkład własny, a 
premia takiego wkładu nie wymaga. Choć zapew-
ne za 60 tys. złotych trudno w gospodarstwie 
przeprowadzić rewolucyjne zmiany, to rozsądnie 
zainwestowane z pewnością przydadzą się wielu 
rolnikom, tym bardziej, że pieniądze te można 
wydać w dość szerokim zakresie. Dla jednych 
może okazać się to za mało, dla innych już i za 
takie pieniądze da się zrobić w gospodarstwie coś 

pożytecznego, szczególnie gdy plany restruktury-
zacji małego gospodarstwa nie polegają wyłącznie 
na zakupie nowych maszyn rolniczych [Igna-
czewski 2015].  

Aż połowa z 1,35 mln gospodarstw ubiegających 
się co roku o dopłaty bezpośrednie użytkuje nie 
więcej niż 5 ha gruntów rolnych. Kolejne 350 tys. 
mieści się w przedziale 5 do 10 ha gruntów rolnych. 
Wszystkie te gospodarstwa to potencjalni kandyda-
ci do skorzystania z pomocy w działaniu „Restruk-
turyzacja małych gospodarstw”, które skierowane 
jest do gospodarstw rolnych o wielkości ekono-
micznej mniejszej niż 10 tys. euro, przy spełnieniu 
określonych wymagań tego programu. Spośród tych 
gospodarstw wiele jednak jest utrzymywanych je-
dynie z powodu dopłat bezpośrednich. Ich właści-
ciele zajmują się często zupełnie czymś innym, 
ziemię użytkują okoliczni rolnicy, a właściciel po-
biera dopłaty. Drugą grupę wśród nich stanowią 
oczywiście małe gospodarstwa stanowiące źródło 
utrzymania dla wielu rodzin, i tym z reguły brakuje 
kapitału na rozwój produkcji, czy powiększenie 
areału gospodarstwa. To właśnie do tych gospo-
darstw skierowana jest ta pomoc finansowa. Rozwój 
tych gospodarstw, w kierunku rozwinięcia produk-
cji rolniczej powinien doprowadzić do poprawy ich 
wyników poprzez wzrost wielkości ekonomicznej 
gospodarstw. Wpisuje się to w cel szczegółowy 
działania, tj. „Poprawa wyników gospodarczych 
wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restruktu-
ryzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z 
myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorien-
towania na rynek, a także zróżnicowania produkcji 
rolnej”. Założono też, że realizowane projekty będą 
przyczyniać się również do osiągnięcia celów prze-
krojowych w zakresie środowiska oraz łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowania się do niej po-
przez realizację inwestycji pro-środowiskowych w 
gospodarstwach rolnych. 

Budżet działania ,,Restrukturyzacja małych go-
spodarstw’’ do roku 2020 to około 3,8 mld złotych 
(883 mln euro). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zakłada, że łącznie pieniędzy powinno wystar-
czyć na około 63 tys. wniosków (udzielonych premii 
na gospodarstwo) w skali kraju.  



DORADZTWO I EDUKACJA NR 3(93)/2017 

 

3 WiD 

Zasady ubiegania się o dofinansowanie na re-
strukturyzację małych gospodarstw 

 

Pomoc jest przyznawana na restrukturyzację go-
spodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych 
lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także 
przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wy-
twarzanych w gospodarstwie. W gospodarstwie trze-
ba prowadzić w celach zarobkowych, osobiście i na 
własny rachunek działalność rolniczą w zakresie 
produkcji roślinnej i zwierzęcej, z wyłączeniem cho-
wu i hodowli ryb. Przez restrukturyzację rozumie się 
zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które mają na 
celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie 
jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekono-
micznej gospodarstwa, w szczególności w wyniku 
np. zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej. 
Przyjęto, że premia na restrukturyzację małego go-
spodarstwa może być przyznana rolnikowi lub jego 
małżonkowi, który spełnia szereg następujących wa-
runków:  
− prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w 

celach zarobkowych; 
− posiada gospodarstwo rolne o powierzchni przy-

najmniej l ha użytków rolnych (grunty orne, sady, 
łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabu-
dowane) lub nieruchomość służącą do prowa-
dzenia działu specjalnego (np. w przypadku pro-
dukcji drobiarskiej konieczne jest posiadanie nie-
ruchomości służącej do prowadzenia danego ro-
dzaju produkcji, bez konieczności prowadzenia 
gospodarstwa rolnego), tzn. jest posiadaczem 
samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego 
w rozumieniu kodeksu cywilnego;  

− wielkość ekonomiczna gospodarstwa (lub działu 
specjalnego) jest mniejsza niż 10 tys. euro;  

− jest ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy i w 
pełnym zakresie jako rolnik albo małżonek rolni-
ka nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące 
poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy i w tym okresie nie prowadził in-
nej działalności (np. działalności gospodarczej 
własnej firmy);  

− nie otrzymał pomocy w ramach niektórych dzia-
łań PROW 2007-2013, tj. ,,Ułatwienie startu mło-
dym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rol-
nych”, ,,Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” oraz w ramach PROW 2014-2020 na 
operacje typu: ,,Modernizacja gospodarstw rol-
nych”, ,,Premie dla młodych rolników” i ,,Premie 
na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”; 

− przedłożył plan biznesu i zobowiązał się do jego 
realizacji w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej 
raty pomocy. 

Przepisy nie wymagają od wnioskodawcy posia-
dania kwalifikacji rolniczych, jednak mogą się one 
okazać niezwykle ważne przy ustalaniu wartości 

punktowej oceny wniosku, która następnie decyduje 
o ustalaniu kolejności ich rozpatrywania (tabela 1).  

Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca 
uzyskał minimum 10 punktów. Premia może być 
przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-
2020 osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, 
które wchodziły w skład gospodarstwa objętego po-
mocą, chyba, że pomoc została przyznana, lecz nie 
została wypłacona z powodu np. rezygnacji.        W 
przypadku małżonków premię może otrzymać tylko 
jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą 
wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa. 
Ponadto w przypadku małżonków premię przyznaje 
się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współ-
małżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od 
tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodar-
stwa rolne. Pomoc ma formę premii, która wynosi 60 
tyś. złotych. Dofinansowanie rozwoju małych gospo-
darstw wypłacane w formie premii to duża zaleta, 
ponieważ z reguły to małym gospodarstwom brakuje 
pieniędzy na wkład własny, który w tym działaniu 
pomocowym nie jest wymagany. Pieniądze będą wy-
płacane w dwóch ratach: 
− I rata: 48 tys. zł - po przyznaniu przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARi-
MR) rolnikowi pomocy, tj. wydaniu pozytywnej 
decyzji administracyjnej i złożeniu przez rolnika 
stosownego wniosku w tym zakresie; 

− II rata: 12 tys. zł – po zrealizowaniu założeń planu 
biznesu, na co rolnik ma 3 lata oraz dopełnieniu  
złożenia stosownego wniosku z rozliczeniem 
końcowym.  

Rozporządzenie określające zasady tego działania 
pomocowego nie określa katalogu kosztów, na które 
można przyznaną pomoc wydać. Jedynymi wyjątka-
mi jest to, że pomoc nie może być przyznana na:  
− prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele 

energetyczne; 
− prowadzenie niektórych działów specjalnych 

produkcji rolnej (hodowla zwierząt laboratoryj-
nych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów 
rasowych oraz hodowla kotów rasowych). 

Należy to jednak szczegółowo opisać w planie 
biznesu, na jakie inwestycje (środki trwałe i obroto-
we) producent rolny zamierza wydatkować całą kwo-
tę premii i jak ta inwestycja przyczyni się do poprawy 
towarowości gospodarstwa. Warunkiem podstawo-
wym jest to, że m.in. 80% (48 tys. zł) premii należy 
przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe, pozostałe 
12 tys. można przeznaczyć na tzw. środki obrotowe 
związane z produkcją rolną. Interpretacja pojęcia 
,,środki trwałe” przez ARiMR jest dość szeroka i do-
puszcza się tu zakup gruntów rolnych czy stada pod-
stawowego zwierząt.  

W związku z tym, że nie określono szczegółowego 
katalogu dopuszczalnych wydatków, a więc można 
przyjąć, że wszystko co spełnia definicję środka trwa-
łego (klasyfikacja środków trwałych określona jest 
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Tabela 1.  Kryteria wyboru projektów 

 
 
 

 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Klasy-
fikacji Środków Trwałych [Rozporządzenie…2010], 
może być przedmiotem inwestycji, z jednym za-
strzeżeniem, że musi być dostosowana do zasobów 
gospodarstwa oraz docelowej struktury produkcji. W 
przypadku maszyn rolniczych można realizować tyl-
ko zakup nowych maszyn i urządzeń, natomiast w 
przypadku inwestycji budowlanych do rozliczenia 
pomocy będzie można zakwalifikować wyłącznie 
inwestycję położoną na gruntach stanowiących 

 
 
 

 
własność podmiotu ubiegającego się o przyznanie 
pomocy, przedmiot użytkowania wieczystego lub 
przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa lub Jednostek Samorządu Teryto-
rialnego (JST) [Ignaczewski 2015]. 

Zgodnie z przepisami nowego PROW [Program… 
2014], za małe gospodarstwo są uznawane te, których 
wielkość ekonomiczna nie jest większa niż 10 tys. 
euro standardowej produkcji. Trzeba mieć zatem 
pomysł na zwiększenie lub zmianę struktury pro-

Lp. Rodzaj kryterium Liczba  
punktów 

1. Kwalifikacje zawodowe maks. 5 

Wykształcenie - ukończone studia wyższe rolnicze, lub inne niż rolnicze i 3-letni staż pracy w rolnictwie; 5 

Wykształcenie - rolnicze na poziomie technikum; 5 

Wykształcenie - rolnicze na poziomie zawodowym; 4 

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

3 

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

Wykształcenie zasadnicze nierolnicze zawodowe oraz co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie  1 

2. Rodzaj planowanej produkcji maks. 6 

Rolnik uczestniczy w unijnym lub krajowym systemie jakości innym niż produkcja ekologiczna ( np. rolnic-
two integrowane);  

2 

Rolnik uczestniczy w systemie produkcji ekologicznej 4 

Uprawa roślin wysokobiałkowych na powierzchni przynajmniej   1 ha (np. koniczyny czerwonej); 2 

3. Kompleksowość biznesplanu maks. 10 

Biznesplan przewiduje wykonanie inwestycji budowlanej  2 

Biznesplan przewiduje udział w szkoleniach (0,5 pkt) i/lub korzystanie z usług doradczych (0,5 pkt); 2 

Przygotowywanie produktów wytworzonych w gospodarstwie do sprzedaży; 1 

Przetwórstwo produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie; 3 

Udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych; 2 

4. Wpływ na realizację celów przekrojowych maks. 9,5 

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

Przygotowanie i stosowanie planu nawozowego;  2 

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu;  maks.5 

Wdrożenie innowacji w zakresie: postępu biologicznego, organizacji produkcji, nowoczesnych technologii 
czy innowacyjnego produktu;  

maks.2 

5. Docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa maks. 5 

Więcej niż 20 tys. euro 5 

Więcej niż 16 tys. euro i nie więcej niż 20 tys. euro 3 

Więcej niż 12 tys. euro i nie więcej niż 16 tys. euro 1 

6. Wiek maks. 3 

Jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie ma 
więcej niż 40 lat 

3 

Minimalna możliwa liczba punktów 10 

Źródło: Rozporządzenie…; Dz.U. 2015, poz.1813 z późn. zm. 
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Tabela 2.  Wybrane wskaźniki standardowej produkcji ( w EURO) 

dukcji w gospodarstwie tak, aby jego wielkość eko-
nomiczna wzrosła do wymaganych 10 tys. euro oraz 
aby była docelowo przynajmniej o 20% większa od 
tej w roku wyjściowym. Sposób realizacji tego zało-
żenia trzeba ująć w planie biznesu [Ignaczewski 
2017a]. Do wyliczenia wielkości ekonomicznej go-
spodarstwa służą specjalne wskaźniki teoretyczne 
(tabela 2), a nie faktycznie osiągane przez gospodar-
stwo rolne przychody. 

W uproszczeniu wskaźnik standardowej produkcji 
można utożsamić z kwotą przychodów z konkretne-
go kierunku produkcji, przy czym na potrzeby 
PROW wartość ta nie jest przyjmowana na podsta-
wie faktycznych przychodów gospodarstwa (np. 
udokumentowanych fakturami sprzedaży), ale na 
podstawie wskaźników. Do wyliczenia wielkości 
ekonomicznej potrzebne są tylko dwie informacje, tj. 
fizyczne rozmiary produkcji w gospodarstwie (po-
wierzchnia poszczególnych upraw, stan średni zwie-
rząt) oraz wartości wskaźników standardowej pro-
dukcji. Polskę podzielono w tym zakresie na 4 rejo-
ny: 
− rejon A - Pomorze i Mazury (woj. lubuskie, po-

morskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopo-
morskie); 

− rejon B - Wielkopolska i Śląsk (woj. dolnośląskie, 
kujawsko-pomorskie, opolskie i wielkopolskie); 

− rejon C - Mazowsze i Podlasie (woj. lubelskie, 
łódzkie, mazowieckie i podlaskie); 

− 

rejon D - Małopolska i Pogórze (woj. małopolskie, 
podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie). 

Dla każdego z tych rejonów opracowano odrębne 
wskaźniki, różniące się między sobą dość znacznie 
co dla wybranych grup zwierząt i upraw przedsta-
wiono w tabeli 2. Trzeba zwrócić uwagę, że o tym, 
czy gospodarstwo jest małe, czy duże decyduje ro-
dzaj i skala prowadzonej produkcji, a nie jedynie 
liczba użytkowanych hektarów. Podobne gospodar-
stwa położone w różnych województwach będą mia-
ły różną wielkość ekonomiczną.  

Plan biznesu zawiera w swoim schemacie przed-
stawienie obecnej sytuacji gospodarstwa tj. strukturę 
upraw oraz stan średnioroczny zwierząt w roku ba-
zowym (roku, w którym rozpoczyna się nabór wnio-
sków), planowane inwestycje i zmiany w gospodar-
stwie w tym wydatki, na które będą przeznaczone 
środki finansowe z premii oraz docelową strukturę 
produkcji. Plan biznesu ubiegającego się o pomoc na 
restrukturyzację małych gospodarstw powinien za-
wierać spójną koncepcję restrukturyzacji gospodar-
stwa w szczególności:  
− opis wyjściowej sytuacji gospodarstwa, w tym 

informacje dotyczące zasobów gospodarstwa, 
struktury produkcji oraz wielkości ekonomicznej;  

− opis planowanych inwestycji prowadzących do 
restrukturyzacji gospodarstwa, w tym szczegóły 
dotyczące zrównoważenia środowiskowego i 
efektywnej gospodarki zasobami; 

Jedn. 
miary 

Rodzaj produkcji 
(nazwa działalności) 

Współczynniki standardowej produkcji  SO ,,2010’”  
w regionach 

A B C D 
szt. Krowy mleczne 1409,75 1463,12 1330,09 1099,69 

szt. Krowy mamki 288,56 309,12 276,87 296,93 

szt. Byczki i jałówki poniżej 1 roku do dalszej 
hodowli 

342,00 345,58 324,55 333,77 

szt. Jałówki 1-2 lat 155,37 196,52 188,07 115,50 

szt. Byczki 1-2 lat 467,61 528,57 478,13 496,84 

szt. Owce maciorki 46,98 49,05 42,76 60 

szt. Jagnięta poniżej 1 roku 9,75 13,21 5,98 14,58 

ha Jęczmień jary (ziarno) 513,85 602,78 570,10 590,62 

ha Pszenica ozima (ziarno) 912,71 952,79 751,75 738,19 

ha Żyto ozime (ziarno) 485,48 493,29 418,67 484,80 

ha Owies siewny (ziarno) 397,37 478,99 419,53 476,38 

ha Mieszanka wieloletnia traw na zielonkę 500,63 500,63 500,63 500,63 

ha Mieszanka wieloletnia traw z motylko-
wymi drobnonasiennymi na zielonkę  

536,47 536,47 536,47 536,47 

ha Łąki i pastwiska trwałe w dobrej kulturze 
rolnej 

498,87 498,87 498,87 498,87 

ha Pastwisko przemienne 500,63 500,63 500,63 500,63 

Źródło: strona internetowa ARiMR 
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− udział w szkoleniach, korzystanie z doradztwa, 
udział w zorganizowanych formach współpracy 
producentów rolnych;  

− informacje nt. innych zamierzeń dotyczących 
rozwoju gospodarstwa. 

Docelowa struktura produkcji musi być osiągnięta 
w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia wypłaty 
pierwszej raty pomocy. Wzrost wielkości ekono-
micznej może być osiągnięty na różne sposoby, np. 
poprzez zmianę struktury upraw czy stada zwierząt, 
powiększenie gospodarstwa itp. Ważne jest, aby ist-
niał logiczny związek między wzrostem wielkości 
ekonomicznej a zaplanowanymi inwestycjami, np. 
jeżeli planujemy zwiększenie skali produkcji bydła 
mięsnego, premię możemy przeznaczyć na kupno 
jałowic hodowlanych, budowę wiaty czy obory dla 
zwierząt, czy zakup maszyn do zbioru pasz. 

To właśnie w planie biznesu wnioskodawca musi 
dokładnie określić, co obecnie posiada i co robi w 
swoim gospodarstwie oraz tego na co zamierza wy-
dać pieniądze z premii i jakie będą tego efekty. Jed-
nak, jeżeli Agencja przyzna pomoc, planu biznesu 
nie będzie można odłożyć na półkę i o nim zapo-
mnieć. Od realizacji zaplanowanych w nim inwesty-
cji i zmian w gospodarstwie zależy, czy Agencja wy-
płaci rolnikowi drugą ratę pomocy i czy nie będzie 
domagała się zwrotu wcześniej wypłaconych fundu-
szy. Trzeba więc dobrze znać jego założenia i co naj-
ważniejsze zrealizować je [Ignaczewski 2017b]. 

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru mu-
szą w szczególności uwzględniać:  

− rodzaj planowanej produkcji (np.  produkcja 
ekologiczna),  

− wielkość ekonomiczną gospodarstwa,  
− wpływ na realizację celów przekrojowych,  
− kompleksowość planu biznesu,  
− przetwarzanie produktów rolnych wytwarza-

nych w gospodarstwie,  
− udział w zorganizowanych formach współpracy 

producentów rolnych,  
− kwalifikacje zawodowe rolnika. 
 

Terminy i procedury rozpatrywania wniosków 
przez ARiMR 

 

Przepisy wykonawcze stanowią, że od ogłosze-
nia terminu naboru do rozpoczęcia przyjmowa-
nia wniosków musi upłynąć przynajmniej 30 dni. 
Wnioski pierwotnie miały być obsługiwane przez 
biura powiatowe ARiMR, ale minister rolnictwa 
zmienił w styczniu br. przepisy w tej sprawie i 
kompetencje w tym zakresie, tj. zarówno przyj-
mowanie, jak i rozpatrywanie wniosków z tego 
programu przejęły oddziały regionalne ARiMR 
(wojewódzkie).  Sam nabór wniosków powinien 
trwać nie mniej niż 14 i nie więcej niż 30 dni. Na 
podstawie złożonych dokumentów Agencja bę-
dzie przyznawała tzw. ,,punkty”. Zaproponowany 

system oceny punktowej przedstawia tabela 1. O 
kolejności rozpatrywania wniosków, a więc o 
tym, kto otrzyma premię a kto nie, zadecydują 
wymienione punkty. Lista kryteriów, za które są 
przyznawane punkty jest długa, a co więcej dla 
niektórych kryteriów (np. wpływ na ochronę śro-
dowiska) stworzono specjalne listy inwestycji 
służącej ochronie środowiska i klimatu. Opisano 
nawet specjalny algorytm matematyczny, pozwa-
lający na obliczenie, ile punktów za konkretną 
inwestycję można otrzymać.  

Złożone wnioski powinny być rozpatrzone w 
terminie 180 dni (prawie pół roku) od zakończe-
nia naboru. W tym czasie rolnicy, których wnio-
ski zostaną zakwalifikowane do pomocy, powinni 
otrzymać decyzje o jej przyznaniu, przy czym de-
cyzja o przyznaniu premii nie jest jednoznaczna z 
jej wypłatą. Od doręczenia rolnikowi tej decyzji, 
ma on 9 miesięcy na dopełnienie warunków wy-
płaty pomocy:  
− rozpoczęcie realizacji planu biznesu (np. roz-

poczęcie prac budowlanych, zawarcie umowy 
kupna maszyny, urządzenia lub wyposażenia, 
rozpoczęcie prac przygotowawczych do inwe-
stycji, czy zakup gruntów rolnych); 

− rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przycho-
dów i rozchodów w gospodarstwie. 

Do wniosku o wypłatę pierwszej raty należy 
dołączyć dokumenty, potwierdzające rozpoczęcie 
realizacji założeń planu biznesu oraz kopię 
wspomnianej ewidencji przychodów i rozchodów. 
Agencja ma 90 dni na wypłatę I raty pomocy. 
Zgodnie z przepisami ministerialnego rozporzą-
dzenia uznaje się, że rozpoczęcie realizacji planu 
biznesu następuje przez wykonanie przynajmniej 
jednej w poniższych czynności: 
− rozpoczęcie prac budowlanych związanych z 

inwestycją zaplanowaną w planie biznesu; 
− zawarcie umowy, w wyniku której ma nastą-

pić zakup maszyny, urządzenia lub elemen-
tów wyposażenia; 

− zawarcie umowy, w wyniku której ma nastą-
pić świadczenie usług np. usług doradczych; 

− prace przygotowawcze, takie jak uzyskanie 
zezwoleń, pozwoleń budowlanych itp.; 

− zawarcie umowy, w wyniku której ma nastą-
pić zakup lub dzierżawa gruntów rolnych.  

Dokumenty potwierdzające rozpoczęcie reali-
zacji planu biznesu trzeba dołączyć do wniosku o 
wypłatę pierwszej raty pomocy. Od dnia wypłaty 
I raty pomocy producent rolny ma 3 lata na zre-
alizowanie zaplanowanych w planie biznesu dzia-
łań i złożenie wniosku o wypłatę II raty pomocy 
(w uzasadnionych przypadkach można wydłużyć 
ten termin do 4 lat). Trzeba pamiętać też o tym, 
że w trakcie realizacji planu biznesu nie można 
swobodnie zmieniać jego założeń, tj. struktury 
produkcji czy zaplanowanych inwestycji. Każdą 
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zmianę trzeba zgłosić do ARiMR pisemnie. Ra-
zem z wnioskiem o wypłatę II raty trzeba złożyć 
sprawozdanie z realizacji planu biznesu, oświad-
czenie o prowadzeniu ewidencji przychodów i 
rozchodów w gospodarstwie oraz innych doku-
mentów, jak np. kopię planu nawozowego oraz 
kopię wyników analizy chemicznej gleby w przy-
padku, gdy rolnik zadeklarował ich sporządzenie, 
za co przyznano dodatkowe punkty. Na wypłatę 
drugiej raty pomocy ARiMR ma również 90 dni 
od dnia złożenia wniosku z załącznikami.  

Należy również pamiętać o zobowiązaniach 
rolnika w zakresie realizacji tego działania pomo-
cowego, gdyż będzie ona kontrolowana przez in-
stytucję płatniczą na poszczególnych etapach, tj. 
w szczególności: 
− osiągnięcie zaplanowanego wzrostu wielkości 

ekonomicznej gospodarstwa i utrzymanie tej 
wielkości do dnia upływu 5 lat od wypłaty I ra-
ty pomocy;  

− prowadzenie w tym samym terminie ewidencji 
przychodów i rozchodów, tj. beneficjent zo-
bowiązuje się do rozpoczęcia prowadzenia 
uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji planu 
biznesu i prowadzenia jej co najmniej do dnia 
upływu okresu związania celem. Zwolnienie z 
tego obowiązku następuje w przypadku kiedy 
beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia 
księgi przychodów i rozchodów lub księgi ra-
chunkowej, lub ewidencji przychodów i roz-
chodów na podstawie odrębnych przepisów, o 
ile warunek ten nie był spełniony w dniu wy-
dania decyzji o przyznaniu pomocy;  

− wypełnienie obowiązków, za które przyznano 
punkty rankingowe: przynależność do grupy 
producentów rolnych, uczestnictwo w syste-
mie jakości, nawożenie zgodnie z planem na-
wozowym, uprawa roślin strączkowych. 

Obowiązki te dotyczą oczywiście tylko tych 
rolników, którzy zadeklarowali ich spełnienie w 
planie biznesu, jednak ich niedopełnienie może 
skutkować koniecznością zwrotu części lub cało-
ści pomocy. 

 

Bariery dla małopolskich rolników w ubiega-
niu się o uzyskanie dofinansowania 

 
Zainteresowanie rolników programem wspar-

cia na restrukturyzację małych gospodarstw w 
Małopolsce przed jego uruchomieniem było bar-
dzo duże. Bardzo wielu z nich rozczarowało się, 
gdy po analizach przeprowadzanych z doradcami 
rolniczymi okazywało się, że warunki uczestnic-
twa nie pozwalają na wzięcie w nim udziału. 
Działanie to miało być skierowane do osób, które 
zdecydują się na rozwój swojego małego gospo-

darstwa i przeprowadzą w nim takie zmiany, 
dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i 
konkurencyjne oraz pozwoli na utrzymanie z 
niego rodziny rolnika. Do najważniejszych barier 
uniemożliwiających uczestnictwo w działaniu 
pomocowym ,,Restrukturyzacja małych gospo-
darstw” można zaliczyć: 
− Warunek wcześniejszego ubezpieczenia w 

KRUS, tj. przez przynajmniej 2 lata przed zło-
żeniem wniosku o dofinansowanie. Na etapie 
składania wniosku o dofinansowanie w zasa-
dzie wyklucza się dwu-zawodowców, choć w 
rozporządzeniu wykonawczym nie ma mowy 
na temat tego, co w tym zakresie można po 
uzyskaniu pomocy. Widać z tego, że nikt nie 
zabrania beneficjentowi po uzyskaniu dofi-
nansowania zaprzestania kontynuowania tego 
ubezpieczenia i podjęcia dodatkowego za-
trudnienia; 

− Istotnym jest również zapis dotyczący ubez-
pieczenia rolniczego ,,z mocy ustawy” fak-
tycznie wykluczający z ubiegania się o dofi-
nansowanie rolników ubezpieczonych latami 
w KRUS ,,na wniosek”, tzn. mających w go-
spodarstwie poniżej 1 ha przeliczeniowego 
użytków rolnych. Chodzi tu zwłaszcza o wy-
kluczenie gospodarstw położonych na tere-
nach o słabej jakości bonitacyjnej gleb, 
zwłaszcza w terenach górskich. Zdarza się, 
bardzo często, że gospodarstwo o powierzchni 
nawet 5-10 ha fizycznych użytków rolnych, 
gdzie użytki te położone na glebach klasy V, 
VI nie posiada 1 ha przeliczeniowego, a wła-
ściciel w oparciu o obowiązujące przepisy do-
tyczące rolniczych ubezpieczeń społecznych 
jest ubezpieczony dobrowolnie, ponieważ nie 
ma innej możliwości prawnej. W tym przy-
padku pomimo prowadzenia produkcji zwie-
rzęcej na poziomie wielkości ekonomicznej 
kilku tysięcy euro gospodarstwo jest wyklu-
czone z działania ,,Restrukturyzacja małych 
gospodarstw”; 

− Próg 10 tys. euro wielkości ekonomicznej mo-
że być barierą dla mniejszych gospodarstw z 
produkcją zwierzęcą. Liczebność stada krów 
mlecznych w liczbie 6-7 szt. z dochówkiem 
przy wielkości gospodarstwa 5 ha trwałych 
użytków zielonych już przekracza ten limit, a 
gospodarstwa te nie są zainteresowane korzy-
staniem z działania ,,Modernizacja gospo-
darstw rolnych” ze względu na bardzo zbiuro-
kratyzowane procedury;  

− Przy wyliczaniu wielkości ekonomicznej go-
spodarstwa w roku docelowym, w przypadku 
produkcji roślinnej można zaliczyć do niej 
tylko uprawy, które położone są na gruntach 
będących własnością rolnika, lub które są 
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dr inż. Wojciech Świerk 
 

AGRO-INICJATYWA Doradztwo rolnicze  

przez niego użytkowane wieczyście, albo są 
dzierżawami z Zasobu Własności Rolnej Skar-
bu Państwa lub JST lub na gruntach dzierża-
wionych od innych podmiotów, jeżeli umowa 
została zawarta na co najmniej 7 lat licząc od 
dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, 
w formie aktu notarialnego lub ma datę pew-
ną1. Jednym z większych ograniczeń jest więc 
zasada, że w powierzchni gruntów uwzględ-
nionej do wyliczenia docelowej wielkości eko-
nomicznej aż 70% muszą stanowić grunty 
własne lub dzierżawa z ZWRSP lub JST. Pozo-
stałe 30% mogą stanowić dzierżawy prywatne. 
Tak więc faktycznie w strukturze użytków 
rolnych gospodarstwa w roku docelowym re-
alizacji planu biznesu stosunek gruntów wła-
snych do dzierżawionych nie powinien być 
niższy niż 70% do 30%, co w wielu gospodar-
stwach jest niemożliwe z uwagi na jednak 
przewagę gruntów dzierżawionych. 

Zapewne po dokonaniu stosownych zmian 
przepisów program może odpowiedzieć na po-
trzeby małych gospodarstw, zwłaszcza na obsza-
rach górskich, gdzie są one bardzo rozdrobnione. 
Może on być dla nich w przyszłości szansą na 
rozwój, a tym samym na poprawę jakości życia 
mieszkańców wsi. Co jest również ważne, skorzy-
stanie z premii na restrukturyzację małego go-
spodarstwa nie zamyka drogi do skorzystania ze 
znacznie wyższej dotacji w ramach ,,Modernizacji 
gospodarstw rolnych”, a może stanowić pomoc w 
spełnieniu warunków wymaganych w tym drugim 
programie. Aby po taką pomoc sięgnąć, nie trze-
ba czekać do zakończenia wszystkich inwestycji, 
ważne by gospodarstwo osiągnęło już wymagane 
10 tys. euro wielkości ekonomicznej. Trzeba 
zwrócić uwagę tylko, że w przypadku gospo-
darstw, które skorzystały w premii, limit pomocy 
dostępny w ,,Modernizacji gospodarstw” jest po-
mniejszony o kwotę premii czyli o 60 tys. zł. Wy-
nosi on więc 840 tys. zł w przypadku inwestycji w 
produkcję prosiąt, 440 tys. zł w przypadku inwe-
stycji w inne budynki i magazyny paszowe i 140 
tys. zł w przypadku pozostałych inwestycji. 
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trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej 

na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w 

ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 

(Dz.U. 2015, poz. 1813 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obsza-

rów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

(Dz.U.2015, poz. 349). 

 

Restructuring of small farms - support from RDP 

2014-2020 
 

Summary: The Rural Development Program for the period 
2014-2020 has provided financial resources to support the de-
velopment of small farms. The lack of capital is a barrier  to 
carry out the necessary investments in small farms to achieve a 
larger scale of production. It was assumed that the new aid 
activity, abbreviated as "Small Farm Restructuring", would 
support a premium of around 60,000 farms in Poland.  
The paper outlines the principles for applying for subsidies and 
the most important procedures under this aid measure. The 
final part of the paper presents the barriers that Malopolska 
farmers may face when applying for subsidies, which may 
eventually lead to the exclusion of financial support from part 
of farms located in mountain areas of the Malopolska province. 

________________________________ 
1 

Dokument umowy dzierżawy potwierdzony przez organ 
administracji tj. Urząd Gminy/Miasta 
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Sposoby skutecznego budowania marki  

gospodarstw rolnych   

 
 
 
Wprowadzenie 

 
Rozważając kwestię marki i jej znaczenia na ryn-
ku, rozpoczniemy od historii, która miała miejsce 
niedawno. Otóż osoba, która przez wiele lat pro-
wadziła sklep warzywniczy na Śląsku, ze wzglę-
dów rodzinnych, przeniosła się do Poznania i 
otworzyła tu również sklep z warzywami. Osoba 
ta pojechała pierwszy raz na giełdę produktów 
rolnych, aby osobiście kupić warzywa do sklepu. 
Próbowała kiszoną kapustę, i uznała, że jest 
dwóch producentów z dobrą kapustą. Do jednego 
z nich ustawiła się długa kolejka klientów, nato-
miast przy drugim nie było nikogo. Podeszła więc 
do tego drugiego producenta i zapytała wprost: 
„jestem pierwszy raz na tej giełdzie. Ma pan do-
brą kapustę. Tak dobrą jak ów producent, do któ-
rego ustawiła się ta długa kolejka. Nie rozumiem, 
dlaczego u pana nikogo nie ma?”. I wówczas pro-
ducent wyjaśnił: tamten pan jest na tej giełdzie 
już od dawna, od jej powstania. Ja jestem tutaj 
dopiero piąty raz. Nikt mnie jeszcze nie zna. 

Ta historia pokazuje, że nie wystarczy dyspo-
nować dobrym, nawet bardzo dobrym produk-
tem. Trzeba jeszcze być znanym wśród klientów, 
trzeba cieszyć się ich zaufaniem, trzeba zbudo-
wać markę. I o tym, jak budować markę, silną, 
rozpoznawalną na rynku, traktuje niniejszy tekst. 
Każde gospodarstwo jest inne, ma inną ofertę 
produktową, własny segment klientów, i dlatego 
istotne jest, aby stworzyło własny, unikatowy 
plan budowania pozycji marki na rynku. 

 
 

Istota marki 
 
Markę można zdefiniować jako nazwę, znak, 

symbol oraz zespół innych elementów, które ma-
ją odróżnić jednego producenta, sprzedawcę, od 
innych podmiotów. Producent żywności np. eko-
logicznej, powinien zatem zadbać o to, aby był 
rozpoznawalny na rynku, aby odróżniał się od 
konkurentów. Jednym z ważniejszych narzędzi 

będzie zatem świadome, celowe budowanie wła-
snej marki na rynku. Kupując np. nasiona, klient 
chce mieć gwarancje, że są one dobrej jakości, że 
wydadzą dobry plon, że pozwolą na osiągnięcie 
zysku z produkcji. Jak wynika z podanego we 
wstępie przykładu, budowanie pozycji marki na 
rynku wymaga czasu. Francuzi mają takie przy-
słowie: „trawa nie rośnie szybciej, jeśli się ją po-
ciąga za źdźbła”. Warto mieć to na uwadze two-
rząc i wdrażając program długofalowego budo-
wania marki gospodarstwa rolnego.  

Marka dostarcza wielu korzyści, które dzieli się 
na wymierne i niewymierne. W grupie korzyści 
trudnych do zmierzenia będzie jakość produktu, 
bezpieczeństwo, satysfakcja, wyróżnienie, prestiż 
itp. Natomiast korzyści wymierne mogą dotyczyć 
ceny, marży, obrotu, udziałów rynkowych, miej-
sca na półce. Produkowana w Polsce, w Żyrardo-
wie, wódka Belvedere osiąga wysokie ceny na 
światowych rynkach. Aby tak się pozycjonować, 
producent kontroluje ziemię u rolników, na któ-
rej jest uprawiane żyto, zebrane nasiona, proces 
nawożenia, ochrony, uprawy, aby mieć gwarancję 
najwyższej jakości surowca. Budowanie marki 
wiąże się z pozycjonowaniem jej wśród wybrane-
go segmentu klientów. Producent chipsów będzie 
wymagał wysokiej jakości ziemniaków. Lokalna 
gorzelnia będzie mniej wymagająca w zakresie 
jednorodności odmian ziemniaków. Wybierając 
odbiorcę trzeba dostosować do jego preferencji 
produkt oraz korzyści, które niesie z sobą marka. 
Mając bardzo dobre ziemniaki, producent może 
je sprzedawać wytwórcy wysokiej jakości chip-
sów. 

 

Elementy marki 
 
Marka jest tworzona przez wiele różnych ele-

mentów. Podstawowe znaczenie ma nazwa [Zbo-
ralski 2000]. Może być ona związana z nazwi-
skiem właściciela, założyciela. Na rynku produ-
centów rolnych w Polsce znana jest marka „Kor-
banek”, która oferuje maszyny rolnicze (ciągniki, 
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kombajny itp.). To przykład marki wywodzącej 
się od nazwiska. Inny przykład to marka „Tar-
czyński” – wyroby mięsne, reklamowana w me-
diach masowych. Podobnie „John Deere” – to na-
zwisko kowala w USA. Film, na którym brat je-
dzie kosiarką marki John Deere, aby odwiedzić 
brata, zbudował niezwykły potencjał tej marki. 
Można też tworzyć niezależne słowa, które będą 
promowane jako marka. Przykładem może być 
marka „Delecta”. Ta nazwa została wprowadzona 
na rynek na początku lat 20. XX wieku. Wcze-
śniej nazwa producenta żywności brzmiała: Ku-
jawskie Zakłady Koncentratów Spożywczych – w 
skrócie – KZKS Włocławek. Kiedy, po zmianie 
sytemu gospodarczego pojawiły się takie nazwy 
jak „Dr. Oetker”, przedsiębiorstwo KZKS Włocła-
wek zmieniło nazwę na Delecta. Jest to jedna z 
lepiej dopasowanych nazw do oferty – delekto-
wać się, delikates. Ta nazwa dobrze kojarzy się z 
produktami (koncentraty ciast i deserów), zawie-
ra w sobie obietnicę produktu. Literatura podaje, 
że dobra nazwa powinna charakteryzować się 
następującymi cechami, a mianowicie powinna 
być: 

� prosta (najlepiej dwusylabowa) – np. Kubuś 
(sok z marchwi), 

� krótka, 
� łatwa do wymówienia, zapisania, zapamięta-

nia, 
� budząca dobre skojarzenia. 
To najważniejsze zalecenia, chociaż ich lista 

mogłaby być dłuższa (np. nieobraźliwa, możliwa 
do zarejestrowania). W dobie globalizacji warto 
spojrzeć na możliwość budowania pozycji marki 
na innych rynkach. Mamy tu na myśli podane 
wyżej cechy. Niektóre polskie nazwiska (Brzę-
czyszczykiewicz), miejscowości (Robakowo) czy 
nazwy (oscypek), mogą być trudne do powtórze-
nia na niektórych rynkach międzynarodowych. 
Dla części klientów istotne może być obcojęzycz-
ne brzmienie marki. Marka obuwia Gino Rossi 
została wprowadzona w istniejących od lat zakła-
dach w Słupsku. Niewiele osób wie, że Coccodril-
lo jest polską marką ubrań dla dzieci. Marka Wit-
tchen, polska marka, jest w wielu krajach bardzo 
wysoko pozycjonowana, kojarząc się z wyrobami 
wysokiej jakości. Można mieć to wszystko na 
uwadze, jeśli tworzy się markę. Jednakże, jeśli już 
istniejąca nazwa nie ma wyjątkowo rażących wad, 
to nie trzeba jej zmieniać tylko konsekwentnie 
budować jej pozycję na rynku. Warto natomiast 
sprawdzić, czy dana nazwa może być objęta 
ochroną patentową. Warto ją zarejestrować, aby 
nikt inny nie mógł z niej korzystać. Koszt reje-
stracji (ochrony) nie jest zbyt wysoki, natomiast 
właściciel może bezpiecznie działać na rynku. 
Obok nazwy istotna będzie czcionka, czyli spo-
sób jej zapisania. I tu, w zależności od segmentu 

konsumentów, czcionka może być bardziej trady-
cyjna lub nowoczesna. Elementem marki może 
być także kolor. Przyciąga on uwagę, a zatem 
warto zastosować właściwe barwy. Dobrze jest, 
aby był on spójny z oferowanymi produktami i 
wartościami. Żywność na ogół jest kojarzona z 
zielonym, żółtym, pomarańczowym, czerwonym. 
W konstrukcji marki może się również znaleźć 
logo, czyli jakiś element graficzny. W tym przy-
padku należy uważać, aby nie było ono zbyt zło-
żone, uszczegółowione. Kształt koła może spra-
wiać kłopot w przypadku umieszczania go na ma-
teriałach o kształtach okrągłych (długopis). Zbyt 
wiele kolorów czy znaków może zmniejszać czy-
telność w przypadku zmniejszeń lub wersji czar-
no-białej. W szczególnych przypadkach, elemen-
tem marki może być także dźwięk (np. hejnał 
mariacki w Krakowie). 

 

Pozycjonowanie marki 
 
Budowanie marki na rynku należy odnosić do 

korzyści, jakie będą istotne dla wybranego seg-
mentu rynkowego. Aby to lepiej objaśnić, odwo-
łamy się do pasty do zębów. Każda z nich ma ce-
chy, które gwarantują utrzymanie higieny jamy 
ustnej. Jednakże jedna marka akcentuje wybielanie 
zębów, inna świeży oddech, kolejna zdrowe dzią-
sła itp. W takim sensie każde gospodarstwo może 
zadbać o takie działania, które zbudują określoną 
pozycję jego marki. Producent orzechów lasko-
wych może je dostarczać innym przedsiębior-
stwom, które je wykorzystają jako surowiec dla 
własnych wyrobów. Może on także sam przygoto-
wać orzechy do sprzedaży, pakując je pod własną 
marką i oferując w sklepach. Może zaprojektować 
stronę internetową i sprzedawać orzechy tym 
klientom, którzy preferują zakupy online. Może 
też uruchomić produkcję orzechów w czekoladzie 
i sprzedawać w krajach bardziej zamożnych. W 
krajach Europy Zachodniej rośnie liczba konsu-
mentów, którzy są zainteresowani żywnością naj-
wyższej jakości. Wysoka jest także liczba osób z 
Polski, które pracują poza granicami kraju. W XXI 
wieku rynek staje się coraz bardziej globalny i 
producent z Polski może znaleźć klientów poza 
granicami kraju. Jeden z producentów wołowiny 
regularnie wysyła swoje wyroby do Londynu, do 
sklepów z polską żywnością. Sprzedaż wyrobów 
rolniczych do przemysłu zapewnia zbyt i mniej 
pracy (np. dostawa pomidorów do zakładu prze-
twórczego). Jednakże można osiągnąć wyższe 
marże sprzedając płody ziemi we własnym zakre-
sie, a także przetwarzając je w swoim gospodar-
stwie. Cele, które postawi sobie producent żywno-
ści, będą wpływały na sposoby budowania marki. 
Producent groszku, jeśli podpisze umowę z przed-
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siębiorstwem Dawtona, będzie dbał o utrzymywa-
nie relacji z odbiorcą. Jego marka będzie głównie 
związana z rynkiem biznesowym [Kotler  2008]. 
Natomiast producent jaj, który będzie je dostar-
czał do domów (np. raz na dwa tygodnie), powi-
nien już stosować inne narzędzia do pozycjono-
wania własnej marki. Poza jakością produktu, nie-
zbędna będzie właściwa komunikacja z klientami. 
Powinien dostarczać produkty w uzgodnionym 
terminie. Istotne znaczenie będzie miał wygląd 
kierowcy (osoby dostarczającej produkty), jego 
uprzejmość, sposób mówienia, bycia itp. Istotny 
będzie także wygląd samochodu. Pomocne może 
być podanie nazwy strony internetowej, na której 
klienci będą mogli zobaczyć fermę, chodzące na 
wybiegu kury, proces zbierania jajek, ich pakowa-
nia itp. W tym przypadku poza samym produktem 
(jajka), istotne znaczenie ma także sposób obsługi 
klienta oraz profesjonalizm pracowników. Może 
być i taka sytuacja, że producent będzie pakował 
wyroby pod marką dystrybutora. Dla przykładu, 
producent marchwi, może je pakować w torebki z 
logo lokalnej sieci dystrybucyjnej. W tym przy-
padku, poza jakością wyrobów, istotne będzie po-
zycjonowanie marki w sklepach z daną siecią dys-
trybucyjną.  

Pozycjonowanie własnej marki wymaga skupie-
nia uwagi na komunikowaniu korzyści istotnych 
dla wybranego segmentu rynkowego. Przywołany 
przykład producenta jajek może dotyczyć dowo-
żenia do domu, pokazania procesu produkcji, od-
wołania do tradycji, ekologii, gospodarki zrówno-
ważonej, szacunku dla zwierząt itp. Celem pozy-
cjonowania jest zbudowanie świadomości marki 
oraz korzyści, które ona oferuje, w umyśle klienta. 

 

Wartości oferowane przez markę 

 
Budowanie silnej pozycji marki na rynku wy-

maga stworzenia oraz systematycznego działania 
na wielu polach. Jednym z nich są wartości, które 
oferuje marka. Wiele z nich wiąże się z omówio-
nymi wcześniej kwestiami pozycjonowania. W 
tym przypadku, właściciel marki powinien odpo-
wiedzieć sobie na pytanie, dlaczego klienci mają 
wybierać jego ofertę? Jeśli uzna, że najważniej-
szym kryterium wyboru jest niska cena, wówczas 
na tym powinien skupiać swoje działania. Ta stra-
tegia, codziennie niskiej ceny, należy już do prze-
szłości. Coraz większa liczba podmiotów poszu-
kuje wartości, które będą miały znaczenie dla 
klienta. Wówczas, budowanie pozycji marki opie-
ra się na korzyściach. Tesco, które komunikowa-
ło: „Dużo, tanio, Tesco”, zmieniło slogan na: „Te-
sco. Dla Ciebie, dla rodziny”. Lidl odszedł od ha-
sła „Lidl jest tani” na rzecz „Lidl. Mądry wybór”. 
Szwedzka firma budowlana Skanska, opiera swoje 

działania na wartości „pięć zero” – zero strat, ze-
ro usterek, zero wypadków, zero naruszeń etyki, 
zero naruszeń środowiska. Podane przykłady 
mogą być inspiracją do poszukiwania wartości, 
które będzie oferowała marka danego gospodar-
stwa rolnego. Znalezienie tego, co ma znaczenie 
dla klienta będzie kluczowe dla postrzegania 
marki. Jest to złożona kwestia, wymagająca 
uważnego obserwowania potrzeb klientów, a 
szczególnie tzw. potrzeb niejawnych. Zaoferowa-
nie wartości związanej z zaspokojeniem tych po-
trzeb może przesądzać o przywiązaniu klientów 
do marki. Kłopoty klientów z konsumowaniem 
silnie skrystalizowanego miodu doprowadziły do 
powstania technologii miodów kremowanych, 
które są łatwiejsze do rozsmarowania na chlebie. 
Skuteczność budowania pozycji marki wiąże się 
tak z jej tworzeniem jak również komunikowa-
niem, a także dostarczaniem wartości. Producent 
ziół powinien dbać o jakość swoich produktów. 
Jednakże powinien także komunikować klientom, 
jakie właściwości posiadają poszczególne zioła, 
jakie zawierają składniki, w jakim zakresie służą 
zdrowiu klientów itp. Marka nie może się ograni-
czać jedynie do oferowania wartości. Powinna je 
także odpowiednio skutecznie komunikować. 
Powinna również zadbać o to, aby wartość, we 
właściwy sposób dotarła do klienta. W tym przy-
padku będzie to związane z działaniami własny-
mi (dowóz do klienta) jak również współpracą z 
dystrybutorem (ułożenie na półce, jakość).W 
niektórych przypadkach ważne będzie wspieranie 
konsumenta w korzystaniu z wartości. Wspo-
mniany producent ziół może je oferować w 
szklanych opakowaniach, które gwarantują wła-
ściwe przechowywanie, a jednocześnie działają 
na zmysł wzroku. 

 

Lokalizacja wirtualna marki 
 
W dobie nowych technologii, które zdomino-

wały społeczeństwa XXI wieku, obok rzeczywistej 
lokalizacji gospodarstwa rolnego, coraz większe 
znaczenie ma jego obecność wirtualna. Inwesty-
cją, która przełoży się na obroty, będzie zatem 
zbudowanie pozycji marki w świecie wirtualnym. 
Obok strony www, konieczne będzie także zaist-
nienie w mediach społecznościowych. Nowe ge-
neracje konsumentów poszukują informacji o 
produktach głównie w sferze wirtualnej. Kontakt 
klienta z pracownikami przedsiębiorstwa będzie 
w coraz większej liczbie przypadków kontaktem 
ostatnim, a nie pierwszym. Oznacza to, że ko-
nieczne staje się zamieszczanie wszystkich, istot-
nych dla otoczenia informacji, w sferze wirtual-
nej. Z tego względu każdy producent, gospodar-
stwo rolne, powinno rozważyć przygotowanie 
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programu budowania pozycji marki w środowi-
sku wirtualnym. Dla klientów istotne jest łatwe 
docieranie do informacji oraz wiedzy, która bę-
dzie dla nich istotna. I to wszystko, aktualne, we 
właściwej formie, powinno być w Internecie. 
Zmieniają się także preferencje dotyczące formy 
informacji. O wiele łatwiej i chętniej są przyswa-
jane informacje w formie wizualnej, a nie teksto-
wej. Umieszczanie zdjęć, krótkich filmów infor-
macyjnych oraz edukacyjnych jest bardziej pożą-
dane, niż tekstów słownych, które wymagają czy-
tania. Wszystko powinno być w miarę krótkie, 
syntetyczne, czytelne i aktualne. Filmy oraz zdję-
cia powinny być wysokiej jakości. Wszystko po-
winno odpowiadać rzeczywistości. Oznacza to, że 
nie należy umieszczać informacji pochodzących 
spoza przedsiębiorstwa, których klient nie zoba-
czy w rzeczywistości (np. obce maszyny, urzą-
dzenia). Informacje oraz materiały edukacyjne 
powinny być zawsze aktualne. Klienci są zadowo-
leni, jeśli marka komunikuje się ich językiem. Z 
tego powodu konieczne jest śledzenie rozmów 
klientów w sieci, aby używać odpowiednich słów, 
bliskich klientom. Klienci oczekują szybkiej reak-
cji marki na pytania, które kierują do przedsię-
biorstwa. Są oni zainteresowani otrzymywaniem 
informacji w preferowanej przez siebie formie – 
np. Facebook, Twitter. Marka powinna także na-
tychmiast reagować na jakiekolwiek uwagi kry-
tyczne ze strony klientów. Powinna ona prowa-
dzić stały i otwarty dialog z klientami. Istotne 
jest także to, aby zmieniała się w takim tempie, w 
jakim oczekują tego klienci. W dobie globalizacji 
warte jest też rozważenie posiadania strony www 
w języku angielskim. Lepszym rozwiązaniem jest 
jej zbudowanie od razu w wersji angielskiej niż 
tłumaczenie wersji polskiej na angielską. 

 

Promocja marki 
 
Rozważając kwestię marki, dobrze jest zdawać 

sobie sprawę z różnicy między tożsamością a wi-
zerunkiem przedsiębiorstwa. Tożsamość jest de-
finiowana jako ogół działań skierowanych na 
zbudowanie pozycji marki w otoczeniu. Jest ona 
syntezą wszystkich komunikatów i zarazem prze-
konaniem przedsiębiorstwa o własnym, subiek-
tywnym postrzeganiu marki. Wizerunek jest na-
tomiast obrazem, odbiciem marki, który powstaje 
w umysłach klientów i podmiotów otoczenia. Aby 
to przedstawić jaśniej, można się odwołać do 
własnego odbicia w lustrze. Z reguły jest tak, że 
osoba, która ogląda siebie w lustrze, ocenia to 
inaczej niż inni. A zatem z punktu widzenia wła-
ściciela marki, ważna jest wiedza na temat wize-
runku. Byłoby dobrze, aby nie było zbyt dużych 
rozbieżności między tożsamością a wizerunkiem 

marki, czyli tym co właściciel marki sądzi o niej, 
a jak ją oceniają klienci. Z tego powodu gospo-
darstwo rolne powinno kontrolować, jakie są 
efekty podejmowanych przez nie działań w za-
kresie budowania pozycji marki na rynku. Co pe-
wien czas warto zebrać opinie klientów oraz 
podmiotów otoczenia, jakie efekty wizerunkowe 
przyniosą podejmowane przez gospodarstwo 
działania w zakresie budowania pozycji marki 
[Witek-Hajduk 2011]. 

Każde gospodarstwo, w dobrej wierze, podej-
muje różnorodne działania w celu promowania 
marki. Istotne jest to, aby były to działania oparte 
na zaplanowanej koncepcji. W tym celu warto 
rozważyć możliwość współpracy z podmiotem 
zewnętrznym (agencją marketingową), która po-
może przygotować spójny plan promocji marki. 
Rzecz w tym, aby stosować zasadę jednolitości, 
powtarzalności oraz konsekwencji. Marka po-
winna być zawsze tak samo prezentowana na 
wszystkich materiałach (ulotki, papier firmowy, 
samochody, gadżety itp.).W przedsiębiorstwie 
nie powinno być ani dowolności, ani przypadków 
promowaniu marki. W taki sposób przygotowany 
plan wymaga zarezerwowania funduszy na jego 
realizację. Budżet promocyjny gospodarstwa mo-
że być czynnikiem, który należy uwzględniać w 
planowaniu działań promocyjnych. Analiza sku-
teczności działania poszczególnych instrumen-
tów promocji pozwoli długofalowo na korzysta-
nie z takich, które przynoszą najlepsze efekty. 
Nie zawsze można to ustalić planując strategię 
promocji. Obserwacje rzeczywistości pozwalają 
na wprowadzanie korekt do planów.  

Reklama należy do narzędzi, które są skutecz-
ne w promocji marki. Jest to jednak środek drogi, 
stąd trzeba dokonać uważnej kalkulacji, na ile 
należy korzystać z reklamy jako instrumentu 
promocji marki. Gospodarstwa rolne działające 
lokalnie mogą korzystać z instrumentów o zasię-
gu regionalnym – prasa, radio, telewizja, ulotki. 
Internet jest w coraz szerszym zakresie wykorzy-
stywany do umieszczania reklam. Zastosowanie 
wpadającego w ucho sloganu jest skutecznym 
sposobem promocji marki. Przykładem, dobrze w 
Polsce znanym, może być slogan „cukier krzepi” 
oraz „codziennie jabłko wieczorem, a unikniesz 
kontaktu z doktorem”. Wymyślenie dobrego slo-
ganu nie jest proste, jednak warto szukać pomy-
słu. Jeśli się on rymuje, wówczas jest bardziej 
skuteczny.  

Poza reklamą, coraz bardziej skuteczna jest 
promocja bezpośrednia. Łączy się ona ze wspo-
mnianymi już mediami społecznościowymi. Jed-
nak im więcej jest Internetu, tym silniejsza jest 
potrzeba bezpośrednich spotkań. Uzasadnia to 
organizowanie eventów, wydarzeń, udział w tar-
gach, spotkaniach, gdzie możliwy będzie kontakt 
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twarzą w twarz. Najsilniejsze związki z marką to 
relacje emocjonalne. Właściciele mogą zatem za-
dbać o zorganizowanie eventu, który będzie na-
sycony różnymi wydarzeniami, uwalniającymi 
emocje. Warto pomyśleć o oryginalnych, kre-
atywnych wydarzeniach, które ujmą serca klien-
tów. Im silniejsze będą emocje, tym bliższy bę-
dzie kontakt z marką. Bezpośrednie relacje z 
marką to również kontakty z pracownikami 
przedsiębiorstwa, o czym napiszemy nieco póź-
niej. 

 

Zasady budowania pozycji marki 
 
Strategia marki wymaga systematycznego pro-

wadzenia różnorodnych działań, które warto za-
pisać w przygotowanym planie. Im wcześniej go-
spodarstwo rolne rozpocznie proces budowania 
marki, tym trwalsze będą rezultaty. Tę regułę na-
zwano zasadą pierwszeństwa. Ludzie pamięta-
ją, kto był pierwszy na księżycu, ale już nie wie-
dzą, kto był drugi. Marka powinna zatem prowa-
dzić działania w taki sposób, aby zajmować 
pierwsze miejsce w świadomości konsumentów. 
Jeśli zapyta się w Polsce kogoś na ulicy, jakiej 
marki samochód jest najbardziej bezpieczny, to 
najczęściej pojawia się w odpowiedzi Volvo. Ta 
marka, od lat 70. XX wieku komunikuje, że jest 
najbardziej bezpieczna. I konsumenci są przeko-
nani, że tak jest. Zatem gospodarstwo rolne po-
winno zrobić własny wyróżnik marki i komuni-
kować go systematycznie i konsekwentnie w oto-
czeniu.  

Odróżnianie się od konkurencji daje z reguły 
lepsze efekty niż jej naśladowanie. Jest to dość 
trudne, bowiem ludzie dość chętnie kopiują po-
mysły i działania innych. Marka Mokate, polska 
marka, nie konkuruje z Jacobsem na rynku kawy 
mielonej, ani z Nestle na rynku kaw rozpuszczal-
nych, natomiast stworzyła własny komunikat – 
lider na rynku kaw cappuccino. Większość Pola-
ków, myśląc o kawie cappuccino, ma w głowie 
kawę Mokate.  

Zaufanie do marki wzrasta, jeśli odwołuje się 
ona do swoich korzeni, do historii, do tradycji. 
Milka pokazuje fioletowe krowy pasące się na al-
pejskich łąkach. Producenci piwa także sięgają do 
korzeni browarnictwa. Gospodarstwo rolne po-
winno wybrać te elementy, które będą istotne i 
się do nich odwoływać w budowaniu pozycji 
marki. Przykładem mogą być „oscypki”, które po-
kazują tradycję produkcji mleka i wytwarzania 
tego sera.  

Jeszcze raz warto podkreślić systematyczność, 
konsekwencję, komunikację oraz harmonię w 
procesie budowania pozycji marki na rynku. Silna 
marka powoduje, że obrót może być niższy, a 

marża właściciela wyższa. Marka Porsche uzysku-
je od wielu lat najwyższe marże na rynku samo-
chodowym. Właściciele marek produktów luksu-
sowych osiągają wyższe zyski na rynku. Systema-
tycznie wzrasta popyt na produkty wysokiej jako-
ści, o silnych markach.  

Warta stosowania jest też zasada 70/30.Mówi 
ona o tym, że marka powinna być w 70% stała, a 
w 30% powinna się zmieniać. Stałość, 70%,to 
wartość, jakość, niezawodność, solidność, stałość, 
bezpieczeństwo. Natomiast zmiany powinny do-
tyczyć sloganów, czcionki, komunikatów, strony 
internetowej, aktualizacji fotografii, filmów, wy-
darzeń itp.  

I wreszcie, marka powinna przypominać o 
swoim istnieniu. Nawet Coca Cola zostałaby za-
pomniana, gdyby się systematycznie nie komuni-
kowała z otoczeniem. W czasie Świąt Bożego Na-
rodzenia pojawiają się szczególne, nasycone 
emocjami reklamy.  

Marka jest bardzo wrażliwa na sytuacje kryzy-
sowe. Wystarczy czasem jedno potknięcie, aby 
klienci odwrócili się od marki. Z tego względu 
dobrze jest z dużą starannością planować wszyst-
kie działania, aby nie doszło do sytuacji kryzyso-
wej. Nawet przy dużej staranności, może dojść do 
kryzysu. Wówczas ważne jest to, aby od razu za-
reagować, przeprosić, naprawić krzywdy, zadość-
uczynić.  

W sierpniu 2017 roku marka Tiger popełniła 
nietakt w komunikowaniu się z otoczeniem. Na-
tychmiast wycofała reklamę, przeprosiła i prze-
kazała 500 tys. zł na cele dobroczynne. Wymazy-
wanie z pamięci uczuć i emocji negatywnych nie 
jest łatwe. Dobrze jest stosować strategię promo-
cji i uważnie analizować możliwe skutki działań, 
zanim zostaną one podjęte. 

 

Pracownicy a marka 

 
Postrzeganie marki oraz budowanie jej rynko-

wej pozycji jest także skorelowane z zachowania-
mi pracowników. Można się na wstępie odwołać 
do tezy, że marki, które są kochane przez pracow-
ników, są także kochane przez klientów [Mlodi-
now 2016]. Wysoka kultura organizacyjna przed-
siębiorstwa sprzyja budowaniu silnej pozycji marki 
na rynku [De Chernatony 2003]. Strategia pozy-
cjonowania marki Starbucks bazuje przede 
wszystkim na profesjonalizmie zachowań pracow-
ników, którzy podają kawę klientom. Z tej marki 
można także przejąć dostosowanie oferty do klien-
ta. Otóż sprzedawca pisze na kartce imię klienta 
(np. Ania), dostosowując tym samym markę do 
pojedynczego klienta. Ludzie wysoko sobie cenią 
bezpośrednie, szczere, serdeczne, pogłębione kon-
takty z pracownikami gospodarstwa. To właśnie 
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kwalifikacje pracowników wpływają na postrzega-
nie marki. Przede wszystkim powinni być oni 
przekonani do wartości oferowanych przez markę, 
być do niej przywiązani. Wiadomo, że klienci wie-
rzą w to co widzą. A zatem od słów ważniejsze są 
gesty, mikro-ekspresja twarzy, mowa ciała, kon-
takt wzrokowy itp. Ludzie dobrze się czują w to-
warzystwie osób spełnionych, zadowolonych, 
uprzejmych, optymistycznych. Właściwie postrze-
gane i odbierane są zachowania naturalne. Ozna-
cza to konieczność inwestowania w pracowników, 
aby mieli oni życie szczęśliwe, udane, spełnione. 
Ułatwia to wówczas budowanie silnych, emocjo-
nalnych, autentycznych relacji z klientami. Istotne 
znaczenie ma też komunikacja werbalna, a zatem 
brzmienie głosu, właściwie dobrane słowa, akcent, 
energia oraz komplementy. Dobrze jest, aby pra-
cownicy swoim zaangażowaniem utwierdzali 
klientów w słuszności dokonanego wyboru, czyli 
nabycia produktów pod marką gospodarstwa rol-
nego. Oczywiście ważny jest wygląd pracowników, 
ich prezencja oraz podtrzymywanie kontaktu z 
klientami już po dokonaniu sprzedaży. 

 

Wartość marki 

 
W różnych mediach podawane są informacje, 

na jakie kwoty są wyceniane najdroższe marki 
(Google, Apple, Coca Cola itp.). Uzasadnia to fakt, 
że marka również posiada swoją wartość. Budując 
własną markę, gospodarstwo rolne, jeśli nie znaj-
dzie sukcesora, może spieniężyć nie tylko posia-
dany majątek, ale także wartości niematerialne, do 
których zalicza się także markę. Istnieją różno-
rodne metody, które pozwalają na oszacowanie 
wartości marki [Mruk 2002]. Nawet, jeśli właściciel 
nie zamierza sprzedawać gospodarstwa, to może 
oszacować wartość marki i umieścić tę kwotę w 
bilansie. Prowadząc systematyczne działania na 
rzecz budowania marki, będzie widział efekty ob-
serwując zmiany w wartości marki. Jest to również 
jeden z elementów budowania pozycji marki na 
rynku. 

 
 

Podsumowanie 

 
Skuteczne budowanie pozycji marki na rynku 

wymaga systematycznie prowadzonych działań. 
Gospodarstwo rolne powinno rozważyć opraco-
wanie planu pozycjonowania marki na rynku. 
Przynosi to korzyści wszystkim uczestnikom ryn-
ku. Klienci są gotowi zaakceptować wyższą cenę 
nabywając produkty markowe, bowiem wiedzą, że 
warto to robić. Marka prezentuje jakość, 

bezpieczeństwo, stałość, powtarzalność. Produkty 
markowe uzyskują z reguły wyższe ceny na rynku. 
Tym samym właściciel marki może uzyskać wyż-
sze obroty oraz marże ze sprzedaży takich produk-
tów. Dystrybutorzy chętniej umieszczają na pół-
kach produkty markowe. Do tego, takie produkty 
są eksponowane w dobrych miejscach, a to rów-
nież wpływa na wzrost obrotów. Z uwagi na to, że 
na silnej marce korzystają wszyscy, za właściwe 
można uznać opracowanie planu pozycjonowania 
marki na rynku oraz jego systematyczne wdraża-
nie. Ważne jest to, w jaki sposób marka się pro-
muje. Nie powinny to być materiały słabej jakości. 
Ma też znaczenie, w jakim towarzystwie marka się 
pojawia. Efekt aureoli powoduje, że dobre towa-
rzystwo przenosi swój wizerunek na sąsiada. To, 
jak piękna kobieta u boku mężczyzny – sprawia, że 
jest on postrzegany lepiej. Zmienność otoczenia 
powoduje, że zawsze należy krytycznie spoglądać 
na opracowaną strategię i ją aktualizować stosow-
nie do potrzeb rynku. 
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Ways of effectively building a farm brand  
 

Summary: Each farm is different, has a different product 
offer, its own customer segment, and therefore it is im-
portant to create a unique plan for positioning its own brand 
on the market. The paper presents the rules to build a strong, 
recognizable brand in the market. There are also discussed 
details of the essence of the brand: its elements, positioning, 
value brand offering, virtual location and promotion of 
brand. 
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Czy rolnicy zyskali na zmianie sposobu ustalania stawki 

podatku rolnego? 
 
 
 

Wprowadzenie 

 
Powstanie pierwszych cywilizacji, a następnie 
organizmów państwowych wymagało utworzenia 
systemów finansowania, które pozwolą na 
utrzymanie aparatu władzy oraz wojska. Dlatego 
relatywnie wcześnie obok służebności osobistych 
pojawiły się obciążenia o charakterze 
podatkowym uiszczane początkowo w naturze, a 
następnie w pieniądzu. Systemy opodatkowania 
podlegały i w dalszym ciągu podlegają ewolucji. 
Już w starożytności przez podatki realizowane 
były cele fiskalne, gospodarcze, socjalne, 
polityczne [Gajl 1992]. Podatki są obecne również 
od samego początku w historii państwa 
polskiego. Pierwszą wzmiankę o podatkach na 
ziemiach polskich można odnaleźć w kronice 
żydowskiego podróżnika Ibrahima Ibn Jakuba z X 
w.: „A co się tyczy kraju Meszko, to jest on 
najrozleglejszy z tych krajów. Obfituje on w 
żywność, mięso, miód i rolę orną. Pobierane przez 
niego podatki stanowią odważniki handlowe. Idą 
one na żołd jego mężów” [Kowalski 1946]. 

Ewolucja sytemu podatkowego, w którym 
podstawą opodatkowania była ziemia, jest bardzo 
bogata i przebiega od dziesięciny, poprzez 
poradlne, aż po podatek gruntowy, przy czym 
danina ta zmieniała swój charakter z obciążenia 
typowo majątkowego, poprzez obciążenie o 
charakterze dochodowym w kierunku 
przychodowo-majątkowym. Obecna konstrukcja 
podatku rolnego w Polsce bazuje na założeniach 
teorii renty gruntowej, gdzie ziemia o lepszej 
jakości i lokalizacji daje właścicielowi wyższy 
dochód. Państwo przejmuje część tego dochodu 
w formie podatku. Wobec braku obowiązku 
prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów 
przez właścicieli gospodarstw rolnych 
opodatkowanie przybiera formę ryczałtu, którego 
wysokość uzależniona jest od rodzaju użytków 
rolnych, jakości ziemi, jej lokalizacji oraz cen 
produktów rolnych (żyta). W konsekwencji 
takiego mechanizmu właściciele ziemi o lepszej 

jakości i korzystniejszej lokalizacji płacą wyższe 
stawki podatku niż właściciele gruntów mniej 
urodzajnych o peryferyjnym położeniu.  

Celem opracowania była próba odpowiedzi na 
pytanie, czy korzystna dla rolników była zmiana 
w sposobie ustalania średniej ceny żyta dla celów 
podatkowych, która została wprowadzona 1 
października 2013 r. oraz ocena zróżnicowania 
stawek podatku rolnego na obszarze 
województwa małopolskiego w 2014 r.  

Uzależnienie wymiaru podatku rolnego od cen 
płodów rolnych, a w szczególności od ceny 
tracącego obecnie na znaczeniu gospodarczym 
żyta budzi wątpliwości coraz liczniejszej grupy 
praktyków gospodarczych i samorządowców 
[Podstawka 2005, Felis 2015]. Interesy polityków i 
rolników są w tej kwestii jednak na ogół 
sprzeczne. Obydwie te grupy skłaniają się jednak 
do rozwiązań ograniczających wahania stawek 
podatkowych. 

 

Cena żyta jako podstawa naliczania podatku 
rolnego 

 
Przez wiele wieków jedną z podstawowych ro-

ślin uprawianych na ziemiach polskich było żyto, 
które znalazło tu bardzo dobre warunki klima-
tyczno-glebowe. Również współcześnie pomimo 
zmniejszenia znaczenia gospodarczego tej rośli-
ny, wciąż zajmuje ona ważne miejsce w struktu-
rze zasiewów. W 1980 roku powierzchnia uprawy 
żyta w Polsce wynosiła ponad 3 mln ha, obecnie 
kształtuje się na poziomie około 0,7 mln ha 
[Rocznik statystyczny rolnictwa 2016]. Mimo to 
Polska wytwarzając około 20% światowej produk-
cji tego zboża plasuje się, w zależności od prze-
biegu warunków pogodowych w danym roku, na 
drugim lub trzecim miejscu wśród  jego najwięk-
szych producentów. Zmniejszenie znaczenia żyta 
jako zboża chlebowego wynika m.in. ze zmiany 
preferencji konsumentów i technologii wypieku 
chleba. W żywieniu zwierząt za bardziej warto-
ściowe uważane są pozostałe zboża, w tym mają-
ce podobne wymagania klimatyczno-glebowe 
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pszenżyto. Coraz częściej podnoszone są zatem 
opinie, że oparcie wysokości stawek podatku rol-
nego na wskaźnikach budowanych w oparciu o 
średnią cenę żyta jest rozwiązaniem archaicz-
nym.  

Według wielokrotnie nowelizowanej ustawy o 
podatku rolnym z 15 listopada 1984 r. [Dz.U. 
1984.52.268] danina ta obliczana jest jako rów-
nowartość pieniężna 2,5 dt żyta za 1 ha przelicze-
niowy użytków rolnych wchodzących w skład go-
spodarstwa rolnego i równowartość pieniężna 5 
dt żyta za 1 ha użytków rolnych pozostających 
poza gospodarstwami rolnymi. W przypadku, gdy 
działki funkcjonujące w ewidencji gruntów i bu-
dynków jako użytki rolne są wykorzystywane dla 
celów pozarolniczej działalności gospodarczej, 
podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieru-
chomości. 

Ceny płodów rolnych podlegają jednak okre-
sowym wahaniom. Średnie ceny żyta na początku 
XXI wieku w Polsce oscylowały w granicach od 
niespełna 30 zł w 2005 r. do około 75 zł w roku 
2012 za dt. Wysokie ceny zbóż obserwowane w 
latach 2007 oraz 2011 i 2012 (ryc. 1) spowodowały 
wzrost obciążeń podatkowych i niezadowolenie 
rolników. Warto zauważyć, że niestabilna polity-
ka podatkowa wpływa niekorzystnie na planowa-
nie i zarządzanie produkcją [Prus, Wawrzyniak 
2008]. Szczególnie uciążliwy dla rolników, bu-
dząc niejednokrotnie ich sprzeciw, okazał się 
wzrost wymiaru podatku rolnego jaki nastąpił w 
2012 r. Wówczas to stawki podatku rolnego, 
zgodnie z zapisami ustawy będące następstwem 
wzrostu cen zbóż, w tym żyta w 2011 r. wzrosły o 
97% w układzie rok do roku. Podobne stawki 

utrzymały się w roku kolejnym. Analiza średnich 
cen żyta wskazuje, że do 2012 r. różnice pomiędzy 
średnią ceną żyta w danym roku a średnia ceną 
żyta z trzech pierwszych kwartałów były relatyw-
nie niewielkie (ryc. 1). Zmiana zasad obliczania 
ceny stanowiącej podstawę naliczania podatku 
rolnego w kolejnym roku polegająca na wydłuże-
niu okresu referencyjnego z trzech do jedenastu 
kwartałów nie tylko ograniczyła wahania wysoko-
ści podatku, ale również w sytuacji spadających 
cen zbóż działała niekorzystnie na sytuację rolni-
ków. W warunkach spadających cen zbóż po  
2012 r. wprowadzenie wydłużenia okresu referen-
cyjnego do jedenastu kwartałów spowodowało 
uwzględnienie w obliczeniach wysokich cen z lat 
2011-2012, kiedy to ceny były bardzo wysokie. W 
konsekwencji zmian średnia cena żyta służąca do 
naliczania podatku rolnego była wyższa niż przy 
3-kwartałowym okresie referencyjnym. Zmiana, 
pomimo iż wprowadzona m.in. na życzenie rol-
ników, okazała się dla nich niekorzystna. Roz-
wiązania te będą korzystne dla rolników dopiero 
w sytuacji, gdy ceny zbóż zaczną rosnąć, wówczas 
wzrost wskaźnika średniej ceny stanowiącej pod-
stawę naliczania podatku rolnego będzie wolniej-
szy niż wzrost cen żyta na rynku. 

 

Zróżnicowanie stawek podatku rolnego 

 
Polityka podatkowa gmin należy do najistot-

niejszych działań w zakresie pozyskiwania do-
chodów własnych umożliwiających finansowanie 
ustawowych zadań samorządu. W dobie kryzysu 
znaczenie właściwie prowadzonej polityki 
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podatkowej wzrasta z uwagi na ograniczone moż-
liwości kreowania innych źródeł dochodu [Satoła 
2015]. 

W sytuacji wzrostu cen zbóż zwiększają się nie 
tylko przychody rolników, ale rosną również kosz-
ty nabywanych pasz oraz stawki podatku rolnego. 
Rolnicy niejednokrotnie winą za zaistniałą sytu-
ację obciążali lokalnych polityków (władze samo-
rządowe), sadząc, że wzrost wysokości podatku 
rolnego jest wynikiem ich decyzji. Opinie takie nie 
są jednak w pełni uzasadnione. Choć zgodnie z 
zapisami ustawy o podatku rolnym, rady gmin są 
uprawnione do obniżenia ceny żyta przyjmowanej 
jako podstawa obliczania podatku rolnego na ob-
szarze gminy. Ma to jednak dla gminy dwojakie 
konsekwencje, po pierwsze ograniczone zostają 
wówczas wpływy z podatku rolnego, a po drugie 
obniżeniu może ulec wysokość subwencji uzyski-
wanych z budżetu państwa. Dlatego rady gmin, 
nie mając obowiązku regulowania wysokości tego 
podatku i nie chcąc negatywnie wpływać na wyso-
kość dochodów budżetowych, bardzo często pozo-
stają bierne w tym zakresie przyjmując rozumo-
wanie, że wyższe ceny płodów rolnych sprzyjają 
uzyskiwaniu wyższych dochodów przez rolników. 
Natomiast gwałtowne wahania cen zbóż, a w 
szczególności obniżki cen żyta utrudniają wła-
dzom samorządowym długoterminowe planowa-
nie dochodów i wydatków budżetowych. Jest to 
szczególnie ważne dla gmin wiejskich, dla których 
dochody z tytułu podatku rolnego stanowią na 
ogół od kilku do nawet kilkunastu procent docho-
dów [Wojewodzic 2009, Gruziel 2014, Czempas 
2016].  

Bardzo trudno jednoznacznie wskazać motywy, 
jakimi kierują się radni gminni w swoich decyzjach 
w ramach polityki podatkowej. Nie ulega wątpliwo-
ści, iż bardzo ważną rolę w tej kwestii pełnią lokalni 
liderzy oraz lokalne lobby rolnicze, którzy potrafią 
wymóc na władzach lokalnych podjęcie działań ma-
jących na celu stabilizację wysokości stawek podat-
ku rolnego. Średnia cena żyta, jaką podał prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z 
dnia 18 października 2013 r. obliczona została na 
podstawie cen z jedenastu kwartałów i wynosiła 
69,28 zł za dt. Cena ta stanowiła podstawę nalicza-
nia podatku w 2014 r. Część rad gmin nauczona 
jednak doświadczeniami z poprzednich lat zdecy-
dowała się na obniżenie tego wskaźnika, aby unik-
nąć napięć w lokalnej społeczności i przygotować 
dobrą atmosferę przed zbliżającymi się wyborami 
samorządowymi w 2014 r.  

Przeprowadzone analizy wykazały, że stawkę 
podatku rolnego wynikającą z komunikatu GUS 
zastosowało w 2014 r. 54,4% gmin województwa 
małopolskiego. W pozostałych jednostkach 

terytorialnych rady gmin zdecydowały się na obni-
żenie średniej ceny żyta stanowiącej podstawę na-
liczania podatku, w tym 4 gminy zastosowały 
stawki poniżej 40 zł/dt, kolejnych 29,7% gmin ce-
ny z przedziału 40,00 do 59,99 zł. Na relatywnie 
niewielką obniżkę, stosując ceny z zakresu 60,00 
do 68,00 zł/dt zdecydowało się 13,7% samorządów. 
Jak wykazały badania Wójcikowskiej [2017] na ob-
niżanie stawek podatku rolnego w 2014 r. decydo-
wały się głównie jednostki terytorialne zlokalizo-
wane w północnej i północnowschodniej części 
województwa małopolskiego, m.in. w powiatach 
miechowskim, proszowickim, bocheńskim, brze-
skim, tarnowskim i dąbrowskim. Są to obszary, 
gdzie rolnictwo znajduje relatywnie dobre warunki 
przyrodnicze do produkcji polowej i jednocześnie 
– jak należy przypuszczać biorąc pod uwagę rolni-
czy charakter tych subregionów – większy jest 
wpływ rolników na decyzje podejmowane przez 
lokalne samorządy. Jednocześnie występuje słaba 
ujemna zależność korelacyjna pomiędzy przydat-
nością danego obszaru do produkcji rolnej 
(wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni pro-
dukcyjnej) a wysokością stawek podatku rolnego 
(rxy= -0,40), co wskazuje jakoby wyższe stawki po-
datku obowiązywały w gminach o gorszych wa-
runkach przyrodniczych do produkcji rolnej. Jest 
to jednak wniosek pozorny, gdyż w gminach zlo-
kalizowanych w paśmie Karpat polskich funkcjo-
nują ustawowe obniżenia i zwolnienia podatku, tj.: 
– zwolnienie od podatku powszechnych na tym 

obszarze użytków rolnych klasy V, VI i VIz oraz 
gruntów zadrzewionych i zakrzewionych usta-
nowionych na użytkach rolnych; 

– obniżenie o 30% wymiaru podatku dla gruntów 
klas I, II, IIIa, III i IIIb, a o 60% dla gruntów 
klas IVa, IV i IVb w miejscowościach zakwalifi-
kowanych jako obszary górskie i podgórskie1. 

Niższe wartości współczynników służących do 
zamiany hektarów fizycznych na hektary przeli-
czeniowe w gminach o niekorzystnych uwarunko-
waniach przyrodniczych do produkcji rolnej, w 
połączeniu z systemem ulg i zwolnień powodują, 
że pomimo obowiązywania maksymalnej stawki 
podatku w obciążenia podatkowe dla właścicieli 
ziemi rolniczej są relatywnie mało uciążliwe. 

 

Podsumowanie 

 
Obecne rozwiązania w zakresie podatku rolne-

go w Polsce są krytykowane zarówno przez płatni-
ków podatku (rolników), jak również przez polity-
ków lokalnych dysponujących dochodami gmin z 
tego tytułu. Nadane radom gmin uprawnienia w 
zakresie modyfikowania wymiaru podatku 

________________________________ 
1 

Za miejscowości położone na terenach podgórskich i górskich uważa się miejscowości, w których co najmniej 50% użytków 
rolnych jest położonych powyżej 350 m nad poziomem morza. Wykaz tych miejscowości w danym województwie ustala sejmik 
województwa 
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różnicują znacznie sytuację podatników w p
szczególnych jednostkach terytorialnych. Danina 
ta, mimo iż w swej konstrukcji opar
ty gruntowej, w dużej mierze nie sprzyja już obe
nie wyrównywaniu dochodów z ziemi, o czym 
świadczą m.in. relatywnie niskie stawki podatku w 
gminach o dogodnych warunkach do produkcji 
rolnej powiatów miechowskiego i proszowickiego, 
a wysokie w gminach Pogórza Karpackiego. Dzięki 
wydłużeniu okresu referencyjnego przy obliczaniu 
średniej ceny żyta ograniczone zostały wahania 
stawek podatkowych co do zasady należy uznać za 
słuszne, jednak moment (rok), w którym zostało 
to wprowadzone spowodował, że jak dotychczas 
zmianę tą należy uznać za niekorzystną dla roln
ków. Jednocześnie niezbędne jest odejście od 
przestarzałej już konstrukcji podatku wiążącej j
go wymiar z ceną żyta, którego znaczenie gosp
darcze systematycznie spada. 
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to a considerable variation in the situation of taxpayers, as 
nearly half of the districts reduce agricultural tax rates. In 2014, 
the rates of agricultural tax were lowered primarily by districts 

more favorable natural conditions for agricultural pro-
duction, located in the north and north-eastern part of the 
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żyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego 
przez działanie w sposób oznaczony, w szczegól-
ności przez wniesienie wkładów. Spółka cywilna 
jest umową zobowiązującą do wspólnego działa-
nia w określonym celu, którym może być wyłącz-
nie cel gospodarczy, np. działalność gospodarcza 
lub każdy inny cel, który nie ma charakteru cha-
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rytatywnego. Spółka cywilna jest jednostką orga-
nizacyjną w pewnym zakresie wyodrębnioną or-
ganizacyjnie, majątkowo i prawnie od wspólni-
ków. Jednak charakter tego wyodrębnienia nie 
powoduje wcale, że spółka cywilna posiada zdol-
ność prawną. W konsekwencji spółka cywilna 
stanowi jedynie stosunek umowny łączący od-
rębne podmioty prawa (wspólników), natomiast 
spółka cywilna nie może posiadać żadnych praw i 
obowiązków [Flaga-Gieruszyńska 2017]. Dotyczy 
to także zobowiązań i praw powstających w 
związku ze stosunkiem pracy. Co prawda art. 3 
KP określa, że pracodawcą może być także jed-
nostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej, jednak od 2014 r. zgodnie z orzecznic-
twem Sądu Najwyższego przyjmuje się, że to nie 
spółka cywilna jest pracodawcą, ale wspólnicy 
spółki cywilnej tworzą „zbiorowego” pracodawcę 
[SN 2014]. Pogląd ten został podzielony także w 
najnowszym orzecznictwie (SN 2017]. Wszystkie 
nabywane prawa i zaciągane zobowiązania w 
trakcie funkcjonowania spółki cywilnej są pra-
wami i obowiązkami wspólnymi wspólników [Je-
zioro 2017]. Co prawda KC mówi o prawach i 
obowiązkach spółki, o majątku spółki cywilnej, 
udziale wspólnika w majątku spółki cywilnej, to 
jest to jedynie skrót myślowy. Na przykład, jeżeli 
wspólnicy spółki cywilnej nabędą samochód, to w 
dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciele 
zostaną wpisani wszyscy wspólnicy spółki cywil-
nej, a nie sama spółka.  Z drugiej strony brak 
zdolności prawnej spółki cywilnej oznacza na 
gruncie przepisów procesowych, że stroną postę-
powania są wspólnicy, a nie sama spółka [Poldeś 
2015]. 
 Spółka cywilna powstaje w momencie zawar-
cia umowy (art. 860, ust. 1, KC). Wspólnikiem 
może być każdy podmiot prawa (art. 1, 33, 331 
KC).  Umowa SC może zostać zawarta w dowol-
nej formie, także ustnie. Jednak zgodnie z art. 
860 ust. 2 KC „umowa spółki powinna być 
stwierdzona pismem”. Forma pisemna została 
zdefiniowana w art. 78 KC. Do jej zachowania 
„wystarczy” spełnienie trzech warunków:  
(1) istnienie dokumentu, który jest definiowany 

jako nośnik informacji umożliwiający zapo-
znanie się z jej treścią (art. 773 KC);  

(2) oświadczenie woli – czyli wola osoby, z którą 
mają być związane skutki prawne (art. 60 KC) 
– w przypadku spółki cywilnej chodzi o 
„chęć” bycia wspólnikiem spółki cywilnej;  

(3) własnoręczny podpis złożony pod treścią 
oświadczenia – użyty w art. 78 KC termin 
„własnoręczny”, czyli pozwalający na ustale-
nie osoby, która go złożyła. W kontekście 
powyższego, bez znaczenia jest jaką częścią 
ciała podpis został złożony, np. może to być 
długopis włożony pomiędzy palce u nogi. 

Podpis powinien obejmować imię i nazwisko, 
lub też przynajmniej akronim imienia i pełne 
nazwisko (dopuszczalne jest także posługi-
wanie się pseudonimem, o ile jest on zwycza-
jowo używany przez składającego podpis) 
oraz podpis ten powinien być względnie czy-
telny. Z ostrożności procesowej można przy 
podpisywaniu umowy porównać podobień-
stwo tego podpisu z podpisami widniejącymi 
na innych dokumentach (np. w dowodzie 
osobistym).  

 Niezachowanie formy pisemnej nie skutkuje 
nieważnością umowy, ale „jedynie” powoduje 
utrudnienia dowodowe na okoliczność zawarcia 
umowy i jej treści (art. 860 ust. 2 w zw. z art. 74 
KC). Jeżeli dojdzie do sporu między wspólnikami, 
np. co do wysokości ich udziału w zyskach lub 
stratach, to udowodnienie treści umowy w tym 
zakresie może nastąpić przy użyciu wszystkich 
środków dowodowych z wyjątkiem: przesłucha-
nia stron i przesłuchania świadków (art. 74 KC).  
W praktyce będzie to zatem bardzo utrudnione.  

W pewnych przypadkach ważność umowy SC 
wymaga zachowania szczególnej formy. Ma to 
miejsce wtedy, gdy do majątku spółki wnoszone 
jest prawo, którego przeniesienie (transfer) wy-
maga zachowania szczególnej formy. Zatem nale-
ży odszukać przepisy, jakie regulują transfer da-
nego prawa i w tej samej formie zawrzeć umowę 
SC. Na przykład: wspólnik A zobowiązał się, że 
wniesie własność nieruchomości. Ponieważ zgod-
nie z art. 158 KC zobowiązanie do przeniesie wła-
sności nieruchomości wymaga zachowania formy 
aktu notarialnego, to w takiej samej formie musi 
koniecznie zostać zawarta umowy spółki. W prze-
ciwnym razie umowy SC będzie nieważna. 

Majątek spółki tworzą wszystkie prawa i rze-
czy, które nabywają wspólnicy w trakcie funkcjo-
nowania spółki oraz wniesione przez wspólnika 
wkłady. Warto podkreślić, że każdy wspólnik ma 
obowiązek współdziałać w dążeniu do osiągnięcia 
wspólnego celu, ale wniesienie wkładu obciąża 
tylko tych wspólników, którzy się do tego zobo-
wiązali.  Przedmiotem wkładu może być dowolne 
dobro prawne (Art. 861 KC - rzecz, maszyny, pa-
tenty, prawo najmu, pieniądze), które w ocenie 
wspólników może być przydatne dla osiągnięcia 
wspólnego celu [Sójka 2016]. 
 Sposób wniesienia wkładu zależy od tego 
czy wkład wnoszony jest na własność, czy w uży-
wanie (art. 862 KC). Jeżeli wkład wnoszony jest 
na własność, to do wykonania tego obowiązku 
stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży – 
chodzi o przepisy dotyczące przejścia ryzyka 
zniszczenia lub traty wkładu (art. 544, 548 KC) 
oraz wad wkładu (art. 556 i nast. KC). Jeżeli na-
tomiast wkład wnoszony jest w używanie, to sto-
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suje się odpowiednio przepisy o najmie (prak-
tycznie chodzi o art. 662 KC oraz art. 664 KC). 
 Jak wcześniej wspomniano majątek spółki cy-
wilnej stanowi współwłasność wspólników – defi-
nicję współwłasności zawiera  art. 195 KC. 
Współwłasność to sytuacja, kiedy własność rze-
czy (dla SC „majątek”) niepodzielnie przysługuje 
kilku podmiotom. W przypadku SC jest to 
współwłasność łączna, która charakteryzuje się 
tym, że  zgodnie z art. 863 KC:  
(1) żaden ze wspólników nie ma fizycznie wydzie-

lonej części majątku wspólnego – udział w 
majątku ma charakter tzw. ułamku idealnego, 
tzn. stanowi zbiór uprawnień do majątku 
wspólnego, np. prawo do udziału w zyskach 
oraz do współdecydowania o całym majątku, 
czyli zarządzania nim;  

(2) tak długo jak istnieje spółka żaden ze wspól-
ników: 

a) nie może rozporządzać swoim udziałem, np. 
nie może zbyć udziału osobie trzeciej chyba, 
że zgodzą się na to wszyscy wspólnicy; poza 
tym w umowie spółki można zastrzec, że na 
miejsce zmarłego wspólnika wejdą jego 
spadkobiercy (art. 872 KC);  

b) nie może domagać się podziału majątku 
wspólnego, np. podziału pieniędzy zgroma-
dzonych na koncie spółki; 

c) powyższe oznacza także, że nie można żądać 
wypłaty udziału zysków (art. 868 KC) – wy-
płaty zysku można żądać dopiero po rozwią-
zaniu spółki;  

 Jeżeli spółka jest zawarta przynajmniej na 
jeden rok, to wypłaty można żądać na koniec 
roku obrotowego. Rok obrotowy to przyjęte 
przez wspólników kolejne 12 miesięcy (za-
zwyczaj pokrywa się on z rokiem kalenda-
rzowym), czyli w dniu 31 grudnia. 

 Należy jednak podkreślić, że przepisy nie po-
zwalają żadnemu wspólnikowi jednostronnie 
wymusić na pozostałych wspólnikach podziału 
majątku wspólnego, także wypłaty zysku. Jeżeli 
jednak wszyscy wspólnicy na to się zdecydują 
(podejmą stosowną uchwałę), to taki podział i 
wypłata będą możliwe [Podleś, Siwik 2015]. 
 Jeżeli chodzi o uczestnictwo w zyskach i 
stratach, to zgodnie z art. 867 KC w umowie SC 
można je określić w dowolny sposób. Obowiązują 
dwa zakazy:  
(1) nie wolno żadnego wspólnika wykluczyć z 

prawa do zysku; oraz  
(2) nie wolno zwolnić wszystkich wspólników od 

udziału w stratach.  
Przyjęto domniemanie, że określenie udziału w 
zyskach jest miarodajne dla udziału stratach – ale 
te dwie wielkości mogą być różne. Jeżeli z umowy 
SC nie wynika nic innego, to udziały w zyskach są 
równe [Jezioro 2017]. Każdy wspólnik ponosi 

względem wierzyciela odpowiedzialność solidar-
ną (art. 864 KC).  Zgodnie z art. 366 KC oznacza 
to, że wierzyciel może żądać całości lub części 
świadczenia od wszystkich wspólników łącznie, 
od kilku z nich lub od każdego z osobna.  Każdy 
ze wspólników ponosi więc odpowiedzialność za 
całość długu spółki, a nie pro rata. Na przykład: 
bank udzielił wspólnikom SC kredytu w wysokości 
100. Umowa spółki odpowiedzialność za zobowią-
zania określała w następujący sposób: A – 50%, B 
– 25%, C – 0%, D – 25%. Bank może zwrócić się o 
zwrot całości kredytu od każdego ze wspólników, 
także wspólnika C! Jeżeli wspólnik C spełni świad-
czenie na rzecz banku, to będzie mógł dochodzić 
od pozostałych wspólników zwrotów od pozosta-
łych zgodnie z ich „udziałami” w zobowiązaniach 
(art. 376 KC). Jeżeli całość kredytu spełniłby A, to 
może żądać zwrotów tylko od B i D, ale już nie od 
C, który został w umowie zwolniony z udziału w 
zobowiązaniach. 
 Jeśli chodzi o prawa wspólników, to każdy z 
nich ma prawo do prowadzenia spraw spółki, czy-
li podejmowania zarządczych decyzji dotyczą-
cych majątku lub przyszłości spółki, np. decyzji o 
zatrudnieniu w przyszłości nowego pracownika 
oraz jej reprezentowania w stosunkach z osobami 
trzecimi, tj. ma prawo do zawierania w imieniu 
spółki, np. wiążącej umowy o pracę. O ile umowa 
SC lub uchwała nie stanowią inaczej, każdy 
wspólnik może reprezentować spółkę w takim 
zakresie, w jakim ma prawo prowadzić jej sprawy 
(art. 866 KC) [Jezioro 2017]. Innymi słowy może 
dokonywać wszystkich zwykłych czynności spół-
ki, czyli takich, które z punktu widzenia zasady 
prawidłowej gospodarki są konieczne do „co-
dziennego” funkcjonowania spółki. Jeżeli przed 
zakończeniem takiej czynności (np. w trakcie ne-
gocjacji, ale przed zawarcia umowy) inny wspól-
nik zgłosi sprzeciw, należy powstrzymać się z jej 
dokonaniem. Jeżeli działający wspólnik, mimo 
sprzeciwu, zawrze umowę, to jest ona ważna pod 
warunkiem, że kontrahent działającego wspólni-
ka o sprzeciwie nie wiedział. Jeżeli wiedział o 
sprzeciwie, czynność jest nieważna. Działający 
wbrew sprzeciwowi wspólnik naraża się na od-
powiedzialność odszkodowawczą względem po-
zostałych wspólników za naruszenie umowy SC 
oraz działanie wbrew jej interesowi. 
 Sposób podejmowania uchwał w SC reguluje 
umowa spółki. W przypadku braku jej postano-
wień uchwały wymagają zgody wszystkich wspól-
ników. 
 Zakończenie funkcjonowania spółki następuje 
albo wskutek jej rozwiązania – wtedy przestaje 
ona istnieć względem wszystkich wspólników 
albo poprzez wypowiedzenie udziału w spółce – 
wtedy wspólnikiem przestaje być tylko osoba wy-
powiadająca swój udział. Rozwiązanie następuje 
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albo przez zawarcie umowy przez wszystkich 
wspólników w przedmiocie rozwiązaniu spółki 
(jest to umowa odwrotna do umowy zawiązującej 
spółkę) albo na skutek decyzji sądu (art. 874 ust. 
1 KC). Ponadto ogłoszenie upadłości jednego 
wspólnika powoduje rozwiązanie spółki wzglę-
dem wszystkich (art. 874 ust. 2 KC) [Podleś, Si-
wik 2015]. 
 Wypowiedzenie przez wspólnika udziału w SC 
zawartej na czas określony nie jest możliwe – 
chyba, że wystąpią ważne podwody (art. 869 ust. 
2 KC), np. niepełnosprawność spowodowana wy-
padkiem. Natomiast w SC zawartych na czas nie-
określony wspólnik może zawsze wypowiedzieć 
swój udział na trzy miesiące naprzód, na koniec 
roku obrachunkowego (art. 869 ust. 1 KC). Przy-
kłady: (1) jeżeli A złożył wypowiedzenie 01.05.2017, 
to przestanie być wspólnikiem 31.12.2017;(2) jeżeli 
A złożył wypowiedzenie 01.10.2017, to przestanie 
być wspólnikiem 31.12.2018; aby przestać być 
wspólnikiem w tym samym roku, należy złożyć 
wypowiedzenie najpóźniej do 30.09 tego roku. 
Jednocześnie miarodajna jest data doręczenia 
wypowiedzenia spółce, a nie nadania (art. 61 KC). 
W warunkach opisanych w art. 870 KC udział 
wspólnika może wypowiedzieć także jego osobi-
sty wierzyciel.  
 Występującemu ze spółki wspólnikowi zwraca 
się przedmiot wniesionego wkładu, tzn.: (a) rze-
czy, które wniósł do SC do używania; (b) wypłaca 
się w pieniądzu wartość, jeżeli wniósł wkład na 
własności. Wartość wkładu wynika z postanowień 
umowy SC, a w braku takiego oznaczenia – nale-
ży ustalić wartość na dzień wniesienia wkładu. 
Występujący wspólnik nie może jednak żądać 
wynagrodzenia na rzecz SC oraz za zużycie rze-
czy w używanie (art. 870 ust. 1 KC). Ponadto wy-
stępujący wspólnik otrzymuje odpowiadającą je-
go udziałowi w zyskach tę część majątku SC, któ-
ra pozostaje po odliczeniu:  
(1) wartości wkładów pozostałych wspólników,  
(2) zobowiązań spółki,  
(3) wartości wkładów wszystkich wspólników, 

jaka odpowiada stosunkowi, w którym wystę-
pujący wspólnik uczestniczył w zyskach spół-
ki (art. 871 KC). Jeżeli jest to wartość ujemna, 
to wspólnik zobowiązany jest do dopłaty 
[Sójka 2016]. 

 Tak samo wygląda rozliczenie w przypadku 
rozwiązania spółki (art. 875 KC) – z tym zastrze-
żeniem, że od momentu rozwiązania SC współ-
własność łączna przekształca się we współwła-
sność w częściach ułamkowych. Nie wchodząc w 
szczegóły, warto tylko zwrócić uwagę na dwa 
aspekty:  

– zmienia się sposób podejmowania decyzji 
dotyczących majątku wspólnego (obo-
wiązują art. 199-203 KC);  

– każdy były wspólnik posiada ułamek w 
majątku wspólnym, którym może swo-
bodnie dysponować, np. sprzedać bez 
zgody pozostałych (art. 198 KC).  

Ciągle jednak jest to ułamek idealny (zob. powy-
żej), a nie fizyczne wyodrębniona część majątku 
wspólnego [Jezioro 2017]. 
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Spółki prawa handlowego – cz. I. Spółki osobowe 
 

 
Wprowadzenie 

 
Do podmiotów prowadzących działalność gospodar-
czą należą spółki. Prawo polskie zna dwa rodzaje 
spółek, spółkę cywilną, dla której podstawowym źró-
dłem prawa jest Ustawa kodeks cywilny (KC) oraz 
spółki prawa handlowego uregulowane przez Ustawę 
kodeks spółek handlowych (KSH). 

Na wstępie podkreślić należy, że zgodnie z pra-
wem polskim spółka cywilna nie jest przedsiębior-
cą, a jedynie umową łączącą wspólników. Jest to in-
formacja bardzo ważna, ponieważ oznacza to, że 
spółka cywilna nie podlega obowiązkowi rejestracji. 
Status przedsiębiorcy może, ale nie musi, przysługi-
wać wspólnikom spółki cywilnej. Z kolei spółki pra-
wa handlowego mogą uzyskać status przedsiębiorcy, 
lecz pod warunkiem, że dopełnią obowiązku reje-
stracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). 

Polskie prawo handlowe zna dwa rodzaje  
spółek handlowych, a mianowicie spółki osobowe 
oraz spółki kapitałowe. Te dwie rodziny spółek róż-
nią się od siebie. Niniejszy artykuł poświęcony jest 
skrótowej charakterystyce spółek osobowych. 

Katalog spółek osobowych jest katalogiem za-
mkniętym obejmującym spółkę jawną, spółkę part-
nerską, spółkę komandytową oraz spółkę komandy-
towo-akcyjną. W literaturze podkreśla się, że najpo-
pularniejszym rodzajem spółki osobowej jest spółka 
jawna. Najmniejszą popularnością cieszy się spółka 
komandytowo-akcyjna, a to z uwagi na kwestie po-
datkowe. Konstrukcja tej spółki jest dość skompli-
kowana i dlatego nie zostanie ona przedstawiona w 
tym opracowaniu. 

Analizując zapisy ksh zauważyć można, że dla 
ustawodawcy spółka jawna to niejako podstawowy 
model spółki osobowej. Pozostałe spółki posiadają 
swoje specyficzne, opisane w ksh cechy odróżniające 
je od spółki jawnej, natomiast w kwestiach dotyczą-
cych tych spółek a nieuregulowanych w ustawie w 
sposób szczególny stosować należy przepisy dotyczą-
ce spółki jawnej. Na samym końcu tej układanki jest 
art. 2 ksh (W sprawach określonych w art. 1 § 1 nieure-
gulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwość (natura) 
stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy Kodek-
su cywilnego stosuje się odpowiednio) i to może ozna-
czać odpowiednie stosowanie przepisów kc. Rozwią-
zanie takie nosi nazwę przepisu odsyłającego. 

Cech wspólnych spółek osobowych jest bardzo 
wiele i zostaną one omówione poniżej. Cechą pod-
stawową spółek osobowych jest, jak sama nazwa 
wskazuje, czynnik osobowy. Spółki te zakładane są w 
celu realizacji przedsięwzięcia o charakterze gospo-
darczym. Z woli ustawodawcy spółki osobowe są 
jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi oso-
bowości prawnej. Oznacza to, że nie są one osobami 
prawnymi. Nawet wpis do KRS nie zmienia ich statu-
su prawnego. Mimo, że spółki te nie posiadają oso-
bowości prawnej, mają zdolność prawną, czyli mogą 
nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Brak statu-
su osoby prawnej spółek osobowych jest istotny z 
punktu widzenia obowiązku podatkowego. Podatni-
kiem podatku dochodowego nie jest spółka jako taka 
i to pomimo tego, że jest przedsiębiorcą. Płatnikami 
podatku dochodowego są wspólnicy tej spółki. Jeżeli 
wspólnikiem jest osoba fizyczna, to będzie ona mo-
gła wybrać najkorzystniejszą dla siebie formę opo-
datkowania dopuszczalną dla osób fizycznych, czyli 
podatek według skali podatkowej, podatek liniowy, 
czy podatek od przychodów ewidencjonowanych. 
Jeżeli wspólnikiem jest osoba prawna (np. zareje-
strowana spółka kapitałowa, spółdzielnia, czy przed-
siębiorstwo państwowe) to wysokość podatku zosta-
nie obliczona zgodnie z regułami, jakie dotyczą po-
datku dochodowego od osób prawnych. Jedno jest 
pewne – pieniądze, jakie przypadną wspólnikowi z 
tytułu udziału w spółce będę opodatkowane tylko 
raz. 

Czynnik osobowy widoczny jest w nazwie spółki. 
Zgodnie z KC nazwa, pod którą działa przedsiębiorca 
to jego firma. Firmy spółek osobowych obok skrótu 
wskazującego na typ spółki powinny zawierać nazwi-
ska jednego bądź kilku wspólników. 

Podmioty pragnące założyć którąkolwiek ze spół-
ek osobowych muszą w pierwszej kolejności upewnić 
się, że mogą być wspólnikami wybranej spółki oso-
bowej, a następnie związać się umową. W przypadku 
każdej spółki osobowej, umową muszą związać się 
co najmniej dwa podmioty. Podmiotami tymi są naj-
częściej osoby fizyczne, ale prawo nie zabrania, by 
wspólnikiem spółki osobowej była osoba prawna, czy 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej. Strony umowy wraz z jej zawarciem stają 
się wspólnikami spółki i wspólnie będą decydować o 
losie zawiązanego podmiotu, podejmować strate-
giczne decyzje, jak też uczestniczyć w stratach i zy-
skach spółki. 
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Wspólnicy wnoszą do spółki wkłady, które na-
stępnie stają się majątkiem spółki. Tytułem wkładu 
można wnieść do spółki rzeczy ruchome, nierucho-
mości (w takim przypadku należy pamiętać, by 
umowa była sporządzona w formie aktu notarialne-
go), ale również pracę, świadczenie usług, czy wła-
sność intelektualną. W tym miejscu warto podkre-
ślić, że wniesienie pracy czy świadczenia usług tytu-
łem wkładu nie jest w prawie polskim możliwe w 
przypadku spółek kapitałowych. 

Udział w zyskach i stratach to temat, który naj-
bardziej interesuje każdego wspólnika. Jak mówi art. 
51 § 1 ksh każdy wspólnik ma prawo do równego 
udziału w zyskach. Zasadą jest, że udział w zysku nie 
jest powiązany z wkładem, jak wspólnik wniósł do 
spółki. Analogiczne jest z udziałem w stratach spółki. 
Wspólnicy mogą dowolnie uregulować kwestię 
udziału w zyskach i stratach. Przykładowo mogą 
ustalić że udział jednego/jednych będzie większy a 
drugiego/drugich mniejszy. Zakazane jest jednak 
pozbawienie któregokolwiek ze wspólników party-
cypacji w zyskach oraz wyłączenie wszystkich z 
udziału w stratach spółki (art. 51 ksh). 

Aby spółka działała i się rozwijała, niezbędna jest 
aktywność wspólników, jak np. poszukiwanie partne-
rów biznesowych, odpowiedź na oferty innych pod-
miotów, zawieranie umów, występowanie o niezbęd-
ne do prowadzenia działalności gospodarczej określo-
nego typu licencje czy koncesje. Tych okoliczności 
dotyczy kwestia, która winna być uregulowana w 
umowie, a mianowicie problem reprezentacji spółki. 
Co do zasady, każdy ze wspólników jest uprawniony 
do reprezentacji spółki. Zakres tego uprawnienia 
obejmuje czynności niezbędnie do podtrzymania 
spółki. Jak wskazuje sama ustawa, mogą to być czyn-
ności sądowe lub pozasądowe. Miejscem, gdzie prawo 
do reprezentacji może ulec ograniczeniu przedmio-
towemu lub podmiotowemu jest umowa spółki. 
Zgodnie z KSH prawa do reprezentacji może pozba-
wić wspólnika (ale nie ograniczyć w prawie reprezen-
towania spółki) sąd, wydając orzeczenie stosownej 
treści, ale jedynie z ważnych powodów. Pojęcie to nie 
zostało zdefiniowane w KSH, ale wypracowane w 
orzecznictwie sądów (za przykład niech posłuży sytu-
acja, gdy wspólnik traci pełną zdolność do czynności 
prawnych). Wśród czynności, jakich dokonują wspól-
nicy są czynności zwykłe, czy też nieprzekraczające 
zwykłego zakresu zarządu, czynności przekraczające 
zwykły zakres zarządu (do wykonywania których nie-
zbędne jest umocowanie dla wspólnika w postaci 
uchwały powziętej przez wszystkich wspólników, na-
wet tych wyłączonych od prowadzenia spraw spółki) 
oraz czynności nagłe (czyli takie, których niewykona-
nie groziłoby spółce niepowetowaną szkodą, czyli go-
dziłoby w interes wspólników). 

Prowadzenie spraw spółki można oddać w ręce 
prokurenta czyli pełnomocnika. Instytucja prokury 
uregulowana jest w art. 109¹ kc a jej definicja określa, 

że udzielić jej może tylko przedsiębiorca podlegający 
obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Z 
racji tego, że każda spółka osobowa musi być zareje-
strowana w KRS, to każda z nich po uzyskaniu tego 
wpisu może udzielać prokury czyli ustanawiać peł-
nomocnika. 

Od momentu podpisania umowy wspólnicy pono-
szą wspólnie odpowiedzialność za zobowiązania spół-
ki. Po zarejestrowaniu spółki w KRS, spółka stanie się 
przedsiębiorcą, ale pomimo tego, to właśnie wspólni-
cy będą solidarnie ze spółką i subsydiarnie ponosić 
odpowiedzialność za zobowiązania zarejestrowanego 
podmiotu. Z punktu widzenia każdego ze wspólników 
jest zatem bardzo ważne, by mieć świadomość, z kim 
wiążą się umową. Choć zgodnie z prawem to spółka 
jest przedsiębiorcą, a zatem w stosownych okoliczno-
ściach dłużnikiem w pierwszej kolejności odpowie-
dzialnym za dług, to w sytuacji, gdy spółka nie ma 
majątku, z którego mógłby się zaspokoić wierzyciel, w 
przedmiocie regulacji długu może on zwrócić się do 
każdego ze wspólników. Zatem obdarzenie zaufaniem 
niewłaściwej osoby może mieć dla uczciwego wspól-
nika negatywne konsekwencje finansowe polegające 
na tym, że będzie sam ponosił odpowiedzialność za 
zobowiązania spółki. Względem nieuczciwego wspól-
nika będzie mu oczywiście przysługiwało roszczenie o 
zapłatę przypadającej na niego części długu, czyli tzw. 
regres, ale w rzeczywistości wyegzekwowanie długu 
może napotkać na trudności, jak np. brak możliwości 
ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania nieuczci-
wego wspólnika celem wysłania pod ten adres po-
wództwa o zapłatę. 

 

Spółka jawna 

 
Zawarty powyżej opis spółek osobowych zawiera 

w zasadzie wszystkie najważniejsze cechy spółki 
jawnej. Firma spółki jawnej zawiera obok nazwisk 
jednego lub więcej wspólników także skrót formy 
prawnej czyli s.j. 

W tym miejscu warto jednak poświęcić więcej 
miejsca problemowi odpowiedzialności za długi w 
spółce jawnej. Jest to jedna z najważniejszych kwe-
stii, której należy być świadomym decydując się na 
udział w takiej spółce. Jak wspomniano, dłużnikiem, 
co do zasady, jest spółka, gdyż to ona jest przedsię-
biorcą i stroną każdej umowy. Jednakże wszyscy 
wspólnicy odpowiadają solidarnie ze spółką za jej 
zobowiązania (art. 22 § 2 KSH). Oznacza to z jednej 
strony, że każdy wspólnik ponosi względem wierzy-
ciela spółki odpowiedzialność za jej zobowiązanie 
tak, jak gdyby był jedynym wspólnikiem, z drugiej 
zaś, że wierzyciel może zwrócić się z żądaniem regu-
lacji długu do spółki, do wszystkich wspólników, do 
kilku z nich lub do jednego z nich. Odpowiedzial-
ność wspólników ma też charakter subsydiarny. To z 
kolei oznacza, że w wypadku, gdy wierzyciel nie mo-
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że wyegzekwować długu od samej spółki czyli gdy 
egzekucja ta jest bezskuteczna, to może prowadzić 
egzekucję z majątku każdego wspólnika jako dłużni-
ka solidarnego. Odpowiedzialność wspólników ma 
dalej charakter nieograniczony czyli każdy wspólnik 
odpowiada za cały dług a nie jedynie za jego cześć 
(np. proporcjonalnie do wkładu do spółki albo udzia-
łu w zyskach lub stratach). Wspólnicy odpowiadają 
za długi spółki całym swoim majątkiem osobistym. 

Z punktu widzenia tej regulacji brak zaufania do 
pozostałych osób chętnych utworzyć spółkę jawną 
winien być przede wszystkim wzięty pod uwagę 
przed połączeniem się z nimi umową spółki. Z punk-
tu widzenia wierzyciela mówić możemy tutaj o swe-
go rodzaju pewności, czy tez większej pewności, że 
dług zostanie spełniony, czy też wierzytelność wyeg-
zekwowana, ponieważ nawet jeśli długu nie uda się 
wyegzekwować od spółki, to pozostaje jeszcze moż-
liwość wyegzekwowania go od wspólników lub od 
każdego ze wspólników z osobna. 

Kwestia odpowiedzialności za długi komplikuje 
się oczywiście bardziej w pewnych sytuacjach, np. 
wtedy, gdy następuje zmiana wspólnika w trakcie 
istnienia spółki, gdy do spółki przystępuje nowy 
wspólnik, bądź spółka zaciągnęła długi na etapie 
między zawarciem umowy spółki a jej rejestracją w 
KRS. Zagadnienia te nie będą jednak przedmiotem 
rozważań w tym artykule. 

 

Spółka partnerska 

 
Regulacje odnoszące się do spółki jawnej mają za-

stosowanie do spółki partnerskiej, z kilkoma opisa-
nymi poniżej wyjątkami. 

Firma spółki partnerskiej zawiera obok nazwisk 
jednego lub więcej wspólników także skrót formy 
prawnej, czyli s.p. Wspólnicy tej spółki nazywani są 
partnerami i mogą nimi być wyłącznie osoby fizyczne. 
Partnerzy to osoby wykonujące wolny zawód, czyli 
innymi słowy działające na własny rachunek wykonu-
jąc zawód zaufania publicznego, a mogą nimi być 
zgodnie z art. 88 KSH, np. aptekarz, makler papierów 
wartościowych, księgowy, architekt, adwokat, radca 
prawny, notariusz, komornik, lekarz, lekarz dentysta, 
pielęgniarka, czy tłumacz przysięgły. Kolejna szcze-
gólna cecha spółki partnerskiej dotyczy odpowie-
dzialności za długi wynikłe w związku z popełnieniem 
przez jednego z partnerów błędu w sztuce. W przy-
padku błędu w sztuce, który spowodował powstanie 
szkody, czy krzywdy po stronie innego podmiotu, od-
powiedzialność za tę sytuację i powstałą w ten sposób 
wierzytelność spoczywa wyłącznie na tym partnerze, 
który błąd popełnił. Wierzyciel nie może żądać speł-
nienia długu od spółki, czy od pozostałych partnerów. 
Spełnić go może jedynie w ramach swej odpowie-
dzialności cywilnej ten, kto swym zachowaniem (dzia-
łaniem lub zaniechaniem) szkodę wywołał. 

Jeśli chodzi długi spółki, np. długi powstałe w 
związku z prowadzeniem wspólnego biura, to odpo-
wiedzialność partnerów jest taka, jak w spółce jaw-
nej, czyli solidarna, subsydiarna i nieograniczona. 

 

Spółka komandytowa 

 
Ten typ spółki osobowej może być interesujący 

dla tych osób, które mają ograniczone zaufanie do 
ewentualnych pozostałych kandydatów na wspól-
ników. Spółka komandytowa to taka, w której 
umową związani są przynajmniej jeden komple-
mentariusz i przynajmniej jeden komandytariusz. 
Komplementariusz to ten ze wspólników, który 
odpowiada za zobowiązania spółki jak wspólnik 
spółki jawnej, czyli w sposób solidarny, subsydiar-
ny i nieograniczony z całego swojego majątku 
osobistego. Komandytariusz to ten ze wspólników, 
który odpowiada za długi w sposób ograniczony. 
Granicą jego odpowiedzialności jest uzgodniona 
przez wspólników i zawarta w umowie spółki i 
wniesiona do spółki przez komandytariusza suma 
komandytowa. Suma komandytowa może ulec 
zmianie, ale wymaga to każdorazowo zmiany 
umowy spółki. Nie ma też przeszkód, by koman-
dytariusz stał się komplementariuszem, o ile 
wśród wspólników jest jeszcze inny komandyta-
riusz, albo do spółki przystąpi nowa osoba i 
przejmie tę rolę w spółce. W związku z powyż-
szym komandytariusz nie ma realnego wpływu na 
losy spółki. Pełni często rolę pełnomocnika, gdyż 
do jego kompetencji z reguły nie należy podejmo-
wanie kluczowych decyzji. Rola ta przypada kom-
plementariuszowi. 

Firma spółki partnerskiej zawiera obok nazwisk 
jednego lub więcej wspólników także skrót formy 
prawnej czyli s.p. Z uwagi na to, w firmie spółki poja-
wić się powinno tylko nazwisko komplementariusza 
oraz dopisek wskazujący na typ spółki czyli s.k. Na-
zwisko komandytariusza nie jest ujawniane w firmie a 
gdyby się tam pojawiło, to komandytariusz odpowia-
dałby jak komplementariusz. 

 

Zakończenie działalności spółek osobowych 

 
Przyczyn zakończenia działalności spółek osobo-

wych jest bardzo wiele. Może chodzić tutaj o zreali-
zowanie celu albo niemożność jego realizacji, o upływ 
czasu, na jaki umowa została zawarta, o wypowiedze-
nie umowy, albo śmierć jednego z dwóch wspólników. 
W przypadku spółki partnerskiej zakończenie działal-
ności spółki może spowodować utrata prawa do wy-
konywania zawodu przez jednego z dwóch wspólni-
ków. Wypowiedzenie umowy, śmierć, czy utrata pra-
wa do wykonywania zawodu nie będzie skutkowała 
rozwiązaniem spółki wówczas, gdy wspólników w 
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spółce jest więcej niż dwóch, albo gdy umowa 
zawiera stosowne regulacje dotyczące takiej okolic
ności. 

Zakończenie działalności spółki może również 
spowodować jej transformacja, czyli jej podział, jej 
połączenie z inną albo zmiana formy prawnej na inną, 
czyli przekształcenie. Istotą jest okoli
miot, który istniał, istnieć przestaje.

Spółka osobowa może zakończyć swój byt w prz
padku, gdy spółka stanie się niewypłacalna. Nie 
wchodząc w szczegóły chodzi tutaj oczywiście o syt
ację, gdy przez ustawowo wymagany czas przewidzi
ny w art. 11 Prawa upadłościowego utrzymuje się stan, 
gdy spółka nie jest w stanie na bieżąco regulować 
swych zobowiązań. Kwestia ta jest analizowana przez 
sąd w postępowaniu upadłościowym. O tym, że spó
ka kończy swój byt zadecydować może sąd również w 
ramach innych postępowań, które nie będą tutaj bliżej 
prezentowane. Ogłoszenie upadłości może bowiem 
poprzedzić faza restrukturyzacji. Aktualnie obowiąz
jąca ustawa Prawo restrukturyzacyjne zna cztery typy 
postępowań restrukturyzacyjnych, które były już 
omawiane na łamach WiD nr 4 z 2016 roku

 

Podsumowanie 

 
Powyższa analiza miała na celu zaprezentow

nie oczywiście bardzo ogólnej charakterystyki 
spółek osobowych. Podmioty pragnące prowadzić 
działalność w formie spółki osobowej, czyli zaint
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Polscy przedsiębiorcy to m.in. osoby prowadzące 
jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestr
wane stowarzyszenia, spółdzielnie czy spółki prawa 
handlowego. Jedną z grup spółek prawa handlow
go są spółki kapitałowe. Obecnie kodeks spółek 
handlowych (KSH) wymienia dwie spółki kapitał
we, a mianowicie spółkę z ograniczoną odpowi
dzialnością i spółkę akcyjną. Należy wspomnieć, że 
być może niedługo polski KSH wzbogaci się o k
lejny typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną. 
Projekt stosownej ustawy nie został jeszcze 
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spółce jest więcej niż dwóch, albo gdy umowa spółki 
zawiera stosowne regulacje dotyczące takiej okolicz-

Zakończenie działalności spółki może również 
spowodować jej transformacja, czyli jej podział, jej 
połączenie z inną albo zmiana formy prawnej na inną, 
czyli przekształcenie. Istotą jest okoliczność, że pod-
miot, który istniał, istnieć przestaje. 

Spółka osobowa może zakończyć swój byt w przy-
padku, gdy spółka stanie się niewypłacalna. Nie 
wchodząc w szczegóły chodzi tutaj oczywiście o sytu-
ację, gdy przez ustawowo wymagany czas przewidzia-

11 Prawa upadłościowego utrzymuje się stan, 
gdy spółka nie jest w stanie na bieżąco regulować 
swych zobowiązań. Kwestia ta jest analizowana przez 
sąd w postępowaniu upadłościowym. O tym, że spół-
ka kończy swój byt zadecydować może sąd również w 

ch postępowań, które nie będą tutaj bliżej 
prezentowane. Ogłoszenie upadłości może bowiem 
poprzedzić faza restrukturyzacji. Aktualnie obowiązu-
jąca ustawa Prawo restrukturyzacyjne zna cztery typy 
postępowań restrukturyzacyjnych, które były już 

amach WiD nr 4 z 2016 roku. 

Powyższa analiza miała na celu zaprezentowa-
nie oczywiście bardzo ogólnej charakterystyki 
spółek osobowych. Podmioty pragnące prowadzić 
działalność w formie spółki osobowej, czyli zainte-

resowane pozycją wspólnika 
pierwszej kolejności zdecydować, jakiego rodzaju 
działalność pragną prowadzić, jak wiele są w st
nie zaryzykować, jak wiele zaufania mają do poz
stałych wspólników i stosownie do tego, jakie o
powiedzi na te pytania uzyskają, podjąć decyzj
odnośnie wyboru formy prawnej dla podmiotu, w 
którego działanie chcą się zaangażować. Ekwiw
lentem za bardzo szeroką odpowiedzialność 
wspólnika spółki osobowej za długi spółki jest 
„bonus” polegający na tym, że udział z zysku b
dzie opodatkowany tylko je
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Spółki prawa handlowego – cz. II. Spółki kapitałowe

Polscy przedsiębiorcy to m.in. osoby prowadzące 
jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestro-
wane stowarzyszenia, spółdzielnie czy spółki prawa 
handlowego. Jedną z grup spółek prawa handlowe-
go są spółki kapitałowe. Obecnie kodeks spółek 
handlowych (KSH) wymienia dwie spółki kapitało-
we, a mianowicie spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością i spółkę akcyjną. Należy wspomnieć, że 

ski KSH wzbogaci się o ko-
prostą spółkę akcyjną. 

Projekt stosownej ustawy nie został jeszcze 

ogłoszony, a jego założenia zostaną omówione na 
końcu tego opracowania.

Jak wspomniano powyżej, spółki kapitałowe to 
tylko jedna z rodzin spółek handlowych. Drugą 
grupą są spółki osobowe, którym poświęcono o
rębny artykuł zamieszczony w tym numerze kwa
talnika Wieś i Doradztwo

To, co odróżnia spółki osobowe od kapitałowych, 
to fakt posiadania przez te drugie osobowości 
prawnej. Na co dzień często napotkać można poj
cia osoba fizyczna i osoba prawna
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resowane pozycją wspólnika spółki powinny w 
pierwszej kolejności zdecydować, jakiego rodzaju 
działalność pragną prowadzić, jak wiele są w sta-
nie zaryzykować, jak wiele zaufania mają do pozo-
stałych wspólników i stosownie do tego, jakie od-
powiedzi na te pytania uzyskają, podjąć decyzję 
odnośnie wyboru formy prawnej dla podmiotu, w 
którego działanie chcą się zaangażować. Ekwiwa-
lentem za bardzo szeroką odpowiedzialność 
wspólnika spółki osobowej za długi spółki jest 
„bonus” polegający na tym, że udział z zysku bę-
dzie opodatkowany tylko jeden raz. 

Ustawa z dnia 15 września 2000 kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037). 

Commercial Companies Code - Part I. Partnerships 
 

In general, in Polish legislation, there are partner-
ships and companies organised under Civil Code and Commer-
cial Companies Code. They include civil partnerships and 
companies. The purpose of this paper is to present the basic 
characteristics of partnerships, organised under Civil Code. 

cz. II. Spółki kapitałowe 

ogłoszony, a jego założenia zostaną omówione na 
końcu tego opracowania. 

Jak wspomniano powyżej, spółki kapitałowe to 
odzin spółek handlowych. Drugą 

grupą są spółki osobowe, którym poświęcono od-
rębny artykuł zamieszczony w tym numerze kwar-

Wieś i Doradztwo. 
To, co odróżnia spółki osobowe od kapitałowych, 

to fakt posiadania przez te drugie osobowości 
dzień często napotkać można poję-

osoba prawna. Pojęcia te to
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podstawowe pojęcia prawa cywilnego. Osoba fi-
zyczna to innymi słowy każdy człowiek. Z punktu 
widzenia prawa, od osób fizycznych należy odróż-
nić jednostki organizacyjne. Jednostki organizacyj-
ne to struktury, które skupiają większą liczbę pod-
miotów, które razem realizują wspólny cel. Prawo 
rozróżnia dwa rodzaje jednostek organizacyjnych. Są 
zatem takie, które po spełnieniu prawem przewi-
dzianych przesłanek stają się osobami prawnymi. 
Obok nich występują też takie jednostki organiza-
cyjne, które osobami prawnymi nie są i dlatego na-
zywamy je jednostkami organizacyjnymi nieposiada-
jącymi osobowości prawnej (w literaturze można 
spotkać się też z nazwą – ułomne osoby prawne, 
obecnie w literaturze często stosuje się pojęcie nie-
pełnej osoby prawnej). 

I tak zgodnie z KSH spółki osobowe są jednost-
kami prawnymi nieposiadającymi osobowości praw-
nej. Spółki kapitałowe takimi jednostkami są do 
pewnego momentu, a od pewnej konkretnej chwili 
stają się osobami prawnymi. Tym przełomowym 
momentem jest moment wpisu spółki do Krajowego 
Rejestru Sądowego (KRS), czyli jej zarejestrowania. 
Uzyskanie wpisu oznacza nabycie statusu przedsię-
biorcy. Obowiązkowi rejestracji w KRS podlegają 
wszystkie spółki handlowe. Dla spółek kapitałowych 
uzyskanie wpisu jest jednoznaczne z uzyskaniem 
statusu przedsiębiorcy i osoby prawnej. Dla spółek 
osobowych oznacza on tylko fakt stania się przedsię-
biorcą. (Zarówno spółki osobowe, jak i kapitałowe 
powstają z chwilą zawarcia umowy). 

Dlaczego problem osobowości prawnej jest tak 
ważnym zagadnieniem? Z punktu widzenia przed-
siębiorcy jest to takie ważne przede wszystkim dlate-
go, że względem osób prawnych stosuje się inne 
przepisy podatkowe niż względem jednostek organi-
zacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 

W tym miejscu należy uzupełnić cały powyższy 
wywód o informację, że spółka kapitałowa (art. 11 ust. 
3 KSH) jako taka, powstaje w chwili zawarcia we wła-
ściwej formie umowy spółki przez jej wspólników. 
Do momentu rejestracji w KRS spółka dodaje w swej 
firmie, czyli nazwie dopisek w organizacji (np. XYZ 
spółka z o.o. w organizacji). Dla wszystkich podmio-
tów, które wchodzą z tym podmiotem w interakcje 
dopisek ten jest informacją o tym, że spółka nie do-
pełniła jeszcze formalności związanych z rejestracją 
w KRS. Z chwilą uzyskania wpisu do KRS dopisek w 
organizacji znika z nazwy (i tak dla naszego przykła-
du, od momentu wpisu spółki do rejestru jej nazwa 
będzie brzmiała odpowiednio: XYZ spółka z o.o.). Dla 
ewentualnych kontrahentów czy innych podmiotów 
(np. Urzędu Skarbowego) jest to wskazówka, że 
spółka uzyskała wpis i jest już przedsiębiorcą.  

Wracając do podmiotów, które budują jednostki 
organizacyjne wspomnieć należy, że poza wyjątkami 
prawem przewidzianymi mogą nimi być zarówno 
osoby fizyczne, jak i osoby prawne (czyli inne jed-

nostki organizacyjne posiadające już osobowość 
prawną) oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej. I nie inaczej jest w przypadku 
spółek prawa handlowego. Zatem wspólnikami spół-
ek kapitałowych mogą być (poza wyjątkami przewi-
dzianymi w KSH) zarówno osoby fizyczne jak i jed-
nostki organizacyjne posiadające, albo nie, osobo-
wość prawną. 

Jak już wspomniano powyżej, podstawowym źró-
dłem prawa w przypadku spółek handlowych jest 
kodeks spółek handlowych. Należy jednak podkre-
ślić, że polska ustawa uwzględnia przepisy Unii Eu-
ropejskiej (UE), a konkretnie dyrektywy Wspólnot 
Europejskich. Dyrektywa jest źródłem prawa UE. 
Aby zostać włączona do prawa wewnętrznego pań-
stwa członkowskiego potrzebuje aktywności parla-
mentu narodowego, a mianowicie przyjęcia w formie 
ustawy przez parlament narodowy zapisu w niej 
przewidzianego. Procedura ta nosi nazwę transpozy-
cji. I choć brak nadal wspólnych unijnych przepisów 
dotyczących spółek, choć tworzenie prawa spółek 
jest nadal domeną parlamentów narodowych, to 
prawo unijne odnosi się (z uwagi na zawartą w Trak-
tacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej kompe-
tencję Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji 
prawa spółek) do pewnych minimalnych standardów 
(m.in. do jednoosobowych spółek z o.o., czyli takich, 
które należą tylko do jednego podmiotu, do ochrony 
praw akcjonariuszy mniejszościowych, do obowiąz-
ków rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, 
czy do spółek unijnych, które tworzą oddział w in-
nym kraju członkowskim UE, albo spółek spoza UE, 
które tworzą oddział w jednym z krajów członkow-
skich UE). I tak przykładowo wspomnieć można 
drugą dyrektywę Rady (77/91/EWG, zastąpioną dy-
rektywą 2012/30/UE), która odnosi się do spółek ak-
cyjnych i wprowadza wymóg posiadania przez nie 
minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 25 
000 euro. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. 
z o.o.) jest tą bardziej popularną ze spółek kapitało-
wych. Aby powstała spółka, niezbędna jest umowa. 
Co się tyczy samej umowy, to ustawodawca zadecy-
dował, że musi być ona zawarta w formie aktu nota-
rialnego (niezbędna jest zatem wizyta u notariusza). 
Celem założenia spółki z o.o. wspólnicy muszą 
zgromadzić wymagany ustawowo minimalny kapitał. 
Obecnie jest to kwota 5 000 zł. W przypadku spółek 
kapitałowych wkłady na kapitał zakładowy mogą być 
wniesione przez wspólników w pieniądzu albo w 
formie niepieniężnej, czyli aportu. Wkład niepie-
niężny mogą stanowić wszelkie dobra, które przed-
stawiają wartość majątkową, czyli takie, które można 
wycenić, jak np. prawo własności rzeczy ruchomych 
lub nieruchomości. Zgodnie z art. 14 KSH przedmio-
tem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo 
niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. To 
bardzo ważny przepis. O ile wejdą w życie przepisy o 
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prostej spółce akcyjnej, to przepis ten będzie musiał 
zostać znowelizowany, ale o tym bliżej w dalszej czę-
ści opracowania. Kapitał zakładowy może zostać w 
każdej chwili podwyższony, poprzez wniesienie no-
wych środków, albo przeznaczenie na kapitał zysku 
wypracowanego przez spółkę. Kapitał można też ob-
niżyć, ale w takim wypadku pamiętać należy, że nie 
wolno przekroczyć progu 5 000 zł. Istnieje też moż-
liwość założenia spółki z o.o. w ciągu 24 godzin. Jak 
łatwo się domyślić dokonujemy tego przez internet. 
Nie wdając się w szczegóły tego sposobu założenia 
spółki zaznaczyć należy wyłącznie, że w przypadku 
takiej spółki kapitał może być wniesiony wyłącznie w 
formie pieniężnej poprzez przelanie kwoty na konto 
spółki. Wniesienie wkładu w formie aportu jest wy-
kluczone, gdyż niemożliwe jest tak szybkie wycenie-
nie wnoszonego do spółki prawa/dobra o charakte-
rze majątkowym. 

Co się tyczy kapitału, to zostaje on podzielony na 
udziały, które obejmują wspólnicy. Minimalna war-
tość jednego udziału to 50 złotych. Wartość poje-
dynczego udziału może zostać oczywiście podwyż-
szona. Udziały pozostają w rękach wspólników, czyli 
udziałowców. Są to prawa majątkowe, więc mogą 
stać się przedmiotem obrotu, co oznacza, ze udziały 
można zbywać. Co do zasady prawa, obowiązki 
wspólników są równe. Istnieje jednak możliwość, by 
niektórzy wspólnicy posiadali udziały uprzywilejo-
wane. Wśród udziałów wyróżniamy zatem udziały 
zwykłe oraz udziały uprzywilejowane (co do prawa 
głosu, dywidendy lub sposobu udziału w podziale 
majątku w przypadku likwidacji spółki). 

Jak zostało już powiedziane, zgodnie z KSH do 
momentu zarejestrowania spółka jest sp. z o.o. w 
organizacji. Z chwilą uzyskania wpisu do KRS staje 
się sp. z o.o. oraz nabywa pełną osobowość prawną. 
Od tego momentu będzie realizowała swój obowią-
zek podatkowy w oparciu o ustawę o podatku do-
chodowym od osób prawnych. Wpis oznacza, że ka-
pitał, jakim dysponuje w tym momencie spółka, 
zwany kapitałem zakładowym, został pokryty w ca-
łości. Jest to ważna informacja dla ewentualnych 
wierzycieli spółki. 

Z racji tego, że spółka ta jest osobą prawną muszą 
zostać wyłonione organy spółki. Organ uchwałodaw-
czy to zgromadzenie udziałowców. Gremium to 
zrzesza wszystkie osoby posiadające udziały. Spo-
tkania zgromadzenia odbywają się kilka razy w roku. 
To w tym czasie podejmowane są wszystkie najważ-
niejsze decyzje dotyczące spółki (np. zmiana umowy 
spółki, wysokość kapitału zakładowego, rozwiązanie 
spółki, wybór pozostałych organów spółki). Orga-
nem wykonawczo-zarządzającym jest zarząd. Człon-
kiem zarządu jest się od chwili powołania (przez 
zgromadzenie). Członkiem zarządu może być 
wspólnik lub osoba niebędąca wspólnikiem. Ujaw-
nienie w KRS informacji o wyborze członka zarządu 
jest jednak czynnością o charakterze wyłącznie de-

klaratoryjnym. Jak długo nie zostanie on wykreślony 
z KRS, tak długo wobec osób trzecich będzie trakto-
wany jak członek zarządu. Zarząd prowadzi sprawy 
spółki na co dzień, czyli dokonuje wszelkich czynno-
ści (z zakresu zwykłych czynności, spoza tego zakre-
su w zależności od umocowania i czynności na-
głych). Organy sprawujące nadzór i kontrolę, czyli 
rada nadzorcza (minimalnie trzech członków) lub 
komisja rewizyjna muszą zostać powołane przez 
wspólników tylko wtedy, gdy kapitał zakładowy 
spółki jest wyższy niż 500 000 zł, a wspólników jest 
więcej niż dwudziestu pięciu. W pozostałych przy-
padkach organy te powołać można, ale nie trzeba. 
Nie wolno łączyć funkcji członka jednego z tych 
dwóch organów z funkcją m.in. członka zarządu, 
prokurenta, czy głównego księgowego zatrudnione-
go w spółce. O ile rada nadzorcza bada działalność 
spółki w różnych dziedzinach, w szczególności 
sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowe za 
ubiegły rok pod kątem ich zgodności z księgami i 
stanem faktycznym, o tyle komisja rewizyjna bada 
sprawozdania i wnioski zarządu odnośnie podziału 
zysku między udziałowców oraz pokrycia ewentual-
nej straty. Problematyka odpowiedzialności osób 
wchodzących w skład organów spółek, zwłaszcza 
odpowiedzialności członków zarządu odzwiercie-
dlona jest w bardzo bogatej literaturze i orzecznic-
twie z tym związanym. 

Niezmiernie ważną kwestią jest odpowiedzialność 
spółki za długi. Zgodnie z KSH, do chwili uzyskania 
wpisu do KRS, spółka z o.o. w organizacji odpowiada 
za długi jak spółka osobowa. W praktyce oznacza to, 
że odpowiedzialność spada na osoby działające 
imieniem spółki. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ksh wspólnik 
albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji 
odpowiada solidarnie z podmiotami, o których mo-
wa w § 1, za jej zobowiązania do wartości niewnie-
sionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub 
akcji. Od momentu wpisu spółka staje się osobą 
prawną i ponosi odpowiedzialność za swoje zobo-
wiązania całym swoim majątkiem. Oznacza to, że 
odpowiedzialność nie ogranicza się jedynie do wyso-
kości kapitału zakładowego, ale rozciąga na wszyst-
ko, co wchodzi w skład majątku spółki. Wierzyciele 
nie mają możliwości uzyskania zaspokojenia z ma-
jątku osobistego udziałowców, jeżeli udziałowcy nie 
byli członkami zarządu spółki. Udziałowców, którzy 
jednocześnie wchodzą w skład zarządu regulacja ta 
nie obowiązuje, gdyż obowiązuje ich art. 299 KSH, 
który w §1 stanowi, że jeżeli egzekucja przeciwko 
spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu 
odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Uwol-
nienie od odpowiedzialności członka zarządu jest 
możliwe, jeśli ziści się sytuacja opisana przez usta-
wodawcę w art. 299 §2 KSH, czyli jeśli członek za-
rządu wykaże: 
1) że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogło-

szenie upadłości, lub w tym samym czasie wydano 
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postanowienie o otwarciu postępowania restruktu-
ryzacyjnego, albo o zatwierdzeniu układu w postę-
powaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, 

2) albo, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upa-
dłości nastąpiło nie z jego winy, 

3) albo, że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłosze-
nie upadłości oraz niewydania postanowienia o 
otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, albo 
niezatwierdzenia układu w postępowaniu w 
przedmiocie zatwierdzenia układu, wierzyciel nie 
poniósł szkody. 

Przyczyn zakończenia działalności przez spółkę z 
o.o. jest bardzo wiele i są właściwie tożsame z przy-
czynami zakończenia działalności opisanymi w arty-
kule dotyczącym spółek osobowych. Istotną różnicę 
stanowi śmierć wspólnika (udziałowca). Udziały to 
prawa majątkowe, wpadają więc do spadku i po za-
kończeniu postępowania spadkowego obejmą je 
spadkobiercy. Stąd w przypadku śmierci jedynego 
udziałowca albo jednego z dwóch udziałowców do 
zakończenia działalności spółki nie dochodzi, o ile 
umowa spółki nie przewiduje czegoś innego. 

Spółka akcyjna wykazuje wiele analogii ze spółką 
z o.o. Obie spółki zakładane są (z reguły) w celu go-
spodarczym, przy czym spółki akcyjne powiązane są 
raczej z przedsięwzięciami o większym zasięgu. I tak 
w odniesieniu do działalności bankowej czy ubezpie-
czeniowej ustawodawca zadecydował, że działalność 
ta może być prowadzona na terenie Polski jedynie 
przez takiego przedsiębiorcę, który jest spółką akcyj-
ną. Również w przypadku spółki akcyjnej na samym 
początku musi pojawić się umowa (obligatoryjnie w 
formie aktu notarialnego). Kapitał zakładowy spółki 
akcyjnej musi wynieść, jak już o tym była mowa, co 
najmniej  
100 000 zł (art. 308 ksh). Jak wspomniano, jest to 
przepis prawa unijnego, czyli dotyczy on wszystkich 
państw członkowskich UE, a zatem wszystkich spół-
ek zakładanych na terenie UE. Co się tyczy kapitału, 
to może być podwyższany i obniżany (jednakże nig-
dy poniżej wskazanej wyżej granicy) i dzieli się on na 
akcje. Minimalna wartość jednej akcji to 1 grosz. 
Analogicznie jak w przypadku spółki z o.o., akcje 
dzielą się na zwykłe i uprzywilejowane (co do prawa 
głosu, dywidendy lub sposobu udziału w podziale 
majątku w przypadku likwidacji spółki). Zasadą jest, 
że wspólnicy muszą wnieść wkłady na pokrycie kapi-
tału zakładowego oraz objąć akcje przed rejestracją 
spółki w KRS. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki 
przewidziane w art. 309 KSH. Jeden dotyczy wkła-
dów niepieniężnych (czyli tych, które trzeba dopiero 
wycenić). Zgodnie z nim akcje powinny być pokryte 
aportem najdalej w ciągu roku od dnia zarejestrowa-
nia spółki. Drugi wyjątek odnosi się do wkładów pie-
niężnych. KSH stanowi tu, że akcje powinny być 
opłacone przed zarejestrowaniem w co najmniej 25% 
ich wartości nominalnej. Resztę można opłacić już po 
zarejestrowaniu spółki. 

Również w przypadku spółki akcyjnej rozróżnia-
my etap organizacji, który trwa od sporządzenia 
umowy spółki do momentu zarejestrowania spółki w 
KRS. I także tu odpowiedzialność spółki za zobowią-
zania zaciągnięte w tym czasie przedstawia się tak 
samo jak w spółce osobowej. Odpowiedzialność 
zmienia się wraz z nabyciem przez spółkę statusu 
osoby prawnej. Od tej chwili odpowiedzialność za 
zobowiązania będzie ponosiła spółka całym swoim 
majątkiem. Co się tyczy odpowiedzialności członków 
zarządu, to w przypadku spółki akcyjnej brak przepi-
su analogicznego do przywołanego już art. 299 KSH. 
W przypadku spółki akcyjnej, zastosowanie znajdują 
inne przepisy, a mianowicie art. 483 i 485 KSH. W 
myśl art. 483 KSH członek zarządu, rady nadzorczej 
oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę 
wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecz-
nym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, 
chyba że nie ponosi winy. Zgodnie z art. 483 §2 KSH 
członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator po-
winien przy wykonywaniu swoich obowiązków doło-
żyć staranności wynikającej z zawodowego charakte-
ru swojej działalności. Z kolei art. 485 KSH określa, że 
jeżeli szkodę, o której mowa w art. 480–484, wyrzą-
dziło kilka osób wspólnie, odpowiadają za szkodę soli-
darnie. Poza tym zasadniczo dłużnikiem jest spółka i 
ponosi odpowiedzialność za zobowiązania całym 
swoim majątkiem, a nie tylko wartością kapitału za-
kładowego. (Odrębną kwestią jest określona w Or-
dynacji podatkowej odpowiedzialność członków za-
rządu s. a. i sp. z o.o. za zobowiązania publiczne). 

Spółka akcyjna działa przez swoje organy. Naj-
ważniejszym organem w spółce jest walne zgroma-
dzenie akcjonariuszy. Analogicznie jak w przypadku 
spółki z o.o. nie jest organem stale aktywnym, ale 
jest zwoływane co jakiś czas. Inicjatywa w tym 
przedmiocie może należeć do zarządu albo rady 
nadzorczej. Zgromadzenie, w którym biorą udział 
wszyscy akcjonariusze podejmuje najważniejsze de-
cyzje, w szczególności zatwierdza sprawozdania fi-
nansowe oraz udziela absolutorium członkom za-
rządu i rady nadzorczej. Rada nadzorcza powoływa-
na i odwoływana jest przez walne zgromadzenie ak-
cjonariuszy. Jest to organ kolegialny, składający się z 
3 osób, a w przypadku spółek akcyjnych notowanych 
na giełdzie papierów wartościowych – z 5 osób. Do 
zadań rady nadzorczej należy nadzór nad działalno-
ścią spółki na wszystkich polach jej aktywności. W 
szczególności może ona badać stan majątku spółki, a 
w tym celu zwracać się o informacje czy dokumenty 
do zarządu czy poszczególnych pracowników. Bar-
dzo ważnym zadaniem rady nadzorczej (o ile umowa 
spółki akcyjnej nie zawiera innego uregulowania) jest 
powoływanie i odwoływanie na pięcioletnią kadencję 
zarządu, czyli organu, który reprezentuje spółkę na 
zewnątrz i prowadzi na co dzień jej sprawy. Człon-
kowie zarządu mogą, ale nie muszą być akcjonariu-
szami. 
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Niezmiernie ważną kwestią w przypadku obu 
spółek kapitałowych, a jednocześnie jednym z praw 
udziałowców i akcjonariuszy, jest udział w zyskach i 
stratach spółki. Zysk spółki określany jest w spra-
wozdaniu finansowym, które powstaje po zakończe-
niu roku obrotowego i podlega zbadaniu przez bie-
głego rewidenta. Decyzja walnego zgromadzenia 
określa jaka część zysku będzie przeznaczona do 
wypłaty. Ustalenie wysokości kwoty jest ściśle zwią-
zane z liczbą akcji/udziałów, których właścicielem 
jest wspólnik. W przypadku spółki akcyjnej, gdy ak-
cje są już objęte, ale niepokryte w całości, to zgodnie 
z KSH (choć umowa spółki może przewidywać wy-
jątki od tej regulacji) wysokość uzyskanego zysku 
będzie powiązana z wysokością zrealizowanych już 
wpłat na akcje. (W tym miejscu należy wspomnieć, 
że w myśl art. 396 ksh 8% zysku obowiązkowo musi 
zostać wpłacone na kapitał zapasowy). 

 
Jak wspomniano powyżej, polskie prawo han-

dlowe czeka prawdopodobnie nowelizacja w związ-
ku z planowanym wprowadzeniem do KSH nowego 
typu spółki kapitałowej. Pomysł nowelizacji kodek-
su i poszerzenia katalogu spółek kapitałowych o 
prostą spółkę akcyjną pojawił się w związku z po-
wstawaniem tzw. start-upów. Nie ma jednej defini-
cji start-up. Za Stevem Blankiem przyjąć można, że 
start-up to przedsiębiorstwo znajdujące się w fazie 
rozwojowej, poszukujące dopiero swojego modelu 
biznesowego, zwykle powiązane z rynkiem tzw. no-
wych technologii (jak np. medycyna, biotechnologia 
czy informatyka)  

To, co w sposób zasadniczy będzie odróżniać 
spółki kapitałowe z KSH od prostej spółki akcyjnej 
jest to, że przedmiotem wkładu do prostej spółki 
akcyjnej będzie mogło być świadczenie pracy czy 
usług. Rozwiązania takie znane są innych pań-
stwach, m.in. we Francji i we Włoszech. Jak wspo-
mniano w artykule dotyczącym spółek osobowych, 
nie ma przeszkód, by wkład do spółki osobowej 
stanowiło świadczenie pracy czy usług. Jednocze-
śnie KSH w art. 14 jednoznacznie określa, że ani 
świadczenie pracy, ani świadczenie usług nie może 
być przedmiotem wkładu do spółek kapitałowych. 
Na czym polega problem ze świadczeniem pracy 
czy usług w przypadku spółek kapitałowych? Otóż 
pracę czy usługi da się wycenić, można wyliczyć ich 
hipotetyczną wartość, która pojawi się, gdy dany 
podmiot wykona dla spółki pracę albo będzie 
świadczył usługi. Niejednokrotnie wysokość od-
szkodowania obliczono wyliczając hipotetyczną 
wartość pracy czy usługi wykonanej przez wierzy-
ciela względem dłużnika. Kolejna różnica, to wyso-
kość kapitału zakładowego. Ministerstwo Rozwoju, 
które przygotowuje opisany projekt zmian w prawie 
handlowym, planuje, że kapitał zakładowy winien 
być bardzo niski, być może nawet wynieść 1 zł. 
Główną wartością, jaką wniosą wspólnicy będzie 

wspomniana wyżej praca, czy usługi, ale też know-
how. Planowane jest uproszczenie procedury za-
kładania spółki, z możliwością rejestracji jej przez 
internet w ciągu 24 godzin. jak również mało 
skomplikowany proces zamykania takiego przed-
sięwzięcia, czyli likwidacji spółki. Ten typ spółki 
traktowany jest z pewnością jako punkt wyjścia, 
forma prawna na rozruch, czy też stadium począt-
kowe w życiu przedsiębiorcy. 

 
Opracowanie zawiera bardzo powierzchowną 

charakterystykę spółek kapitałowych. Z punktu wi-
dzenia prawa jest to materia bardzo skomplikowa-
na i rozbudowana. Pełny obraz spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej zbudować 
można jedynie w oparciu o uważną lekturę kodeksu 
spółek handlowych, literaturę przedmiotu oraz 
orzecznictwo. Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością pozwala rozpocząć działalność nawet wtedy, 
gdy osoba zainteresowana jej założeniem nie dys-
ponuje dużym zasobem środków finansowych. 
Spółka akcyjna jest bardziej skomplikowana, a 
przede wszystkim wymaga zainwestowania dużo 
większego kapitału. Obie uznać należy za dość dro-
gie w początkowej fazie rozwoju (koszty zawarcia 
umowy i koszty rejestracji). Warto jednak zwrócić 
uwagę, że spółki te to przedsiębiorcy. Być może 
niedługo katalog spółek kapitałowych poszerzy się 
o nowy typ spółki. Będzie to odzew polskiego usta-
wodawcy na potrzeby rynku i postulaty polskich 
przedsiębiorców zainteresowanych losem polskiej 
gospodarki, ale też chęcią osiągania zysku, które to 
spółki kapitałowe realizować pomagają. 
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civil partnerships and companies. The study aims discusses the 
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Rośliny przyprawowe z kontynentu azjatyckiego  

i ich wpływ na kształtowanie relacji gospodarczych  

w Europie
 

 

 

Wprowadzenie 

 
Przyprawy to suszony materiał roślinny, zawiera-
jący oleiste substancje zapachowe i smakowe, któ-
re posiadają właściwości konserwujące żywność. 
Dzieli się je ogólnie na dwie podstawowe grupy: 
zioła, stanowiące najczęściej rośliny pochodzące z 
bliskiej okolicy oraz tzw. „korzenie”, którym to 
określeniem charakteryzuje się tradycyjnie przy-
prawy korzenne, o zamorskim pochodzeniu. 
Wszystkie stanowią dodatki do potraw, zwykle 
stosowane w niewielkich ilościach dla poprawienia 
ich walorów smakowych, zapachowych, jak rów-
nież wizualnych. Człowiek może się obejść bez 
przypraw, jednak dodane do pożywienia wpływają 
na zmianę i poprawę jego smaku. Rośliny przy-
prawowe bywają używane także w celach leczni-
czych i kosmetycznych, np. do produkcji perfum, a 
dawniej stosowane były przy rozmaitych obrzę-
dach religijnych.  

Wszystko to sprawiło, że przyprawy odegrały 
niebagatelną rolę w historii świata, a nawet ten 
świat w pewnym sensie zmieniały, poprzez wpływ 
na niektóre wydarzenia historyczne. Było to spo-
wodowane olbrzymim zapotrzebowaniem na róż-
ne gatunki roślin przyprawowych, a dostęp do 
nich nierzadko warunkował sukces gospodarczy, 
wpływając tym samym na kształtowanie układów 
społecznych. Człowiek podróżował za przyprawa-
mi od tysiącleci i np. już starożytni Grecy mieli 
kontakty handlowe z Azją i znali niektóre rośliny 
przyprawowe charakterystyczne dla tego konty-
nentu. Spośród ważnych wydarzeń historycznych, 
w centrum których stały właśnie rośliny przypra-
wowe, pewnie najbardziej znana jest ekspedycja 
Krzysztofa Kolumba, która była typową wyprawą 
po przyprawy. Przy okazji poszukiwań nowej drogi 
morskiej do Indii, zaznaczył on swą obecność na 
kartach historii i po dzień dzisiejszy utożsamiany 
jest z wielkimi odkryciami geograficznymi. 

 

 
 
 
 

Przyprawy pochodzące z kontynentu  
azjatyckiego 

 
Rośliny grupują się często w pewnych centrach 

występowania, które towarzyszyły powstawaniu w 
danych regionach świata wielkich ludzkich cywiliza-
cji. Obszar Indii oraz Daleki Wschód obejmuje tzw. 
krąg cywilizacji wschodniej, co pokrywało się z roz-
mieszczeniem w tych obszarach różnych gatunków 
użytkowych, w tym przyprawowych. Rośliny przy-
prawowe z tropikalnych części Azji należą do róż-
nych rodzin botanicznych, a zawarte w nich sub-
stancje aromatyczne nie występują we wszystkich 
częściach roślin, lecz gromadzone są tylko w niektó-
rych ich organach. W żywieniu ludzi przyprawy były 
najpierw środkiem do urozmaicenia jednostajnego 
pokarmu, potem stały się nawykiem kulturowym, a 
w końcu okazały się nieodłącznym składnikiem na-
szych potraw. Taką ewolucję można prześledzić 
m.in. na przykładzie kuchni indyjskiej, gdzie przy-
prawy stosowane są od kilku tysięcy lat, a region wy-
brzeża malabarskiego uważa się za kolebkę przypraw 
tropikalnych. 

Jedną z najważniejszych roślin przyprawowych te-
go regionu jest pieprz czarny (Piper nigrum), należą-
cy do rodziny pieprzowatych (Piperaceae) (fot. 1 i 2). 
Jest to liana dorastająca do 6 metrów długości, której 
ojczyzną jest południowo-zachodnie wybrzeże Indii. 
Pieprz jest typową rośliną tropikalną, wymagającą 
bardzo gorącego i wilgotnego klimatu. Naturalnym 
środowiskiem dla pieprzu jest las, ale uprawiany jest 
zazwyczaj na jego skraju, gdzie jako podpory wyko-
rzystywane są przypadkowo rosnące drzewa. Znany 
był już w starożytności i w tamtym czasie występo-
wał dziko na obszarze Indo-Malajskim, gdzie do dzi-
siaj można spotkać największe jego uprawy. Obecnie 
pieprz uprawiany jest we wszystkich regionach tro-
pikalnych świata, a zarazem jest najpowszechniej 
używaną przyprawą na świecie. Zbierane są jagody, 
zielone lub żółte, stanowiące niedojrzałe owoce, 
określane jako tzw. pieprz czarny (tab. 1). 
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Tabela 1. Wybrane rośliny przyprawowe pochodzące z kontynentu azjatyckiego 

Fot. 1. Pieprz czarny (Piper nigrum) to liana dorastająca 
do 6 metrów długości. Fot. K. Musiał  

Fot. 2. Owocem pieprzu jest jagoda, używana w celach 
przyprawowych. Fot. K. Musiał  

 

Innym przedstawicielem rodziny pieprzowatych 
jest pieprz kubeba (Piper cubeba), o mniej wyraź-
nym smaku jagód, jednak bardziej gorzkim i 
ostrzejszym niż u innych gatunków z tego rodzaju. 
Jest to również krzewiaste pnącze, pochodzące z 
indonezyjskich wysp: Jawa, Sumatra i Borneo. Po-
dobnie jak pieprz czarny, uprawiany jest 

 

z wykorzystaniem jako podpory drzew, ocieniają-
cych równocześnie inne uprawiane tam rośliny. Eu-
ropa poznała kubebę za pośrednictwem średnio-
wiecznych kupców weneckich, jednak przyprawa ta 
nie przyjęła się i nie jest obecnie popularna na na-
szych stołach. W krajach tropikalnej Azji cieszy się 
natomiast ogromnym powodzeniem. 

 
 
 

Nazwa gatunku Rodzina botaniczna Miejsce pochodze-
nia 

Surowiec do-
starczający 
przyprawy 

Forma 
życiowa 

Alpinia galgant (Alpinia galanga) imbirowate Malezja kłącze bylina 

Anyż gwiazdkowaty (Illicium verum) magnoliowate Chiny pd-wch owoc - mieszek drzewo 

Cynamonowiec cejloński (Cinnamomum zeylani-

cum) 
wawrzynowate Cejlon kora pędu drzewo 

Goździkowiec korzenny (Syzygium aromaticum) mirtowate Moluki (Indonezja) pąki kwiatowe drzewo 

Imbir lekarski (Zingiber officinale) imbirowate Azja pd-wsch kłącze bylina 

Kardamon malabarski (Eletaria cardamonum) imbirowate Indie pd., Cejlon nasiona bylina 

Kurkuma, ostryż długi (Curcuma longa) imbirowate Indie pd-wsch kłącze bylina 

Muszkatołowiec wonny (Myristica fragrans) muszkatołowcowate Moluki (Indonezja) owoc - torebka drzewo 

Pieprz czarny (Piper nigrum) pieprzowate Indie pd-zach owoc - jagoda pnącze 

Pieprz długi (Piper longum) pieprzowate Indonezja, Filipiny owoc - jagoda pnącze 

Pieprz kubeba (Piper cubeba) pieprzowate Indonezja owoc - jagoda pnącze 

Sezam indyjski (Sezamum indicum) połapkowate Indie nasiona r. roczna 

Soja uprawna (Glycine max) bobowate Chiny nasiona bylina 

Szafran uprawny  (Crocus sativus) kosaćcowate Azja zach. słupek  bylina 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Kybal i Kaplicka (1985) oraz Podbielkowski (1989) 
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Podobnie jak poprzedni przedstawiciel rodzaju 
Piper, pieprz długi (P. longum), występuje w Indo-
nezji, a także na Filipinach. Jego owoce mają ostry 
smak i tworzą zwarte owocostany, osiągające dłu-
gość około 5 cm. Poza mieszkańcami południowo-
wschodniej Azji, jako pierwsi poznali tą przyprawę 
Persowie, a później za ich pośrednictwem Grecy. 
Obecnie jest on uprawiany i używany do przypra-
wiania żywności w Indiach, na Dalekim Wschodzie 
oraz na wyspach Pacyfiku. Wchodzi w skład curry, 
dodawany jest także m.in. do pikli oraz do aroma-
tyzowania konserwowanych warzyw. 

Niezwykle charakterystyczną przyprawą dla Wysp 
Korzennych, zwanych obecnie Molukami, jest nale-
żący do rodziny mirtowatych (Myrtaceae) goździko-
wiec korzenny (Syzygium aromaticum). Jest to osią-
gające 12 metrów wysokości zimozielone drzewo, 
którego surowiec przyprawowy stanowią zebrane w 
baldachokształtne kwiatostany pąki kwiatowe, które 
są ręcznie zbierane przed otwarciem się kwiatów. 
Zastosowanie ma także owoc, jakim jest jagoda, któ-
ra od wieków była wykorzystywana podczas długich 
rejsów, jako lek przeciwko szkorbutowi, przy okazji 
znakomicie gasząc pragnienie. Goździkowiec wyko-
rzystywany jest także w celach kulinarnych, do któ-
rych służy niedojrzała owocnia, smażona w cukrze 
przez mieszkańców południowo-wschodniej Azji i w 
takiej postaci uchodzi za przysmak tego regionu. Na 
indonezyjskich przyjęciach podaje się ją powycinaną 
w ząbki, dzięki czemu wygląda jak róża. Goździki są 
ponadto źródłem eugenolu – substancji, która łago-
dzi ból i zmniejsza stany zapalne, dlatego też olejek 
goździkowy używany jest do dzisiaj w stomatologii. 
Pierwszym Europejczykiem, który widział drzewo 
goździkowca był żyjący w XIII wieku wenecki kupiec 
i podróżnik, Marco Polo. Kiedy w XVII wieku Moluki 
zostały odkryte przez Vasco da Gamę, Portugalczycy 
przełamali arabski monopol na tą przyprawę, co 
znacząco przyczyniło się do ich sukcesu gospo-
darczego na rynkach europejskich. Obecnie najwię-
cej goździków pochodzi ze znajdującej się na Oce-
anie Indyjskim tanzańskiej wyspy Zanzibar, która 
wręcz jest określana jako „jedna ogromna plantacja 
goździków”. 

Inną ważną przyprawą pochodzącą z Moluków 
jest należący do rodziny muszkatołowcowatych (My-
risticaceae), muszkatołowiec wonny (Myristica fra-
grans), znany także jako gałka muszkatołowa. Jest to 
wiecznie zielone, dwupienne drzewo, osiągające do 
15 metrów wysokości. Owocem jest jednonasienna, 
mięsista torebka, przypominająca nieco wyglądem 
brzoskwinie, która dostarcza dwóch przypraw: gałki i 
„kwiatu” muszkatołowego. Gałka jest nasieniem, z 
którego usunięto twardą okrywę, a to co nazywamy 
„kwiatem” jest w rzeczywistości mięsistą osnówką, 
która otacza nasienie. Pierwsze informacje o zasto-
sowaniu tej rośliny w celach przyprawowych pocho-
dzą z VI wieku naszej ery, chociaż uważa się, że jej 

właściwości już wcześniej były znane mieszkańcom 
Indii. Przez około 800 lat handlem gałką muszkato-
łową trudnili się Arabowie, niezwykle zresztą wysoko 
ceniący się za swoje usługi. Dopiero w XV wieku 
handel przejęli Portugalczycy, po tym jak weszli w 
kontakt z Molukami, ale już w następnym wieku za-
równo tą przyprawą, jak i całymi Wyspami Korzen-
nymi zawładnęła Holandia, która przez następne 
dwieście lat starannie strzegła jej eksportu. Jednak i 
ona niezbyt długo cieszyła się władzą nad nią, po-
nieważ w 1770 roku Francuzi wykradli gałkę, a osta-
tecznie do jej rozpowszechnienia przyczynili się An-
glicy, którzy zmonopolizowali plantacje tej przypra-
wy. Ponieważ wiele krajów europejskich walczyło, 
często stosując nieuczciwe metody, o uzyskanie mo-
nopolu na ten produkt, mówi się, że gałka muszkato-
łowa ma „kryminalną historię”. Obecnie importuje 
się ją z Cejlonu oraz Sumatry, uprawiana jest także 
na Wyspach Kanaryjskich, w Brazylii oraz na Kara-
ibach, które z racji tego, że odkrył je Kolumb, trady-
cyjnie określane są także jako Indie Zachodnie. Gałka 
muszkatołowa charakteryzuje się korzennym aroma-
tem oraz intensywnym słodkim smakiem. Przyprawę 
stosuje się nie tylko do mięs, z czym jest najbardziej 
kojarzona, ale nadaje się ona także do pieczonych 
owoców bądź deserów skomponowanych z mleka i 
jajek, a wspaniałym deserem jest np. budyń czekola-
dowy doprawiony tą właśnie przyprawą. 

Inną rodziną botaniczną charakterystyczną dla 
tropikalnej części Azji i dostarczającą wielu roślin 
przyprawowych są imbirowate (Zingiberaceae). 
Zgrubiałe kłącza ich przedstawicieli zazwyczaj obfi-
tują w olejki eteryczne, przez co wykorzystywane są 
jako przyprawy korzenne i środki lecznicze (fot. 3).  

 
 
 

Fot. 3. Imbir lekarski (Zingiber officinale) to bylina o 
pokroju przypominającym pędy trzciny. Fot. K. Musiał  
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Najbardziej znanym przedstawicielem tej rodzi-
ny jest imbir lekarski (Zingiber officinale), bylina 
dochodząca do 1 metra wysokości i przypominająca 
nieco pędy trzciny. Gatunek ten pochodzi z Azji 
południowo-wschodniej i znany był już w starożyt-
nych Chinach i Indiach. Podziemne części imbiru, 
czyli kłącza są silnie aromatyczne i mają piekący 
smak, przez co dostarczają cennej przyprawy. Do 
dzisiaj imbir stanowi podstawę kuchni chińskiej, 
gdzie służy jako dodatek do różnych dań. 

Innym przedstawicielem tej rodziny jest karda-
mon malabarski (Eletaria cardamonum), bylina 
osiągająca 3 metry wysokości, pochodząca z połu-
dniowych Indii i Cejlonu. Surowcem przyprawo-
wym są nasiona, używane najczęściej w krajach, 
gdzie kardamon jest uprawiany. Do handlu trafiają 
całe torebki nasienne, z których nasiona wysypy-
wane są dopiero bezpośrednio przed użyciem, a ich 
smak jest lekko słodkawy i piekący. Kardamon jest 
jedną z najsubtelniejszych przypraw, podobnie jak 
imbir i gałka muszkatołowa posiada perfumowy 
zapach. Znany był już w starożytności, podawany 
przez Dioskorydesa i Pliniusza. W średniowieczu 
przypisywano mu nieograniczone właściwości lecz-
nicze. Kardamon wchodzi w skład różnych miesza-
nek, na przykład curry. W Polsce dostępny jest naj-
częściej w postaci zmielonej, dodaje się go do po-
traw mięsnych i wędlin. 

 
 
 
 
Kurkuma, lub też ostryż długi (Curcuma longa) 

to kolejna bylina pochodząca z południowo-
wschodnich Indii, która należy do Zingiberaceae. 
Podobnie jak imbir nieco przypomina trzcinę i wy-
rasta do 1 metra wysokości. Przyprawą jest sprosz-
kowane kłącze, zawierające w komórkach kurku-
minę, czyli jaskrawy, żółtopomarańczowy barwnik. 
Z powodu tego barwnika kurkumę nazwano „sza-
franem indyjskim”, jednak w odróżnieniu od po-
przedniego, kurkuma rozpuszcza się w tłuszczach. 
Posiada charakterystyczny zapach i smak, dlatego 

też kuchnia indyjska od tysiącleci używa zmielone-
go kłącza tej rośliny do barwienia ryżu i różnych 
przystawek. Do Europy dotarła już w starożytności, 
gdzie przywieźli ją wschodni kupcy. Jest to także 
roślina lecznicza, z której wyrabiane są lekarstwa na 
choroby wątroby. 

Innym przedstawicielem imbirowatych jest alpi-
nia galgant (Alpinia galanga), nazywana także „dzi-
kim kardamonem”. Ta osiągająca 2,5 metra wysoko-
ści bylina, pochodzi z Malezji, jednak jej towarowe 
plantacje znajdują się również m.in. w Chinach i na 
Cejlonie. Surowcem dostarczającym przyprawy jest 
kłącze, dające ostro-gorzki smak i dodawane m.in. 
do gorzkich wódek. 

Cynamonowiec cejloński (Cinnamomum zeylani-
cum) to gatunek drzewa z rodziny wawrzynowa-
tych (Lauraceae), pochodzący z południowej Azji. 
Spośród występujących tam kilku gatunków rodza-
ju Cinnamomum, jest on źródłem najcenniejszego i 
posiadającego najsubtelniejszy zapach cynamonu. 
Przyprawą jest kora, pozyskiwana dwa lub trzy razy 
w roku, podczas trwania pory deszczowej, w efekcie 
ścinania pędów o długości około 3 metrów i średni-
cy około 2,5 cm. Korę ze ściętych gałązek poddaje 
się krótkiej fermentacji i oczyszcza z korowiny ze-
wnętrznej oraz wewnętrznych resztek łyka. Powsta-
łe paski kory są następnie suszone na słońcu, w cza-
sie tego procesu przybierają charakterystyczną żół-
tobrązową barwę i zwijają się z obu stron paska ko-
ry, tworząc złączone dwie rurki, nazywane w han-
dlu laskami. Dopiero tak przygotowany surowiec to 
cynamon, jaki znany jest nam ze sklepów. Do dzi-
siaj pierwsze miejsce w produkcji cynamonu zajmu-
je Cejlon, ale roślina ta uprawiana jest także m.in. 
na Seszelach, Madagaskarze oraz na Karaibach. 

 

 
 
 
Anyż gwiazdkowaty (Illicium verum), określany 

też jako badian, należy do rodziny magnoliowatych 
(Magnoliaceae). Przyprawy tej dostarcza wiecznie 
zielone drzewo, osiągające wysokość do około 

Fot. 4. Kardamon malabarski 
Źródło: pl.wiktionary.org  

Fot. 5. Badian właściwy (anyż gwiazdkowy) 
Źródło: pl.wikipedia.org  



DZIEDZICTWO KULTUROWE NR 3(93)/2017 

 

34 WiD 

8 metrów, które naturalnie występuje w południo-
wo-wschodnich Chinach. Mieszkańcy tego obszaru 
znali badian już ponad 2 tysiące lat temu i cenili go 
na równi z cynamonem. Do Europy dostał się on po 
raz pierwszy w XVI wieku, gdzie został sprowadzo-
ny przez angielskiego żeglarza Thomasa Cavendis-
ha. Roślina ta posiada dosyć duże kwiaty, występu-
jące w kątach liści i przekształcające się w owoce 
złożone z wielu mieszków, mających kształt 
gwiazdkowaty, skąd pochodzi nazwa gatunku. W 
handlu spotyka się badian w całości lub mielony, 
służy on do aromatyzowania różnych dań słodkich i 
kompotów, w tym celu także dodawany jest do li-
kierów typu anyżówki. 

Sezam indyjski (Sesamum indicum) to gatunek 
jednorocznej rośliny z rodziny połapkowatych (Pe-
daliaceae). Jest najstarszą znaną rośliną oleistą, 
obecnie występuje tylko w uprawie. Uprawiany jest 
dla nasion, które zawierają około 60% oleju bardzo 
wysokiej jakości, który nie jełczeje w wysokich 
temperaturach regionów tropikalnych i nie krzep-
nie do temperatury około 5°C. Wytłoki pozostałe po 
toczeniu oleju są paszą zasobną w białko i mają wy-
soką wartość odżywczą, wykorzystywaną w żywie-
niu bydła. Nasiona sezamu dzięki wspaniałemu 
orzechowemu smakowi, znajdują zastosowanie w 
kuchni, jako przyprawa. Na Bliskim Wschodzie od 
wieków ze zmielonych nasion sezamu, z dodatkiem 
cukru i odrobiny kwasu cytrynowego przygotowuje 
się chałwę, służy on także do posypywania różnego 
rodzaju ciast. Słynne, stare arabskie zawołanie „Se-
zamie, otwórz się!”, związane jest z oczekiwaniem 
mieszkańców Bliskiego Wschodu na nowy plon tej 
rośliny, który nie mógł być wykorzystany, dopóki 
nie otworzyła się pierwsza torebka nasienna seza-
mu po skończonym dojrzewaniu. 

 
 
 

 
 
 
 
Szafran uprawny (Crocus sativus) z rodziny ko-

saćcowatych (Iridaceae) to przyprawa bardzo 
szczególna, ponieważ surowcem są trójdzielne, 
pomarańczowe słupki, które są zbierane ze świeżo 
rozwiniętych kwiatów. Suszy się je szybko, ale bar-
dzo delikatnie. Do otrzymania 1 kg przyprawy nale-
ży zebrać słupki z około dwustu tysięcy kwiatów, 
przez co szafran jest najdroższą przyprawą świata. 
Nieznaczna ilość szafranu wystarcza jednak, aby 
potrawie nadać złotą barwę, oraz charakterystyczny 
zapach. Barwnik ten jest tak silny, że do zabarwie-
nia około 3 litrów wody wystarczają dwa słupki z 
kwiatu. Ciekawostką jest, że babilońscy i perscy 

królowie nosili szaty barwione szafra-
nem. W Europie znany był już w IX wie-
ku, dzięki Arabom, którzy sprowadzili tę 
cenną przyprawę. O jego ogromnej war-
tości świadczył fakt, że w średniowieczu 
za fałszowanie szafranu karano spale-
niem na stosie lub pogrzebaniem żyw-
cem. Obecnie kuchnia europejska, z wy-
jątkiem hiszpańskiej stosuje szafran ra-
czej rzadko, co wiąże się być może z fak-
tem, że właśnie w Hiszpanii roślina ta 
jest uprawiana. 

Soja uprawna (Glycine max), która na-
leży do rodziny bobowatych (Fabaceae), 
jest jedną z najstarszych roślin upraw-
nych na świecie.  Pochodzi z południo-
wo-wschodniej części Azji, w Chinach 
uprawiana była już około 3 tysiące lat 
temu. Do Europy dotarła dopiero w XVIII 
wieku, gdzie na początku potraktowano 

ją jako egzotyczną ciekawostkę, a poważniej zainte-
resowano się tą rośliną dopiero w następnym stule-
ciu. Obecnie jest najpowszechniej uprawianą 

Fot. 6. Sezam indyjski 
Źródło: pl.wikipedia.org  

Fot. 7. Szafran uprawny 
Źródło: pl.wikipedia.org  
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rośliną motylkową na świecie, zajmując miliony 
hektarów ziemi uprawnej. Nasiona soi zawierają 
bardzo dużo białka, z tych nasion sporządza się 
aromatyczny sos sojowy, będący przyprawą wielu 
dań, zwłaszcza kuchni azjatyckiej. Sos sojowy jest 
bardzo starą przyprawą chińską, przepis jego przy-
rządzania został w V wieku p.n.e. przeniesiony 
przez mnicha buddyjskiego do Japonii, gdzie także 
szybko się rozpowszechnił. Obecnie przyprawa ta 
jest coraz częściej stosowana także w Europie, gdzie 
wchodzi w skład różnych dań mięsnych. 

Przeciętne spożycie przypraw na kontynencie 
europejskim wynosi około 0,5 g na dobę na osobę, 
podczas gdy w Azji jest ono wielokrotnie większe. 
Wiąże się to między innymi z rozpowszechnionymi 
tam różnymi dietami wegeteriańskimi oraz wegań-
skimi, a w kuchniach, które nie wykorzystują mięsa, 
stosowane są na ogół w większych ilościach liczne 
przyprawy. W piśmiennictwie można odnaleźć opi-
sy populacji ludzi o ponadprzeciętnym odsetku 
osób długowiecznych, których dieta zawiera wła-
śnie wiele roślin przyprawowych, z czego wynika, 
że posiadają one korzystny wpływ na nasz stan 
zdrowia. Receptury niektórych dań w kuchni indyj-
skiej obejmują nawet do 60 różnych przypraw. W 
dyskusji nad prozdrowotną rolą przypraw należy 
zatem uwzględniać ich synergistyczne działanie. W 
tego typu roślinach użytkowych zidentyfikowano 
około 5000 roślinnych substancji chemicznych, z 
których wiele wykazuje działanie przeciwnowotwo-
rowe i przeciwmiażdżycowe. Przykładowo imbir 
działa przeciwzapalnie i przeciwzakrzepowo, a wie-
le innych przypraw stanowi istotne źródło przeci-
wutleniaczy oraz witamin. 

 

Potrzeba dostępu do przypraw  
jedną z przyczyn odkryć geogra-
ficznych 

 
Handel przyprawami, w tym głów-

nie: pieprzem, cynamonem, goździ-
kami oraz gałką muszkatołową, z po-
wodzeniem rozwijał się już około dwa 
tysiące lat p.n.e., głównie na Bliskim 
Wschodzie i w obszarze Azji Połu-
dniowej. W Chinach, Korei czy In-
diach już tysiąc lat przed Chrystusem 
medycyna oparta była na ziołolecznic-
twie, a wczesne zastosowania przy-
praw związane było tam także z magią 
i religią. Egipcjanie używali różnych 
ziół i korzeni w sztuce balsamowania, 
a zapotrzebowanie na nie pobudzało 
ówczesny światowy handel przypra-
wami. Na kontynencie europejskim 
przez wiele wieków, jedyną przyprawą, 
a zarazem i konserwantem umożliwia-

jącym przechowywanie żywności, była sól. Spośród 
ludów europejskich jako pierwsi z pieprzem zetknę-
li się Grecy, już podczas wyprawy Aleksandra Wiel-
kiego, który dotarł do Indii w IV wieku p.n.e. Na-
stępnie Rzymianie za pośrednictwem krajów arab-
skich, weszli w kontakty handlowe z Indiami. W 
tamtych czasach główny targ na drogocenne przy-
prawy znajdował się w Aleksandrii, która miała 
szczególnie korzystne położenie geograficzne. 
Wspomniane przyprawy azjatyckie były tam jednak 
towarem deficytowym i niezmiernie luksusowym. 

Także w średniowieczu przyprawy były jednym z 
najbardziej pożądanych i drogich produktów w Eu-
ropie, w tym za szczególnie popularne uważano: 
czarny pieprz, cynamon, imbir, goździki oraz gałkę 
muszkatołową. Jak podają różne źródła, w XIV wie-
ku funt tej ostatniej był „droższy od krowy”, z kolei 
za funt pieprzu można było nabyć „tłustego bara-
na”. Republika Wenecka oraz sąsiadujące z nią wło-
skie miasta-państwa miały monopol na handel 
przyprawami azjatyckimi w długim, trwającym od 
VIII do XV wieku okresie, co przyniosło im znaczny 
prestiż i bogactwo. Szacuje się, że w okresie późne-
go średniowiecza, każdego roku do Europy Za-
chodniej importowano około tysiąca ton pieprzu i 
innych popularnych przypraw. Najbardziej eksklu-
zywny był szafran, wykorzystywany zarówno ze 
względu na swój żywy żółto-czerwony kolor, jak i 
intensywny smak. Zatem import przypraw korzen-
nych następował nieprzerwanie przez całe wieki 
średnie i był niezwykle intratny, czego przykładem 
była właśnie Wenecja, ówczesna handlowa potęga. 
Dzierżyła ona prym w handlu tymi cennymi rośli-
nami aż do momentu zdobycia Konstantynopola

Fot. 8. Soja warzywna 
Źródło: pl.wikipedia.org  
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przez Turków Otomańskich w 1453 roku, którzy 
opanowali wschodnie wybrzeże Morza Śródziem-
nego i drogę lądową do Indii, a przez to uzyskali 
monopol na import przypraw. W wyniku blokady 
lądowych szlaków handlowych potęga miasta stop-
niowo słabła, a ceny przypraw stawały się coraz 
wyższe. W rezultacie zaistniałej sytuacji, przykła-
dowo za jeden kwintal goździków na Molukach, 
które wchodzą w skład dzisiejszej Indonezji płaco-
no 2 dukaty, następnie w mieście Malakka, na tere-
nie Malezji za ten sam towar liczono już 14 duka-
tów, dalej w głównym punkcie przeładunkowym 
Indii, czyli w Kalikacie 50 dukatów, by ostatecznie 
na giełdzie londyńskiej osiągnął on cenę aż 213 du-
katów.  

Z tego powodu wręcz ekonomiczną konieczno-
ścią tamtej epoki było odkrycie alternatywnej drogi 
do Indii, umożliwiającej pozyskanie przypraw po 
dużo niższych cenach, co niejako „przy okazji” za-
owocowało także wielkimi odkryciami geograficz-
nymi tamtych czasów. W szczególności zalicza się 
do nich: odkrycie Ameryki przez Kolumba w roku 
1492, podróż Vasco da Gamy do Indii w 1498 oraz 
pierwszą podróż dookoła świata, którą w latach 
1519-1522 odbył Ferdynand Magellan. Odkrycia te 
możliwe były dzięki przyspieszeniu rozwoju umy-
słowego epoki odrodzenia, dającego podwaliny do 
rozkwitu takich dziedzin nauki jak: astronomia, 
nawigacja czy nauki przyrodnicze, w tym botani-
ka. Organizowanie wypraw ułatwiał ponadto do-
brze rozwinięty system monetarny, ze świetnie 
prosperującymi bankami, mogącymi sfinansować 
tak kosztowne przedsięwzięcia. Ich rezultatem 
było natomiast zaznajomienie się z różnymi ga-
tunkami roślin, które dotąd dla Europejczyków 
pozostawały nieznane, a stopniowo zaczęły wzbo-
gacać nasze rynki. 

Krzysztof Kolumb zamierzał odkryć drogę mor-
ską wiodącą do Indii, ale dotarł do Ameryki, wobec 
czego nie przywiózł znanych i zamawianych przez 
sponsorów przypraw. Mimo to, tereny przez niego 
odkryte, jakimi są wyspy karaibskie, do dzisiaj cza-

sem są określane właśnie jako Indie Zachodnie. Po 
powrocie z Nowego Świata, Kolumb opisał nie-
znane dotąd, a dostępne tam przyprawy, co zapo-
czątkowało kolejne wyprawy odkrywcze i stanowi-
ło wstęp do mającego się wkrótce rozpocząć okre-
su wielkiej kolonizacji, w której początkowo prze-
wodzili Portugalczycy i Hiszpanie. W tym współza-
wodnictwie o dotarcie drogą morską do Indii więcej 
szczęścia miał Vasco da Gama, któremu udało się w 
1498 roku opłynąć Afrykę wokół Przylądka Dobrej 
Nadziei i dotrzeć do Wybrzeża Malabaru. Do Lizbo-
ny powrócił on z ładunkiem drogocennych przy-
praw, a w powtórnej wyprawie wylądował na Cejlo-
nie, dzięki czemu w 1524 roku został mianowany wi-
cekrólem Indii Portugalskich. Umożliwiło to Portu-
galczykom stworzenie imperium kolonialnego w Azji 

Południowej oraz sprawiło, że Lizbona wygrała bitwę 
o pieprz, przełamując monopol Wenecji i stając się 
światowym centrum handlu przyprawami. 

Jednakże Hiszpanie, czyli najważniejsi konkurenci 
Portugalczyków nie ustawali w poszukiwaniu najkrót-
szej drogi do Indii, bez konieczności opływania Afryki. 
Przypadek sprawił, że pod hiszpańską banderą wyru-
szył właśnie Portugalczyk, Fernao de Magalhaes, zwa-
ny Magellanem, który był w służbie króla Karola V. W 
1519 roku rozpoczęła się jego wyprawa dookoła świata, 
na jaką wybrał się wraz z 265 marynarzami, kiedy to 
skierował się na zachód i odkrył Filipiny, i gdzie został 
zabity przez tubylców. Tylko jeden z okrętów floty 
Magellana dotarł do archipelagu Moluków, a po trzy-
letniej włóczędze powróciło do Hiszpanii zaledwie 18 
marynarzy, przywożąc jednak ze sobą znaczący ładu-
nek goździków. Pomimo takiego sukcesu, portugalski 
monopol na przyprawy trwał aż do końca XVI wieku, 
a wielki wyścig między miastami-portami dopiero się 
rozpoczynał. Do tej wielkiej kolonizacji w później-
szym czasie dołączyli Holendrzy, Anglicy oraz Fran-
cuzi. Znacząco wpłynęło to na rozwój handlu, który 
dotychczas związany by głównie z akwenami Bałtyku i 
Morza Śródziemnego, a odtąd miał nabrać także za-
sięgu oceanicznego. 

Zgodnie z zachodnią tradycją od epoki wielkich 

odkryć datuje się także początki kolonializmu. Sta-
nowił on politykę państw gospodarczo rozwiniętych, 
która polegała na  utrzymywaniu w zależności poli-
tycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych 
oraz wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i su-
rowcowych. Była to zatem polityka podboju i przej-
mowania obcych terytoriów, co doprowadziło w 
efekcie do podziału globu ziemskiego pomiędzy mo-
carstwa kolonialne. W rezultacie kolonizacji, na po-
czątku XX wieku rozległe terytoria, m.in. kontynentu 
azjatyckiego, zostały prawie w całości podzielone i 
podporządkowane kilku państwom europejskim. 

Ryc. 1. Szlaki handlu przyprawami od starożytności do epoki 
odrodzenia 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kybal i Kaplicka (1985) 
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Najpierw na wybrzeżach Indii, Archipelagu Malaj-
skiego, Wietnamu i Chin osiedli Portugalczycy.  

W późniejszym czasie, już w XIX wieku Wielka 
Brytania opanowała Indie, Holandia zajęła Indone-
zję, a Francja tzw. Indochiny, które obejmowały: 
Laos, Wietnam i Kambodżę. Status tych terytoriów 
był formalnie zróżnicowany i stosowane były w od-
niesieniu do nich różne nazwy: kolonia, protektorat 
czy kondominium, które świadczyły o różnych 
stopniach zależności od europejskich kolonizato-
rów. 

Szlaki handlu przyprawami w okresie od staro-
żytności do epoki odrodzenia prezentuje ryc. 1. 

 

Podsumowanie 

 
Aż po współczesność, za dwie najważniejsze 

przyczyny ekonomiczne wielkich odkryć geogra-
ficznych uznaje się niedobór kruszców szlachet-
nych w Europie oraz przede wszystkim potrzebę 
dostępu do przypraw w celach handlowych. W ich 
wyniku nastąpiło także znaczne przegrupowanie 
układu sił gospodarczych na kontynencie europej-
skim. Wyrażało się to poprzez spadek znaczenia 
basenu Morza Śródziemnego w handlu międzyna-
rodowym i osłabienie dynamiki handlu na Bałtyku. 
W rezultacie główne centra gospodarcze uległy 
przesunięciu na zachód i rozpoczął się okres bujne-
go rozwoju portów zlokalizowanych na wybrzeżu 
Oceanu Atlantyckiego. Odkrycia geograficzne były 
także wstępem do europejskiej kolonizacji i świa-
towej ekspansji Europejczyków, od której rozpoczął 
się obserwowany obecnie proces globalizacji. Pod 
wpływem takiej ożywionej wymiany handlowej z 
krajami często odległymi geograficznie, przez wiele 
stuleci mogła kształtować się tradycja kulinarna 
oparta o różne gatunki roślin przyprawowych. 
Przyprawy w kuchniach i na stołach europejskich 
poszerzyły znacząco jadłospisy, wpływając na po-
lepszenie walorów smakowych, zapachowych oraz 
wizualnych wielu potraw. Jednak do dzisiaj przy-
prawy orientalne, jak kłącze imbiru, kora cynamo-
nu czy kwiaty goździków, pomimo że powszechnie 
znane, są stosunkowo rzadko wykorzystywane w 
tradycyjnej kuchni polskiej. Zupełnie inaczej sytu-
acja wygląda w kuchniach państw Europy zachod-
niej, które poddane były wielowiekowym oddziały-
waniom kolonialnym, będących właśnie efektem 
wypraw z XV i XVI wieku. 
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Spices from Asia and their influence on shaping 

the economic relations in Europe 
 

Summary: Spices are dried plant material, containing oily 
perfumes and flavours that have properties serving food preser-
vation, but also improving the taste, smell and appearance of 
dishes. They are distinguished from different parts of plants, 
like: flowers, fruits, seeds and rhizomes. Spices are also used 
sometimes in medicine, cosmetics and perfumes production. 
Moreover, they used to serve in some religious rituals. Asia and 
especially its tropical parts include a variety of spices that are 
grown in different parts of this continent, like Indian subconti-
nent and Southeast Asia. India is an important centre of spices 
production, as it is a place of natural occurrence of e.g.: black 
pepper (Piper nigrum), true cardamom (Elettaria cardamomum) 
and turmeric (Curcuma longa). The second Asian centre of varie-
ty of such plants is Southeast Asia, which is the natural habitat 
for e.g. cloves (Syzygium aromaticum), ginger (Zingiber 
officinale) and Myristica fragrans. Spices used to play a very im-
portant role in the history of the world and they influenced es-
pecially Europe's economic and social development in different 
periods. Among the various important historical events, where 
spices played the crucial role, worth remembering seems e.g. 
expedition undertaken by Columbus, which main motivation 
was gaining access to these valuable plant products. 
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Wprowadzenie 

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Kra-
kowie od 1 kwietnia 2016 roku uczestniczy w pro-
jekcie SALSA (Small farms, small food busines-
ses and sustainable food security) - Drobne go-
spodarstwa rolne i drobne przedsiębiorstwa prze-
twórstwa rolno-spożywczego w zapewnianiu trwa-
łego bezpieczeństwa żywnościowego. Projekt ten 
jest finansowany ze środków Unii Europejskiej HO-
RIZON 2020 - program badań i innowacji w ramach 
umowy grantowej nr 677363. Szacunkowa wartość 
projektu: 4 958 172,50 euro. W projekcie SALSA 
uczestniczy kilkunastu partnerów z krajów Europy 
oraz Afryki. Są to następujące instytucje: Universi-
dade De Evora (Portugalia) – lider projektu; Univer-
sita di Pisa (Włochy); Nodibinajums Baltic Studies 
Centre (Łotwa); The James Hutton Institute (Wiel-
ka Brytania); Stiftelsen Norsk Senter for Bygdefor-
skning (Norwegia); Uniwersytet Rolniczy im. 
Hugona Kollataja w Krakowie (Polska); Highclere 
Consulting S.R.L. (Rumunia); Universitat 
Politecnica de Valencia (Hiszpania); International 
Institute for Environment and Development 
(Wielka Brytania); Agricultural University of Ath-
ens (Grecja); Universidade de Cabo Verde (Wyspy 
Zielonego Przylądka); University for Development 
Studies (Ghana); African Centre for Technology 
Studies (Kenia); Institut National de la Recherche 
Agronomique de Tunisie (Tunezja); International 
Centre for Research in Agroforestry (Kenia); Food 
and Agriculture Organization of The United Na-
tions FAO (Włochy); Coldiretti (Włochy). 

Projekt SALSA podejmuje problematykę wyzwań 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żyw-
nościowego w krajach Europy oraz Afryki. Głównym 
celem projektu jest ocena znaczenia drobnych go-
spodarstw rolnych i podmiotów działających w ra-
mach szeroko pojętego agrobiznesu, w zapewnieniu 
bezpieczeństwa żywnościowego w tych regionach. 
Projekt w szczególności skupia się na pokazaniu 
zróżnicowania systemów żywnościowych oraz sytu-
acji drobnych gospodarstw rolnych w wybranych 
krajach Europy i Afryki.  

 

 
 
 
 
Projekt SALSA ma umożliwić stworzenie mecha-

nizmu wzmacniania znaczenia drobnych gospo-
darstw rolnych jako dostawców żywności, a przez to 
wspierać zrównoważony rozwój bezpieczeństwa 
żywnościowego i bezpiecznej żywności. Regiony, w 
których prowadzone są badania cechuje znaczne 
zróżnicowanie warunków społeczno-
ekonomicznych. Pozyskane wyniki badań umożli-
wią lepsze zrozumienie znaczenia drobnych gospo-
darstw rolnych i drobnych przedsiębiorstw prze-
twórstwa rolno-spożywczego w kontekście sytuacji 
gospodarczej oraz struktur systemu żywnościowe-
go, w których funkcjonują.  

 
Badania w ramach projektu SALSA prowadzone 

są w krajach, które uczestniczą w nim jako partne-
rzy oraz w kilku innych, w których dane zbierane są 
przez podwykonawców. Regiony badawcze uloko-
wane są w następujących krajach: (w nawiasie 
podana została liczba regionów badawczych w ra-
mach danego kraju): Bułgaria (1), Republika Zielo-
nego Przylądka (1), Chorwacja (1), Czechy (1), Fran-
cja (2), Ghana (1), Grecja (3), Włochy (2), Kenia (1), 
Łotwa (2), Litwa (1), Malawi (1), Norwegia (1), Pol-
ska (3), Portugalia (2), Rumunia (2), Hiszpania (2), 
Tunezja (1), Wielka Brytania (2). Łącznie badaniami 
w ramach projektu SALSA objętych jest 30 regio-
nów, z których 25 zlokalizowanych jest w Europie. 

 Klasyfikacja i dobór regionów badawczych zosta-
ły przeprowadzone w oparciu o dane statystyki ma-
sowej oraz publikacje naukowe i dane dostarczone 
przez poszczególne kraje. Regiony badawcze były 
dobierane na poziomie regionów NUTS 3, co ozna-
cza, że na terenie Polski obszarowo odpowiadają 
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one wielkości kilku powiatów. Na ryc. 1 przedsta-
wione zostały regiony badawcze wybrane do badań 
w Europie.  

Główne cele projektu SALSA to:  
1. Dogłębna i kompleksowa ocena aktualnej roli 

drobnych gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
przetwórstwa rolno-spożywczego w zapewnianiu 
bezpieczeństwa żywnościowego i bezpiecznej 
żywności w Europie oraz w wybranych regio-
nach Afryki. 

2. Ocena mechanizmu, który – w różnej skali – 
pomoże wzmocnić rolę tych podmiotów. Ocena 
stopnia i sposobu reakcji drobnych  gospodarstw 
rolnych na przewidywany w najbliższych latach 
wzrost popytu na żywność, pasze, paliwa, włók-
na w warunkach coraz bardziej ograniczonych 
zasobów naturalnych. 

3. Określenie roli drobnych gospodarstw rolnych w 
zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego i 
bezpiecznej żywności w latach 2030-2050. 

4. Przygotowanie zestawu zaleceń oraz narzędzi 
dla decydentów z poszczególnych krajów. Opra-
cowane zalecenia i wybrane narzędzia mają 
wspierać rolę drobnych gospodarstw rolnych  w 
zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego i 
bezpiecznej żywności. Ponadto umożliwią one 
lepszą współpracę badaczy i instytucji z różnych 
krajów prowadzących badania. 

5. Przygotowanie, wdrożenie i dbanie o stały roz-
wój wspólnej platformy (Community of Pracice – 
CoP) umożliwiającej wymianę informacji po-
między uczestnikami projektu SALSA. Platforma 
taka będzie także narzędziem do wyrażenia opi-
nii właścicieli drobnych gospodarstw rolnych na 

temat zapewniania  bez-
pieczeństwa żywnościo-
wego i bezpiecznej żyw-
ności. 

Projekt SALSA reali-
zuje zadania skupione 
wokół 8 pakietów (Work 
Package – WP). Dwa 
kluczowe z punktu wi-
dzenia projektu pakiety 
to: 
WP 2: oszacowanie 
przestrzennej dystrybu-
cji oraz możliwości pro-
dukcyjnych drobnych 
gospodarstw rolnych, 
WP 3: dogłębna analiza i 
ocena systemów żywno-
ściowych w 30 regionach 
badawczych. 
 Dane pozyskane w 
ramach pakietów WP 2 

oraz WP 3 będą wykorzy-
stywane do dokonywania 
porównań w zakresie bu-

dowy i funkcjonowania systemów żywnościowych w 
poszczególnych krajach oraz pomiędzy nimi.  

W Polsce badaniami w ramach projektu SALSA 
objęte zostały 3 regiony (których nazewnictwo mo-
że nieco wprowadzać w błąd ) i są to wyznaczone 
na poziomie NUTS 3 następujące regiony: 

– region rzeszowski obejmujący powiaty rze-
szowski, ropczycko-sędziszowski, łańcucki, 
strzyżowski oraz kolbuszowski, 

– region nowosądecki obejmujący powiaty no-
wosądecki, limanowski oraz gorlicki, 

– region nowotarski obejmujący powiaty no-
wotarski, tatrzański oraz suski. 

Prace prowadzone w ramach pakietu WP 2 polegały 
na określeniu rodzaju uprawy, jej braku, bądź zanie-
chania produkcji rolniczej we wskazanych lokaliza-
cjach. Punkty do weryfikacji odnajdywane były dzięki 
dostarczonym przez lidera projektu współrzędnym 
(długość i szerokość geograficzna). W celu dokonania 
dokumentacji rodzaju zagospodarowania działek, w 
każdym z regionów badawczych we wskazanych 
punktach wykonywane były fotografie. W regionie 
rzeszowskim kontrolą objęto 451 punktów, w nowosą-
deckim 523, a w nowotarskim 543. Punkty dobierane 
były w taki sposób, aby każdy z nich znajdował się na 
jednolitej działce rolnej (jednolitej z punktu widzenia 
zdjęć satelitarnych, czyli takiej, której fotografia wska-
zywała na występowanie na niej tylko jednej uprawy w 
momencie jej wykonywania) o powierzchni sięgającej 
maksymalnie 5 ha. Dzięki takiej metodyce badaniami 
objęte zostały te działki, które reprezentowały rolnic-
two rozdrobnione. W ramach prowadzonych badań 
osobom, które wykonywały kontrole upraw w terenie

Ryc. 1. Europejskie regiony badawcze w ramach projektu SALSA 
Źródło: http://www.salsa.uevora.pt 
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nie były znane ani numery działek, ani dane ich 
właścicieli. Głównym celem opisywanych tu działań 
było stwierdzenie, czy dana działka jest użytkowana 
rolniczo, a jeżeli tak, to co aktualnie się na niej 
znajduje. Badania prowadzone były z wykorzysta-
niem urządzeń GPS pozwalających na identyfikację 
punktu w terenie w oparciu o dostarczone dane 
(wspomniane już długość i szerokość geograficzną). 
Czynności podejmowane w ramach WP 2 pozwolą 
na oszacowanie w jakim stopniu w danym regionie 
badawczym rzeczywiście wykorzystywane są grunty 
rolnicze, jak szybko postępują procesy porzucania 
ziemi, czy też oszacowania na ile dany region jest 
samowystarczalny. W oparciu o zebrane dane bę-
dzie można podjąć próbę dokonania oceny znacze-
nia drobnych gospodarstw rolnych w zakresie pro-
dukcji żywności dla regionu, bądź kraju. Ponadto 
dane o gruntach porzuconych (niewykorzystywa-
nych rolniczo) pozwolą stwierdzić ile produkcji ro-
ślinnej i zwierzęcej może dany region dostarczyć w 
sytuacji kryzysowej (np. wyłączenie z produkcji rol-
niczej znacznych obszarów zlokalizowanych w in-
nych częściach kraju, czy świata). 

Każdy z polskich regionów badawczych posiada 
pewną specyfikę. Z pozoru we wszystkich mamy do 
czynienia z rolnictwem rozdrobnionym, jednak 
każdy z regionów cechuje odmienny rodzaj produk-
cji roślinnej, czy zwierzęcej, co zauważalne było już 
podczas prowadzonych badań terenowych.  

W trakcie badań uwagę zwracała dominacja 
trwałych użytków zielonych w regionie nowotar-
skim, a w związku z tym licznie obecne stada zwie-
rząt (głównie krów, ale także owiec, kóz, a nawet 
gęsi). Co prawda z rozmów z napotkanymi w tere-
nie rolnikami można było wnioskować, że to co 
oglądamy to zaledwie nieznaczny ułamek produkcji 
zwierzęcej występującej w regionie nowotarskim w 
ubiegłych dekadach. Jednak porównując ten region 
z dwoma pozostałymi, niezaprzeczalnie dostrzec 
można, że produkcja zwierzęca jest w nim wciąż 
jeszcze obecna. Warto tu wspomnieć, że z punktu 
widzenia badacza-turysty pochodzącego z miasta, 
dodaje ona mnóstwa uroku i przywodzi na myśl 
sielską wizję polskiej wsi, której często szukamy, a 
coraz rzadziej znajdujemy. Region nowotarski 
zdominowany jest przez użytkowanie użytków rol-
nych w kierunku łąk i pastwisk, natomiast uprawa 
zbóż, ziemniaków bądź warzyw należy do rzadkości 
(potwierdzają to dane Powszechnego Spisu Rolnego 
z 2010 roku). Wśród 543 działek wytypowanych do 
badań, na których zlokalizowane były punkty ba-
dawcze, tylko raz pojawiła się kukurydza, dwa razy 
ogródek warzywny. Jeszcze raz podkreślić należy, iż 
punkty do sprawdzenia były dobierane w ten Spo-
sób, aby pokazać specyfikę, ale także różnorodność 
badanego regionu w zakresie produkcji roślinnej (i 
prowadzonej w oparciu o nią produkcji zwierzęcej). 

Prowadząc obserwacje w terenie– w celu spraw-
nej lokalizacji punktów – badacze posługiwali się 
także zdjęciami terenu pozyskanymi za pośrednic-
twem strony internetowej Google Earth. Informacje 
stąd pochodzące nie są danymi tegorocznymi, i tu 
również dokonano ciekawej obserwacji w odniesie-
niu do regionu nowotarskiego – obszary gdzie jesz-
cze kilka lat temu prowadzona były produkcja rol-
na, coraz częściej zamieniane są na działki budow-
lane, bądź wykorzystywane w inny, nierolniczy spo-
sób (punkty usługowe na działkach położonych w 
atrakcyjnych lokalizacjach, wyciągi narciarskie, 
parkingi etc.). Zmiana przeznaczenia działki rolni-
czej (np. z gruntu ornego na trwały użytek zielony) 
nie była powszechna. Niewielka część objętych ba-
daniami gruntów rolniczych w regionie nowotar-
skim była porzucona (nieuprawiana, a przez to za-
chwaszczona, porośnięta krzewami, młodymi drze-
wami). Coraz częściej można było natomiast do-
strzec, że właściciele łąk koszą je tylko raz do roku i 
to zapewne nie po to, aby wykorzystać to co uzyska-
ją jako pasze dla zwierząt, ale po to, aby otrzymać 
płatności bezpośrednie. Obserwować można było w 
trakcie badań pięknie wyglądające, wykoszone łąki, 
cieszące oko młodą bujną trawą. Jednak po bliż-
szym przyjrzeniu się im okazywało się, że pomiędzy 
młodymi roślinami znaleźć można niezebrane, ze-
szłoroczne pokosy. 

W każdym regionie jako badacze spotykaliśmy 
się z dużą życzliwością i zainteresowaniem ze stro-
ny obecnych w terenie rolników. Bez pomocy nie-
których z nich, badania nasze na pewno trwałyby 
dłużej i były bardziej czaso- i kosztochłonne. Dość 
wspomnieć o udzielanych nam wielokrotnie in-
strukcjach o tym jak dojechać do danej działki, gdy 
GPS wywodzi nas w pole (dosłownie), czy o ratowa-
niu jednego z badaczy, który bez pomocy traktora 
nie zdołałby opuścić jednej z wiosek, gdzie prowa-
dziliśmy badania.  

Projekt SALSA będzie trwał jeszcze przez kilka 
kolejnych lat. Osoby zainteresowane rolnictwem 
drobnotowarowym oraz przetwórstwem żywności z 
niego pochodzącej zapraszamy do włączenia się do 
projektu SALSA poprzez wyrażenie swojej opinii 
oraz udział w dyskusji dotyczącej szeroko pojętej 
gospodarki żywnościowej i agrobiznesu. Zachęcamy 
do odwiedzenia strony internetowej projektu: 
http://www.salsa.uevora.pt/en/. 
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