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WSTĘP 

 Szkoła rolnicza ma szczególne znaczenie dla przyszłości polskiej wsi. Ta szczególność 

wynika z kilku powodów, które dla tych co zajmują się rozwojem rolnictwa i obszarów 

wiejskich jest oczywista. Niestety są szerokie i liczne środowiska, które tej szczególności 

nie rozumieją. 

 W Polsce funkcjonuje około 300 szkół rolniczych, w tej liczbie dla 45 szkól Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny. 

Szkoły te kształcą prawie 13 tysięcy uczniów w 27 zawodach, a pracuje w nich ponad 1700 

nauczycieli. 

 Wśród uczniów największym zainteresowaniem cieszą się następujące kierunki: 

technik rolnik (blisko 3000 uczniów), technik żywienia i gospodarstwa domowego (blisko 

2000 uczniów), technik mechanizacji rolnictwa i technik agrobiznesu (po około 1900 

uczniów), technik architektury krajobrazu blisko 1500 uczniów).
1
 

 Niniejszy przewodnik po tematyce szkoleń obejmuje zagadnienia wynikające z pro-

gramów szkoleń jakie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie 

przygotował dla nauczycieli szkół rolniczych w 2011 roku. 

 Przewodnik zawiera podstawowe informacje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej 

i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z zakresu podstaw 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, produktów regionalnych i tradycyjnych, odna-

wialnych źródeł energii, odnowy i rozwoju wsi, budowy marki w turystyce wiejskiej, a także 

edukacyjnych funkcji gospodarstwa rolnego.  

 Przewodnik został opracowany w taki sposób, aby uczestnicy poszczególnych szkoleń 

tematycznych mogli – do czego Was zachęcam – zapoznać się z problematyką wszystkich 

szkoleń. Materiały w przewodniku można wykorzystać nie tylko do podnoszenia własnych 

kompetencji, ale również w pracy dydaktycznej z młodzieżą, czy współpracując  

z lokalnymi społecznościami. 

 

Jarosław Bomba 

Dyrektor Oddziału 

CDR w Krakowie 

 

                                                 
1
 Dane pochodzą z informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawionej 28 marca 2011 roku w Sejmie 

w czasie konferencji „Stan oświaty rolniczej w Polsce”. 
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1. WSPÓLNA POLITYKA ROLNA – WSPÓŁCZESNOŚĆ I NOWA  

PERSPEKTYWA
2
 

 Wspólna Polityka Rolna powstała w latach 50-tych w Europie Zachodniej, której 

społeczeństwa bardzo ucierpiały na skutek wojny i borykały się z problemem braku żyw-

ności z powodu szkód, jakie wyrządziła ona w rolnictwie. Priorytetem wczesnej WPR było 

więc promowanie zwiększonej produkcji żywności, tak aby zapewnić konsumentom stałe 

zaopatrzenie po przystępnych cenach, a jednocześnie zagwarantować rentowność sektora 

rolniczego w UE. WPR zachęcała rolników do zwiększania produkcji, proponując dotacje  

i gwarantując im wysokie ceny zbytu. Rolnicy otrzymywali pomoc finansową na restruktu-

ryzację działalności: dotowano inwestycje mające na celu powiększanie gospodarstw, 

efektywniejsze zarządzanie nimi i modernizacje technologii, tak aby sprostać ówczesnym 

wymogom gospodarczym i społecznym. Zaproponowano również działania w formie 

wczesnych emerytur, szkoleń zawodowych i wsparcia dla regionów o niesprzyjających 

warunkach gospodarowania. 

 WPR z powodzeniem zrealizowała swój cel doprowadzając UE do samowystar-

czalności począwszy od lat 80-tych. Nagle jednak okazało się, że w UE utrzymują się 

nadwyżki głównych produktów rolnych. Część z nich była eksportowana (przy czym część 

kosztów eksportu pokrywały dotacje),  pozostałe zaś musiały być magazynowane, bądź 

zagospodarowywane wewnątrz UE. Tego rodzaju działania stanowiły duże obciążenie dla 

budżetu, zakłócały funkcjonowanie światowego rynku żywności i nie zawsze sprzyjały 

interesom rolników, co szybko doprowadziło do powstania licznej grupy przeciwników 

wśród konsumentów i podatników. Jednocześnie społeczeństwa przywiązywały coraz 

większą uwagę do kwestii prowadzenia gospodarki rolnej w sposób przyjazny dla środo-

wiska naturalnego. Ważnym punktem zwrotnym w tym zakresie był Szczyt Ziemi w Rio 

de Janeiro, który odbył się na początku lat dziewięćdziesiątych. 

 Wielu istotnych zmian WPR dokonano już w latach 80-tych, jednak prawdziwy 

przełom nastąpił w latach 90-tych. Dzięki ograniczeniom produkcji udało się zmniejszyć 

nadwyżki (wprowadzenie kwot mlecznych w 1983 r.). Szczególny nacisk położono na 

rolnictwo przyjazne dla środowiska. Rolnicy otrzymujący dopłaty bezpośrednie zostali 

zmuszeni do uwzględniania sytuacji na rynkach zbytu i zmieniających się priorytetów spo-

łecznych (reforma MacSharry’ego z 1992 r.). 

 Zmiana priorytetów WPR (zainicjowana w 1999 r. w ramach reformy Agenda 

2000) kładła nacisk na wzrost konkurencyjności europejskiego rolnictwa, ale objęła rów-

nież nowy, istotny element – politykę rozwoju wsi promującą rozmaite inicjatywy na ob-

                                                 
2
 Na podstawie: Głogowski P. Wspólna Polityka Rolna. Historia, stan obecny oraz przegląd założeń i proponowane 

kierunki zmian w WPR po 2014 roku, a także informacji zawartych na stronie: 

http://ec.europa.eu/budget/library/publications/financial_pub/investing_2007-2013. 
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szarach wiejskich. Jednocześnie pomagano rolnikom w restrukturyzacji gospodarstw, róż-

nicowaniu produkcji, a także poprawie marketingu produktów. Ustanowiony został też 

próg budżetowy gwarantujący podatnikom, że koszty WPR nie wymkną się spod kontroli. 

W roku 2003 postanowiono przeprowadzić kolejną, gruntowną reformę. 

 Obecny kształt Wspólnej Polityki Rolnej jest wynikiem rozstrzygnięć, jakie zapa-

dły w Luksemburgu w 2003 r., jeszcze przed włączeniem Polski do Unii Europejskiej. 

Reforma ta wprowadziła radykalne zmiany, zwłaszcza pod względem polityki wspierania 

dochodów. Ustanowiła ona system jednolitej płatności, w ramach której bezpośrednie 

wsparcie dochodu rolników jest w dużej mierze oddzielone od produkcji oraz wprowadziła 

zasadę wzajemnej zgodności. Decyzjami z Luksemburga ustanowiono także obszerne 

wspólne zasady dla wsparcia bezpośredniego w większości sektorów. Wspólna Polityka 

Rolna określa zasady jednolitego funkcjonowania, ochrony i wspierania sektora rolnego 

w krajach członkowskich Wspólnoty. Jej ramy opierają się na trzech podstawowych zasa-

dach:  

 zasadę wspólnego rynku, oznaczającą swobodny przepływ produktów rolnych po-

między państwami członkowskimi;  

 zasadę preferencji Wspólnoty, która oznacza pierwszeństwo zbytu na wspólnym 

rynku dla produktów rolnych, wytworzonych na terenie Unii Europejskiej i ochronę 

tego rynku przed importem;  

 zasadę solidarności finansowej, zobowiązującą wszystkie kraje członkowskie do 

partycypowania w kosztach polityki rolnej.  

 Płatności bezpośrednie zostały ukierunkowane na nowe zadania poprzez mecha-

nizm wzajemnej zgodności (ang. cross-compliance). Nie miało to jednak wpływu na do-

tychczasowy podział środków między kraje i rolników. Podział ten zdecydowanie fawory-

zuje kraje, które już wcześniej nastawione były na intensywną produkcję upraw polowych 

i trzody chlewnej (m.in. Niemcy i Francję). Natomiast kraje, takie jak Polska, o tradycyjnie 

ekstensywnych technikach produkcji lepiej służące realizacji nowych celów środowisko-

wych WPR otrzymały zdecydowanie niższe wsparcie. To niższe wsparcie stoi w sprzecz-

ności z zachowaniem warunków konkurencyjności i spójności jednolitego rynku rolnego.  

 Zasadniczy kształt Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2007-2013 przyjęty został po-

przez porozumienie zawarte przez ministrów rolnictwa krajów UE-15 w Luksemburgu 

26 czerwca 2003 r. oraz ustalenia Rady UE z dnia 22 kwietnia 2004 r. Istotne znaczenie 

miała również perspektywa finansowa na lata 2007-2013, która określała wielkość fundu-

szy dostępnych dla rolnictwa i obszarów wiejskich w tym okresie.  

 Wydatki związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej (określonej jako „Zarzą-

dzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona”) w budżecie EU na lata 2007-2013 zostały 

przewidziane na kwotę 418 125 mln EUR. Stanowi to prawie 43% unijnego budżetu. 

W ramach tej kwoty najwięcej środków, bo 317 386 mln EUR przeznaczonych został na 

rolnictwo. Środki te, wypłacane przez Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej, obejmują 
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płatności dla rolników, promowanie europejskich produktów rolnych, środki interwencyjne 

do regulowania rynków rolnych, refundacje w przypadku wywozu produktów do krajów 

trzecich, środki kontroli oraz systemy badań. Jednak udział tych wydatków w strukturze 

budżetu będzie malał.  

 Na kolejny obszar oddziaływania Wspólnej Polityki Rolnej, czyli na „Rozwój ob-

szarów wiejskich” w latach 2007-2013 zarezerwowano w unijnym budżecie 91 183 mln 

EUR. Wydatki te są przeznaczone na restrukturyzację i zróżnicowanie gospodarki wiej-

skiej, tworzenie nowych źródeł dochodów i ochronę obszarów wiejskich finansował będzie 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środki przekiero-

wane z wydatków na rolnictwo. Na przestrzeni lat obecnie obowiązującej perspektywy 

finansowej wielkość tych wydatków zwiększy się o 21%.  

 Największy wzrost wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej zarezerwowano 

na ochronę środowiska. Środki w ramach programu Life+ i Natura 2000 winny być prze-

znaczone na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i spadkowi różnorodności biolo-

gicznej. Znaczna ich część ma zostać wykorzystana na poprawę stanu środowiska, zdrowia 

i jakości życia oraz na propagowanie gospodarowania zasobami naturalnymi i korzystania 

z nich w sposób zrównoważony przez innowacyjne strategie polityczne i lepszą ich reali-

zację. Łącznie na realizację programów środowiskowych do końca 2013 r. z Funduszu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i funduszy strukturalnych zostanie wydane 2 143 mln EUR.  

 Ostatnia główna pozycja w budżecie przeznaczonym na realizację WPR w perspek-

tywie finansowej 2007-2013 to 6 752 mln EUR na rybołówstwo. Z tego, w ramach Euro-

pejskiego Funduszu Rybackiego, na zrównoważoną eksploatację zasobów rybołówstwa, 

zwiększenie konkurencyjności sektora oraz ochronę środowiska wodnego zarezerwowano 

kwotę 4 340 mln EUR. Z kolei pozostałe 2 412 mln EUR przewidziane jest na poprawę 

kontroli połowów, oceny stanu zasobów wodnych oraz umowy z krajami trzecimi.  

 Zasady Wspólnej Polityki Rolnej, do przestrzegania których zobowiązał się polski 

rząd, określa w znaczącym stopniu podpisany Traktat Akcesyjny z UE. Te wszystkie uwa-

runkowania w istotny sposób wpływają na możliwości kreowania narodowej polityki rol-

nej w najbliższych latach. Część przyjętych w WPR rozwiązań na lata 2007-2013 jest dla 

Polski korzystna, niektóre z nich jednak chronią w zdecydowanie większym stopniu intere-

sy starych członków Unii.  

 W Polsce, w wyniku decyzji o reformie systemu wsparcia bezpośredniego, wpro-

wadzono System Jednolitej Płatności Obszarowej. Podjęte w 2003 r. ustalenia odnośnie 

reformy WPR oraz realizowane w kolejnych latach reformy rynkowe (cukier, tytoń, mleko, 

rośliny energetyczne, owoce, warzywa), jak również realizowana Perspektywa Finansowa 

na lata 2007-13, określiły generalny kształt WPR do roku 2013. Uzgodnione warunki  

finansowe członkostwa, zakładały przeznaczenie w budżecie UE środków na dopłaty bez-

pośrednie dla Polski oraz pozostałych nowych państw członkowskich w wysokości 25% 

pełnego poziomu w 2004 roku, 30% w 2005 roku, 35% w 2006 roku, 40% w 2007 roku 



Szkoła rolnicza promotorem wiedzy  

o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

               CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

9 

 

wraz z ich stopniowym wzrostem o 10% w kolejnych latach. Mając na celu wyrównanie 

pozycji konkurencyjnej polskiego rolnictwa po akcesji, Polska wystąpiła o przesunięcie 

części środków finansowych przewidzianych na rozwój wsi i obszarów wiejskich na rzecz 

podniesienia poziomu dopłat bezpośrednich. Uzyskano zgodę UE na realokację na ten cel 

maksimum 20% środków na zobowiązania przewidziane w ujęciu rocznym w okresie 

2004-2006 lub 25% w 2004 roku, 20% w 2005 roku oraz 15% w 2006 roku. Przesunięcie 

to doprowadziło do podwyższenia stopnia absorpcji dostępnych po akcesji środków UE. 

Polska uzyskała zgodę na sumaryczne podniesienie wysokości dopłat bezpośrednich do 

następujących poziomów:  

 w roku: 2004 – 55%,  

 w roku: 2005 – 60%,  

 w roku: 2006 – 65%  

poziomu obowiązującego w państwach członkowskich UE-15. Na wielkość dopłat składają 

się środki przewidziane w budżecie UE na dopłaty bezpośrednie, środki uzyskane w rezul-

tacie przesunięcia z funduszy na rozwój wsi oraz ewentualne dopłaty z budżetu krajowego. 

Od 2007 roku Polska może uzupełniać poziom dopłat bezpośrednich o 30 % ponad poziom 

odpowiedni dla danego roku.  

 Polska zastosowała uproszczony system dopłat bezpośrednich. Co roku około 1,5 

mln rolników otrzymuje ze środków Unii Europejskiej płatności, które wynosiły w roku 

2004 – 25% (44,46 €/ha), w 2005 r. – 30% (57,42 €/ha), a w 2006r. – 35% (69,57 €/ha) 

poziomu płatności obowiązujących w krajach „starej piętnastki” w dniu 30 kwietnia 

2004 r. Traktat akcesyjny zakłada coroczne podwyższanie poziomu płatności, tak aby ich 

poziom wyrównał się w 2013 r. Pozwala również na uzupełnianie płatności z budżetu kra-

jowego o 30%, z czego w pełni korzystają polscy rolnicy. Do tego dochodzi jeszcze cały 

pakiet instrumentów w ramach regulacji rynkowych. Najważniejsze z nich to: interwencja 

na podstawowych rynkach (zboża, cukier, mleko), kwotowanie produkcji (mleko, cukier, 

skrobia ziemniaczana), subsydia eksportowe (rynek mleka, mięsa i cukru). W ramach 

WPR z budżetu krajowego realizowane jest również wsparcie sprzyjające poprawie konku-

rencyjności rolnictwa poprzez dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, kre-

dyty klęskowe, postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej, wspieranie zakupu 

ziemi rolniczej, utylizacja padłych zwierząt.  

 Zasada wzajemnej zgodności (ang. cross-compliance) określiła wymogi, które musi 

spełnić gospodarstwo, aby otrzymać dopłaty. Wymogi te dotyczą przede wszystkim ochrony 

środowiska, jakości żywności, rejestracji i dobrostanu zwierząt. Kalendarz wprowadzania 

w życie zasady współzależności jest następujący:  

 od 2005 roku gospodarstwa muszą spełniać wymagania w zakresie standardów 

ochrony środowiska, zdrowotności ludzi i zwierząt oraz identyfikacji i rejestracji 

zwierząt,  
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 od 2006 roku wypłata dopłat została ponadto uzależniona od spełniania dodatko-

wych wymagań z zakresu zdrowotności ludzi i zwierząt, jak też notyfikacji o cho-

robach zwierzęcych,  

 od 2007 roku zaczynają obowiązywać standardy w zakresie dobrostanu zwierząt.  

 Nowe państwa członkowskie zostały wyłączone z obowiązywania zasady wzajemnej 

zgodności do 2009 roku. Na beneficjentach płatności spoczywał obowiązek utrzymania ca-

łego gospodarstwa rolnego w dobrym stanie, utrzymania gruntów rolnych w dobrej kulturze 

rolnej oraz obowiązek utrzymania powierzchni trwałych użytków zielonych na odpowied-

nim niezmienionym poziomie. Od 2009 roku kontrolerzy sprawdzają wymogi w ramach tzw. 

Obszaru A, tzn. weryfikują czy rolnik przestrzega przepisów dotyczących:  

 identyfikacji i rejestracji zwierząt;  

 ochrony dzikiego ptactwa;  

 ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektó-

re substancje niebezpieczne;  

 przestrzegania zasad stosowania osadów ściekowych w rolnictwie;  

 ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodze-

nia rolniczego;  

 wykonywania zbiegów ochrony roślin i używania innych niebezpiecznych substan-

cji w sposób nie zagrażający środowisku.  

 Kolejne kryteria dotyczące zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zgłaszania nie-

których chorób zwierząt i zdrowotności roślin zostały przesunięte o dwa lata i zaczną ob-

owiązywać od 2013 r. Wymogi cross-compliance, które weszły w życie od 1 stycznia 2009 

roku, obowiązują rolników ubiegających się o:  

 płatności bezpośrednie do gruntów rolnych;  

 dopłaty do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);  

 płatności z tytułu programu rolnośrodowiskowego;  

 płatności z tytułu zalesiania gruntów.  

 Od momentu złożenia wniosku, rolnicy będą zobowiązani do przestrzegania kryte-

riów dobrej kultury rolnej, ochrony środowiska oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt  

w gospodarstwie rolnym przez cały rok kalendarzowy. Są zobowiązani do umożliwienia 

przeprowadzenia kontroli na miejscu na terenie gospodarstwa przez upoważnionych 

urzędników. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jest odpowie-

dzialna za kontrolę wymogów wzajemnej zgodności w zakresie spełniania przez rolnika 

wymagań dobrej kultury rolnej oraz ochrony środowiska naturalnego. Natomiast za kon-

trole wzajemnej zgodności w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt jest odpowie-

dzialna Inspekcja Weterynaryjna.  

 Mimo, że w chwili obecnej trudno stwierdzić, jaki kształt będzie miała Wspólna 

Polityka Rolna po 2013 r., to mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia oraz 
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uwzględniając oceny efektywności wdrażania WPR można założyć, że dotychczasowe cele 

i zasady tej polityki pozostają aktualne. Ostatnie lata wyraźnie wskazują na różnicę intere-

sów, jaka istnieje pomiędzy krajami „starej piętnastki” a nowymi państwami członkow-

skimi, które przystąpiły do UE po 2004 roku. Pierwsze dążyły i z pewnością będą dążyć do 

utrzymania swoich dawnych przywilejów. Drugie natomiast do przywrócenia WPR jej 

wspólnotowego charakteru i zapewnienie sektorowi rolnemu w całej Unii Europejskiej 

równych warunków konkurencji poprzez odejście od historycznych kryteriów dystrybucji 

wsparcia bezpośredniego. Szczególnie ważne jest tu utrzymanie na tym samym poziomie 

środków finansowych, przeznaczonych na realizację programu rozwoju obszarów wiej-

skich po roku 2013. Zasadne wydaje się również zachowanie wszystkich trzech obecnie 

stosowanych elementów WPR, tj.:  

 systemu płatności bezpośrednich,  

 wspólnej organizacji rynków,  

 polityki rozwoju obszarów wiejskich.  

 Rozważając przyszłość rozwoju obszarów wiejskich należy także wziąć pod uwagę 

zmieniającą się Politykę Spójności, która obok instrumentów II filaru WPR stanowi istotne 

źródło zmian na obszarach wiejskich. Priorytetem Wspólnoty powinno pozostać niwelo-

wanie różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy regionami UE, a także 

zmniejszenie dystansu dzielącego obszary wiejskie od miejskich, przy udziale obu polityk. 

Niezbędne jest w tym celu bardziej zintegrowane podejście w odniesieniu do działań róż-

nych funduszy i systemu ich realizacji oraz lepsza koordynacja dostępnych instrumentów 

w wymiarze przestrzennym, czasowym i technologicznym. Koniecznym jest także podkre-

ślenie, że dla Polski, jak innych nowych krajów członkowskich polityka rozwoju obszarów 

wiejskich, obok polityki spójności – jest i pozostanie kluczowym elementem procesu roz-

woju i doganiania (catching-up) krajów starej „piętnastki”. 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 cieszy się ogromnym 

zainteresowaniem wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich i w istotny sposób 

przyczynia się do wsparcia konkurencyjności polskiego rolnictwa, ochrony środowiska 

oraz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. W związku z powyższym Polska bę-

dzie dążyła, aby wiele elementów tego wsparcia było kontynuowane po roku 2013. Kom-

pleksowe wsparcie, jakie oferuje polityka obszarów wiejskich jest niezmiernie istotnym 

elementem wsparcia publicznego, które powinno być kontynuowane, w celu osiągnięcia 

trwałego rozwoju, umożliwiającego utrzymanie żywotności obszarów wiejskich, przyczy-

niając się jednocześnie do wzrostu konkurencyjności sektora rolnego. 
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Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Wspólnej 

Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku.  

 

 Dyskusja o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2013 r. została zaini-

cjowana podczas zakończonego w 2008 r. przeglądu WPR (ang. Health Check), w ramach 

którego zmodyfikowano instrumenty obecnej WPR, nie naruszając przy tym jej struktury, 

w szczególności nie dokonując istotnych zmian w wysokości pułapów (kopert) krajowych 

i wysokości wsparcia w poszczególnych obszarach. Przegląd WPR, pomimo tego, że nie 

zakładał przeprowadzenia głębokich reform tej polityki, wytyczył kierunki przyszłych 

zmian. Przede wszystkim zdefiniowano i dołączono do listy celów WPR tzw. nowe wy-

zwania obejmujące: zmiany klimatyczne, energię odnawialną, gospodarkę wodną, różno-

rodność biologiczną, działania towarzyszące w sektorze mleczarskim, innowacyjność  

w zakresie czterech pierwszych wyzwań. Kwestie te będą najprawdopodobniej odgrywać 

istotną rolę w dalszej debacie na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej i aktualizacji 

jej celów.  

 Porozumienie osiągnięte w ramach Health Check zawiera także dwa elementy, 

szczególnie istotne z punktu widzenia dyskusji o przyszłości WPR. Jednym z nich jest 

zobowiązanie Komisji Europejskiej i Rady do przeanalizowania problemu dużego zróżni-

cowania płatności bezpośrednich w skali UE i jak najszybszego przedstawienia propozycji 

odpowiednich rozwiązań. Drugim elementem jest przeznaczenie dla nowych państw 

członkowskich dodatkowych środków na zasilenie pułapów (kopert) płatności bezpośred-

nich w latach 2010-2012. Obydwie te kwestie ukazują wciąż istniejące zróżnicowanie za-

równo w poziomie wsparcia, jak i rozwoju rolnictwa w krajach UE-15 jak i UE-12. Pro-

blem ten był wielokrotnie sygnalizowany przez Polskę w czasie Przeglądu WPR.  

 Pierwsza debata polityczna państw członkowskich nt. kształtu WPR po 2013 r. 

miała miejsce podczas nieformalnego spotkania Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołów-

stwa w dniach 21-23 września 2008 r. w Annecy (Francja). W czasie posiedzenia Rady  

w dniu 28 listopada 2008 r., podjęto próbę wypracowania Konkluzji Rady w sprawie WPR 

po 2013 roku na podstawie wniosków z dyskusji przeprowadzonej we wrześniu w Annecy. 

Polska brała aktywny udział w tej debacie oraz wypracowaniu końcowej wersji tego do-

kumentu, który ostatecznie przyjął formę Konkluzji Prezydencji, uzyskując poparcie 

24 państw członkowskich. Podstawą aktywnego udziału przedstawicieli Rządu RP w do-

tychczasowej dyskusji o przyszłości WPR był dokument pt. Polska wizja Wspólnej Polity-

ki Rolnej po 2013 roku - założenia i wstępne propozycje, przygotowany przez Minister-

stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów 

w dniu 21 listopada 2008 r. Dokument ten był także przedmiotem konsultacji, w trakcie 

których Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymało uwagi i propozycje od licznych 

respondentów, w tym od organizacji społecznych oraz instytucji naukowych zajmujących 

się problematyką rolnictwa i obszarów wiejskich. Istotnym elementem tych konsultacji 
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była konferencja pt. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku z udziałem Mini-

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawicieli środowiska naukowego i organizacji 

rolniczych, która miała miejsce w dniu 26 stycznia 2009 r. w Szkole Głównej Gospodar-

stwa Wiejskiego.  

 Niniejsze stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyszłości 

Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku jest kolejnym etapem prac nad polską propozycją 

odnośnie wspólnych zasad i założeń dla przyszłej polityki rolnej w Unii Europejskiej. Sta-

nowisko to będzie prezentowane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Eu-

ropejskiej w celu przekonania innych państw do przyjętych w nim założeń oraz uzyskania 

poparcia dla polskich postulatów w ramach Wspólnoty.  

 Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyszłości WPR jest także 

elementem przygotowań całościowego podejścia Polski do budżetu UE i polityk z niego 

finansowanych. Równocześnie należy zauważyć, iż już w odpowiedzi na Consultation 

Paper Komisji Europejskiej ws. przeglądu budżetu UE przyjętej w dnu 8 kwietnia 2008 r. 

Rada Ministrów stwierdziła m.in., że kontynuacja trendu redukcji budżetu UE ograniczy 

jego elastyczność i zdolność dostosowywania się do zmieniających potrzeb. Rada Mini-

strów stwierdziła jednocześnie, iż na skutek szeregu dotychczasowych reform WPR stała 

się polityką nowoczesną, która będzie odgrywać szczególną rolę w osiąganiu w UE zrów-

noważonego rozwoju, ochronie środowiska naturalnego i przeciwdziałaniu zmianom kli-

matycznym.  

 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uczestnicząc w sposób aktywny w dalszym proce-

sie kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej na poziomie wspólnotowym i krajowym będzie 

dokonywał stosownych modyfikacji i aktualizacji niniejszego Stanowiska.  

Przyszły kształt Wspólnej Polityki Rolnej  

 1. W opinii Rządu RP Wspólna Polityka Rolna także po 2013 r. będzie odgrywać 

kluczową rolę w zapewnieniu w UE: bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego 

rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, równych warunków konkurencji na jednolitym 

rynku rolnym, a także silnej pozycji konkurencyjnej UE na globalnym rynku rolnym.  

Z uwagi na wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich WPR po 2013 r. powinna 

być także efektywnym instrumentem skierowanym na nowe wspólnotowe wyzwania, m.in. 

związane z ochroną zasobów naturalnych, zmianami klimatycznymi, gospodarką wodną, 

różnorodnością biologiczną oraz energią odnawialną. Rząd RP zwraca uwagę, iż wiele  

z tych wyzwań ma charakter ponadgraniczny a nawet globalny, co czyni z nich kwestie 

istotne dla całej Unii, które mogą być efektywnie rozwiązane na poziomie wspólnotowym. 

Przyszły kształt WPR powinien także brać pod uwagę skutki ewentualnego porozumienia 

w ramach DDA WTO dla rolnictwa Unii Europejskiej.  



Szkoła rolnicza promotorem wiedzy  

o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

               CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

14 

 

 2. Zdaniem Rządu RP, aby zapewnić skuteczność i efektywność WPR w realizacji 

powyższych zadań w przyszłości kolejne zmiany tej polityki powinny:  

 zachować w pełni jej wspólnotowy charakter, w szczególności w wymiarze fi-

nansowym, zapewniając równe warunki konkurencji na jednolitym rynku UE,  

 powiązać poziom i dystrybucję wsparcia finansowego poszczególnych działań, 

w tym, w zakresie wsparcia bezpośredniego z aktualnymi i przyszłymi celami, 

co m.in. wymaga odejścia od historycznych pułapów (kopert) płatności bezpo-

średnich odzwierciedlających intensywność i poziom produkcji rolnej w po-

szczególnych państwach członkowskich sprzed kilkunastu lat, a także  

 ograniczyć koszty wdrożeniowe zarówno po stronie instytucji UE, państw 

członkowskich jak i samych beneficjentów, co wymaga dalszego uproszenia tej 

polityki. Przyszła WPR musi być zrozumiała dla rolników, a także dla podatni-

ków i bez jej radykalnego uproszczenia nie będzie to możliwe.  

 3. Zważywszy na:  

 rozszerzenie zakresu celów WPR o nowe wspólnotowe wyzwania, przy zacho-

waniu większości dotychczas realizowanych zadań,  

 kluczową rolę solidarności finansowej dla sprawnego funkcjonowania jednoli-

tego rynku, a także  

 zmniejszenie poziomu wsparcia cenowego. 

 Rząd RP podkreśla konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania 

wspólnotowego tej polityki po 2013 r. - co najmniej na obecnym poziomie. Jednocześnie 

Rząd RP wyraża przekonanie, iż istotnym zagrożeniem dla dostarczania europejskiej war-

tości dodanej przez WPR w przyszłości byłoby zwiększenie współfinansowania tej polityki  

z budżetów krajowych, a w szczególności wprowadzenie współfinansowania krajowego 

płatności bezpośrednich. Zmiana taka zahamowałaby proces spójności gospodarczej we 

Wspólnocie, zmuszając biedniejsze państwa członkowskie do zwiększenia wydatków pu-

blicznych na zapewnienie równych warunków konkurencji dla swojego sektora rolnego na 

jednolitym rynku lub też do rezygnacji z korzyści ekonomicznych związanych z konkuro-

waniem na równych zasadach w tym sektorze. Próby renacjonalizacji WPR zdaniem Rzą-

du RP są niedopuszczalne.  

 4. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, zdaniem Rządu RP, zasadne jest 

także zachowanie dotychczasowej struktury WPR, tj. wszystkich trzech elementów obec-

nej polityki:  

I. Wspólnej organizacji rynków. 

II. Systemu płatności bezpośrednich.  

III. Polityki rozwoju obszarów wiejskich.  
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Interwencja rynkowa  

 5. Rząd RP stoi na stanowisku, iż w związku z otwieraniem się rynku wspólnoto-

wego na konkurencję zewnętrzną i rosnącą niestabilność międzynarodowych rynków rol-

nych niezasadne byłoby dalsze ograniczanie interwencji rynkowej w prawodawstwie 

wspólnotowym. Mechanizmy interwencji powinny także w przyszłości stabilizować ryn-

kowe warunki produkcji, współdecydując w ten sposób o bezpieczeństwie żywnościowym 

UE. Wspólna Polityka Rolna powinna zatem zachować dotychczasowe skuteczne instru-

menty interwencji rynkowej – nie są już one podstawowym sposobem wsparcia dochodów 

rolniczych, jednak skutecznie zapewniają „siatkę bezpieczeństwa” uruchamianą w pełni  

w sytuacjach szczególnych (duży spadek cen, wzrost wahań cen). Zachowanie możliwości 

skutecznej interwencji jest istotne w sektorach o szczególnej roli dla środowiska i regio-

nów. Efektywne instrumenty stabilizacji rynku są szczególnie ważne dla większości śred-

nich i mniejszych gospodarstw, które mają ograniczone możliwość finansowe radzenia 

sobie z sytuacjami kryzysowymi. Rząd RP zwraca uwagę, iż skuteczność mechanizmów 

interwencji rynkowej zależy nie tylko od zakresu instrumentów prawnych w strukturze 

WPR, ale także od terminowego ich uruchamiania w reakcji na zmiany sytuacji rynkowej.  

 6. Jednocześnie w opinii Rządu RP konieczne jest funkcjonalne i finansowe 

wzmocnienie instrumentów kompensujących konsekwencje dotychczasowego ogranicze-

nia działań interwencyjnych, z wykorzystaniem uwolnionych w ten sposób środków bu-

dżetu UE. Szczególną rolę w tym względzie należałoby przypisać działaniom promocyj-

nym (zarówno na rynku UE jak i rynkach międzynarodowych), a także - z uwagi na wzrost 

intensywności pojawiania się nowych czynników ryzyka w produkcji rolnej, związanych 

m.in. ze zmianami klimatu (susze, patogeny zwierząt i roślin) - nowoczesnym instrumen-

tom zarządzania ryzykiem i kryzysami w rolnictwie. W tym kontekście, w opinii Rządu 

RP należałoby rozważyć wyodrębnienie w ramach jednolitej organizacji rynku rozwiązań, 

wraz z odpowiednim wsparciem finansowym, o oddziaływaniu horyzontalnym w zakresie:  

 promocji produktów rolnych w formie zbliżonej do rozwiązań przyjętych 

w ramach reformy rynku wina, tj. opartej na wieloletnim programowaniu 

i trwałości alokacji na poszczególne państwa członkowskie uczestniczące 

w rynku.  

 promocji odpowiednich praktyk żywieniowych wśród poszczególnych grup 

konsumenckich;  

 zarządzania kryzysowego na rynku wewnętrznym na wypadek wystąpienia ta-

kich zagrożeń dla spójności wymiany handlowej produktami rolno-

żywnościowymi, jak zagrożenia epizootyczne, spadek zaufania konsumentów 

do produktu, inne.  
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Płatności bezpośrednie  

 7. Rząd RP stoi na stanowisku, iż wspólnotowe płatności bezpośrednie powinny 

pozostać instrumentem WPR, odpowiedzialnym za:  

 wsparcie i stabilizację dochodów rolniczych,  

 utrzymanie użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej, zgodnej z wymogami 

środowiska,  

 rekompensowanie kosztów związanych z wypełnianiem wymogów wspólno-

towych (w odniesieniu do jakości i sposobów produkcji) związanych z realiza-

cją pozaprodukcyjnych dóbr publicznych, a także  

 zapewnienie równych warunków konkurencji w ramach jednolitego rynku rol-

no-żywnościowego.  

Funkcja w zakresie wspierania dochodów i utrzymania gruntów dobrej kulturze jest szcze-

gólnie istotna w regionach o gorszych naturalnych warunkach gospodarowania – odejście 

lub istotne ograniczenie płatności bezpośrednich w ramach WPR groziłoby trwałym po-

rzuceniem działalności rolniczej w wielu takich regionach UE i nadmierną koncentracją  

i intensyfikacją produkcji rolnej w innych regionach. Tym samym, płatności bezpośrednie 

powinny dalej służyć zapewnianiu stabilności ekonomicznej i zrównoważonego rozwoju 

rolnictwa wspólnotowego, a także bezpieczeństwa żywnościowego i środowiskowego UE. 

Ich rola w tym zakresie może wzrosnąć w przyszłości w scenariuszu niskich cen rolnych 

na międzynarodowych rynkach lub w sytuacji ograniczenia skuteczności interwencji ryn-

kowej w ramach WPR.  

 8. Zdaniem Rządu RP o wysokiej użyteczności tego instrumentu w przyszłej WPR 

decydować będzie jego zgodność z kryteriami WTO, stosunkowo niskie koszty wdroże-

niowe zarówno po stronie administracji publicznej jak i beneficjentów, a przede wszystkim 

skuteczność w promowaniu wielofunkcyjności rolnictwa wspólnotowego.  

 9. Zdaniem Rządu RP wysokość środków finansowych dla UE-27 na płatności 

bezpośrednie powinna uwzględniać skalę obecnych i przyszłych zadań publicznych reali-

zowanych w ramach wsparcia rolnictwa UE i powinna być nie mniejsza, niż poziom reali-

zowany w obecnej perspektywie finansowej.  

 10. Rząd RP stoi na stanowisku, iż system płatności bezpośrednich wymaga pilnej 

zmiany polegającej na jego dalszym uproszczeniu i ujednoliceniu formy stosowania 

w całej UE. W opinii Rządu RP konieczne jest odejście od obecnych rozwiązań, w których 

wysokość płatności (stawka SAPS lub średnia wartość uprawnień w SPS) i pułapy (koper-

ty) krajowe odzwierciedlają historyczne poziomy i intensywność produkcji w poszczegól-

nych państwach członkowskich sprzed kilkunastu lat. Nowy system płatności powinien 

być związany z powierzchnią użytków rolnych (uproszczony obecny system SAPS), 

uwzględniać realizację wymogów w zakresie ochrony środowiska i dodatkowe wsparcie 

finansowe dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Zdaniem Rządu RP 



Szkoła rolnicza promotorem wiedzy  

o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

               CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

17 

 

system polegający na jednolitej stawce powierzchniowej w całej UE (flat-rate) lepiej słu-

żyłby realizacji obecnych i przyszłych celów WPR niż system dzisiejszy.  

 11. Proponowane zmiany pozwoliłyby na:  

 ograniczenie kosztów wdrożeniowych, zarówno na poziomie administracyjnym 

jak i gospodarstw rolnych,  

 utrzymanie powszechnego charakteru tego podstawowego instrumentu wspar-

cia w ramach WPR,  

 wyeliminowanie negatywnego wpływu obecnych rozwiązań na warunki konku-

rencji na jednolitym rynku, a także  

 lepsze odzwierciedlenie w strukturze finansowej aktualnych funkcji wspólnej 

polityki rolnej i tym samym poprawę efektywności tego instrumentu WPR. 

Polityka rozwoju obszarów wiejskich  

 12. W opinii Rządu RP wyniki debaty w ramach przeglądu Wspólnej Polityki Rol-

nej pokazują, że uzasadnienie dla polityki rozwoju obszarów wiejskich wzrasta. Należy 

podkreślić rolę II filara WPR w procesie przekształceń strukturalnych i modernizacji na 

obszarach wiejskich i w rolnictwie, w tym w przyspieszaniu szczególnie ważnego dla no-

wych państw członkowskich procesu doganiania (ang. catching-up). Mając to na uwadze, 

Rząd RP opowiada się za utrzymaniem silnej roli polityki rozwoju obszarów wiejskich po 

roku 2013. Instrumenty rozwoju obszarów wiejskich odgrywają także coraz większa rolę  

w realizacji zadań związanych z nowymi wyzwaniami stojącymi przed Wspólnotą, wyma-

gającymi zaangażowania rolnictwa europejskiego i obszarów wiejskich. Polityka rozwoju 

obszarów wiejskich wydaje się być dobrym narzędziem do realizacji obecnie zdefiniowa-

nych nowych funkcji WPR, związanych z „nowymi wyzwaniami” (zmiany klimatyczne, 

energię odnawialną, gospodarkę wodną, różnorodność biologiczną, działania towarzyszące 

w sektorze mleczarskim, innowacyjność). Istotnym jest jednak, aby inwestycjom w zakre-

sie nowych wyzwań towarzyszyły również nakłady na innowacyjne przedsięwzięcia zmie-

rzające do stworzenia nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu 

na obszarach wiejskich. Tylko spójna realizacja wszystkich powyższych działań doprowa-

dzi do poprawy sytuacji gospodarczej na terenach wiejskich oraz zapewni ich stabilny  

i zrównoważony rozwój w dłuższej perspektywie. Kontynuowanie działań związanych  

z nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi zainicjowanych w ramach 

Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej również po roku 2013, pozwoli na podniesie-

nie atrakcyjności obszarów wiejskich oraz zmniejszenie dystansu dzielącego je od obsza-

rów miejskich.  

 13. Jednocześnie Rząd RP pragnie podkreślić, iż sposób finansowania nowych wy-

zwań poprzez mechanizm modulacji (przeniesienia środków z I-go do II go filara), przyjęty 

w ramach przeglądu health-check jest niewłaściwym rozwiązaniem ponieważ petryfikuje 

niekorzystny dla nowych państw członkowskich sposób dystrybucji środków w kopertach 

płatności bezpośrednich w oparciu o historyczny poziom produkcji.  
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 14. Zdaniem Rządu RP, biorąc pod uwagę: rosnące potrzeby w zakresie wspierania 

procesów dostosowawczych wspólnotowego sektora rolno-żywnościowego do globalnej 

konkurencji, oraz rozszerzenie zakresu zadań, które są adresowane w tej części WPR  

o nowe wspólnotowe wyzwania, zasadne byłoby utrzymanie budżetu II filara WPR na 

obecnym poziomie lub jego zwiększenie. 

 15. Jednocześnie Rząd RP pozytywnie ocenia obecne podejście do wsparcia w ra-

mach II filara WPR, polegające na dostarczeniu szerokiego instrumentarium działań  

i pozostawieniu krajom członkowskim stosunkowo dużej swobody w zakresie tworzenia 

programów, dostosowanych do potencjału krajów lub regionów w zakresie realizacji 

wspólnotowych celów a także ich potrzeb w zakresie rozwoju. Określenie przyszłego 

kształtu tego filara WPR będzie też wymagało dokonania analizy istniejących instrumen-

tów rozwoju obszarów wiejskich i ewentualnego ich uzupełnienie o nowe instrumenty. 

Jednocześnie należy podkreślić walory odrębnego funkcjonowania Funduszu EFRROW  

i zarządzania środkami wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze względu na wzajemne 

sprzężenie instrumentarium tego funduszu z ewolucją I filara WPR. W odniesieniu do roz-

działu środków II-go filara WPR konieczne jest zachowanie dotychczasowych zasad alo-

kacji, w szczególności, w odniesieniu do środków, które trafiły do EFRROW z polityki 

spójności konieczne jest zachowanie zasad alokacji opartych o zmodyfikowaną metodolo-

gię berlińską przyjętą przez Radę Europejską w grudniu 2005 r. Rząd RP deklaruje rów-

nież otwartość w dyskusjach na temat poprawy koordynacji działań na rzecz obszarów 

wiejskich prowadzonych w ramach II filara WPR i polityki spójności, w świetle doświad-

czeń zebranych w pierwszych latach funkcjonowania EFRROW.  

 16. Rząd RP stoi na stanowisku, iż rozważając przyszłość rozwoju obszarów wiej-

skich należy także wziąć pod uwagę zmieniającą się Politykę Spójności, która obok in-

strumentów II filara WPR powinna stanowić istotne źródło zmian na obszarach wiejskich. 

Priorytetem Wspólnoty powinno pozostać ograniczenie różnic pomiędzy regionami UE  

i dążenie do wyrównywania poziomu rozwoju pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi, 

przy udziale obu polityk. Kompleksowe wsparcie, jakie oferuje polityka rozwoju obszarów 

wiejskich, jest niezmiernie istotnym elementem wsparcia publicznego, które powinno być 

kontynuowane, w celu osiągnięcia trwałego rozwoju, umożliwiającego utrzymanie żywot-

ności obszarów wiejskich, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu konkurencyjności 

sektora rolnego. Kompleksowa polityka na rzecz rozwoju obszarów wiejskich powinna 

również wykorzystywać przewagi konkurencyjne danego regionu oraz jego potencjał.  

Inwestycje w rozwijanie pozarolniczej działalności na terenach wiejskich przyczynią się do 

wzrostu atrakcyjności tych terenów dla zamieszkałej ludności. Z tego względu niezbędnym 

staje się wzmocnienie działań na rzecz promocji przedsiębiorczości i wsparcia inicjatyw 

lokalnych w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy dostępu do informacji 

i usług publicznych, w tym świadczonych drogą elektroniczną, co przyczyni się do popra-

wy warunków życia ludności wiejskiej.  
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Rola Wspólnej Polityki Rolnej w realizacji celów Wspólnoty  

 17. Rząd RP zwraca uwagę na szczególną rolę WPR w procesie integracji europej-

skiej oraz w realizacji szeregu celów wspólnotowych wykraczających poza tradycyjnie 

pojmowane funkcje rolnictwa związane z produkcją żywności, a także wydatny wkład  

w rozwój obszarów wiejskich. Polityka ta w sposób skuteczny i efektywny realizuje po-

stawione przed nią cele traktatowe, m.in. dzięki ciągłej adaptacji do zmieniających się 

uwarunkowań i oczekiwań obywateli. Szczególne znaczenie WPR dla nowych państw 

członkowskich wynika z jej potencjału w zakresie zapewniania równych warunków konku-

rencji na obszarze jednolitego rynku, a także z jej zasadniczej roli dla rozwoju obszarów 

wiejskich oraz wkładu w spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną w wymiarze kra-

jowym i wspólnotowym. Już w obecnym kształcie, dzięki reformom z 2000 r., 2003 r., 

2005 r. i 2008 r., WPR jest polityką o dużym potencjale adaptacyjnym do nowych wyzwań 

Wspólnotowych, w dużym stopniu dostosowaną do zmienionych warunków rynkowych, 

mającą wielowymiarowy charakter, coraz silniej przyczyniającą się do zrównoważonego 

rozwoju całej Wspólnoty i pozwalającą na osiąganie celów Strategii Lizbońskiej.  

 18. Rząd RP pragnie podkreślić, iż WPR odegrała jedną z kluczowych ról w proce-

sie rozszerzenia UE o 12 nowych państw z Europy środkowej i wschodniej, warunkując 

ich płynne włączenie w jednolity rynek UE, a także umożliwiając przyspieszenie procesów 

dostosowawczych, modernizacyjnych, restrukturyzacyjnych oraz przyczyniając się do 

wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. W ciągu czterech pierwszych lat 

członkostwa Polski w UE, Wspólna Polityka Rolna wniosła duży wkład w aktywizację 

ekonomiczną i społeczną obszarów wiejskich oraz poprawę spójności ekonomicznej i spo-

łecznej w rozszerzonej UE. Rząd RP podkreśla także stałe dążenia administracji rządowej  

i instytucji publicznych do efektywnego wykorzystania wspólnotowego wsparcia w Polsce 

dla zapewnienia jak największej wartości dodanej w zakresie promowania rozwoju obsza-

rów wiejskich i rolnictwa poprzez instrumenty WPR.  

 19. Rząd RP zwraca uwagę, iż dzięki dotychczasowym reformom WPR osiągnięto 

duży postęp w zakresie przygotowania tej polityki do nowych wyzwań o charakterze 

wspólnotowym i globalnym. Redukcja wsparcia cenowego do bardzo niskiego obecnie 

poziomu, oraz zastąpienie go wsparciem bezpośrednim oddzielonym od produkcji ukie-

runkowało rozwój rolnictwa na potrzeby konsumentów UE ułatwiając mu przygotowania 

do globalnej konkurencji. Jednocześnie w ramach postanowień reform WPR (2003 r.  

i 2008 r.) uwarunkowano wsparcie rolnictwa od respektowania szeregu wymagań z zakre-

su ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa żywności (zasada wzajemnej 

zgodności), wzmocniono system doradztwa rolniczego oraz zreformowano i wzmocniono 

finansowo działania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki tym reformom WPR 

realizuje nie tylko tradycyjny cel wspierania dochodów w rolnictwie i zapewnienia bezpie-

czeństwa żywnościowego, ale także inne nowe funkcje publiczne, tj. ochronę środowiska, 

zmiany klimatu, zdrowie publiczne, dobrostan zwierząt, stając się skutecznym wspólnoto-
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wym narzędziem zapewniającym zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w UE-27  

w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.  

 20. Rząd RP pragnie podkreślić, iż postęp w zakresie ukierunkowania wsparcia 

bezpośredniego WPR na nowe cele i zadania wspólnotowe dokonał się bez zmian w spo-

sobie ustalania wysokości tego wsparcia w odniesieniu do regionów i krajów członkow-

skich. Obecne podejście wiąże wysokość krajowych pułapów wsparcia bezpośredniego  

z poziomem produkcji w odległym dziś okresie historycznym w oderwaniu od obecnych 

celów, zadań i kosztów związanych z ich realizacją. W rezultacie najniższe wsparcie trafia 

do państw i regionów o tradycyjnie ekstensywnych technikach produkcji, które często  

lepiej służą realizacji nowych celów WPR. Niespójne z celami WPR zróżnicowanie tego 

wsparcia jest też zagrożeniem dla warunków konkurencji i spójności jednolitego rynku 

rolnego. W tej sytuacji odejście od kryteriów historycznych i wyrównanie stawek płatności 

bezpośrednich w skali UE, postulowane przez wiele państw członkowskich stanowiłoby 

ważny krok w stronę uracjonalnienia mechanizmu finansowego WPR. W tym kontekście 

Rząd RP z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie podjęte przez Radę i Komisję w kon-

kluzjach Przeglądu WPR w 2008 r. do dokładnego przeanalizowania możliwości rozwoju 

systemu płatności bezpośrednich we Wspólnocie i rozwiązania kwestii różnych poziomów 

płatności bezpośrednich w poszczególnych Państwach Członkowskich, jakie zostało podję-

te przez Radę i Komisję i zapisane w tekście kompromisu politycznego Przeglądu z 20 

listopada 2008 r.  

 21. Rząd RP zwraca uwagę, iż wspólnotowy charakter, w wymiarze legislacyjnym, 

instytucjonalnym i przede wszystkim finansowym, polityki rolnej realizowanej w UE 

znajduje coraz silniejsze uzasadnienie. Kluczowym komponentem europejskiej wartości 

dodanej związanej z tą wspólnotową polityką jest i pozostanie w przyszłości zapewnienie 

równych warunków konkurencji poprzez przeciwdziałanie zróżnicowaniu poziomu wspar-

cia tego sektora między państwami członkowskimi. Państwa te charakteryzuje różne po-

dejście (preferencje) do polityki rolnej i różne możliwości jej finansowania. Także nowe 

zadania stawiane przed rolnictwem i polityką rolną UE mają charakter ponad-graniczny, 

wspólnotowy dlatego skuteczne i efektywne działania w tym zakresie wymagają inicjaty-

wy i realizacji na poziomie wspólnotowym.  

 22. Rząd RP zwraca uwagę, iż w ciągu ostatnich 20 lat miał miejsce znaczący spa-

dek udziału środków na WPR w unijnym budżecie - z ok. 60% w 1988 r., poprzez 42,7% 

udziału działu 2 (Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona) w obecnej perspekty-

wie finansowej, do prognozowanego 40,3% udziału tego działu w 2013 r. Należy zazna-

czyć, że udział ten maleje, pomimo rozszerzenia zakresu zadań powierzonych tej polityce 

w toku kolejnych reform i pomimo rozszerzeń UE o nowe, mniej zamożne państwa, a tak-

że pomimo malejącego udziału wspólnotowego budżetu w unijnym Dochodzie Narodo-

wym Brutto (spadek z 1,11% DNB w 2004 r. do 0,91% w 2013 r.).  
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 23. Rząd RP zwraca uwagę na prognozy wskazujące, iż w perspektywie średnio  

i długookresowej prawdopodobny jest dalszy wzrost globalnego popytu na surowce rolne, 

co może doprowadzić do napięć na światowym rynku żywnościowym, podobnych do tych, 

jakie miały miejsce w latach 2007-2008. Źródłem zwiększenia popytu na żywność będzie 

wzrost globalnej populacji i zmiana struktury spożycia oraz rosnące zapotrzebowanie na 

surowce rolne do celów energetycznych (w perspektywie roku 2050 można oczekiwać 

podwojenia zapotrzebowania na surowce rolne w skali światowej). Powyższy scenariusz 

czyni zasadnym dążenie Wspólnoty do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego nie 

tylko w ramach UE, ale także do jej aktywnego wkładu w globalne bezpieczeństwo żyw-

nościowe. Europa wciąż posiada znaczny potencjał wzrostu produkcji rolnej, nie tyle ze 

względu na duże naturalne zasoby produkcyjne, lecz dzięki dostępowi do nowych techno-

logii i sprawnej organizacji łańcucha żywnościowego. Wykorzystanie tego potencjału wy-

maga jednak zapewnienia możliwie stabilnych i przewidywalnych warunków prawno-

instytucjonalnych i ekonomicznych w tym sektorze oraz ciągłej poprawy konkurencyjno-

ści. Tym samym, w opinii Rządu RP, dotychczasowe cele traktatowe określone w art. 33 

pozostaną aktualne także po 2013 r.  

 24. Rząd RP zwraca uwagę na niekorzystny wpływ globalnego kryzysu finansowego 

na warunki funkcjonowania sektora rolno-żywnościowego. W roku 2007 i 2008 globalny 

rynek surowców rolnych został zdestabilizowany pod wpływem połączonych czynników 

podażowo popytowych oraz zmian na rynkach finansowych, zwiastujących dzisiejszy głę-

boki kryzys. Przejawem wpływu tych czynników był tymczasowy, duży wzrost cen rol-

nych a następnie ich bezprecedensowy spadek w drugiej połowie 2008 r. Obecnie, oprócz 

dekoniunktury sektorowej rolnictwo zmaga się także z negatywnymi następstwami kryzy-

su ogólnogospodarczego, przejawiającymi się spadkiem popytu na rynkach eksportowych  

i ograniczeniami w dostępie do kredytu. Doświadczenia te uświadomiły nie tylko zawod-

ność prognoz, ale także siłę powiązań rolnictwa europejskiego z globalną gospodarką  

i konieczność uwzględnienia w ramach inicjatyw wspólnotowych strategii adaptacji do 

rosnącego ryzyka rynkowego i finansowego w tym sektorze. Jednocześnie Rząd RP pra-

gnie podkreślić potencjał WPR w zakresie przeciwdziałania skutkom kryzysu ogólno-

gospodarczego, potwierdzony przez porozumienie Rady Europejskiej w sprawie Europej-

skiego Planu Naprawy Gospodarczej, który w tym celu przeznaczył dodatkowe środki na 

działania w ramach II filara tej polityki.  

 25. Rząd RP zwraca uwagę, iż rolnictwo i obszary wiejskie UE gospodarują dużą 

częścią zasobów naturalnych w EU. Rolnictwo w zależności od stosowanych technologii  

i praktyk, stopnia intensywności i terytorialnej koncentracji produkcji zwierzęcej, może 

wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na środowisko naturalne. Rząd RP pragnie też 

podkreślić, iż nowe państwa członkowskie UE, m.in. z uwagi na stosunkowo wysoki 

udział tradycyjnych i zrównoważonych pod względem środowiskowym metod produkcji 

mają wiele do zaoferowania Europie w postaci istniejących w tych państwach zasobów 
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przyrodniczych, związanych z gospodarką rolną. Ich zachowanie i aktywne włączenie  

w realizację wspólnotowych celów nabiera szczególnego znaczenia w kontekście silnych 

impulsów do przyspieszenia procesów intensyfikacji w produkcji rolniczej w tej części UE.  

 26. Osiągnięto już wiele w zakresie ograniczenia negatywnych konsekwencji dzia-

łalności rolniczej na środowisko, natomiast wciąż wiele można uczynić dla pełniejszego 

wykorzystania potencjału rolnictwa w realizacji wspólnotowych celów związanych z prze-

ciwdziałaniem globalnym problemom środowiskowym, w tym w szczególności zmianom 

klimatycznym i spadku bioróżnorodności. Rząd RP stoi na stanowisku, iż WPR finansowana 

w pełni z budżetu UE, powinna odegrać jedną z kluczowych funkcji we wspólnotowych 

wysiłkach w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz adaptacji do ich skut-

ków, jak również zapobieganiu utracie różnorodności biologicznej na obszarach użytkowa-

nych rolniczo. Już obecnie w ramach tej polityki istnieje szereg działań, które służą temu 

celowi, w tym wspieranie rozwoju energii odnawialnej, wparcie dla właściwie prowadzonej 

gospodarki wodnej (np. zwiększanie retencji gleb), ochrona wód przed zanieczyszczeniem, 

ochrona gleb przed erozją, zalesianie, wsparcie dla obszarów objętych siecią Natura 2000. 

W tym kontekście Rząd RP z aprobatą odnosi się do wyników ostatniego przeglądu WPR  

z 2008 r., który postawił nowe cele i zadania dla WPR, tzw. „nowe wyzwania”, obejmują-

ce m.in. zmiany klimatyczne, gospodarkę wodną i przeciwdziałanie utracie różnorodności 

biologicznej. W ramach wspomnianego przeglądu WPR dokonano także modyfikacji zasady 

wzajemnej zgodności (w tym Dobrej Kultury Rolnej), silniej akcentując kwestie środowi-

skowe i klimatyczne, jako nieodzowny element w prowadzeniu działalności rolniczej w UE.  

 27. Rząd RP zwraca też uwagę, iż dalsze podnoszenie wymogów wspólnotowych 

wobec systemu produkcji rolnej, choć jest możliwe i zgodne z oczekiwaniami społeczny-

mi, jednak wiąże się z kosztownymi inwestycjami dostosowawczymi, wzrostem kosztów 

operacyjnych oraz niepełnym wykorzystaniem potencjału produkcyjnego. Coraz wyraźniej 

też widać, iż w przyszłości konieczne będzie znalezienie kompromisu między celami ilo-

ściowymi/produkcyjnymi (bezpieczeństwo żywnościowe), a celami środowiskowymi 

(bezpieczeństwo środowiskowe). Wzrost kosztów produkcji wynikający z ograniczeń  

i dostosowań stawia bowiem rolników europejskich w gorszej pozycji konkurencyjnej 

wobec producentów z krajów, które nie stosują takich wymogów. Jedną z funkcji płatności 

bezpośrednich powinna być rekompensata tych dodatkowych kosztów.  

 28. Rząd RP zwraca uwagę, iż w wielu regionach UE, szczególnie w nowych pań-

stwach członkowskich, rolnictwo jest wciąż głównym gospodarzem obszarów wiejskich. 

Bezpośrednia i pośrednia rola działalności rolniczej w utrzymaniu struktury osiedleńczej 

oraz społecznej i gospodarczej pozostaje wciąż kluczowa. Wspólna Polityka Rolna 

wzmacnia te funkcje zarówno poprzez horyzontalne, powiązane z zasobami rolniczymi 

instrumenty I filara, jak i ukierunkowane instrumenty II filara tej polityki. W tym kontek-

ście Rząd RP podziela tezy Komunikatu Komisji Europejskiej pt. „Zielona księga w spra-

wie spójności terytorialnej”, wskazujące na duży wpływ terytorialny pierwszego filaru 
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WPR osiągany poprzez wsparcie finansowe oraz promowanie właściwego gospodarowania 

gruntami. Szczególną rolę w tym zakresie pełni także II filar tej polityki poprzez wspiera-

nie restrukturyzacji, inwestycji i promowanie zrównoważonych metod gospodarowania 

oraz dywersyfikację i aktywizację obszarów wiejskich.  

 29. Rząd RP zwraca uwagę, iż cechą charakteryzującą europejskie rolnictwo jest 

dominujący udział małych, rodzinnych gospodarstw rolnych i najprawdopodobniej sytua-

cja ta nie zmieni się zasadniczo w perspektywie kilkunastu lat, pomimo postępującej  

restrukturyzacji. Nie można wykluczyć, iż udział gospodarstw niskotowarowych może 

nawet wzrosnąć w przypadku dalszej liberalizacji handlu międzynarodowego i wzrostu 

konkurencji zewnętrznej. Przeważająca część rodzinnych gospodarstw rolnych będzie 

mieć także w przyszłości trudności z osiągnięciem skali ekonomicznej zapewniającej wy-

starczający dochód w oparciu o produkcję rolną, nawet w przypadku istotnej poprawy ko-

niunktury na rynkach rolnych. Jednocześnie gospodarstwa te będą wciąż pełnić istotną rolę 

w realizacji wielu wspólnotowych funkcji publicznych gospodarki rolnej. Dlatego należy 

założyć, iż wsparcie dochodów w ramach WPR, tak jak obecnie, będzie determinować 

żywotność ekonomiczną gospodarstw i korzyści wynikające z wielofunkcyjności europej-

skiego rolnictwa. Zasadne w tej sytuacji jest dążenie do skutecznego i efektywnego wspie-

rania dochodów gospodarstw najsilniej dotkniętych tym problemem oraz jednocześnie 

wnoszących duży wkład w realizację celów wspólnotowych związanych z wielofunkcyj-

nością rolnictwa, co powinno być jednym z zadań płatności bezpośrednich, przy jednocze-

snym wsparciu procesu restrukturyzacji małych gospodarstw w ramach działań drugiego 

filara WPR.  

 30. W opinii Rządu RP dyskusja o przyszłym kształcie polityki rolnej Unii Euro-

pejskiej powinna uwzględniać także instytucjonalne uwarunkowania procesu decyzyjnego 

WPR. W tym zakresie Rząd RP stoi na stanowisku, iż: (I) legislacja bazowa Rady Mini-

strów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa powinna pełnić wiodącą rolę w wytyczaniu kata-

logu działań i obszarów aktywności prawodawczej Wspólnoty w otoczeniu działalności 

rolniczej – bez uszczerbku dla przyszłych kompetencji Parlamentu Europejskiego ustano-

wionych traktatem rewizyjnym z Lizbony, (II) proces cesji kompetencji prawodawczych  

z Rady na szczebel Komisji Europejskiej uległ wyczerpaniu. Pogłębianie tej tendencji mo-

głoby doprowadzić do oderwania Rady od rzeczywistego kreowania polityki rolnej i sto-

sowania mechanizmów reagowania na rynku wewnętrznym w formie wyrażania woli poli-

tycznej Rady, (III) należy z rozwagą podchodzić do zbytniego kreowania zobowiązań dla 

organów UE i państw członkowskich w zakresie konstruowania dokumentacji o wymiarze 

planistycznym i strategicznym, ponieważ może  to prowadzić do nieuchronnych kolizji  

i wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy legislacją wspólnotową i krajową z założeniami 

i celami określonymi w dokumentacji typu soft-law
3
.  

                                                 
3
 Termin miękkie prawo (ang. soft law) odnosi się do pokrewnych prawu instrumentów które nie posiadają 
żadnej mocy prawnie wiążącej, lub których moc wiążąca jest w jakiś sposób „słabsza” w porównaniu do 
mocy wiążącej tradycyjnego prawa, w tym kontekście często określanego jako "twarde prawo" (ang. hard 
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2. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA  

2007-2013 – WPROWADZENIE 

 Polska odrabia skutki zapóźnień gospodarczych oraz braku swobód demokratycz-

nych, m.in. poprzez realizowanie szeregu strategii i polityk Unii Europejskiej, przede 

wszystkim w dziedzinie przemysłu, transportu, infrastruktury, rolnictwa czy ochrony śro-

dowiska, ale również w dziedzinach związanych z utrwalaniem struktur społecznych, opar-

tych na demokratycznych podstawach. Przy czym należy podkreślić, że zmiany związane  

z transformacją, przez większość społeczeństwa postrzegane pozytywnie, dla części społe-

czeństwa niosą ze sobą wiele niepokojących zjawisk, takich jak ubóstwo, konieczność 

dostosowywania się do zmieniających się okoliczności, kulturowych, społecznych oraz 

socjalnych, co szczególnie trudne jest w przypadku najstarszych grup wiekowych, a także 

wśród ludności wiejskiej.  

 Rzeczpospolita Polska jest krajem nizinnym. Blisko 96% jej terytorium położone 

jest poniżej 350 m n.p.m., a jedynie 2,9% - na wysokości powyżej 500 m n.p.m. Jednocze-

śnie Rzeczpospolita Polska jest krajem zróżnicowanym przestrzennie pod względem wa-

runków przyrodniczych i klimatycznych, stanu rozwoju gospodarczego, w tym wiodących 

gałęzi gospodarki, które determinują poziom życia i perspektywy funkcjonowania jej 

mieszkańców. Wiele regionów posiada charakter rolniczy i z sektorem rolnym wiąże się 

podstawowa działalność gospodarcza.  

 Dysproporcje w rozwoju lokalnym obszarów wiejskich przyczyniły się do opracowa-

nia narzędzi pozwalających prawidłowo je charakteryzować oraz kwalifikować. Najprostsze 

i powszechnie przyjęte definicje obszarów wiejskich posługują się kryterium demograficz-

nym i są oparte na liczebności populacji zamieszkującej dany teren oraz na kryterium gęstości 

zaludnienia lub na prostym podziale administracyjnym wieś - miasto.  

 Obszary wiejskie w Rzeczypospolitej Polskiej stanowią 93,2% powierzchni kraju, 

ich znaczenie z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego jak i środowiskowego jest 

ogromne.  

 W Rzeczypospolitej Polskiej obszary wiejskie definiowane są jako tereny położone 

poza granicami administracyjnymi miast, co oznacza, że są to gminy wiejskie lub części 

wiejskie gmin miejsko-wiejskich
4
. Wydzielenie części gmin miejsko-wiejskich, tj. miasta  

i obszaru wiejskiego, które posiadają odrębne identyfikatory terytorialne, pozwala na gro-

                                                                                                                                                      
law). Pojęcie „miękkiego prawa” początkowo pojawiło się w prawie międzynarodowym, później zostało 
jednak przeniesione do innych gałęzi prawa. Termin „miękkie prawo” jest także często używany w odnie-
sieniu do różnych rodzajów quasi-prawnych instrumentów Wspólnot Europejskich: „kodeksów postępowa-
nia” (ang. codes of conduct), "wytycznych" (ang. guidelines), „komunikatów” (ang. communications) itp. 
W obszarze prawa Wspólnot Europejskich, instrumenty "miękkiego prawa" są często używane w celu zasy-
gnalizowania, w jaki sposób Komisja Europejska będzie używała swoich kompetencji, w jaki sposób Komi-
sja będzie wykonywała swoje zadania w ramach przysługującego jej swobodnego uznania. 
Źródło „http://pl.wikipedia.org/  

 
4
 Kryterium wyodrębnienia, zostało dokonane na podstawie podziału terytorialnego według rejestru TERYT 

(Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju). 
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madzenie i przedstawianie danych statystycznych w podziale na miasto i wieś. Definicja 

obszarów wiejskich w uzasadnionych przypadkach, może być poszerzona o niewielkie 

ośrodki miejskie, ściśle powiązane funkcjonalnie z obszarami wiejskimi.   

 Pomimo tego, że powyższa definicja oparta jest na administracyjnym podziale kraju, 

to w warunkach polskich w dużej mierze odpowiada ona określeniu obszarów wiejskich 

zgodnie z metodologią OECD
5
 czy Eurostat

6
. Zgodnie z takimi podejściami, obszary wiej-

skie stanowiłyby w Polsce odpowiednio 91,0% oraz 85,7%. 

 Obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to miejsco-

wości znajdujące się w granicach administracyjnych:  

 gmin wiejskich;  

 gmin miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkań-

ców;  

 gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.  

mieszkańców.  

 Dla niektórych działań Programu zostały wprowadzone odpowiednie kryteria dostę-

pu określające możliwość realizacji projektów w zależności od lokalizacji. 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest wdrażany horyzontalnie, tj. w całym 

kraju, uwzględniając zróżnicowanie regionalne, poprzez możliwość zróżnicowania kryte-

riów dostępu, przestrzenne zróżnicowanie wynikające ze specyfiki działań, w tym przede 

wszystkim poprzez wydzielenie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 

obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami ze źródeł rolniczych, ob-

szarów objętych siecią Natura 2000.  

 Część środków finansowych dostępnych w ramach wybranych działań została po-

dzielona na poszczególne województwa w celu zapewnienia równego dostępu do wsparcia. 

Ważnym elementem regionalizacji wdrażania działań Programu Rozwój Obszarów Wiej-

skich jest wdrażanie pewnych instrumentów przez jednostki samorządu terytorialnego 

(Urzędy Marszałkowskie) oraz realizowanie podejścia Leader poprzez lokalne grupy działa-

nia, w skład których wchodzą przedstawiciele regionów i społeczności lokalnych.  

 Podstawowym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

jest realizacja koncepcji wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. Zakłada 

ona wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych i wzrost konkurencyjności sektora 

rolno-spożywczego, z jednoczesnym zapewnieniem instrumentów na rzecz różnicowania 

działalności gospodarczej w kierunku pozyskania i stworzenia alternatywnych źródeł 

dochodów mieszkańców wsi.  

 Powyższy cel jest realizowany za pomocą celów szczegółowych, które są odzwier-

ciedlone w osiach Programu, tj. poprzez poprawę konkurencyjności rolnictwa i obszarów 

                                                 
5
 Kryterium OECD – za obszary wiejskie uznaje się tereny o gęstości zaludnienia do 150 osób/km

2
 

6
 Kryterium Eurostat – klasyfikujące obszar jako wiejski, gdy gęstość jego zaludnienia wynosi do 100 osób/km

2
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wiejskich, ochronę środowiska, poprawę jakości życia oraz aktywizację społeczną. 

 Realizacja Programu przyczyni się do polepszenia jakości życia na obszarach wiej-

skich poprzez rozwinięcie sektora podstawowych usług na rzecz ludności, jak również 

będzie stanowić alternatywę dla obecnie dominującej roli obszarów wiejskich, jaką jest 

produkcja żywności. Ze względu na powolny charakter zmian strukturalnych jakie zachodzą 

w sektorze oraz znaczną liczbę gospodarstw, konieczne było uwzględnienie potrzeb róż-

nych grup gospodarstw rolnych przy planowaniu instrumentów wsparcia. Z poprawą kon-

kurencyjności rolnictwa jest związane również zwiększenie roli innowacyjności, jak rów-

nież konkurencyjności podmiotów. Aspekty te są wspierane w działaniach o charakterze 

inwestycyjnym, przede wszystkim w ramach Zwiększania wartości dodanej podstawowej 

produkcji rolnej i leśnej oraz Modernizacji gospodarstw rolnych. Inwestycje te służą roz-

wojowi technologicznemu, m.in. poprzez poprawę jakości produkcji, a także kreowanie 

produktów wysokiej jakości, markowych i innowacyjnych. W ramach przewidzianych 

szkoleń przewidziano upowszechnianie nowoczesnych technologii w rolnictwie i leśnic-

twie, co również przyczyni się do wsparcia innowacyjności.  

 Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich jest celem, który łączy się zarówno  

z podstawowymi kierunkami rozwoju ekonomicznego i społecznego gospodarstw rolnych 

poprzez wzmocnienie potencjału ekonomicznego, restrukturyzację i modernizację, jak i z do-

brymi warunkami do życia pod względem jakości środowiska i krajobrazu, infrastruktury 

społecznej i technicznej. Problemy te są także przedmiotem działań innych funduszy, poza 

EFRROW – Funduszy Strukturalnych.  

 Część działań dotyczy różnicowania działalności gospodarczej oraz wsparcia mi-

kroprzedsiębiorczości. W Polsce te działania stanowią ogromną szansę dla mieszkańców 

obszarów wiejskich, przede wszystkim ze względu na duże zasoby ludzkie i wysoki po-

ziom bezrobocia. Do najważniejszych zadań należy: zwiększanie wartości dodanej do 

produktów np. poprzez konfekcjonowanie, stymulowanie rynku produktów lokalnych i regio-

nalnych, turystyki, handlu, doradztwa, usług, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.  

 Walka z bezrobociem na wsi, m.in. przez podnoszenie kwalifikacji, ułatwianie do-

stępu do rynku pracy oraz tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich, 

stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla polityki rozwoju obszarów wiejskich. Istotne 

dla rozwoju form działalności pozarolniczej na wsi jest wsparcie dla przedsiębiorstw 

świadczących usługi leśne.  

 W tym kontekście priorytet stanowi zapewnienie pracy i dochodów przez rozwój 

działalności pozarolniczej. Rolnictwo będzie absorbować coraz mniejszy zasób siły robo-

czej, zaś strategiczna wizja zakłada utrzymanie żywotności obszarów wiejskich. W związ-

ku z tym ciężar zatrudnienia wiejskich zasobów pracy powinny przejmować działalności 

nierolnicze. Z tego punktu widzenia szczególnie istotne jest wszechstronne wsparcie dla 

procesu tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na wsi oraz ułatwiania zatrudnienia w lokal-
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nych ośrodkach miejskich dla osób ze wsi. Według NSRO szacuje się, że do 2013 roku liczba 

pracujących w rolnictwie w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych będzie wynosiła 11 osób.  

 Równie ważnym aspektem obszarów wiejskich w Polsce, poza funkcjami ekono-

micznymi i dobrymi warunkami dla rozwoju społecznego, jest ich rola w zachowaniu  

i odtwarzaniu walorów krajobrazowych oraz zasobów przyrody, tj. zachowanie dobrego 

stanu ekologicznego wód i gleb, bogactwa siedlisk i różnorodności biologicznej, a także 

dziedzictwa kulturowego wsi.  

 Program tworzy też możliwość podejmowania działań w zakresie zabezpieczenia 

przed skutkami klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków. 
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3. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 

2007-2013 JAKO INSTRUMENT REALIZACJI WSPÓLNEJ POLITYKI 

ROLNEJ 

 Podstawowym narzędziem realizowania polityki rozwoju obszarów wiejskich jest 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach EFRROW, który 

finansuje PROW w tym okresie, Polska otrzyma 13,2 mld EUR, które wraz ze środkami 

krajowymi stanowią łączny budżet w wysokości 17,2 mld EUR.  

 W ramach PROW 2007-2013 określone zostały cztery osie priorytetowe: 

Oś I – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 

 Biorąc pod uwagę niski stopień specjalizacji gospodarstw rolnych, niedoinwestowanie 

w zakresie infrastruktury produkcji rolnej i rozdrobnienie struktury obszarowej, które przekła-

da się na mniejszą efektywność produkcji, konieczne jest zapewnienie odpowiednich instru-

mentów wsparcia i poniesienie nakładów finansowych na pokrycie kosztów, dostosowujących 

gospodarstwa rolne do rosnących wymagań wspólnotowych (w tym związanych z ochroną 

środowiska) oraz wzmożonej presji konkurencyjnej ze strony producentów z innych krajów 

unijnych oraz krajów trzecich. Na ten cel zostaną zaplanowane działania wspierające proces 

restrukturyzacji gospodarstw rolnych i wzmocnienie kapitału rzeczowego, przy możliwości 

ograniczenia wsparcia dla gospodarstw największych. 

 W związku z planowanym zniesieniem kwot mlecznych niezbędne jest szczególne 

wsparcie podmiotów działających w sektorze mleczarskim w celu ułatwienia im dostosowania 

się do nowych warunków rynkowych.  

 Instrumenty wsparcia Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich są też skierowane na dalszą poprawę konkurencyjności przemysłu spożywczego,  

w szczególności w odniesieniu do mikro i małych przedsiębiorstw oraz wsparcie kreowania 

wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego 

jest również realizowana poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie jakości produkcji, polep-

szania infrastruktury wsi i tworzenia grup zrzeszających producentów rolnych. 

Działania osi I: 

 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie.  

 Ułatwienie startu młodym rolnikom.  

 Renty strukturalne.  

 Modernizacja gospodarstw rolnych.  

 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów.  

 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.  

 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem 

rolnictwa i leśnictwa.  

 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności.  

 Działania informacyjne i promocyjne.  

 Grupy producentów rolnych.  
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Oś II – Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 

 Zgodnie z nowoczesną koncepcją modelu rolnictwa, uwzględniającą wyniki Rady Eu-

ropejskiej z Göteborga, które wprowadziły problematykę zrównoważonego rozwoju jako wa-

runek konieczny do osiągnięcia pozostałych celów dotyczących wzrostu gospodarczego – poza 

podstawową funkcją, jaką jest produkcja artykułów rolnych – obszary wiejskie pełnią ważną 

rolę w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrony zasobów wodnych i gleb, kształtowania 

krajobrazu, ochrony i zachowania siedlisk oraz różnorodności biologicznej.  

 Dobry stan środowiska naturalnego i różnorodność biologiczna Polski wyróżnia się na 

tle innych krajów Europy. W związku z tym wprowadzone zostały odpowiednie instrumenty 

wsparcia oraz zachęty dla rolników, które sprzyjają zachowaniu i poprawie stanu siedlisk przy-

rodniczych i ostoi gatunków, stanowiących dobro publiczne.  

 Cel ten jest realizowany poprzez bezpośrednie działania, związane z odpowiednimi 

praktykami rolniczymi w obrębie gospodarstwa, takimi jak promowanie zrównoważonego 

sposobu gospodarowania, odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód, kształtowanie struk-

tury krajobrazu, przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych 

rolniczo. W tym aspekcie szczególne znaczenie mają obszary objęte siecią Natura 2000 oraz 

obszary, na których są realizowane działania zgodne z Ramową Dyrektywą Wodną 

(2000/60/WE) w zakresie wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.  

 Zachowanie i dobry stan środowiska obszarów rolnych, w tym osiągnięcie i utrzymanie 

dobrego stanu wód i gleb, wiąże się między innymi z utrzymaniem ciągłości ich użytkowania 

rolniczego, tradycyjnego użytkowania łąk i pastwisk. Dotyczy to także obszarów, gdzie ze 

względu na utrudnienia wynikające z obecności gruntów słabszej jakości oraz położeniu na 

stokach oraz w paśmie podgórskim i górskim jest to mało opłacalne. W rejonach tych istnieje 

ryzyko marginalizacji i zaprzestania działalności rolniczej na gruntach rolnych o słabszej jakości. 

 Poprawa środowiska i zrównoważone użytkowanie obszarów wiejskich wiąże się nie 

tylko z gruntami rolnymi, ale również z lasami. W tym celu zaplanowane zostały instrumenty, 

które przyczynią się do zwiększenia stopnia lesistości w Polsce, poprzez przeznaczanie grun-

tów rolnych (użytkowanych i odłogowanych) do zalesienia. 

Działania osi II:  

 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o nieko-

rzystnych warunkach gospodarowania (ONW).  

 Program rolno-środowiskowy (płatności rolno-środowiskowe).  

 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne.  

 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowa-

dzanie instrumentów zapobiegawczych.  

 Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej  

Dyrektywy Wodnej.  

Oś III – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  

 Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich jest celem, który łączy się zarówno  

z podstawowymi kierunkami rozwoju ekonomicznego i społecznego gospodarstw rolnych 

poprzez wzmocnienie potencjału ekonomicznego, restrukturyzację i modernizację, jak i z do-
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brymi warunkami do życia pod względem jakości środowiska i krajobrazu, infrastruktury spo-

łecznej i technicznej. Instrumenty dostępne w ramach Osi 3 uzupełniają priorytety zdefiniowa-

ne w ramach pierwszych dwóch osi i w sposób synergiczny mogą pozytywnie oddziaływać na 

mieszkańców obszarów wiejskich. Pobudzanie działalności gospodarczej na obszarach wiej-

skich będzie pośrednio wpływać także na możliwość koncentracji produkcji rolniczej i przej-

ścia ludności związanej z rolnictwem do pracy w innych sektorach gospodarki, a co za tym 

idzie – tworzyć warunki dla przekształceń wewnątrz sektora rolnego, w tym zwłaszcza reduk-

cji bezrobocia ukrytego, powiększania areału gospodarstw rolnych, ich modernizacji, poprawy 

konkurencyjności i ukierunkowania rynkowego produkcji.  

 Pierwsza grupa działań dotyczy różnicowania działalności gospodarczej. W Polsce te 

działania stanowią ogromną szansę dla mieszkańców obszarów wiejskich, przede wszystkim 

ze względu na duże zasoby ludzkie i wysoki poziom bezrobocia. Do najważniejszych zadań 

należy zwiększanie wartości dodanej do produktów np. poprzez konfekcjonowanie, stymulo-

wanie rynku produktów lokalnych i regionalnych, turystyki, handlu, doradztwa, usług.  

 W tym kontekście priorytet stanowi zapewnienie pracy i dochodów przez rozwój dzia-

łalności pozarolniczej. Niskie dochody wynikające z niedostatecznego wykorzystania zasobów 

pracy rodzin wiejskich to podstawowy problem społeczno-ekonomiczny. Rolnictwo będzie 

absorbować coraz mniejszy zasób siły roboczej, zaś strategiczna wizja zakłada utrzymanie 

żywotności obszarów wiejskich. W związku z tym ciężar zatrudnienia wiejskich zasobów pra-

cy powinny przejmować działalności nierolnicze. Z tego punktu widzenia szczególnie istotne 

jest wszechstronne wsparcie dla procesu tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na wsi oraz 

ułatwiania zatrudnienia w lokalnych ośrodkach miejskich dla osób ze wsi.  

 Istotne dla warunków życia ludności i możliwości rozwoju gospodarczego wsi jest 

udoskonalenie usług komunalnych. W ramach PROW 2007-2013 wspierane są inwestycje  

z zakresu rozwoju sieci szerokopasmowego Internetu – niezbędne, aby mieszkańcy wsi 

uczestniczyli w pełni w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego. 

 Drugą grupę stanowią instrumenty mające na celu poprawę jakości życia. Dotyczą one 

odnowy wsi, poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. W pełni uwzględniają 

one ważne funkcje społeczne i kulturalne, co z pewnością przyczyni się do polepszenia jakości 

życia i może stanowić dodatkowy czynnik, kształtujący przemiany strukturalne i przeciwdzia-

łający depopulacji, a wręcz tworzący silniejsze poczucie identyfikacji mieszkańców z obsza-

rów wiejskich z ich regionem wraz z jego tradycjami i wartościami.  

Działania osi III:  

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.  

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.  

 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.  

 Odnowa i rozwój wsi.  
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Oś IV – LEADER 

 LEADER jest podejściem przekrojowym, umożliwiającym realizowanie i wdrażanie 

celów przede wszystkim Osi 3.  

 Celem Osi 4 jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie 

potencjału społecznego na wsi, zwiększenie potencjału zdobywania środków finansowych i ich 

wykorzystania, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.  

 Aktywizacja społeczności wiejskich wymaga włączenia do planowania i wdrażania 

lokalnych inicjatyw partnerów społecznych. Temu przedsięwzięciu służy podejście Leader.  

 Leader jest podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na oddolnym 

opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich 

oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę  

i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. 

Przedstawiciele ci tworzą tzw. lokalną grupę działania – partnerstwo międzysektorowe, które 

samodzielnie wybiera projekty, a ich realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie 

opracowanej strategii.  

 Takie podejście oddolne wzmocni spójność podejmowanych lokalnie decyzji, podnie-

sie jakość zarządzania i przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego w społecznościach 

wiejskich a także skłoni do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju regionu.  

 Budowa lokalnych strategii niesie ze sobą szereg korzyści, wśród których najważniej-

sze to lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów (ludzkich, naturalnych), dostosowanie kie-

runków działania do potrzeb podmiotów funkcjonujących na danym obszarze. Ponadto podej-

ście lokalne pomaga w wyznaczeniu pożądanych i najbardziej dopasowanych kierunków roz-

woju oraz pozwala na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich 

rozwiązania. 

 Te wszystkie elementy, jakie ze sobą niesie podejście Leader, sprzyjają lepszemu 

wdrożeniu i absorpcji środków w ramach pozostałych osi, ze szczególnym uwzględnieniem osi 

trzeciej, w ramach której charakter działań i ich podstawowy cel odpowiada idei tworzenia 

lokalnych strategii rozwoju.  

 Realizacja osi 4 w dłuższej perspektywie przyczyni się do osiągnięcia celów Odnowio-

nej Strategii Lizbońskiej oraz Strategii z Göteborga, w tym: zwiększenia miejsc pracy i zwięk-

szenia różnorodności gospodarczej obszarów wiejskich. Poprzez wdrażanie podejścia 

LEADER możliwe będzie wzmocnienie kapitału społecznego na wsi, poprawa samoorganiza-

cji i zarządzania na poziomie lokalnym. Jednocześnie wdrażanie oddolnych zintegrowanych 

strategii lokalnych pozwoli na zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,  

w tym zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. 

Działania osi IV: 

 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.  

 Wdrażanie projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.  

 Funkcjonowanie lokalnych grup działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.  
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4. WSPARCIE W RAMACH PROW 2007-2013 DLA ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W TYM TURYSTYKI NA OBSZARACH 

WIEJSKICH Z UWZGLĘDNIENIEM WSPARCIA DLA OZE ORAZ 

WSPARCIE DLA PROJEKTÓW REALIZUJĄCYCH IDEĘ PROGRAMU 

ODNOWY WSI 

 Na wsparcie różnych form aktywności na obszarach wiejskich w tym przedsię-

biorczości przeznaczono środki w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 

2007-2013), w ramach działań, które poniżej zostały przedstawione  

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 

 Celem działania jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze prze-

twórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz wzmocnienie pozycji grup 

producentów rolnych. 

 Beneficjentami działania są przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 750 pracow-

ników lub w których roczny obrót netto nie przekracza 200 mln EUR, prowadzące działal-

ność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. 

 Pomoc finansowa ma formę refundacji maksymalnie 50% poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych. Całkowita wartość projektu może wynieść minimalnie 100 000,- zł  

a maksymalnie 20 000 000,- zł dla jednego beneficjenta w okresie programowania.  

 Wnioski składa się w Oddziałach Regionalnych ARiMR (w przypadku Lubuskiego 

OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane są w siedzibach Biur Wsparcia Inwesty-

cyjnego OR odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim i w Białymstoku). Termin naboru 

rozpoczyna się po upływie 14-tu dni od ukazania się ogłoszenia o naborze. Nabór trwa do 

wyczerpania środków finansowych, tj. do momentu, gdy zapotrzebowanie na środki wyni-

kające ze złożonych wniosków osiągnie poziom 120% środków dostępnych w danym roku.  

W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy. 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 Celem jest pomoc w podejmowaniu i rozwijaniu działalności nierolniczej lub zwią-

zanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług, która ma wpłynąć na tworzenie poza-

rolniczych źródeł dochodów, a także promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach 

wiejskich. 

Beneficjent: 

 Osoba prowadząca działalność pozarolniczą w gospodarstwie może ubiegać się 

o dofinansowanie będąc rolnikiem lub domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpie-

czeniu społecznym rolników lub małżonkiem rolnika. 

 Dodatkowo beneficjent musi posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego UE, 

być osobą pełnoletnią przed ukończeniem 60 roku życia i mieszkać na terenie gminy wiej-

skiej lub w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców. 
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 Koniecznym warunkiem jest posiadanie nieprzerwanego ubezpieczenia w KRUS 

w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofi-

nansowanie oraz przyznanie płatności obszarowych do gospodarstwa beneficjenta w roku 

poprzedzającym wniosek o dofinansowanie. 

Osoba pobierająca rentę strukturalną nie może otrzymać wsparcia. 

Pomoc finansowa może być udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności 

w zakresie: 

 usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,  

 usług dla ludności, 

 sprzedaży hurtowej i detalicznej, 

 rzemiosła lub rękodzielnictwa, 

 robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, 

 usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,  

w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków 

domowych lub świadczenia innych usług związanych  z pobytem turystów  

w gospodarstwie rolnym, 

 usług transportowych, 

 usług komunalnych, 

 przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, 

 magazynowania lub przechowywania towarów, 

 wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, 

 rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. 

 Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50%  lub w przypadku wystąpie-

nia w gospodarstwie rolnym rolnika po 1 stycznia 2010 r. szkody spowodowanej przez 

powódź lub obsunięcie się ziemi – 80% kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna 

wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie 

może przekroczyć 100 tys. zł. Budowa biogazowni rolniczych – 500 tys. zł. 

Refundacji podlegają następujące koszty w ramach podjętych operacji: 

1. Budowy niemieszkalnych obiektów budowlanych, nadbudowy istniejących budyn-

ków mieszkalnych, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją wraz 

z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szko-

dliwych pochodzących z rozbiórki. 

2. Zagospodarowania terenu. 

3. Zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu. 

4. Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu  

podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej. 

5. Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych prze-

znaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą). 

6. Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu. 
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7. Koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją pro-

jektu, w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kwalifikowanych kosz-

tów.  

 Wniosek o pomoc składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji 

 i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.  

 Działanie adresowane jest do osób, których podstawową aktywnością zawodową 

jest działalność rolnicza (rolników, małżonków rolników oraz domowników).  

 Pomoc ma formę refundacji maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych, nie 

więcej jednak niż 100 tys. zł dla jednego beneficjenta w okresie programowania. 

 Wnioski składa się w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Termin naboru rozpoczy-

na się po upływie 14-tu dni od ukazania się ogłoszenia o naborze. Nabór jest ciągły ogła-

szany zwykle jeden raz w każdym roku i trwa do wyczerpania środków finansowych,  

tj. do momentu, gdy zapotrzebowanie na środki wynikające ze złożonych wniosków osią-

gnie poziom 120% środków dostępnych w danym roku.  

W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy. 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 Celem jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przed-

siębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. 

Beneficjent: 

 Działanie adresowane jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek niepo-

siadających osobowości prawnej funkcjonujących (lub podejmujących działalność) jako 

mikroprzedsiębiorstwa.  

Mikroprzedsiębiorstwo (zgodnie z zał. do Rozporządzenia KE nr 800/2008 z dn. 

6.08.2008r.) to przedsiębiorstwo, w którym zatrudnionych jest mniej niż 10 pracowników 

oraz roczny obrót netto nie przekracza 2 mln EUR lub roczny bilans również nie przekra-

cza 2 mln EUR (dane określane są na ostatni dzień zatwierdzonego roku obrachunkowego  

i obliczane są na podstawie rocznej). 

 O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność gospodarczą 

w gospodarstwie, które jednoczenie podejmują albo wykonują we własnym imieniu dzia-

łalność jako mikroprzedsiębiorcy zgodnie z Zaleceniem Komisji 2003/361/WE z dnia 

6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  

 Dodatkowo beneficjent musi posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego UE, 

być osobą pełnoletnią przed ukończeniem 60 roku życia i nie posiadać ubezpieczenia 

w KRUS w pełnym zakresie. Ponadto osoba taka musi mieszkać w gminie wiejskiej lub 

w miejscowościach liczących poniżej 5 tys. mieszkańców. 

 Pomoc może być udzielana z tytułu operacji związanych z podejmowaniem lub 

rozwijaniem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie takim samym jak w przy-

padku działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, z wyjątkiem operacji 
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związanych z wynajmowaniem pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków 

domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodar-

stwie rolnym. 

 Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifi-

kowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosz-

tów kwalifikowalnych. 

 Limit dofinansowania w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł 

na jednego beneficjenta. Limit jest warunkowany liczbą miejsc pracy, które zostaną utwo-

rzone w wyniku realizacji projektu i utrzymane przez minimum 2 lata, tj. 

Limit dofinansowania Liczba utworzonych miejsc pracy 

100 tys. zł 1-2 (aktualnie 1*) 

200 tys. zł 3-4 (aktualnie 2*) 

300 tys. zł min. 5 (aktualnie 3*) 

* stan na dzień 6 listopada 2011 r. 

 Zakres kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach omawianego 

działania jest taki sam jak w przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej.  

 Wniosek o pomoc składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji 

 i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.  

 Wykaz działalności gospodarczych (kody PKD), w których zakresie może być 

przyznana pomoc w ramach działań: Różnicowanie w  kierunku działalności nierolniczej 

oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętych PROW 2007–2013 znajduje się  

w rozporządzeniach wykonawczych MRiRW oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. 

 Pomoc ma formę refundacji maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych, nie 

więcej jednak niż 300 tys. zł dla jednego beneficjenta w okresie programowania.  

 Wnioski składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na 

miejsce realizacji operacji (w przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski 

przyjmowane są w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR odpowiednio w Gorzo-

wie Wielkopolskim i w Białymstoku). Termin naboru rozpoczyna się po upływie 14-tu dni 

od ukazania się ogłoszenia o naborze. Nabór jest ogłaszany zwykle jeden lub dwa razy 

w każdym roku i trwa nie dłużej niż 10 dni roboczych. 

W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy. 

LEADER 

 Ponadto na obszarach wiejskich objętych działalnością lokalnych grup działania 

potencjalni beneficjenci działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą starać się o dofinansowanie tzw. „dru-

gą ścieżką”, tzn. składając wnioski za pośrednictwem LGD w ramach osi 4 PROW. 
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 Warunki przyznania pomocy są generalnie takie same jak w osi 3 plus dodatkowe 

kryteria zgodne z celami lokalnej strategii rozwoju realizowanej na danym obszarze. 

 Nabory wniosków ogłaszane są przez urzędy marszałkowskie oraz ARiMR na 

wniosek lokalnych grup działania zgodnie z harmonogramami zapisanymi w LSR określo-

nych LGD. 

 Natomiast projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania 

działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wspar-

cia w ramach działań osi 3, mogą otrzymać dofinansowanie w ramach tzw. „małych pro-

jektów” (także w ramach osi 4 PROW). 

 Całkowita wartość jednej operacji może wynieść minimalnie 4.500,- zł a maksy-

malnie 100.000,- zł. Wsparcie dla jednej operacji może wynosić do 70 % kosztów kwalifi-

kowalnych, ale nie więcej niż 25.000,- zł natomiast łączne wsparcie dla jednego benefi-

cjenta w okresie programowania nie może przekroczyć 100.000,- zł.. 

 Nabory wniosków ogłaszane są przez urzędy marszałkowskie na wniosek lokal-

nych grup działania zgodnie z harmonogramami zapisanymi w LSR określonych LGD. 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty 

 Działanie skierowane jest do ludności obszarów wiejskich objętych lokalnymi stra-

tegiami rozwoju (LSR) w ramach podejścia LEADER. Celem działania jest umożliwienie 

realizacji projektów w ramach tej strategii. Wyboru projektów do realizacji na danym ob-

szarze dokonuje lokalna grupa działania (LGD) w ramach środków przyznanych na reali-

zację LSR. Zakres projektów musi być zgodny z lokalną strategią rozwoju. 

 O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, pełnoletnie, które są obywate-

lami Unii Europejskiej oraz mają miejsce zamieszkania na obszarze działania LGD lub 

określone osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

Zakres realizacji „małych projektów” jest następujący: 

1) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez: 

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędza-

nych mechanicznie, 

b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym 

i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR,  

c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych 

związanych z promocją lokalnych walorów, 

d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych 

dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich; 

2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: 

a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu ży-

cia,  

b) promocję lokalnej przedsiębiorczości, 
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c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiej-

skich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie tere-

nu przylegającego do tych obiektów; 

3) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez: 

a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy infor-

macji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów 

oraz innych publikacji związanych tematycznie z obszarem objętym LSR, 

b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospoda-

rowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne 

i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastrono-

micznej; 

4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lo-

kalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego; 

5) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez: 

a) odbudowę, renowację, remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków lub objętych ewidencją zabytków, 

b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących 

ich funkcje, 

c) kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalne-

go i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła, 

d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR, 

6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania  na rynek produktów 

i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby lub lokalne dziedzictwo, w tym kul-

turowe, historyczne lub przyrodnicze albo podnoszenie jakości produktów lub usług 

przez: 

a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, 

b) promocję produktów lub usług lokalnych, 

c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości, 

d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych 

wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych, 

e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych 

wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, 

f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych - z wyłączeniem działalności rol-

niczej; 

7) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warun-

ków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wy-

najmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej. 
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 Wysokość pomocy wypłacana jest w formie refundacji i wynosi maksymalnie 70% 

kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 25 tys. zł  na jeden projekt. Limit dofinan-

sowania projektów w okresie programowania 2007-2013 na jednego beneficjenta wynosi 

100 tys. zł. Całkowity planowany koszt projektu nie może być niższy niż 4,5 tys. i wyższy 

niż 100 tys. zł.  

Pomoc na małe projekty obejmuje koszty: 

 ogólne; 

 zakupu materiałów lub przedmiotów; 

 zakupu usług lub robot budowlanych; 

 najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub ma-

szyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie. 

 Wnioski o pomoc składa się w siedzibie właściwej terytorialnie Lokalnej Grupy 

Działania (LGD). Pomoc wypłacana jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. 

Odnawialne źródła energii  

 Wsparcie dla odnawialnych źródeł energii zawarte jest w Programie Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich – Oś I w działaniach: 

 „Młody rolnik”: premia 75 tys. złotych może być wykorzystana na inwestycje 

w odnawialne źródła energii. 

 „Modernizacja gospodarstw rolnych”: wsparcie może być przyznane między inny-

mi na zakup maszyn i urządzeń służących do uprawy, zbioru, magazynowania, 

przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, wykorzystywanych następnie jako 

surowiec energetyczny lub substrat do produkcji materiałów energetycznych. 

W zakres przedsięwzięć mogą wchodzić inwestycje w urządzenia służące wytwa-

rzaniu energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby produkcji rolnej w danym go-

spodarstwie. Beneficjentem tego działania może być osoba fizyczna, osoba prawna 

spółka osobowa prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub 

zwierzęcej. Maksymalna wysokość pomocy udzielanej jednemu beneficjentowi nie 

może przekroczyć 300 tys. zł – ( poziom pomocy 40-75%). Minimalna wartość po-

ziomu kosztów kwalifikowalnych projektu to 20 tys. zł. 

 „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”: działaniem 

tym wspierane są inwestycje w zakresie przetwórstwa wyłącznie produktów rol-

nych na artykuły spożywcze lub produkty nie żywnościowe, w tym również pro-

dukty rolne wykorzystywane na cele energetyczne. Beneficjentem działania może 

być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca oso-

bowości prawnej. Maksymalna wysokość pomocy udzielanej jednemu beneficjen-

towi nie może przekroczyć 20 mln zł  (poziom pomocy 25-50% ). 
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 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”: pomoc w ramach tego 

działania jest udzielana przede wszystkim na realizację projektów w zakresie wy-

twarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Beneficjentem pomocy 

może być gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest jed-

nostka samorządu terytorialnego. Wysokość pomocy nie może przekroczyć 3 mln 

zł (poziom pomocy do 75 %).  

 W ramach „Małych projektów” możliwe jest wsparcia w zakresie Wykorzystania 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia 

działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi  

w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej. 

Więcej informacji na temat działań PROW 2007-2013 znajduje się na stronach Mini-

sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) oraz Agencji Restrukturyza-

cji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).  

http://www.arimr.gov.pl/
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5. PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH, 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, INSTRUMENTY WSPARCIA W RAMACH 

PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

Klaudiusz Markiewski 

współpraca: 

Mateusz Grojec 

5. 1. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 Przy okazji badań z zakresu przedsiębiorczości jeden z przedsiębiorców powie-

dział, że wybrał prowadzenie własnej firmy jako sposób na życie dlatego, że nie potrafi 

pracować dla kogoś. Ujawnia się przy tym psychologiczny aspekt przedsiębiorczości. Po-

stawa „nie potrafię pracować dla kogoś” jest częsta w środowiskach wiejskich. Znane są 

skądinąd przypadki braku możliwości znalezienia wykonawcy do prostych prac na wsi, 

gdyż ich wykonywanie dla kogoś jest postrzegane na obszarach wiejskich jako prace poni-

żej godności jednostki.  

 Przedsiębiorcę charakteryzuje niezależne myślenie wyrażające się przez postępo-

wanie niezgodne z oczekiwaniami społecznymi
7
. Przykładem konieczności wkroczenia na 

drogę autonomicznego myślenia jest sytuacja, kiedy w środowisku potencjalnego przed-

siębiorcy (kandydata na przedsiębiorcę) znajdują się jedynie osoby pracujące na etacie lub 

we własnym gospodarstwie rolnym, a sytuacja taka jest uznawana w tym środowisku za 

„normalną”. Wyjście poza tę „normę” wymaga podjęcia odważnej i niezależnej decyzji. 

Kiedyś, w sytuacji konieczności podjęcia ważnej decyzji, usłyszałem od pewnego przed-

siębiorcy następujące słowa: „Tylko śnięte ryby płyną z prądem rzeki, trzeba wpływać na 

zmianę swojego życia”. Zatem przedsiębiorca to osoba tworząca rzeczywistość, nie tylko 

dostosowana (bądź dostosowująca się) do zaistniałego nurtu zdarzeń.  

Psychologia dzieli jednostki ludzkie na zewnątrzsterowne i wewnątrzsterowne. 

Przedsiębiorcy to ten drugi typ osób. Wewnątrzesterowność polega na tym, że człowiek ma 

przekonanie o tym, że posiada wpływ na otaczającą go rzeczywistość i może w znacznym 

stopniu kontrolować swój los
8
. To poczucie posiadania kontroli nad własnym losem we 

własnych rękach daje siłę i wiarę w możliwość realizacji planów biznesowych. Osoba we-

wnątrzsterowna odczuwa niższy poziom lęku przed niepowodzeniem i zmianami zacho-

dzącymi w otoczeniu, dzięki temu podejmuje działanie. Osoba zewnątrzsterowna jest para-

liżowana strachem w kontekście możliwego niepowodzenia, potrzebuje innych osób, które 

pokierują jej działaniem. 

W swoich procesach myślowych przedsiębiorca jest zorientowany na „tu i teraz”. 

Jego procesy myślowe są skoncentrowane na aktualnych, realnych wydarzeniach i  na po-

                                                 
7
 E. Wesołowska. Psychologiczny portret prywatnego przedsiębiorcy. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn 2003. 
8
 Tamże, s. 27 
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zytywnych planach na przyszłość
9
. Wielu przedsiębiorców zanim rozpocznie działania 

oczyma wyobraźni zwykle widzi efekty swoich działań i jest skoncentrowana na pozytyw-

nym obrazie swej przyszłości. Brian Tracy w przystępny sposób próbuje przedstawić, że 

sukces w biznesie to logiczny ciąg zdarzeń, którego można się nauczyć. Wskazuje przy 

tym na prawo spełnionych oczekiwań i prawo przyciągania. Pierwsze z tych praw moż-

na streścić zdaniem: „W życiu dostajemy nie to co chcemy, ale to na co oczekujemy”. Tra-

cy namawia nas abyśmy oczekiwali więcej, oczekiwali tego, co najlepsze. To pozytywne 

myślenie ma też odzwierciedlenie w prawie przyciągania, zgodnie z którym powinniśmy 

jako przedsiębiorcy większość czasu myśleć o sukcesie finansowym i finansowej niezależ-

ności. Myślenie w pozytywny, konstruktywny sposób jest cechą większości przedsiębior-

ców
10

. Gdy koncentrujemy się na swoich pragnieniach,  w coraz większym stopniu się one 

spełniają. Gdy skupiamy się na tym czego nie chcemy – coraz częściej zaczynamy do-

świadczać tego w swoim życiu. Być może jest to podświadome działanie (tak zwana „sa-

mosprawdzająca się wróżba”), ale jeśli zmiana sposobu myślenia przynosi pozytywne 

skutki, to czy nie warto spróbować? 

Chcąc zaliczać się do grona przedsiębiorców trzeba widzieć i wykorzystywać oka-

zje do „robienia biznesu”. Ta zdolność patrzenia na wydarzenia jako na okazję do powięk-

szenia przychodu przejawia się też w tym, że tam gdzie zwykły zjadacz chleba widzi za-

grożenia, przedsiębiorca widzi szansę i nowe możliwości.  

Motywacja do podjęcia działalności na własny rachunek 

 Najczęściej wymienianym atrybutem przedsiębiorców jest potrzeba osiągnięć. 

Człowiek, który prawdopodobnie nigdy nie zostanie przedsiębiorcą (nie ma potrzeby po-

nadprzeciętnych osiągnięć) nastawiony jest głównie na unikanie niepowodzeń
11

. Pozostaje 

przy pracy w gospodarstwie rolnym, chcąc przetrwać bez wiary w możliwość lepszej al-

ternatywy. Przejęcie kontroli nad własnym życiem (w sensie ekonomicznym) wyrażane 

jest często poprzez rozpoczęcie działalności na własny rachunek. Niektóre osoby w natu-

ralny sposób przechodzą przez kolejne etapy bogacenia się
12

. Praca dla siebie jest natural-

nym etapem życia. Po okresie pracy w gospodarstwie rolnym, przez pracę na etacie u in-

nych osób/podmiotów (na umowę o pracę, zlecenie, ale także często i „na czarno”) docho-

dzimy do wniosku, że nie wzbogacimy się pracując u kogoś innego na dotychczasowych 

zasadach. Wtedy często następuje decyzja o otwarciu działalności gospodarczej. Pracuje-

my zatem dla siebie, co przy aktywnym i mądrym inwestowaniu pieniędzy przynosi satys-

fakcję i radość.  

                                                 
9
 E. Wesołowska. Psychologiczny portret prywatnego przedsiębiorcy. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn 2003., s. 42 
10

 B. Tracy. Droga do bogactwa. Wydawnictwo MT biznes Sp. z o.o. 
11

 E. Wesołowska. Psychologiczny portret prywatnego przedsiębiorcy. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn 2003. 
12

 H. Bieniok. Sekrety bogacenia się – bądź przedsiębiorczy i zbuduj swoją niezależność finansową. 

Wydawnictwo Poltext. 2009 
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Czasem rozpoczęcie działalności (i ewentualny sukces) są rezultatem naśladowania 

ludzi, którzy wcześniej osiągnęli podobny sukces
13

. Teoretycznie wystarczy znaleźć osoby, 

które zarabiały mniej od nas, a teraz zarabiają dwa razy więcej od nas, naśladować je, robić 

to co one. Należy wykorzystać dostępną wiedzę i uczyć się na czyichś błędach – własne są 

czasochłonne i psychologicznie zbyt kosztowne. Zatem konieczne jest nieustanne kształ-

cenie.  

Rozpoczęcie działalności wiąże się z przełamaniem swoich kompleksów. Wydaje 

się nam często, że inni są od nas lepsi lub mądrzejsi. Przekonanie, że „nie jestem wystar-

czająco dobry” powstrzymuje nas od działania na własny rachunek. Przełamanie tej bariery 

to często początek nowej firmy. Otwarcia własnego przedsięwzięcia dokonuje się wtedy, 

gdy mamy przekonanie, że mamy wszystko, co jest potrzebne, by przezwyciężyć każdą 

przeszkodę i osiągnąć każdy cel, który sobie postawimy. Jest to ważne jeśli chcemy osią-

gnąć sukces
14

. 

Najlepszym motywatorem do podjęcia działalności pozarolniczej jest fakt, że żadne 

inwestycje nie są w stanie zapewnić takich pieniędzy, jak własny biznes (dobrze zorgani-

zowane gospodarstwo rolne też może nim być). Do samego rolnika należy ocena, na ile 

możliwe jest zwiększenie dochodowości gospodarstwa uruchamiania działalności pozarol-

niczej. 

Sposobami na zwiększenie swojej motywacji mogą być
15

: 

 mówienie innym, co postanowiło się zrobić – o ile nie odkryjemy elemen-

tów łatwych do skopiowania przez innych, 

 sporządzenie dokładnej analizy swoich celów, 

 zaplanowanie nagradzania siebie za osiągniecie celów, 

 wykorzystanie wyobraźni i wyobrażenie sobie jak osiąga się cel, 

 uświadomienie sobie negatywnych konsekwencji niezrealizowania celu, 

 uświadomienie sobie pozytywnych konsekwencji zrealizowania celu, 

 zrobienie pierwszego kroku – zresztą najtrudniejszego (tzw. „rzucenie się 

na głęboką wodę” i zmuszenie się do działania poprzez samą decyzję o roz-

poczęciu działania), 

 zaczęcie od czegoś, co się już potrafi i się zna (posiada wiedzę, kwalifika-

cje), 

 dobre przygotowanie do rozpoczęcia działalności. 

                                                 
13

 B. Tracy. Droga do bogactwa. Wydawnictwo MT biznes Sp. z o.o.  
14

 B. Tracy. Droga do bogactwa. Wydawnictwo MT biznes Sp. z o.o.  s. 31 
15

 M. Konieczny, B. Wesołek, A. Miller, A. Rekłajtis, W. Krawczyk, M. Lis, K. Cupryś, J. Nazaruk Kom-

pendium przedsiębiorczości", publikacja wydanej w ramach projektu „Jak dobrze być przedsiębiorczą ko-

bietą!” współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego, realizowanego przez De-

partament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania dyskryminacji w MIPS, Warszawa 2008, s. 11-12. 
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Predyspozycje osobowościowe, samoocena własnych możliwości 

Prawdziwy przedsiębiorca jest pracowity, wytrwały i uparty w realizacji własnych planów 

biznesowych. Trudności go nie zrażają, nie powodują u niego frustracji, wręcz odwrotnie – 

są przyczyną do wzmożonego działania. Systematycznie, nie goniąc za krótkookresowymi 

korzyściami, buduje on solidny fundament swego biznesu
16

. Zatem przedsiębiorca to 

człowiek, który nie znosi nosić wody wiadrami, lecz buduje w pocie czoła wodociąg 

w czasie, kiedy inni noszą wiadra. Praca w niskodochodowym gospodarstwie rolnym staje 

się często właśnie takim noszeniem wiader, w stosunku do którego alternatywą jest budo-

wanie własnego biznesu – wodociągu, którym małym, ale ciągłym strumieniem płyną 

środki finansowe. 

Wzorowy przedsiębiorca jest gotowy do podejmowania ryzyka, ale nie jest hazardzistą 

(czasem mimo budowy wodociągu warto zostawić sobie wiadro). Łatwiej jest rozpoczynać 

działalność gospodarczą będąc w dalszym ciągu rolnikiem i korzystać z przywileju ubezpie-

czenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przedsiębiorca zawsze kalkuje, co 

mu się opłaca, a co jest nieopłacalne. 

Prawdziwy „człowiek interesu” podejmuje działanie wówczas, gdy dostrzega moż-

liwości własnego wpływu na bieg zdarzeń. Ponadto, uzyskanie zamierzonych wyników 

ocenia on jako realne, choćby miało to być bardzo trudne. Tam, gdzie inni się poddają, 

przedsiębiorca podejmuje wzmożony wysiłek. 

Nie trzeba być wynalazcą, aby wprowadzać innowacje w życie. Rzadko się zdarza, 

aby ten, który odkrył ważne prawo chemiczne czy fizyczne czerpał z tego bezpośrednią 

korzyść (oprócz np. środków finansowych z nagrody Nobla). Dzieje się tak dlatego, że to 

osoba przedsiębiorcza choć nie jest wybitnym wynalazcą, z reguły sprawdza się jako promo-

tor zmian, wykorzystujący dostępne wynalazki i rozwiązania. Jest to osoba w pełni odpo-

wiedzialna za ryzyko związane z wprowadzeniem innowacji w życie, ale mimo to wiedziona 

chęcią ponadprzeciętnych zysków podejmująca ryzyko na swój koszt. 

Przedsiębiorca z prawdziwego zdarzenia nie traktuje powiększenia własnego kapitału 

jako sposób na życie, lecz jako miarę sukcesu i inwestycję w przyszłość
17

. Nie interesuje go 

władza dla władzy, a posiadane zasoby finansowe są dla niego środkiem do osiągania kolej-

nych celów.  

Kto nie jest przedsiębiorczy, obowiązkowy, aktywny, solidny, zdyscyplinowany to 

nie zmieni się nagle w wyniku tego, że otworzył działalność gospodarczą. Wręcz odwrot-

nie. Decyzja taka może być dla takiej osoby początkiem gospodarczej katastrofy. Dla okre-

ślenia predyspozycji do prowadzenia własnego biznesu służą różnego rodzaju testy, które 

warto zrobić zanim podejmie się decyzję o pracy na własny rachunek. Natomiast poprawić 

swoje cechy charakteru można tylko i wyłącznie poprzez pracę nad sobą, w tym uczestnic-

                                                 
16

 A.K. Koźmiński, W. Piotrkowski. Zarządzanie. Teoria i Praktyka. Warszawa, s. 62 
17

 Tamże, s. 62 
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two w różnego rodzaju szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości i umiejętności społecz-

nych, zarządczych i biznesowych. 

 Jest pewien minimalny zestaw cech, którymi wg znanych teorii powinien odzna-

czać się każdy przedsiębiorca. Tymi cechami są: potrzeba osiągnięcia sukcesu, potrzeba 

autonomii, potrzeba samorealizacji, konsekwencja, wytrwałość i determinacja, zaufanie do 

własnych zdolności i umiejętności, optymizm życiowy, nowatorstwo, umiejętność podej-

mowania ryzyka, umiejętność przyjmowania porażek i wyciągania z nich konstruktywnych 

wniosków, zdolności przywódcze oraz entuzjazm i poświęcenie pracy.
18

 

Z pewnością nie nadaje się na przedsiębiorcę taki człowiek, który szuka powodów 

swoich porażek wszędzie tylko nie w sobie
19

. Taka osoba uważa, ze winni są rodzice, 

szkoła, nauczyciele, system społeczno-polityczny, władza – tylko nie ona. W przypadku 

tego rodzaju osób nie dociera do nich, że prawdziwe bogactwo bierze się z pracy, a nie 

z życia na finansowych „zastrzykach” państwa. Na kłopoty i kryzys reagują narzekaniem 

na wszystkich i apatią. Tracą tym samym szansę na wydostanie się z kłopotów. Słusznym 

jest zatem amerykańskie powiedzenie: „Kto jest żądny sukcesu - szuka sposobu, a kto go-

dzi się ze swoją sytuacją, szuka usprawiedliwienia”. 

 Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to złożony proces. W warunkach 

zatrudnienia u kogoś wykonujemy zadania zlecone przez zwierzchników. Zwykle nie mar-

twimy się czy zleceniodawca zapłaci za wykonaną pracę. Szczególnie w sferze budżetowej 

możemy mieć pewność, że pensja wpływa co miesiąc na nasz rachunek. Choć ostatnie 

przypadki Islandii, Ukrainy czy Grecji pokazują, że i budżety państw mogą mieć problemy 

z wypłacalnością. Zatem tym bardziej warto mieć swój własny biznes oprócz zabezpiecze-

nia się pracą na etacie, bądź tylko w gospodarstwie rolnym, które jak wskazuje ekonomia 

ostatnich lat, przy małej skali gospodarowania oparte jest w dużej mierze na niezależnych 

od gospodarza dotacjach. 

Brian Tracy wymienia siedem sekretów sukcesu przedsiębiorcy
20

: 

1. Klarowność – należy wiedzieć kim się jest i czego się chce. 

2. Kompetencje – rodzaj wybranej działalności musi być pasją danego człowieka, 

czymś co go interesuje i co lubi robić. Dana osoba powinna być lepsza w wybranej 

branży niż 90% ludzi zajmujących się tym samym rodzajem działalności.  

3. Ograniczenia – zdolność do identyfikowania ograniczeń. Warto wiedzieć, że 80% 

ograniczeń jest w nas samych a tylko 20% to ograniczenia zewnętrzne. Czyli usu-

wajmy ograniczenia najpierw w sobie, a potem w otoczeniu. Przygotujmy się naj-

pierw wewnętrznie. 

4. Kreatywność – koncentracja na rozwiązaniu problemu a nie na problemie. 

                                                 
18

 B. Stańda, B. Wierzbowska. Przedsiębiorczość. Podręcznik. Warszawa, s. 12 
19

 H. Bieniok. Sekrety bogacenia się – bądź przedsiębiorczy i zbuduj swoją niezależność finansową. Wydaw-

nictwo Poltext. 2009 
20

 B. Tracy. Droga do bogactwa. Wydawnictwo MT biznes Sp. z o.o.  s. 41-46 
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5. Koncentracja – nieprzerwana koncentracja na celu, zadaniu, ustalanie priorytetów. 

Przedsiębiorca powinien umieć doprowadzać sprawy do końca. Nie zrażać się po-

czątkowymi problemami. 

6. Odwaga – gotowość do rozpoczęcia realizacji własnych celów bez gwarancji na 

osiągniecie sukcesu. 

7. Nieustające działanie – przedsiębiorca zawsze próbuje czegoś nowego, a jeżeli coś 

nie zadziała, podejmuje kolejne próby. 

 Skoro przedsiębiorca (według niektórych definicji) to osoba, która potrafi pozyskać 

właściwych ludzi do realizacji celów
21

, to podejmując się prowadzenia własnej działalno-

ści musi mieć pewne doświadczenie w relacjach z innymi ludźmi. Chodzi między innymi  

o to, by wiedzieć, kto jest godny zaufania a komu ufać raczej się nie powinno. Zdolności 

przywódcze są niezbędnymi przy działalności związanej z koniecznością kierowania 

ludźmi. Przydaje się przy tym zdolność do korzystania ze sztuki pozapłacowego motywo-

wania innych do pracy. 

 W badaniach prowadzonych od 50 lat uczeni uzyskują powtarzalne wyniki odno-

śnie odsetka osób, które mają wyznaczone cele życiowe. Okazuje się, że niezmiennie  

w całym tym okresie jedynie 3% ludzi posiada jasno zdefiniowane, zapisane długofalowe 

cele
22

. Jak to możliwe skoro posiadamy strategie rozwoju na poziomie przedsiębiorstw, 

gmin, województw i kraju? Okazuje się, że większość ludzi realizuje nie swoje cele! Co 

więcej, w ferworze dnia powszedniego, po ciężkiej pracy, nie mamy często czasu ani ocho-

ty by myśleć na temat własnych celów. Paradoksalnie zatem na drodze rozwoju umiejętno-

ści przedsiębiorczych stoi brak czasu wywołany pracą na rzecz innych. 

Tymczasem pojawienie się celu – chęć posiadania potomstwa, budowa domu – wy-

zwala w nas nowe pokłady sił i energii oraz pomysłów. Myśląc o założeniu własnej firmy 

należy zadać sobie pytanie: Jakie są moje cele? Co chcę osiągnąć tak naprawdę? Na czym 

mi zależy? Co chciałbym zrobić wiedząc, że zostało mi sześć miesięcy życia? Znam mał-

żeństwo, które ma „album wspólnych marzeń”, jest to pozytywny obraz ich przyszłości. 

Mają tam piękny dom, wymarzony model samochodu, sposoby spędzania wolnego czasu, 

buzie swych dzieci na formularzach dyplomów renomowanych uniwersytetów. Wyzna-

czenie sobie celów inspiruje do działania. Jaki jest zatem twój cel czytelniku? 

Konflikty podczas prowadzenia działalności gospodarczej 

 Warto prześledzić rezultaty działania przedsiębiorczego w zależności od wyboru 

odpowiedniej pory działania. Możemy mieć bowiem do czynienia z dwoma wariantami 

rozwoju sytuacji. W wariancie pierwszym osoba przedsiębiorcza decyduje się podjąć działania 

(decyzje) w nieodpowiednim momencie, wyzwalając wobec nich opór otoczenia. Natomiast 

przystępując do właściwych czynności we właściwym czasie (wariant drugi) – z łatwością 

                                                 
21

 I. Korcz, B. Pietrulewicz. Przedsiębiorczość, podstawy społeczno-pedagogiczne i ekonomiczne, Instytut 

Edukacji Techniczno-Informatycznej; Agencja Gospodarki, Nauki i  Organizacji,  Zielona Góra 2002, s. 110 
22

 Tamże, s. 22 
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osiąga sukces przedsiębiorczy. Trudno uchwycić właściwy czas, lecz łatwo go przegapić
23

 

(rysunek 1). Przedsiębiorcy, którzy odnoszą sukcesy potrafią w jakiś sposób uchwycić ten 

właściwy czas.  

Wydaje się, że najlepszym sposobem na konflikty jest unikanie konfliktów i wła-

ściwe działanie we właściwym czasie. Zasadę unikania konfliktów dobrze byłoby stoso-

wać w stosunku do lokalnej społeczności i najbliższej rodziny. Jak wiele są warte dobre 

stosunki z lokalną społecznością uzmysłowić nam mogą kwoty wydawane przez wiodące 

firmy na sferę public relations. Jednak unikanie konfliktu nie jest możliwe w stosunku do 

konkurencji. Trudno wyobrazić sobie brak konfliktu w sytuacji, kiedy - jako przedsiębior-

ca – uczestniczę w przetargu na roboty budowlane obok innego przedsiębiorcy. Wiadomo, 

że ten „inny” to mój konkurent. Pojawiający się konflikt interesów wynika ze współza-

wodnictwa (rysunek 2). 

 

Ryc.1. Rezultaty wyczucia czasu działania 

 

  Działanie 

  niewłaściwe właściwe 

P
o
ra

 d
zi

ał
an

ia
 

niewłaściwy czas Katastrofa Opór (wariant I) 

właściwy czas błąd 
Sukces przedsiębiorczy  

(wariant II) 

Źródło: I. Korcz, B. Pietrulewicz. Przedsiębiorczość, podstawy społeczno-pedagogiczne i ekonomiczne, 

Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej; Agencja Gospodarki, Nauki i  Organizacji,  Zielona Góra 

2002, s. 16 

 

Zgodnie z rysunkiem 2 konflikt z innym przedsiębiorcą może być przezwyciężony 

poprzez obustronne porozumienie (integrację), wzajemne ustępstwa (kompromis) lub w imię 

racji wyższych (dostosowanie). Wyodrębnia się pięć zasadniczych sposobów odczuwania 

konfliktów przez poróżnione strony:  

1. Współzawodnictwo - dążenie do osiągnięcia w maksymalnym stopniu własnych 

celów bez współpracy ze stroną przeciwną a nawet jej kosztem. Jako przedsiębior-

ca współzawodniczę z innymi przedsiębiorstwami.  

2. Dostosowanie się - zgoda na żądanie drugiej strony, gotowość współpracy  

i „pokojowa” koegzystencja. Czasem może to być poświęcenie własnych interesów 

w imię dobrych stosunków. Zdarza się, że zgadzamy się na „małą przegraną” licząc 

na „wielką wygraną”. Małe, jedno- lub kilkuosobowe firmy często są podwyko-

nawcami robót realizowanych przez jedną z wiodących firm. Występowanie tylko 

                                                 
23

 Tamże, s. 16 
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jednego, dużego zleceniodawcy wymusza chęć zaspokojenia potrzeb takiego part-

nera. Dobra współpraca z „superfirmą” to być albo nie być mojej kilkuosobowej 

firmy. 

3. Unikanie konfrontacji i rozstrzygnięcia sporu - gdy istnieje mała szansa na roz-

wiązanie konfliktu w zadawalający sposób, ze względu na nieodpowiedni moment. 

Zdarza się również, że sprawa nie jest tak istotna, żeby o nią walczyć za wszelką 

cenę. Czasem unikanie konfliktu jest strategią wyczekiwania na lepszy moment dla 

jego rozwiązania (lepsza sytuacja finansowa, rynkowa). 

4. Kompromis – wówczas, gdy staje się oczywiste, że żadna ze stron nie zdoła  

w całości przeforsować swego poglądu. W wyniku kompromisu zaspokoimy przy-

najmniej w części własne żądania (w myśl porzekadła „lepszy wróbel w garści niż 

gołąb na dachu”).  

5. Integracja - współdziałanie w rozwiązywaniu problemu przy uznaniu i zaspokoje-

niu celów obu stron. Dojście do rezultatów obopólnie korzystnych przy wzajemnej 

dobrej woli i zaufaniu. Połączenie sił dwóch konkurujących ekip budowlanych mo-

że otworzyć przed nimi możliwość wygrywania przetargów na wykonanie więk-

szych inwestycji. Małe firmy mogą zyskiwać na współdziałaniu. Dla przykładu 

współpraca firmy wykonującej roboty murarskie i firmy wykonującej więźbę da-

chową oraz roboty dekarskie może przyczynić się do sukcesu wszystkich udzia-

łowców poprzez lepsze, kompleksowe zaspokojenie potrzeb klientów.  

Ryc.2. Pięć zasadniczych sposobów odczuwania konfliktu 

 
Źródło: K. Pleśniak. Rozwiązywanie konfliktów. Kominiarz Polski. Nr 4., Korporacja Kominiarzy Pol-

skich, 1997 

Gotowość do współpracy (chęć zaspokajania żądań partnera) 
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 W przypadku rozwoju firmy i wzrostu ilości osób zaangażowanych w jej działanie 

(zespołów), jako przedsiębiorca-pracodawca muszę spojrzeć na konflikt z całkiem innej 

strony. Stosunki międzyludzkie na poziomie wewnętrznej pracy firmy i konflikt między 

pracownikami może pomóc mi kontrolować sytuację w firmie. Jedynie tradycyjne ujęcie 

nakazuje unikania konfliktu wewnątrz organizacji, natomiast współczesny pogląd nakłania 

nas do wykorzystania pojawiających się w organizacji konfliktów do zwiększenia efek-

tywności firmy. Poprzez konflikty można sterować pracownikami, dowiedzieć się o we-

wnętrznych drogach obiegu informacji, wyodrębnić grupy dobrze ze sobą współpracują-

cych pracowników, poznać ich predyspozycje i możliwości. 

Ryc.3. Dawne i współczesne poglądy na konflikt  

Tradycyjny pogląd Współczesny pogląd 

Konfliktu można uniknąć Konflikt jest nieunikniony 

Powodem konfliktu są błędy kierownic-

twa w projektowaniu i kierowaniu organi-

zacją albo „podżegacze”. 

Konflikt powstaje z wielu przyczyn, w tym  

z powodu  struktury organizacyjnej, nieu-

niknionych różnic w wartościach. 

Konflikt rozdziera organizację i przeszka-

dza optymalnej efektywności. 

Konflikt w różnym stopniu przyczynia się 

do efektywności organizacji lub jej szkodzi. 

Zadaniem kierownictwa jest eliminowanie 

konfliktu. 

Zadaniem kierownictwa jest pokierowanie 

konfliktem i jego rozwiązanie w sposób 

prowadzący do optymalnej efektywności 

organizacji (tzw. zarządzanie konfliktem). 

Efektywność organizacji wymaga likwi-

dacji konfliktu. 

Efektywność organizacji wymaga konfliktu 

na umiarkowanym poziomie. 
 

Źródło: J.A.F.  Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie. PWE Warszawa 1996, s. 330. 

Nie byłoby dobrze przenosić podejście odnoszące się do polityki wewnętrznej fir-

my na politykę zewnętrzną firmy. Należy odróżniać podejście do konfliktu wewnątrz or-

ganizacji względem postępowania wobec konfliktu na zewnątrz mojej firmy.  

Należy zauważyć, że firmy powstające na obszarach wiejskich cechuje często to, że 

zespół pracowników jest tożsamy z rodziną. Zatem pracownicy firmy to równocześnie 

członkowie jednego gospodarstwa domowego. Fakt ten może spowodować narastanie ist-

niejących w rodzinie konfliktów. Może to między innymi wynikać z wyznawania różnych 

wartości przez młodsze i starsze pokolenie. Idealnym wyjściem byłoby uniknięcie konflik-

tów w rodzinie. Podsycanie konfliktu celem wykorzystania go dla celów firmy może do-

prowadzić do rozbicia rodziny. Zatem w ramach rodzinnego przedsiębiorstwa lepszym 

podejściem wydaje się unikanie konfliktów i nie sugerowanie się teoriami dostosowanymi 

do organizacji, których członkowie nie stanowią równocześnie rodziny.  

Przykład konfliktu w jednej z rodzinnych firm: jedna z decyzji pana Y doprowadzi-

ła do strat w dziale sprzedaży płytek ceramicznych. Okazało się, że drogie, finezyjne wło-

skie flizy nie znalazły nabywców. Pan Y był synem pana X (szefa firmy), to właśnie syn 

namówił ojca na rozszerzenie oferty o włoskie wyroby. Pan X nie miał zahamowań i jako 

typowy choleryk nie omieszkał zrugać syna w słowach, którymi nie ośmieliłbym się zwró-
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cić nawet do pracownika spoza rodziny. Był to początek końca tej firmy. Syn pana X nigdy 

potem nie podjął żadnej ważnej decyzji, co więcej popadł w chorobę alkoholową. Jedna 

nietrafiona inwestycja podzieliła rodzinę i wpłynęła niekorzystnie na stosunki między oj-

cem i synem. Do tej pory zastanawiam się co było przyczyną konfliktu – porażka sprzedaży 

(zdarza się, że nie trafimy w rynek), czy też podejście do porażki ze strony pana X i wywo-

łanie konfliktu zamiast zastanowienie się nad poprawą sytuacji firmy (zaostrzenie konfliktu 

zamiast znalezienia rozwiązania). 

Komunikacja społeczna 

Powodzenie przedsiębiorcy w działalności gospodarczej nie jest możliwe bez opa-

nowania sztuki komunikowania się. Jeśli chcemy oddziaływać na innych i osiągać sukcesy 

musimy poznać zasady komunikowania się. Od urzędnika przyjmującego nasze dane przy 

rejestracji działalności gospodarczej, poprzez doprecyzowanie oferty, wyjście z nią na ze-

wnątrz aż po przekazywanie informacji podwładnym – w każdym dniu musimy wymieniać 

informacje. Odpowiednie kodowanie informacji, oparte na używaniu kodu (języka) zrozu-

miałego przez odbiorcę gwarantuje zrozumienie informacji u odbiorcy. Czasem, szczególnie 

w przypadku kontaktu poza miejscem zamieszkania, poza obszarem własnego regionu, czy 

kraju nie możemy np. używać w rozmowie biznesowej gwary. Wynika to z tego, że nasz 

odbiorca może po prostu nie zrozumieć (nie odkodować) zawartej w przekazie informacji 

(rysunek 2). W najgorszym przypadku pozostanie nam działać jedynie w obrębie własnego 

regionu i znajomych (ograniczony rynek zbytu). Analogiczną sytuacją jest nieznajomość 

języków obcych w kontaktach międzynarodowych. Ponadto, w procesie komunikacji wy-

stępuje szereg zakłóceń. Ich konsekwencje mogą być nieszkodliwe (np. konieczność po-

nownego wystawienia faktury) lub szkodliwe dla firmy np. utrata kontrahenta. Stąd należy 

dbać o eliminację tych zakłóceń. Należy przykładać dużą wagę do procesu komunikowania. 

Chaotyczne rzucenie liter alfabetu na podłogę może spowodować ułożenie samoistne jakie-

goś słowa, ale jest to bardzo mało prawdopodobne. Starajmy się zatem jasno formułować 

nasze myśli, tak aby komunikacja była skuteczna.  

W dobie komputerów i Internetu częste zakłócenia w przepływie informacji biorą się np.  

z konieczności szybkiego przesyłu informacji, ale w dużej mierze także z niedbałości i igno-

rancji w stosunku do przekazu pisanego (w tym m.in. szeroko dyskutowane lekceważenie 

polskich znaków, stosowanie niezrozumiałych skrótów itp.). 
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Ryc.4. Schemat procesu komunikacji. 

Źródło: Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 

Warszawa 2002, s. 828. 

 Wizerunek firmy, która powstanie w wyniku działań doradczych może być pozy-

tywny, negatywny lub nijaki. Wizerunek ten może być dobry, rozpowszechniony i pomocny 

firmie, ale może też być mało znany lub nawet szkodzący. Może też być niejasny, zamazany 

i bezbarwny, czyli obojętny
24

.  

 W przypadku inwestorów zagranicznych zdarzały się przypadki, ze brak akceptacji 

przedsiębiorstwa przez lokalną społeczność skutkowała szkodami wyrządzonymi przez 

lokalną społeczność w majątku firmy. Zdarzało się tak w przypadku dzierżawców ziemi 

rolnej. W działaniach przedsiębiorców brakowało wyraźnego przekazu skierowanego do 

lokalnej społeczności, nie mówiono głośno o korzyściach dla mieszkańców z obecności 

nowego przedsiębiorstwa na terenie gminy. W wielu gospodarczych inicjatywach chodzi 

przecież nie tylko o stworzone miejsca (miejsc) pracy, ale pojawienie się nowej jakości, 

zagospodarowanie przestrzeni, wzbogacenie terenu gminy, również poprzez płacone po-

datki. Zakładanie, że inni sami dostrzegą korzyść płynącą dla lokalnej społeczności z na-

szej działalności jest mylnym założeniem. Należy zastosować się do zasady: jesteś przed-

siębiorcą – wzbogacasz region, nie tylko siebie – mów o tym głośno i kreuj pozytywny 

wizerunek swojej firmy w oczach najbliższego i dalszego otoczenia. 

Spośród trzech podstawowych typów komunikacji (komunikacja jednokierunkowa, 

dwukierunkowa i interakcyjna
25

) jedynie dialog tj. komunikacja dwukierunkowa daje nam 

szansę na zbieranie informacji potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa
26

. Komuni-

kacja interakcyjna może dawać przedsiębiorcy niepełny obraz sytuacji. Przykładem interak-

cyjnego komunikowania się może być rozmowa przełożonego z pracownikiem. Tu zakłócenia 

                                                 
24

 W. Szociński. Znaczenie public relations w rozwoju i funkcjonowaniu firmy na  przykładzie PZU życie 

S.A., w: uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i zmienność, red. K. Jaremczuk, Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2008, s. 423. 
25

 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz. Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania. Wydawnic-

two Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, s. 29. 
26

 B. Rozwadowska, Public relations – teoria, praktyka, perspektywy, Studio EMKA, Warszawa 2002, s. 70. 
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procesu komunikacyjnego mogą pochodzić z obaw pracownika przed wypowiadaniem 

własnych opinii, w szczególności, jeśli są one odmienne od opinii przełożonego
27

. 

 Komunikacja jednokierunkowa ma jedną zasadniczą wadę. Jeśli sami ciągle nadaje-

my komunikaty i nie potrafimy wysłuchać tego, co inni mają do powiedzenia, to nie jeste-

śmy w stanie reagować na bodźce. Przy dominowaniu tego typu komunikacji nie dajemy 

sobie szansy na zebranie – tak przecież potrzebnych przedsiębiorcy do podejmowania de-

cyzji - informacji.  

Warto zwrócić uwagę na pewną relację komunikacji interpersonalnej, ważną  

w kontekście niektórych lokalnych zwyczajów, często typowo rolniczej części społeczno-

ści lokalnej. Każdy człowiek ma swój indywidualny obszar chroniący własne „ja”.  Obszar 

ten wynika z przestrzeni i dystansu fizycznego, jaki chcą zachować uczestnicy procesu 

komunikacji oraz środowiska, w jakim zachodzi ten proces. Jeżeli chcemy stworzyć dobrą 

atmosferę komunikacji, musimy pamiętać o zachowaniu należytego dystansu.  

Psychologowie uważają, że każdy czuje się dobrze w „swojej” strefie
28

, przy czym 

wyróżnia się następujące strefy: 

 15-46 cm - strefa intymna, 

 46-120 cm – strefa osobista, 

 120-360 cm – strefa społeczna, 

 powyżej 360 cm – strefa publiczna. 

 Zatem obserwujmy zachowania innych osób i nie wchodźmy w strefę intymną in-

nych. Kiedy byłem ostatnio w rodzinnej wiosce, zaskoczyło mnie zaakcentowanie zagajenia 

rozmowy od lekkiego szturchnięcia. Wytrzymałem kilka „trąceń”, po kolejnym zdobyłem 

się na odwagę i wyraziłem niechęć wobec tego sposobu zwracania uwagi. Innym razem 

pojechałem ze znajomym właścicielem firmy budowlanej do Urzędu Gminy. Zaskoczyło 

mnie jego podejście do jednej z urzędniczek – kilka żartów, nadmierne ingerowanie 

w strefę osobistą i pochylenie się nad jej biurkiem. W kontaktach biznesowych musimy 

szanować obszar chroniący własne „ja” rozmówcy, nie zapominając o odpowiednim za-

chowaniu – kindersztubie. Nie będę rozwijać dalej tego wątku ponieważ bardzo wiele za-

sad tu opisywanych należy po prostu do dobrego wychowania - nie tylko przedsiębiorców, 

ale ludzi w ogóle. 

5.2. URUCHAMIANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: WYBÓR FORMY PRAWNO-

ORGANIZACYJNEJ, WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA, UBEZPIECZENIA 

SPOŁECZNE, REJESTRACJA FIRMY – KROK PO KROKU. 

Przyszli przedsiębiorcy podejmujący działalność gospodarczą, na początku swojej 

drogi stają przed dylematem wyboru formy prawnej. Decyzja ta jest o tyle istotna, gdyż 

                                                 
27

 R. Jurgowski, „Komunikowanie się. Zarys wykładu” Wyższa Szkoła Menadżerska SIG, Warszawa 2004.  
28

 R. Jurgowski, „Komunikowanie sie. Zarys wykładu” Wyższa Szkoła Menadżerska SIG, Warszawa 2004.  
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niesie ze sobą konsekwencje własnościowe, podatkowe, kosztowe czy związane z odpowie-

dzialnością za zobowiązania.  

Jaką więc wybrać formę podejmowanej działalności gospodarczej? Nie jest możli-

we wskazanie jednej, najlepszej, uniwersalnej formy. Każda z nich ma bowiem swoje zale-

ty i wady. Dla ułatwienia wyboru poniżej przedstawiono najczęściej funkcjonujące na ob-

szarach wiejskich formy działalności gospodarczej wraz z ich zaletami i wadami. 

Podstawowe rozróżnienie form prowadzenia działalności gospodarczej polega na wyod-

rębnieniu działalności gospodarczej: 

 prowadzonej indywidualnie, 

 razem ze wspólnikami w formie spółki 

Indywidualna działalność gospodarcza 

Indywidualna działalność gospodarcza to działalność prowadzona przez osobę fi-

zyczną i jest najprostszą formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to 

przedsiębiorstwo jednego właściciela będącego osobą fizyczną – niezależnie od liczby 

pracowników, których w nim zatrudnia. Indywidualna działalność gospodarcza nie wyma-

ga posiadania określonej kwoty kapitału początkowego. Nie ma wymogu wnoszenia wkła-

du zabezpieczającego firmę w jakikolwiek sposób. To ile zainwestujemy w rozpoczęcie 

działalności zależy tylko i wyłącznie od nas. Czynnikiem determinującym wydatki na za-

łożenie firmy jest rodzaj otwieranej działalności. Podstawę prawną tworzenia i funkcjono-

wania przedsiębiorstw jednoosobowych w Polsce stanowi ustawa o swobodzie działalności 

gospodarczej oraz przepisy Kodeksu cywilnego (poza częścią dotyczącą spółek). 

 Ten typ prowadzenia firmy w największym stopniu umożliwia samodzielne działa-

nie i zarządzanie. Przedsiębiorstwo jednoosobowe jest bowiem prowadzone i reprezento-

wane przez właściciela. Ma on pełnię kompetencji decyzyjnych, (mogą być one jednakże 

delegowane, np. w formie pełnomocnictwa). W związku z tym, przedsiębiorca ten odpo-

wiada w sposób wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania swojej firmy zarów-

no majątkiem przedsiębiorstwa, jak majątkiem osobistym.  

Indywidualna działalność gospodarcza jest najpopularniejszą formą prawną wśród 

młodych przedsiębiorców rozpoczynających swoją przygodę z biznesem, co wynika wła-

śnie z prostoty jej zakładania. Często jest ona wybierana jako pierwsza forma działalności 

gospodarczej, która w późniejszym okresie ulega przekształceniu. 

Spółki 

Z ekonomicznego punktu widzenia spółka jest formą zrzeszenia dwóch lub więcej 

osób zmierzających do osiągnięcia wspólnego celu (zazwyczaj gospodarczego) lub mają-

cych na celu wspólne prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego.  

Spółki funkcjonujące w Polsce można podzielić na dwie kategorie: 

1. Spółki cywilne. 

2. Spółki handlowe. 
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Spółka cywilna  

Spółka te regulowana jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Stanowi ona najprostszą 

postać spółki. Ten rodzaj spółki stał się wzorem, na którym oparto konstrukcje innych, 

bardziej złożonych form spółek. 

Spółki handlowe 

Pozostałe kategorie spółek zostały unormowane przepisami kodeksu spółek handlowych, 

dlatego nazywamy je spółkami handlowymi. 

Spółki handlowe dzielą się na dwa rodzaje: 

 spółki osobowe, 

 spółki kapitałowe. 

Spółki osobowe cechuje konstrukcja oparta na więzi osobistej wspólników, którzy uczest-

niczą bezpośrednio w pracach spółki. 

W spółkach kapitałowych podstawowe znaczenie mają nie cechy osobiste wspólników, 

lecz wnoszony przez nich kapitał. 

Spółki osobowe 

Zaliczamy do nich: 

 spółkę jawną, 

 spółkę partnerską, 

 spółkę komandytową, 

 spółkę komandytowo –akcyjną. 

Spółki kapitałowe 

Są nimi: 

 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 spółka akcyjna. 

Omówimy teraz dokładniej poszczególne rodzaje spółek.  

Spółka cywilna  

Spółka ta działa w oparciu o regulacje Kodeksu Cywilnego. Tak naprawdę spółką 

jest ona wyłącznie z nazwy, ponieważ faktycznie stanowi jedynie umowę spółki cywilnej. 

Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu go-

spodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkła-

dów. Spółka ta nie jest więc samodzielnym podmiotem prawa, a jedynie formą prawną 

współdziałania gospodarczego wspólników. Oznacza to, że spółka cywilna nie ma zdolno-

ści prawnej, a zatem nie może we własnym imieniu nabywać jakichkolwiek praw, ani za-

ciągać zobowiązań. Tego rodzaju czynności dokonują wspólnicy. Spółka cywilna pozwala 

zorganizować swoją działalność i w pewien sposób „połączyć siły", by osiągnąć wspólnie 

obrany cel gospodarczy. Innymi słowy, w spółce cywilnej przedsiębiorcami są wspólnicy, 

którzy razem prowadzą działalność gospodarczą. Każdy z nich musi jednakże oddzielnie 
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się zarejestrować w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Posia-

dają oni również odrębne firmy. Spółka cywilna ma jednakże swój własny numer REGON 

oraz NIP. 

A czym w sensie prawnym jest firma? 

Firma jest nazwą (oznaczeniem) przedsiębiorcy i służy głównie jego identyfikacji 

i wyróżnieniu w stosunkach obrotu gospodarczego i prawnego. Każdy przedsiębiorca dzia-

ła pod firmą, tzn. pod firmą prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i ma obo-

wiązek posługiwania się firmą. Firma podlega ochronie prawnej. 

Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, a osoby prawnej i jednostki organi-

zacyjnej nie będącej osobą prawną lecz posiadającej zdolność prawną jest nazwa zawiera-

jąca określenie formy prawnej, które może być podane w skrócie. 

Wspólnikami spółki cywilnej mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby praw-

ne. Jako, że spółka nie jest samodzielnym podmiotem prawa, nie ma ona własnego mienia. 

Wniesione przez wspólników wkłady oraz nabyte przedmioty własności i inne prawa oraz 

środki pieniężne składają się na wspólny majątek wspólników. Właścicielami tego wspól-

nego majątku, jakkolwiek majątku wyodrębnionego, są wspólnicy a nie spółka. Natomiast 

z samej istoty spółki wynika szczególna więź majątkowa, a mianowicie współwłasność 

łączna ( o której mówi art. 196 k.c.). Z przepisu tego wynika, że każdy ze wspólników 

posiada swój udział we wspólnym majątku, jednakże udział ten nie jest oznaczony w żaden 

sposób (np. ułamkiem). W trakcie trwania spółki nie można stwierdzić, że np. jeden 

wspólnik jest właścicielem połowy majątku spółki, drugi zaś ¼. W związku z tym żaden ze 

wspólników nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku ani udziałem w po-

szczególnych składnikach tego majątku. Nie może również domagać się podziału wspól-

nego majątku w czasie trwania spółki.  

Konstrukcja współwłasności łącznej niesie również konsekwencje w stosunku do 

osób trzecich. W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia 

z jego udziału we wspólnym majątku ani z udziału w poszczególnych składnikach tego 

majątku. Z drugiej strony, za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie.  

 Odpowiedzialność solidarna oznacza, że za zobowiązania spółki cywilnej wspól-

nicy odpowiadają swym majątkiem wspólnym, a ponadto każdy z nich odpowiada swoim 

majątkiem indywidualnym. Wierzyciel swoich roszczeń może dochodzić w dowolnej ko-

lejności, albo najpierw z majątku wspólnego lub też od razu z majątku któregokolwiek ze 

wspólników, bądź od wszystkich wspólników łącznie. Co istotne, solidarna odpowiedzial-

ność wszystkich wspólników za zobowiązania spółki nie może być uchylona ani zmienio-

na postanowieniami umowy spółki. Odmienne postanowienia umowne nie wywierają żad-

nych skutków prawnych w stosunku do wierzycieli. Mogą one mieć jednakże znaczenie 

w sferze stosunków wewnętrznych między samymi wspólnikami, zwłaszcza gdy chodzi 

o tzw. roszczenia regresowe. 



Szkoła rolnicza promotorem wiedzy  

o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

               CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

55 

 

Stosunki wewnętrzne i majątkowe w spółce cywilnej 

 W zakresie układania stosunków wewnętrznych spółki strony mają duży zakres 

swobody. Regulacja kodeksowa ma charakter ramowy w większości przypadków dyspozy-

tywny i pozostawia kwestie szczegółowe do uregulowania stronom w umowie spółki bądź 

do uregulowania ich uchwałami wspólników. Zasadniczą kwestią w tym zakresie jest pro-

wadzenie spraw spółki. 

 Do prowadzenia spraw spółki uprawniony i zobowiązany jest każdy ze wspólni-

ków. Umową można jednakże powierzyć prowadzenie spraw spółki tylko jednemu ze 

wspólników, a nawet osobie spoza grona wspólników, np. wykwalifikowanemu menedże-

rowi.  

 Każdemu ze wspólników, niezależnie od tego, czy prowadzi sprawy spółki, czy nie 

przysługuje prawo informowania się o stanie interesów spółki, o jej majątku w określonym 

momencie, o zawieranych umowach itd.  

 Kodeks cywilny odróżnia prowadzenie spraw spółki od jej reprezentacji. Przez re-

prezentowanie spółki rozumie się reprezentację wszystkich wspólników w stosunkach 

zewnętrznych z osobami trzecimi, a więc przede wszystkim możliwość składania i przyj-

mowania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych. W myśl regulacji kodeksowych 

każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich 

jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. Umowa spółki bądź uchwała wspólników może 

jednakże uregulować reprezentację spółki odmiennie.  

 Zgodnie z przepisami kodeku cywilnego każdy wspólnik jest uprawniony do rów-

nego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na 

rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można jednak inaczej ustalić stosunek udziału 

wspólników w zyskach i stratach. Nie wolno natomiast zupełne wyłączyć któregokolwiek 

ze wspólników z udziału w zyskach. Należy natomiast podkreślić, że przepisy przewidują 

natomiast możliwość nawet całkowitego zwolnienia niektórych wspólników od udziału  

w stratach.  

Spółki handlowe 

 Nazwę „spółki handlowe" stosuje się w stosunku do spółek regulowanych prze-

pisami kodeksu spółek handlowych. Mimo nazwy „spółki handlowe", mogą one prowadzić 

działalność nie tylko w sferze handlu, lecz również w innych dziedzinach gospodarki. 

 Wszystkie spółki prawa handlowego powstają - podobnie jak omawiana poprzednio 

spółka cywilna - w drodze umowy. W umowie spółki handlowej wspólnicy (akcjonariusze) 

zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, 

jeżeli umowa lub statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.  

 Kodeks, dla każdego rodzaju spółki, określa formę, w jakiej umowa spółki musi 

być zawarta, oraz wskazuje na koniczność spełnienia innych warunków, niezbędnych do 

jej rejestracji (o czym będzie mowa dalej).  
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 Spółki handlowe prowadzą swą działalność pod określoną nazwą (firmą).Wszystkie 

spółki handlowe (zarówno osobowe jak i kapitałowe) muszą zostać zgłoszone do rejestru 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Spółka jawna 

 Stanowi ona najprostszą formę spółki handlowej. Jest to modelowa spółka osobo-

wa. Inne rodzaje spółek osobowych stanowią jakby rozwinięcie, modyfikację spółki jaw-

nej. Kodeks spółek handlowych, regulując pozostałe spółki handlowe bardzo często odwo-

łuje się do unormowań dotyczących spółki jawnej, wskazując jedynie na kwestie odróżnia-

jące daną spółkę od spółki jawnej. W związku z tym szereg uregulowań dotyczących spół-

ki jawnej ma charakter uniwersalny w odniesieniu do wszystkich spółek osobowych.  

 W myśli definicji zamieszczonej w k.s.h. spółką jawną jest spółka osobowa, która 

prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową (art. 22 § 1 

k.s.h.). Spółce jawnej, jak i każdej pozostałej handlowej spółce osobowej przyznana zosta-

ła zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, jak również tzw. zdolność proceso-

wa, tj. możliwość podejmowania w postępowaniu cywilnym czynności procesowych, oso-

biście bądź przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika Oznacza to, że mimo iż nie 

ma ona osobowości prawnej, spółka jawna (i inne handlowe spółki osobowe) może we 

własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, 

zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.  

 Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana 

jej postanowień wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej. 

Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Umowa spółki może jednak przewidy-

wać ograniczenie prawa reprezentowania spółki w postaci reprezentowania tylko łącznego 

z innym wspólnikiem lub prokurentem. Co istotne umowa spółki nie może powierzyć 

prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników.  

 Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Wszyscy 

wspólnicy zobowiązani są do wniesienia określonego umową spółki wkładu. Wkład ten 

może polegać na przeniesieniu (ewentualnie obciążeniu) na rzecz spółki własności rzeczy 

lub innych praw (np. patentów), a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. 

W razie wątpliwości uważa się, że wkłady wspólników są równe. Spółka jawna posiada 

więc swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez 

spółkę w czasie jej istnienia.  

 W spółce jawnej odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą wszy-

scy wspólnicy solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, bez ograniczeń, całym 

swoim majątkiem, zarówno obecnym, jak i przyszłym. Obowiązuje tutaj jednakże zasada 

tzw. subsydiarnej odpowiedzialności wspólników. Oznacza ona, że wierzyciel może pro-

wadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się 

bezskuteczna.  
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Spółka partnerska 

 Spółka partnerska jest rodzajem spółki, grupującym partnerów uprawnionych do 

wykonywania tzw. wolnych zawodów, takich jak: adwokaci, architekci, księgowi, lekarze, 

notariusze, tłumacze itd. W kwestiach nieuregulowanych specyficznie dla spółki partner-

skiej, jak już wspominano, stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej. 

 Cechą charakterystyczną spółki partnerskiej jest odmiennie niż w spółce jawnej 

ukształtowanie odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki. Generalnie bowiem 

partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wyko-

nywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak też powstałe  

w związku z działaniami lub zaniechaniami osób podległych kierownictwu innego partnera..  

 Każdy z partnerów może samodzielnie reprezentować spółkę, chyba że umowa 

spółki stanowi inaczej. Możliwe jest jednak również inne rozwiązanie, polegające na tym, 

że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierzone zostaje zarządowi. W takim 

wypadku partnerzy nie mogą samodzielnie reprezentować spółki. 

Spółka komandytowa 

 Charakterystyczną cechą spółki komandytowej, odróżniającą ją od spółki jawnej są 

dwie kategorie wspólników w niej występujących: 

 komplementariusze 

Odpowiadają oni za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (odpowiedzialność 

bez ograniczeń). Odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki została 

ukształtowana więc w analogiczny sposób jak odpowiedzialność wspólnika spółki jaw-

nej. Komplementariuszem może być osoba fizyczna lub prawna. Komplementariusz 

reprezentuje spółkę, jeżeli na mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu 

nie został tego prawa pozbawiony. 

 komandytariusze 

Odpowiadają oni za zobowiązania tylko do określonej w umowie kwoty, tzw. sumy 

komandytowej, wolni są natomiast od odpowiedzialności w zakresie wniesionego 

wkładu. Komandytariusz może reprezentować spółkę, ale tylko jako pełnomocnik. 

W sytuacji, gdy przekroczy zakres umocowania, będzie działał bez niego, tudzież nie 

ujawni swego pełnomocnictwa, odpowiadał będzie za skutki swych działań tak samo 

jak komplementariusz. Komandytariusz będzie odpowiadał również bez ograniczenia za 

zobowiązania spółki komandytowej, gdy jego nazwisko ( firma ) ujawnione zostanie 

w firmie(nazwie) spółki. 

 W zakresie stosunków wewnętrznych spółki kwestie podstawowe winna przesądzać 

umowa spółki. W szczególności umowa ta powinna określać sposób podziału zysku i strat. 

Sposób ten jest w spółce komandytowej z reguły inny niż w spółce jawnej ze względu na 

dwa rodzaje wspólników.  
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 Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do swego wkładu 

rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W razie wąt-

pliwości komandytariusz uczestniczy w stratach jedynie do wartości umówionego wkładu.  

 Ponieważ komandytariusz zwykle nie prowadzi spraw spółki, ustawodawca zapew-

nia mu wgląd w szereg dokumentów spółki. 

Spółka komandytowo-akcyjna 

 Spółka komandytowo-akcyjna, jakkolwiek zaliczona została w Kodeksie Spółek 

Handlowych do grupy spółek osobowych, ma jednak również pewne znamiona spółek 

kapitałowych. Jest to tzw. spółka hybrydalna - do spółki tej stosuje się przepisy dotyczące 

sp. komandytowej oraz sp. Akcyjnej. Jej cechą charakterystyczną jest to, że ma dwie kate-

gorie wspólników – komplementariuszy i akcjonariuszy.  

Od spółki komandytowej zasadniczo różni ją fakt nabywania kapitału przez emitowanie 

akcji. Spółka ta musi posiadać kapitał zakładowy o wartości minimum 50.000 zł.  

W przypadku tej spółki wniesienie wkładu na kapitał zakładowy przez komplementariusza 

jest jego prawem, nie obowiązkiem. Spółka ta musi posiadać statut, będący podstawowym 

aktem wewnętrznym spółki.  

Spółki kapitałowe 

Jak już wspominano, wyróżniamy dwa rodzaje spółek kapitałowych 

 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 spółki akcyjne. 

Ze względu na duży stopień skomplikowania i przydatność wyłącznie do prowadzania 

dużych, rozwiniętych przedsiębiorstw, pominiemy omówienie spółki akcyjnej i skoncen-

trujemy się jedynie na sp. z o.o. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wraz ze spółką akcyjną, należy do grupy 

spółek kapitałowych. Spółki kapitałowe od osobowych różni szereg elementów: 

 Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną (od momentu wpisu do 

KRS).Oznacza to, że mogą one być podmiotem praw i obowiązków oraz doko-

nywać we własnym imieniu czynności prawnych. 

 Spółki te muszą posiadać kapitał zakładowy o określonej wysokości.  

 Posiadają one swój własny majątek, odrębny od majątków osobistych wspólni-

ków lub akcjonariuszy. 

 Spółki te ponoszą odpowiedzialność za swoje zobowiązania całym swoim ma-

jątkiem. 

Konstrukcja spółki z o.o. wyeliminowała podstawową niedogodność (z punktu wi-

dzenia wspólników), jaką odznaczała się spółka jawna: osobistą odpowiedzialność dłużni-

ków za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. W spółce z o.o. ryzyko wspólnika 

jest ograniczone. Wspólnicy nie odpowiadają bowiem za zobowiązania spółki. Za zobo-
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wiązania spółki odpowiada całym majątkiem spółka, co oznacza, że wspólnik ryzykuje 

jedynie wniesiony wkład.  

 Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób fizycznych lub 

prawnych bądź jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej (np. spółkę jawną 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_jawna),  

z tym wyjątkiem, że założycielem jednoosobowej spółki z o.o. nie może być inna jednoo-

sobowa spółka z o.o.  

 Wymagany kapitał zakładowy w przypadku spółki z o.o. to minimum 5000 zł. 

Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego mogą być wniesione w formie gotówki lub 

aportów.  

  Do zarejestrowania sp. z o.o. konieczna jest całkowita wpłata kapitału zakładowego. 

Kapitał zakładowy jest stały, toteż podczas trwania spółki nie wolno zwracać wspólnikom 

wniesionych udziałów ani w całości, ani w części. 

 Co do zasady jeśli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy mają 

równe prawa i obowiązki w spółce. Podstawowym obowiązkiem każdego wspólnika jest, 

jak już wskazywano, wniesienie udziału.  

 Strony mają znaczny zakres swobody w ukształtowaniu treści umowy spółki.  

W zależności od swej woli strony mogą wprowadzić do umowy szereg postanowień szcze-

gółowych we wszystkich kwestiach przez kodeks nienormowanych bądź unormowanych 

przepisami dyspozytywnymi. Wobec tego jednak, że kodeks spółek handlowych zajmuje 

się szczegółowo ustrojem spółki z o.o., jej organami, ich składem i kompetencjami, strony 

zwykle w umowie ograniczają się jedynie do kwestii najistotniejszych. 

Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka z o.o. ma własne obligatoryjne organy: 

1. Zgromadzenie wspólników – jest organem najwyższym spółki z o.o. Poprzez ten 

organ wspólnicy wywierają wpływ na kierunki działalności spółki. Kodeks spółek 

handlowych przewiduje, że zwyczajne zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 

sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

2. Zarząd - powoływany jest przez zgromadzenie wspólników lub radę nadzorczą. 

Umowa spółki może zawierać odmienne uregulowania dotyczące sposobu powo-

ływania członków zarządu. Zadaniem zarządu jest prowadzenie spraw (zarządza-

nie) spółki oraz reprezentowanie jej. Minimalny skład zarządu to jedna osoba. Za-

rząd może się składać ze wspólników lub z osób nie będących współwłaścicielami 

spółki (wynajętych profesjonalistów). 

3. Rada nadzorcza i komisja rewizyjna – są organami kontrolnymi powoływanymi 

przez wspólników na okres kadencji. Sprawują stały nadzór nad działalnością spół-

ki we wszystkich dziedzinach jej działalności, ale nie mają uprawnień do wydawa-

nia poleceń związanych z zarządzaniem spółką. Gdy rada nadzorcza zostanie po-
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wołana, można wyłączyć lub ograniczyć prawo wspólnika do kontroli za wyjąt-

kiem wspólnika/wspólników reprezentujących min. 10% kapitału zakładowego. 

 Powołanie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej jest w zasadzie fakultatywne. Gdy 

ustawa nakazuje ich powołanie wystarczy ustanowienie jednego z nich. Ustanowienie rady 

nadzorczej jest obligatoryjne w dwóch przypadkach: jeśli kapitał zakładowy osiągnął 

500 000 PLN, a jednocześnie liczba wspólników równa jest minimum 25. 

Rejestracja działalności gospodarczej 

 Po podjęciu decyzji, w jakiej formie będziemy prowadzili naszą działalność gospo-

darczą, musimy dokonać jej rejestracji, tak, aby stała się ona legalnie funkcjonującym 

podmiotem gospodarki narodowej. W zależności od przyjętej formy prowadzenia działal-

ności, jej rejestracja będzie przebiegać nieco inaczej. 

Rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej. 

 Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych reje-

strowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest to pro-

wadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki 

spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Umożliwia on bezpłatny dostęp do 

informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie po-

przez stronę internetową www.ceidg.gov.pl. 

 W przypadku spółki cywilnej, zanim dokonamy rejestracji w CEIDG powinniśmy 

sporządzić umowę spółki. Umowa spółki cywilnej powinna być sporządzona na piśmie dla 

celów dowodowych. Umowa ustna jest więc wiążąca, ale ze względu trudności w ewentu-

alnym udowodnieniu jej postanowień, w razie, gdyby zaistniała konieczność rozstrzygania 

pewnych spraw na sali sądowej, lepiej sporządzić ją na piśmie. 

Umowa spółki cywilnej winna co najmniej zawierać: 

 oznaczenie wspólników (zazwyczaj będzie to imię, nazwisko i adres zamieszkania), 

 określenie wspólnego celu gospodarczego (np. prowadzenie przedsiębiorstwa), 

 wyznaczenie sposobu, w jaki wspólnicy będą dążyli do osiągnięcia łączącego ich 

celu gospodarczego (np. przez wniesienie wkładów). 

 Bez tych postanowień umowa spółki jest nieważna, bo nie spełniałaby wymagań 

definicji ustawowej. 

 Należy pamiętać, że umowa spółki cywilnej podlega opodatkowaniu podatkiem od 

czynności cywilnoprawnych według stawki 0,5 proc. liczonej od wartości wkładów wniesio-

nych do majątku spółki. Wspólnicy powinni wypełnić i złożyć deklarację oraz odprowadzić 

podatek od czynności cywilnoprawnej w terminie 14 dni od chwili powstania obowiązku 

podatkowego. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności, czyli  

w momencie zawarcia umowy spółki w formie pisemnej. . 

http://www.ceidg.gov.pl/
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 Wpisy do CEIDG są dokonywane zdalnie poprzez system teleinformatyczny lub 

tradycyjnie za pośrednictwem urzędu gminy wybranego przez wnioskującego o wpis 

przedsiębiorcę. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. 

Przedsiębiorcy składają wniosek CEIDG-1.Wniosek ten dla osób fizycznych wykonują-

cych działalność gospodarczą jest jednocześnie: 

 wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki naro-

dowej (REGON); 

 zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbo-

wego (NIP); 

 oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych; 

 zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych; 

 oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. 

 Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych 

wpisem do CEIDG. Zgłoszenie osoby ubezpieczonej, w tym prowadzącej działalność go-

spodarczą, oraz pracowników, do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotne-

go następuje niezależnie od złożenia wniosku CEIDG-1, o czym będzie dokładniej mowa 

w jednej z kolejnych lekcji. 

 Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku  

o wpis. Ma on jednak prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień pod-

jęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Wpis jest dokonywany nie 

później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. 

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Numerem 

identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).  

W razie zaistnienia zmian w zakresie danych podlegających wpisowi do Ewidencji, przed-

siębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od 

dnia zmiany danych.  

Zakładając przedsiębiorstwo warto pamiętać jeszcze o kilu sprawach: 

Pieczęć firmowa 

 Obowiązek posiadania pieczątki nie wynika z żadnych przepisów prawa, jednak 

wykonanie pieczątki może się okazać niezbędne w trakcie załatwiania formalności, zwią-

zanych z założeniem własnej firmy (np. otwarcie firmowego rachunku bankowego).  

Bank 

 Teoretycznie brak jest w polskim prawodawstwie bezpośredniego przepisu, który 

zobowiązywałby przedsiębiorcę do posiadania rachunku bankowego. Jednak część rozli-

czeń może być dokonywana wyłącznie za jego pośrednictwem: 

 rozliczenia pomiędzy przedsiębiorcami; 

 rozliczenia przekraczające określone limity (równowartość 15 000 euro); 
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 przekazanie składek przez płatnika do ZUS; 

 zapłata związanych z działalnością gospodarczą podatków; 

 otrzymanie zwrotów w zakresie podatku od towarów i usług. 

 Przedsiębiorca może mieć więcej niż jeden rachunek bankowy. W takim wypadku 

zgłoszeniom w urzędzie skarbowym, ZUS itd. podlegają wszystkie te rachunki. 

Rejestracja dla celów publicznoprawnych 

 Przedsiębiorca przed rozpoczęciem swej działalności musi też wybrać formę opo-

datkowania podatkiem dochodowym i odpowiednią ewidencję księgową. Poszczególne 

formy opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zasady opo-

datkowania VAT zostaną omówione dokładniej w kolejnych lekcjach. 

 Jeśli zamierza się rozpocząć działalność opodatkowaną akcyzą (jako producent, impor-

ter lub sprzedawca wyrobów akcyzowych np. napojów alkoholowych, paliw, samochodów 

osobowych) należy udać się do urzędu celnego, aby zarejestrować się dla potrzeb tego podatku.  

 Podejmując się prowadzenia działalności gospodarczej należy się również zareje-

strować w ZUS lub dokonać odpowiednich zgłoszeń w KRUS celem odprowadzania skła-

dek na ubezpieczenia społeczne. Kwestie te zostaną omówione szczegółowo w dalszej 

części pracy. 

Rejestracja spółki jawnej 

 Spółka jawna, podobnie jak każda spółka prawa handlowego powstaje dopiero 

z momentem wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Pierwszym krokiem 

do założenia spółki jest spisanie umowy.  

Umowa spółki 

Umowa musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Elementy konieczne dla umowy: 

 firma i siedziba spółki (nazwa spółki jawnej, oprócz nazwy własnej) musi zawierać 

nazwisko lub firmę co najmniej jednego ze wspólników oraz oznaczenie spółka 

jawna (w obrocie dopuszczalne jest użycie skrótu sp. j.), 

 strony umowy, 

 przedmiot działalności spółki, 

 wysokość kapitału zakładowego, 

 czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, 

 liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, 

 czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. 
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Należy pamiętać, iż umowa spółki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych 

w wysokości 0,5% wartości wkładów wniesionych do spółki. 

Rejestracja spółek handlowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 Jednym z elementów wyróżniających spółki prawa handlowego jest konieczność 

wpisywania ich do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zgłoszenia tego dokonujemy 

w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy spółki. 

 Wniosek o wpis do KRS składa się w odpowiednim wydziale gospodarczego sądu 

rejonowego, w okręgu którego znajduje się siedziba spółki. Zgłoszenie do KRS, podlega 

ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 

Rejestracja spółek prawa handlowego w KRS jest sformalizowana i kosztowna. Opłaty z 

tego tytułu są następujące:  

a) rejestracja – 1.000 zł,  

b) zmiany – 400 zł,  

c) pierwsze ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 500 zł,  

d) kolejne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (przy następnych  

wpisach lub zmianach w obrębie danych podlegających wpisowi) – 250 zł.  

 Warto w tym miejscu przypomnieć, że handlowe spółki osobowe nie mają osobo-

wości prawnej ale posiadają zdolność prawną. Spółki te są przedsiębiorcami, co skutkuje 

tym, że muszą mieć oddzielny NIP i REGON. NIP konieczny jest do rozliczania podatku 

VAT przez spółkę.  

W związku z powyższym przepisy przewidują, że wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę 

wpisu w KRS wnioskodawca składa: 

e) wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmio-

tów gospodarki narodowej (REGON); 

f) zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych;  

g) zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne NIP-2 wraz ze wskazaniem wła-

ściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.  

Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: 

 umowę spółki, 

 poświadczone notarialnie wzory podpisów wspólników (partnerów, komplementariu-

szy) albo złożone wobec sądu, 

 dowód uiszczenia opłaty sądowej za wpis do rejestru (1000 zł). 

 W przypadku spółki handlowej dołączamy dodatkowo dokumenty potwierdzające 

uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu. Co istotne, zgłoszenia 

spółki komandytowej do KRS mogą dokonać tylko komplementariusze. 
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Inne czynności związane z rejestracją spółek prawa handlowego. 

 Powinniśmy mieć na uwadze, że w przypadku spółek prawa handlowego musimy 

się jeszcze zatroszczyć o pieczątkę, firmowe konto bankowe oraz rejestrację dla celów 

należności publicznoprawnych (dokładniejsze omówienie tych zagadnień w dalsze części 

pracy. 

Rejestracja spółki partnerskiej 

 Przed zgłoszeniem spółki partnerskiej do właściwego rejestru (KRS) należy za-

wrzeć umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności . Firma spółki partnerskiej 

powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i part-

ner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wyko-

nywanego w spółce, np. Jan Kowalski i partnerzy – księgowi. 

 Umowa spółki partnerskiej musi być podpisana przez wszystkich partnerów. Powinna 

ona zawierać: 

 określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki, 

 przedmiot działalności spółki, 

 firmę i siedzibę spółki, 

 czas trwania spółki jeżeli jest oznaczony, 

 określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość, 

 w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona 

tych partnerów, bądź też wskazanie, że prowadzeniem i reprezentacją spółki będzie 

się zajmował zarząd, 

 nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zo-

bowiązania spółki – umowa może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów 

godzą się na ponoszenie odpowiedzialności, tak jak wspólnik spółki jawnej. 

Umowa spółki komandytowej 

 Przed zgłoszeniem spółki komandytowej do właściwego rejestru (KRS) należy 

zawrzeć umowę. Umowa spółki komandytowej wymaga formy aktu notarialnego, za który 

płaci się według taksy notarialnej. Dodatkowo od umowy należy zapłacić podatek od 

czynności cywilno-prawnych w wysokości do 0,5% wartości wkładu. 

Umowa spółki powinna zawierać: 

 firmę i siedzibę spółki; 

 przedmiot działalności spółki; 

 czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony; 

 oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość. Wkładem 

komandytariusza w całości albo w części może być świadczenie niepieniężne wspól-

nika, ale wówczas umowa spółki określa przedmiot tego świadczenia (aport), jego 

wartość, jak również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie niepieniężne. 

Wkładu do spółki nie stanowi natomiast zobowiązanie do wykonania pracy 
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lub świadczenia usług na rzecz spółki oraz wynagrodzenie za usługi świadczone przy 

powstaniu spółki, chyba, że wartość innych wkładów wspólnika do spółki nie 

jest niższa niż wysokość sumy komandytowej; 

 oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec 

wierzycieli (sumę komandytową). 

Rejestracja w KRS 

Rejestracja spółki komandytowo – akcyjnej 

 Spółka komandytowo-akcyjna powstaje tak jak spółka akcyjna, a więc ma założy-

cieli, którzy podpisują statut (sporządzony w formie aktu notarialnego ), a powinni to 

uczynić co najmniej wszyscy komplementariusze.  

 Do założenia spółki komandytowo-akcyjnej jest wymagany kapitał zakładowy  

w wysokości min. 50.000 zł. Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do 

rejestru.  

Podpisanie statutu spółki komandytowo-akcyjnej:  

 Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien być zawarty w formie aktu notarialne-

go,  za który się płaci według taksy notarialnej. Dodatkowo od statutu należy zapłacić po-

datek od czynności cywilno-prawnych w wysokości do 0,5% wartości kapitału zakładowe-

go.  

Statut powinien zawierać: 

 firmę i siedzibę spółki, 

 przedmiot działalności spółki, 

 czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 

 oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich war-

tość 

 wysokość kapitału zakładowego (co najmniej 50.000 zł), sposób jego zebrania, war-

tość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okazi-

ciela, 

 liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być 

wprowadzone akcje różnego rodzaju, 

 nazwiska i imiona albo firmy komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adre-

sy do doręczeń, 

 organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewi-

duje ustanowienie rady nadzorczej. 

 Statut może przewidywać również powierzenie prowadzenia spraw spółki jednemu 

albo kilku komplementariuszom. Jednakże, w momencie przekazania tej kompetencji wal-

nemu zgromadzeniu albo radzie nadzorczej komplementariusze tracą prawo do prowadzenia 

spraw spółki. 
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Rejestracja w KRS 

 Drugim etapem rejestracji spółki komandytowo - akcyjnej jest jej zgłoszenie do 

Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia spółki do rejestru może dokonać każdy kom-

plementariusz. Zgłoszenie spółki do rejestru winno nastąpić w ciągu siedmiu dni od dnia 

podpisania statutu spółki na formularzu rejestracyjnym. 

Formularz rejestracyjny powinien zawierać: 

Jako załączniki do formularzy rejestracyjnych należy dołączyć: 

 statut spółki, 

 akty notarialne o objęciu akcji, 

 oświadczenie wszystkich komplementariuszy, że wymagane statutem wpłaty na ak-

cje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem, 

 dokument stwierdzający ustanowienie rady nadzorczej (jeżeli jest ona wymagana) z 

wyszczególnieniem jej składu osobowego, 

 zezwolenie lub dowód zatwierdzenia statutu przez właściwy organ władzy publicz-

nej, jeżeli są one wymagane do powstania spółki, 

 oświadczenie złożone przez komplementariuszy w formie aktu notarialnego na oko-

liczność wysokości objętego kapitału zakładowego spółki, w sytuacji gdy statut okre-

ślił wysokość tego kapitału "widełkowo", 

 uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią wzory podpisów komplemen-

tariuszy, niewyłączonych od prawa reprezentacji spółki, a także wzory podpisów 

prokurentów. 

Wszelkie zmiany powyższych danych powinny zostać zgłoszone do sądu rejestrowego. 

Rejestracja spółki ograniczoną odpowiedzialnością 

 Do założenia spółki z o.o. jest wymagany kapitał zakładowy w wysokości min. 5000 zł. 

 Pierwszym etapem założenia spółki z o.o. jest sporządzenie umowy spółki. Umowa 

powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego, za który się płaci według taksy no-

tarialnej. Dodatkowo od umowy należy zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych 

w wysokości do 0,5% wartości kapitału zakładowego, 

Umowa spółki ma za zadanie określić: 

 firmę, 

 siedzibę spółki, 

 przedmiot działalności spółki , 

 wysokość kapitału zakładowego, 

 ilość wspólników 

 Ponadto umowa spółki z o.o. powinna zawierać zapis czy wspólnik może posiadać 

więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczegól-

nych wspólników, oraz czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.  



Szkoła rolnicza promotorem wiedzy  

o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

               CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

67 

 

 Należy pamiętać, że umowa spółki powinna zostać podpisana przez wszystkich 

wspólników. Wspólnicy i członkowie zarządu muszą złożyć swoje podpisy w obecności 

notariusza. Z dniem zawarcia umowy spółki, powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzial-

nością w organizacji. 

Rejestracja w KRS. 

 Po poprawnym sporządzeniu umowy spółki z o.o. i podpisaniu jej u notariusza 

należy zgłosić działalność do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Do wniosku o rejestrację w KRS powinny być dostarczone oryginały wszystkich wymaga-

nych dokumentów lub ich kopie potwierdzone notarialnie. 

Wniosek o rejestrację spółki z o.o. powinien zawierać następujące informacje: 

Dokumenty składane w formie załączników do wniosku o rejestrację w KRS spółki z o.o.: 

 umowa spółki z o.o. – umowa spółki jest podstawowym dokumentem praw-

nym spółki z o.o..,  

 oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakła-

dowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, 

 jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający 

umowę spółki, należy przedstawić dowód ustanowienia tych organów, z wyszcze-

gólnieniem składu osobowego, 

 lista wspólników podpisana przez wszystkich członków zarządu, 

 złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków za-

rządu, 

 dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym . 

 Podczas pierwszej rejestracji spółki w KRS, pod rygorem zwrotu wniosku, trzeba 

dołączyć drugi egzemplarz umowy spółki wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego 

prawo do lokalu lub nieruchomości, gdzie znajduje się siedziba spółki z o. o. 

Jeżeli stworzyliśmy już odpowiednią umowę spółki z o.o. oraz dokonaliśmy jej rejestracji 

w Krajowym Rejestrze Sądowym, możemy zająć się pozostałymi formalnościami. 

 Zgodnie z art. 19b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z wnioskiem 

o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców, wnioskodawca składa również:  

 wniosek o wpis lub zmianę wpisu do REGONu – druk RG-1, 

 zgłoszenie płatnika składek – druk ZUS –ZPA lub jego zmiany w rozumieniu przepi-

sów o systemie ubezpieczeń społecznych, 

 zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne, wraz ze wskazaniem właściwego na-

czelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku – druk NIP – 2. 
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Nowo zarejestrowana spółka z o.o .powinna także podjąć następujące działania  

w celu uzyskania pełnej zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej: 

 otwarcie rachunku bankowego – po otrzymaniu zaświadczenia o numerze REGON, 

można założyć konto bankowe. Do banku należy także przynieść akt zawiązania 

spółki oraz aktualny odpis KRS. Numer rachunku musi zostać zaktualizowany 

w Urzędzie Skarbowym na druku NIP-2. 

 Należy uzupełnić informacje w Urzędzie Skarbowym dotyczące wyboru formy opo-

datkowania, wyboru biura rachunkowego lub dla celów podatku VAT.  

 Należy mieć świadomość, że zamiast rejestrować spółkę z o.o. można zakupić od 

kogoś gotową, czystą spółkę (np. ktoś nie chce już kontynuować swojej działalności go-

spodarczej i wystawia spółkę na sprzedaż – pamiętajmy, że spółka z o.o. jest oddzielnym 

od wspólników podmiotem.). Można dzięki temu zaoszczędzić trochę czasu, a być może 

także i pieniędzy. 

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej. 

 Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodar-

czej ma możliwość wyboru jednej z czterech form opodatkowania. Wybór formy opodat-

kowania uzależniony jest z reguły od przedmiotu (rodzaju) działalności, jej rozmiarów, 

oraz wysokości spodziewanych przychodów i kosztów.  

Te cztery formy opodatkowania przychodów (dochodów) z działalności gospodarczej to: 

 skala podatkowa oraz podatek liniowy - uregulowane w ustawie o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami),  

 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa - do których stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodo-

wym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, 

poz. 930 z późniejszymi zmianami).  

 Wybór w tym zakresie jest bardzo ważny, gdyż wpływa nie tylko na wysokość 

przyszłego podatku, ale też na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych. 

 Należy dokładnie przemyśleć swój wybór, gdyż zmiana formy opodatkowania 

w trakcie roku podatkowego nie jest możliwa. Można to zrobić dopiero od następnego 

roku podatkowego. 

 Na wybór formy opodatkowania jest czas: 

 do 20 stycznia roku podatkowego – jeśli dana działalność gospodarcza była już pro-

wadzona w poprzednim roku podatkowym, 

 do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż do 

dnia uzyskania pierwszego przychodu – jeżeli rozpoczynamy prowadzenie działalno-

ści gospodarczej w trakcie roku podatkowego. 



Szkoła rolnicza promotorem wiedzy  

o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

               CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

69 

 

Opodatkowanie według skali podatkowej 

Podstawową formą opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej jest 

opodatkowanie według skali podatkowej. 

Stosowanie tej formy nie wymaga uprzedniego złożenia oświadczenia (wniosku) 

naczelnikowi organu podatkowego o wyborze tej formy opodatkowania. Rzecz jasna, jeśli 

jednak kontynuujemy swoją działalność i w poprzednim roku podatkowym byliśmy opo-

datkowani w innej formie a od nowego roku chcemy być opodatkowani na ogólnych zasa-

dach i opłacać podatek według skali podatkowej, to musimy o tym poinformować właści-

wego naczelnika urzędu skarbowego. 

Jeżeli zdecydujemy się na opodatkowanie dochodów: 

 według jednolitej19% stawki podatku albo 

 w formie ryczałtu albo 

 w formie karty podatkowej, 

o wyborze tym należy powiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 

Opodatkowanie według skali podatkowej i stawki liniowej 

 Jest to podstawowa forma opodatkowania. W przypadku wyboru zasad ogólnych 

(opodatkowania według skali podatkowej) oraz opodatkowania wg 19% stawki liniowej 

podatek PIT zapłacimy od faktycznie uzyskanego dochodu. Aby ustalić dochód, musimy 

od przychodu z działalności gospodarczej odjąć koszty jego uzyskania. Przychody i koszty 

musimy wykazywać w ewidencji zwanej podatkową księgą przychodów i rozchodów lub 

w księgach rachunkowych, prowadzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Zakres 

obowiązków ewidencyjnych zależy od tego, którą z tych form wykorzystujemy. W obu 

przypadkach podstawą rejestrowania operacji gospodarczych są dokumenty potwierdzające 

fakt osiągnięcia przychodu lub poniesienia kosztu, które w związku z tym musimy prze-

chowywać.  

Książka przychodów i rozchodów i pozostałe ewidencje 

Książka przychodów i rozchodów to rodzaj ewidencji księgowej służący do wyli-

czania wysokości dochodu i podatku dochodowego przez osoby fizyczne prowadzące dzia-

łalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz według jednolitej19% 

stawki podatku.  

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych 

oraz spółki partnerskie są obowiązane prowadzić księgę według wzoru ustalonego, w spo-

sób określony w odpowiednim rozporządzeniu.  

Oprócz księgi przychodów i rozchodów podatnicy zobowiązani są także do prowa-

dzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewi-

dencji wyposażenia, którego wartość początkowa przekracza 1500 złotych.  

Jeżeli osoby prowadzące księgę przychodów i rozchodów wypłacają wynagrodze-

nia, zobowiązane są także do prowadzenia imiennych kart przychodów pracowników.  
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Pełna księgowość 

Pełną księgowość (księgi rachunkowe) muszą prowadzić spółki cywilne (za wyjąt-

kiem niżej wspomnianych), handlowe spółki osobowe (za wyjątkiem niżej wspomnianych) 

oraz spółki kapitałowe, także w organizacji. Inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do 

spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partner-

skich oraz w odniesieniu do samych osób fizycznych prowadzących działalność gospodar-

czą. Podmioty te muszą stosować pełną księgowość jedynie wtedy gdy ich przychody za 

poprzedni rok podatkowy wyniosą w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 

1.200.000 euro. 

 Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych 

oraz spółki partnerskie mogą stosować pełną księgowość od początku następnego roku 

obrotowego również jeśli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji 

finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż wskazany wyżej limit. W tym przy-

padku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do za-

wiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem 

dochodowym. 

  Wyrażoną w euro wielkość przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogło-

szonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września danego roku.  

 Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości oraz firmy, 

które dobrowolnie wybrały taką formę obowiązane są stosować określone Ustawą o Ra-

chunkowości zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową  

i finansową oraz wynik finansowy.   

Jeśli zostanie spełniony jeden z warunków ustawowych, wówczas podmioty zo-

bowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, muszą zlecić przeprowadzenie badania 

sprawozdania finansowego firmy. Badanie takie mogą wykonać wyłącznie uprawnione 

podmioty, takie jak firmy audytorskie czy biegli rewidenci, którzy za swoją pracę pobierają 

dosyć wysokie wynagrodzenie. 

Obowiązująca w Polsce Ustawa o Rachunkowości nakłada na podmioty zobowią-

zane do prowadzenia według jej zasad pełnej księgowości liczne obowiązki i ograniczenia. 

Istnieje na przykład konieczność dokładnego ewidencjonowania wszystkich operacji 

gospodarczych, należności i zobowiązań, a także prowadzenia szczegółowej ewidencji 

dotyczącej poszczególnych obszarów działalności firmy. 

Prowadzenie ksiąg handlowych według zasad wyznaczonych w ustawie, nie jest 

zadaniem łatwym. Z uwagi na to, pełną księgowością w firmie powinien zająć się wykwa-

lifikowany specjalista lub uprawnione biuro rachunkowe, któremu zleca się księgowość  

w firmie na zasadzie outsourcingu.  

Jeśli księgi handlowe są prowadzone w odpowiedni sposób, dają syntetyczny i ana-

lityczny obraz stanu finansowego firmy, dzięki czemu umożliwiają one śledzenie w zasa-
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dzie na bieżąco stanów zapasów, zobowiązań, należności oraz wzajemnych stosunków 

owych wielkości, pozwalając na analizę kontraktów z kontrahentami i partnerami. 

Niestety, wady, którymi są: duży stopień skomplikowania, kosztowna rachunko-

wość, konieczność spełnienia wielu dodatkowych wymagań stawianych przez Ustawę  

o Rachunkowości skutecznie odstraszają od niej przedsiębiorców. 

Przy prowadzeniu pełnej księgowości zasady opodatkowania podmiotów nieposia-

dających osobowości prawnej są takie same jak przy księgowości uproszczonej. Różnica 

jest w samym sposobie prowadzenia ksiąg, określonym szczegółowo Ustawą o Rachun-

kowości. Osoby prawne od dochodu ustalonego na zasadach ogólnych płacą podatek we-

dług stawki liniowej 19%. 

Warto zauważyć, że pełnej księgowości nie mają możliwości prowadzenia osoby 

fizyczne mające działalność gospodarczą opodatkowaną w formach zryczałtowanych  

i prowadzące księgi przychodów i rozchodów. 

Zaliczki na podatek 

Rozliczając się na zasadach ogólnych należy samodzielnie obliczać miesięczną lub 

kwartalną zaliczkę na podatek i wpłacać ją do urzędu skarbowego, bez obowiązku składa-

nia deklaracji.  

Należy mieć na uwadze, iż jeśli działalność jest zorganizowana w formie spółki 

osobowej, wspólnicy obliczają podatek na podstawie wspólnie prowadzonej księgi podat-

kowej  

Kwotę zaliczki pomniejsza się w pierwszej kolejności o zapłacone w roku podat-

kowym przez podatników składki na własne ubezpieczenie zdrowotne oraz osób współpra-

cujących. Wysokość odliczenia z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 

7,75% podstawy wymiaru składek ( o czym będzie mowa dalej) 

Funkcjonują trzy metody opłacania zaliczek na podatek dochodowy, tj. zaliczki 

opłacane: 

 miesięcznie - za miesiące od stycznia do listopada wpłaca się je w terminie do 20 

dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień - do dnia 20 grudnia 

w wysokości zaliczki za listopad, 

 kwartalnie - zaliczki za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowe-

go wpłaca się do dnia 20 miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału, 

zaliczkę za ostatni kwartał wpłaca się w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni 

w terminie do 20 grudnia, 

 w formie uproszczonej - zaliczki ustala się w wysokości 1/12 kwoty obliczonej 

przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym od 

dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podat-

kowym złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo 

w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. 
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 Z kwartalnych zaliczek można skorzystać jedynie wtedy , gdy jest się tzw. małym 

podatnikiem, a więc jeżeli przychody z działalności gospodarczej wraz z podatkiem VAT 

nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro, albo 

jeżeli rozpoczynamy działalność.  

Jeżeli chcemy kwartalnie lub formie uproszczonej wpłacać zaliczki, należy zawiadomić 

w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody do 

20 lutego roku podatkowego lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalno-

ści, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.  

 Jeżeli podatnik w zeznaniu za dwa poprzednie lata podatkowe nie wykazał docho-

du z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazał dochód z tego źródła w wyso-

kości nieprzekraczającej kwoty wolnej, nie ma prawa w danym roku wpłacać zaliczek  

w uproszczonej formie. Z uproszczonej formy wpłacania zaliczek nie mogą również sko-

rzystać podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim 

albo bieżącym roku podatkowym. Nie składali oni bowiem zeznań rocznych, które stanowią 

podstawę obliczania uproszczonych zaliczek. 

Zasady ogólne (opodatkowanie wg skali) 

W zależności od wysokości dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego 

podatnicy płacą podatek dochodowy według stawki w wysokości 18 i 32%. Już w trakcie 

roku podatnicy, ustalając podstawę opodatkowania, mogą stosować odliczenia (m.in. za-

płacone składki na ubezpieczenie społeczne) i ulgi podatkowe (np.: na dzieci, na Internet, 

rehabilitacyjną, dla osób osiągających dochody za granicą). Obowiązek wpłacania zaliczki 

przy opodatkowaniu według skali podatkowej powstaje dopiero od miesiąca, w którym 

dochód z działalności, pomniejszony o przysługujące odliczenia, przekroczył kwotę okre-

śloną w skali podatkowej powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2011 r. jest 

to 3091 zł).  

Po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć do urzędu skarbowego zeznanie 

podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do 

30 kwietnia roku następnego (PIT-36). W zeznaniu tym powinno się wykazać i zsumować 

wszystkie osiągnięte przez nas dochody, które są opodatkowane według skali podatkowej, 

np. ze stosunku pracy, z emerytury, itp. Przy tej formie opodatkowania podatkiem PIT 

dochody z działalności gospodarczej można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub na 

zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Jeśli nie zrobiliśmy 

tego wcześniej, możemy też w rozliczeniu rocznym skorzystać z wcześniej wspomnianych 

ulg podatkowych. 
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W tabeli przedstawiono sposób obliczania podatku dochodowego od osób fizycz-

nych jaki obowiązuje w 2011 roku 

Stawki podatkowe 

SKALA PODATKU DOCHODOWEGO 2011 r. 

Podstawa obliczenia podatku w złotych 
Podatek wynosi 

Ponad Do 

 85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr. 

85 528  14 839 zł 02 gr. plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł 

Dla przykładu: 

 jeżeli w 2011 roku firma nie zarobi więcej niż 3 091 zł, to podatku nie będzie płaciła, 

 jeżeli w 2011 roku firma zarobiła mniej niż 85 528 zł, to zapłaci 18% podatku 

odejmując od niego 556 zł 02 gr., 

 jeżeli w 2011 roku firma zarobi więcej niż 85 528 zł, to zapłaci 14 839 zł 02 gr. plus 

32% nadwyżki ponad 85 528 zł. 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest z reguły korzystniejsze wówczas, gdy 

przychody i koszty są wysokie, a zyski stosunkowo niskie. 

Opodatkowanie stawką jednolitą w wysokości 19% (tzw. podatek liniowy) 

Podatek dochodowy według jednolitej 19% stawki mogą płacić podatnicy prowa-

dzący działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółek osobowych. 

  Podstawą opodatkowania podatkiem liniowym, jak już wskazywano, również jest 

dochód ustalony na podstawie danych wynikających z podatkowej księgi przychodów 

i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. 

 Należny podatek według 19% stawki oblicza się niezależnie od wielkości osiągnię-

tego dochodu, co oznacza, że zaliczkę należy zapłacić już za pierwszy miesiąc, w którym 

osiągnięto dochód.  

W przypadku jednolitej 19% stawki podatku ze swoich dochodów nie możemy roz-

liczać się wspólnie z małżonkiem, ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wy-

chowujących dzieci. Przy tego rodzaju opodatkowaniu dochodu z działalności gospodar-

czej nie można korzystać z ulg podatkowych (np. tzw. ulgi na dzieci, ulgi na Internet), 

z wyjątkiem ulgi dla osób osiągających dochody za granicą. Rozliczając się z fiskusem na 

zasadach podatku liniowego, można, podobnie jak przy innych formach opodatkowania, 

odliczyć od dochodu zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, a od podatku zapłaco-

ne składki zdrowotne . Zaliczka obliczona przy zastosowaniu tej stawki ulega obniżeniu 

o opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne podatników i osób współpracujących 

do wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. 

W trakcie roku podatkowego, stosując stawkę liniową, nie składa się deklaracji na 

zaliczki. Jednak po zakończeniu roku podatnicy muszą złożyć w ustawowo określonym 

terminie (do końca kwietnia) zeznanie podatkowe według wzoru PIT-36L. W zeznaniu 
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tym powinni wykazać i opodatkować jedynie dochód z działalności gospodarczej. Jeśli 

więc osiągnęliśmy też inne dochody, np. ze stosunku pracy, to należy złożyć odrębne ze-

znanie – w tym przypadku PIT-37.  

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego. Opodatkowaniu 

w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych osoby fizyczne mogą poddać przy-

chody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie albo w formie 

spółki cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych. Takiej możliwości nie mają jednak 

wszyscy podatnicy, gdyż wybór omawianej formy opodatkowania wymaga od podatników 

spełnienia szeregu warunków dotyczących m.in.: 

 rodzaju prowadzonej działalności - ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 

nie mogą stosować podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, o której 

mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub 

w warunkach określonych w tym przepisie.   

 nieprzekroczenia limitu przychodów za poprzedni rok podatkowy.  

 Kontynuując działalność w kolejnych latach, można pozostać przy ryczałcie tylko 

wtedy, gdy przychód z działalności gospodarczej nie przekroczył w roku poprzednim rów-

nowartości 150.000 euro. Jeśli działalność jest prowadzona w formie spółki, kwota ta do-

tyczy sumy przychodów wspólników. Z ryczałtu ewidencjonowanego może skorzystać 

również przedsiębiorca, który rozpoczyna swoją działalność. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych płaci się od przychodów bez pomniej-

szania ich o koszty uzyskania. Stawki podatku zależą od rodzaju działalności i wynoszą 

20%, 17%, 8,5%, 5,5% lub 3%.  

W przypadku uzyskiwania przychodów opodatkowanych różnymi stawkami poda-

tek ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, 

pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający okre-

ślenie przychodów z każdego rodzaju działalności.  

Obowiązek zaprowadzenia ewidencji przychodów według ustalonego wzoru podat-

nicy mają od dnia uzyskania pierwszego przychodu (ewidencjonuje się tylko przychody, 

koszty nas nie interesują). W trakcie roku nie wypełnia się żadnych deklaracji. Ryczałt 

opłaca się za okresy miesięczne lub kwartalne.  

Wpłacać ryczałt co kwartał mogą wyłącznie podatnicy, których otrzymane przy-

chody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprze-

dzającym rok podatkowy — nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 

euro (2011r. – 98 662,50 zł. O wyborze kwartalnej metody opłacania ryczałtu należy za-

wiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. 

Ryczałt podlega wpłacie na rachunek bankowy urzędu skarbowego w terminie 

do dnia 20 następnego miesiąca lub do dnia 20 następnego miesiąca po zakończeniu kwar-

tału, a za grudzień i ostatni kwartał - w terminie złożenia zeznania podatkowego.  
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 Jeśli wybraliśmy opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej w formie 

ryczałtu, możemy odliczać od przychodów straty z działalności gospodarczej za lata ubiegłe. 

Od przychodu możemy odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, wydatki 

na cele rehabilitacyjne (tzw. ulga rehabilitacyjna), wydatki na Internet (tzw. ulga interne-

towa), a od podatku zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru 

tej składki. Można też skorzystać z ulgi dla osób osiągających dochody za granicą. Przy 

opodatkowaniu przychodu z działalności gospodarczej ryczałtem nie można natomiast 

skorzystać z tzw. ulgi na dzieci. Nie można również rozliczać się wspólnie z małżonkiem 

ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy ryczałtu ewidencjonowanego składa-

ją w terminie do 31 stycznia następnego roku podatkowego zeznanie podatkowe według 

wzoru PIT-28. Jeśli więc osiągnięto też inne dochody, np. ze stosunku pracy, to należy 

złożyć odrębne zeznanie —w tym przypadku PIT-37. 

Obowiązki podatnika ryczałtu ewidencjonowanego 

Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu 

towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów. 

Karta podatkowa 

Karta podatkowa jest przeznaczona dla podatników prowadzących ściśle określone 

rodzaje działalności gospodarczej usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Przepisy dotyczące karty podatkowej szczegółowo określają też zakres i rozmiary 

poszczególnych rodzajów działalności oraz warunki, w jakich dana działalność powinna 

być prowadzona, by możliwe było opodatkowanie w tej formie. 

Zgodnie z przepisami rozdziału 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, 

kartę podatkową mogą płacić podatnicy prowadzący działalność gospodarczą wymienioną 

w jednej z XII części tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do w/w. ustawy  

Aby móc rozliczać się w formie karty podatkowej, trzeba spełnić ponadto następu-

jące warunki: 

 prowadząc działalność nie można korzystać z usług innych firm (z wyjątkiem usług 

specjalistycznych), a także zatrudniać osób na umowę zlecenia i umowę  

o dzieło do wykonywania prac związanych z tą działalnością. Można natomiast za-

trudniać osoby na umowę o pracę. Należy tylko pamiętać o limitach zatrudnienia 

przy poszczególnych rodzajach działalności, 

 współmałżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym za-

kresie co my. Dozwolone jest natomiast, aby współmałżonek pracował razem 

z nami. 
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W przypadku spółki cywilnej, wniosek o zastosowanie karty podatkowej składa je-

den ze wspólników. Organ podatkowy ustala wysokość podatku w formie karty podatko-

wej w drodze decyzji z uwzględnieniem określonych w w/w. ustawie stawek podatku. 

Kwota miesięcznej stawki podatku jest uzależniona od: 

 rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,  

 liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność,  

 liczby zatrudnionych przez podatnika pracowników. 

Ponieważ wysokość podatku za rok podatkowy jest ustalana z góry i nie zależy od 

faktycznie osiąganego przychodu, podatnicy nie muszą prowadzić ksiąg oraz składać ze-

znania podatkowego. Natomiast po zakończeniu roku podatkowego są zobligowani 

do złożenia w urzędzie skarbowym - w terminie do 31 stycznia następnego roku – rocznej 

deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od 

karty podatkowej w poszczególnych miesiącach (PIT-16A). Przy tej formie opodatkowania 

składki na ubezpieczenie zdrowotne to jedyne dopuszczalne odliczenia, o które pomniejsza 

się wysokość karty podatkowej płatnej co miesiąc, w terminie do dnia 7 za miesiąc po-

przedni, a za grudzień - w terminie do 28 grudnia roku podatkowego. 

Podatnik opłacający podatek w formie karty podatkowej musi ponadto prowadzić 

książkę ewidencji zatrudnienia osób (w przypadku zatrudnienia pracowników), w tym 

prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników. 

Warto też pamiętać iż, jeśli osiągnęliśmy też inne dochody poza działalnością go-

spodarczą, np. ze stosunku pracy, to musimy złożyć zeznanie właściwe dla rozliczenia tych 

dochodów (we wspomnianym przypadku będzie to PIT-37). 

Opodatkowanie spółek kapitałowych – spółki z o.o. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu według zasad 

określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 Spółki kapitałowe, a więc także i spółka z o.o., opodatkowane są podatkiem 

dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 19%. Podatek płacony jest przez 

samą spółkę z o.o. od osiągniętych przez nią w danym roku podatkowym dochodów, czyli 

przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów, w terminie do 20-tego 

następnego miesiąca. Jeżeli owe koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przy-

chodów, różnica jest stratą. Co istotne, w przypadku gdy spółka poniosła stratę w roku 

podatkowym, o wysokość tej straty można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie 

następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek 

z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. 

W przypadku, gdy wspólnikami spółki są osoby fizyczne, pojawia się tzw. podwój-

ne opodatkowanie, tzn. dochód spółki podlega opodatkowaniu najpierw podatkiem docho-

dowym od osób prawnych, po czym w razie wypłacenia wspólnikom spółki dywidendy 

następuje opodatkowanie dywidend zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób 
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fizycznych w wysokości 19%. Tym samym, wspólnicy zyskując bezpieczeństwo prywat-

nego majątku, muszą się liczyć z niższymi dochodami. 

 Opodatkowanie dochodu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podatkiem do-

chodowym od osób prawnych wiąże się z wymogiem prowadzenia pełnej księgowości  

i badania sprawozdań finansowych. Jest to jedna z głównych (oprócz podwójnego opodat-

kowania) wad spółki z o.o. Wymogi te są bowiem źródłem wysokich kosztów prowadzenia 

spółki z o.o. 

Ubezpieczenia społeczne – zakres 

Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania 

działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. Osoba prowadząca dzia-

łalność gospodarczą obowiązkowo podlega także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast 

ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących działalność jest dobrowolne. Podlegają 

one temu ubezpieczeniu od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie 

wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Zgłoszenia do ubezpie-

czenia (dodatkowo oprócz zgłoszenia płatnika składek) dokonuje się na formularzu ZUS 

ZUA. Termin zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń - emerytalnego, rentowego, wy-

padkowego i zdrowotnego - obowiązuje do siódmego dnia od momentu rozpoczęcia dzia-

łalności, W przypadku ubezpieczenia chorobowego, termin zgłoszenia ustala sam ubezpie-

czony. Z oczywistych względów nie może być to jednak data wcześniejsza niż data złoże-

nia wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem.  

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (w tym także osób 

prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólników jednoosobowej spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub part-

nerskiej) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne rentowe, cho-

robowe wypadkowe) stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 60% prognozowanego 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego(w 2011 roku - 2015,40 zł) . zł. Podstawa ta ulega 

proporcjonalnemu zmniejszeniu, jeżeli działalność została rozpoczęta lub zakończona  

w trakcie miesiąca kalendarzowego lub w przypadku gdy prowadzący działalność przez 

część miesiąca był niezdolny do pracy i spełnia warunki do przyznania zasiłku chorobowego.  

Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalno-

ści gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywa-

nia tej działalności mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej 

przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą jednak skorzystać osoby, które:  

 w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wyko-

nywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,  

 wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego 

przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim 
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roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego 

stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospo-

darczej.  

Składki na ubezpieczenia od tak ustalonej podstawy wymiaru mogą opłacać jedynie 

osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o swo-

bodzie działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (przedsiębiorcy in-

dywidualni), w tym wspólnicy spółki cywilnej. Z preferencyjnych zasad opłacania składek 

nie mogą natomiast skorzystać wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partner-

skich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z o.o. 

Ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe 

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy naliczać i opłacać zawsze na ogólnych 

zasadach, czyli od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest mie-

sięczna i niepodzielna  

Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego 

we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, ale tylko wówczas, gdy zgłoszenie do obowiązko-

wych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie złożone w terminie określonym 

ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych na dokonanie takiego zgłoszenia. W pozosta-

łych przypadkach objęcie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we 

wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek 

został zgłoszony.  

Składki na Fundusz Pracy 

Oprócz wyżej wskazanych składek, osoby prowadzące działalność gospodarczą 

(w tym także wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.) mają obowiązek opłacać składki na 

Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpiecze-

nia emerytalne i rentowe, jeśli wynoszą one w przeliczeniu na okres miesiąca co na j-

mniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to, że osoba rozpoczynająca prowa-

dzenie działalności gospodarczej (dla której jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń) i jako 

podstawę wymiaru deklarująca 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie opłaca skład-

ki na Fundusz Pracy, ponieważ jej podstawa wymiaru na obowiązkowe ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.  
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Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i sposób zapłaty 

Rodzaj ubezpieczenia Wysokość składki % 

ubezpieczenie emerytalne 19,52% 

ubezpieczenie rentowe 6,00% 

ubezpieczenie chorobowe 2,45% 

ubezpieczenie wypadkowe 
1,67% do 3,33% w zależności od 

rodzaju wykonywanej działalności 

Fundusz Pracy 2,45% 

Osoba samodzielnie prowadząca działalność gospodarczą składki na ubezpieczenia 

społeczne oraz zdrowotne wykazuje wyłącznie w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. 

Deklarację powinna złożyć do 10. dnia danego miesiąca za poprzedni miesiąc. W tym ter-

minie powinny być również opłacone składki.  

W przypadku pozostałych podmiotów dokumenty rozliczeniowe składa się i skład-

ki opłaca w terminie do 15. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. Płatnicy ci przesy-

łają do ZUS nie tylko deklaracje rozliczeniowe, ale również imienne raporty miesięczne 

(ZUS RCA). Dodatkowo, należy złożyć deklarację RSA w następujących przypadkach: 

 gdy ktoś z pracowników był na zwolnieniu lekarskim, 

 gdy ktoś z pracowników korzystał z urlopu bezpłatnego, 

 gdy ktoś z pracowników przebywa na urlopie macierzyńskim/wychowawczym, 

W przypadku, gdy dany podmiot zatrudnia pracowników na zlecenie z ubezpiecze-

niem zdrowotnym, należy złożyć deklarację RZA. 

  Jednocześnie, co miesiąc, należy przekazać pracownikom, zarówno zatrudnionym na 

etacie, jak i na zleceniu, gdy odprowadzana jest składka od zleceń na ubezpieczenie zdrowotne, 

informację o odprowadzonych za nich składach do ZUS – w formie deklaracji RMUA. 

Składki opłaca się na wskazane przez ZUS rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, 

w podziale na: 

 ubezpieczenia społeczne, 

 ubezpieczenie zdrowotne, 

 Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

 Osoby prowadzące działalność - opłacające składki wyłącznie za siebie (lub za 

osoby współpracujące) od 30 % minimalnego wynagrodzenia – są zwolnione z obowiązku 

składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, 

jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji lub raporcie zadeklarowały jako podstawę wymiaru 

składek na ubezpieczenia społeczne 30 % minimalnego wynagrodzenia, a na ubezpiecze-

nie zdrowotne kwotę minimalnej podstawy wymiaru składek tj. 75 % przeciętnego mie-

sięcznego wynagrodzenia.  
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Kiedy rolnik będzie opłacał składkę KRUS z działalności gospodarczej? 

Rolnik, który opłaca składki w KRUS i dodatkowo prowadzi lub rozpoczyna pro-

wadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, nie musi rezygnować z ubezpieczenia 

rolniczego w KRUS i przejść na ubezpieczenie ZUS. W czasie kiedy będzie prowadził 

firmę nadal może podlegać ubezpieczeniom jako rolnik w KRUS. 

Warunki, które muszą być spełnione 

Rolnik lub domownik który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodar-

czej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać 

ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli: 

 podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie 

przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w 

gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeli-

czeniowego, lub w dziale specjalnym, 

 złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 

14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub 

rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności, 

 nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym, 

 nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych, 

 kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przycho-

dów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowa-

dzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej (tzw. kwoty wolnej od podat-

ku). Kwota podatku, o której wyżej mowa, zwana „roczną kwotą graniczną”, pod-

lega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Mo-

nitor Polski”, w drodze obwieszczenia.  

Kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalno-

ści gospodarczej za poprzedni rok podatkowy rolnik lub domownik obowiązany jest udo-

kumentować zaświadczeniem naczelnika właściwego urzędu skarbowego i złożyć  

w KRUS do dnia 31 maja każdego roku. Jeśli kwota tego podatku przekroczy „roczną 

kwotę graniczną”, a także jeżeli nie zostanie zachowany powyższy termin złożenia za-

świadczenia, ubezpieczenie rolnika lub domownika ustanie z dniem, do którego rolnik lub 

domownik zobowiązany był złożyć zaświadczenie w Kasie, chyba że ten rolnik lub do-

mownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały 

lub okresowy przed upływem tego kwartału. Osoba ubezpieczona winna w ciągu 14 dni 

zgłosić fakt zaprzestania wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeśli to 

nie nastąpi, rolnik taki będzie musiał przenieść się do ZUS-u.  



Szkoła rolnicza promotorem wiedzy  

o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

               CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

81 

 

W razie zaprzestania działalności, kolejny raz dodatkową działalność, od której od-

prowadzałby składki do KRUS-u, rolnik będzie mógł podjąć dopiero po upływie trzech lat 

prowadzenia gospodarstwa rolnego i opłacania składek z tego tytułu. 

Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodar-

czą będzie zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie 

emerytalno- rentowe w jej podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, 

chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana będzie w pojedynczej wysokości, 

tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy pozarolniczej działalności gospodarczej 

nie prowadzą. 

Jeżeli rolnik prowadzący działalność gospodarczą ma emeryturę, wszystko jedno 

czy wypłacaną z KRUS czy ZUS to wtedy z działalności gospodarczej podlega tylko 

ubezpieczeniu zdrowotnemu.  

Jeżeli rolnik ma wypłacaną rentę z ZUS i jest to renta z tytułu niezdolności do pracy 

to wtedy prowadząc działalność gospodarczą opłaca z działalności gospodarczej wszystkie 

składki na ubezpieczenia społeczne i składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast jeżeli 

jest to renta wypłacana z KRUS to wtedy prowadząc działalność gospodarczą rolnik rencista 

z tego tytułu odprowadza tylko składkę zdrowotną. 

5.3. INSTRUMENTY WSPARCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Fundusze unijne na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej 

 W ramach różnych programów operacyjnych dostępnych w naszym kraju istnieje 

możliwość dofinansowania osób, które chcą założyć bądź rozwinąć działalność gospodar-

czą na terenach wiejskich.  

PROW 2007 – 2013 

 W rozdziale 4 niniejszego poradnika zatytułowanym Wsparcie w ramach PROW 

2007-2013 dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym turystyki na obszarach wiejskich  

z uwzględnieniem wsparcia dla OZE oraz wsparcia dla produktów realizujących ideę Pro-

gramu Odnowy Wsi zostały przedstawione mechanizmy wsparcia dla rozwoju działalności 

gospodarczej. (str. 32-39). 

PO KL 2007 – 2013 

 Kolejnym działaniem, w ramach którego przeznaczono środki umożliwiające zało-

żenie działalności gospodarczej jest działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsię-

biorczości i samozatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

(PO KL).  

 Działanie zostało skierowane do osób, które chcą rozpocząć własną działalność 

gospodarczą, pod warunkiem, że w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu nie 

posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej.  
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 O dotację mogą starać się zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące. Wszystko 

jednak zależy od tego jaką grupę docelową określiła instytucja realizująca projekt.  

Priorytetowo zostaną potraktowane projekty, które przewidują wsparcie dla: 

 osób do 25 r. życia, 

 osób niepełnosprawnych,  

 osób zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy 

miast do 25 tys. zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z 

produkcją rolną i zwierzęcą,  

 osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy 

w ciągu ostatnich dwóch lat,  

 kobiet (w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na ry-

nek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), 

 osób po 45 r. życia. 

 Generalnie dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej ma na celu wsparcie 

grupy osób, która znajduje się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 

 Maksymalna pomoc jaką można otrzymać na ten cel to kwota 40 000 zł. 

W ramach starań o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie zawsze jesteśmy 

zobowiązani do posiadania wkładu własnego, ponieważ dotacja może być udzielana  

w formie zaliczki. 

Oprócz dotacji przewidziano także inne formy wsparcia: 

 doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wie-

dzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodar-

czej; 

 wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania dzia-

łalności gospodarczej polegające na pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w 

kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia; 

 promocję związaną z kampaniami promocyjno – informacyjnymi; 

 upowszechnianie dobrych praktyk. 

 Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację działania 6.2 PO KL w każdym regio-

nie są wojewódzkie urzędy pracy oraz urzędy marszałkowskie. Kryteria dostępu oraz kry-

teria strategiczne działań realizowanych w ramach tzw. komponentu regionalnego (czyli 

Priorytetów od VI do X PO KL) są różne w poszczególnych województwach i w celu uzy-

skania bardziej szczegółowych informacji należy kontaktować się z operatorem. 

 Jednak to nie operatorzy przeprowadzają rekrutację na szkolenia oraz udzielają 

dotacji. Zadaniem operatora jest ogłoszenie konkursu w ramach wspomnianego działania 

6.2 PO KL, podczas którego swoje projekty składają instytucje zainteresowane przeprowa-

dzaniem szkoleń oraz udzielaniem dotacji.  
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 To właśnie do tych instytucji, których projekty uznano za najlepsze, kierowane są 

osoby starające się o dotację na działalność gospodarczą, ponieważ to one przeprowadzą 

rekrutację. 

 Jeśli pozytywnie przeszliśmy rekrutację, jesteśmy kierowani na szkolenie z zakresu 

przedsiębiorczości, gdzie dowiadujemy się jak zarejestrować działalność, napisać bizne-

splan oraz zdobywamy wiedzę na temat kwestii prawnych, księgowości i rozliczenia po-

datków. Deklarując swe uczestnictwo w projekcie, zobowiązujemy się do nie ubiegania się  

o przyznanie środków na uruchomienie działalności gospodarczej w innych podmiotach 

lub instytucjach. Po pozytywnym zakończeniu szkolenia ogłoszony zostaje nabór wnio-

sków.  

Wykaz instytucji realizujących Program Kapitał Ludzki znajduje się na stronie 

www.efs.gov.pl (zakładka „Instytucje realizujące Program”). 

RPO 2007 – 2013 

 Kolejnym programem, który realizowany jest w każdym z szesnastu województw 

Polski w latach 2007-2013 jest własny program operacyjny, który został przygotowany  

w odpowiedzi na lokalne potrzeby oraz jest dostosowany do specyfiki województwa,  

czyli Regionalny Program Operacyjny (RPO 2007 - 2013). 

 Regionalne Programy Operacyjne są często uzupełnieniem krajowych programów 

operacyjnych (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Opera-

cyjnego Infrastruktura i Środowisko). Jeśli z pewnych względów projekt nie kwalifikuje 

się w ramach krajowego programu, jest możliwość, że otrzyma wsparcie w ramach pro-

gramu regionalnego.  

 Najczęściej występuje kryterium wartości projektu lub wartości kosztów kwalifiko-

walnych, które nakazuje przedsiębiorcy skorzystać z krajowego lub regionalnego programu. 

Przykładowo: inwestycja polegająca na zakupie innowacyjnej technologii i wdrożeniu 

nowego produktu, w której wartość kosztów kwalifikowanych jest mniejsza niż 8 mln zł, 

będzie miała możliwość otrzymania dofinansowania w ramach RPO odpowiedniego ze 

względu na lokalizację inwestycji. Dotyczy to przede wszystkim mikro, małych i średnich 

firm, do których skierowane są działania dla przedsiębiorstw w ramach RPO. Natomiast 

inwestycje przekraczające wartość 8 mln zł mogą zostać dofinansowane w ramach PO 

Innowacyjna Gospodarka. 

Środki przeznaczone dla przedsiębiorców skoncentrują się przede wszystkim na: 

 wsparciu inwestycji w zakresie wdrożenia nowych technologii; 

 wsparciu działań zmierzających do podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw 

(projekty obejmujące innowacje produktowe, organizacyjne, marketingowe oraz 

procesowe); 

 wsparciu wdrożeń własnych lub zleconych wyników prac badawczo – rozwojo-

wych oraz ich rozwój w przedsiębiorstwach; 
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 inwestycjach w środowisko (ograniczenie ilości wytwarzanych zanieczyszczeń, ra-

cjonalizacja gospodarki odpadami); 

 inwestycjach w energetykę (odnawialne źródła energii, wysokosprawne wytwarza-

nie energii); 

 dofinansowaniu udziału w targach i misjach gospodarczych za granicą w ramach 

promocji eksportu; 

 inwestycjach w turystykę; 

 wsparciu projektów informatycznych (e-usługi, technologie ICT). 

 Generalnie dotacja ma formę refundacji lub zaliczki części kosztów kwalifikowa-

nych. Poszczególne województwa posiadają autonomię w sprawie decydowania o sposobie 

podziału środków w ramach RPO i najlepszym źródłem informacji na temat kryteriów oraz 

terminów naborów są instytucje odpowiedzialne za wdrażanie RPO, czyli urzędy marszał-

kowskie danego województwa.  

 W przypadku województwa małopolskiego rolę instytucji pośredniczącej 

II stopnia (czyli ogłaszającej nabór wniosków) pełni Małopolskie Centrum Przedsię-

biorczości (http://www.mcp.malopolska.pl/ ), a w woj. mazowieckim Mazowiecka Jed-

nostka Wdrażania Programów Unijnych (http://www.mazowia.eu ) 

PO IG 2007 – 2013 

 Ważnym programem, w ramach którego przedsiębiorcy mogą korzystać w celu 

rozwijania swojej działalności jest również Program Operacyjny Innowacyjna Gospo-

darka (PO IG 2007-2013).  

 Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamie-

rzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi 

technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem  

i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

 Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Będzie to 

zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jed-

nostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także 

wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych 

przedsiębiorstw. 
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Definicja innowacyjności w PO IG 

Innowacyjność to wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej: nowego lub znacząco 

ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marke-

tingu lub organizacji. Innowacyjne rozwiązanie może być wynikiem własnej działalności 

B+R (badania i rozwój) przedsiębiorstwa, współpracy z innymi przedsiębiorstwami i insty-

tucjami lub może być wynikiem zakupu wiedzy w postaci niematerialnej lub materialnej. 

Przedsiębiorstwem innowacyjnym jest takie przedsiębiorstwo, w którym w przyjętym 

okresie obserwacji dokonano innowacji. Zgodnie z powyższą definicją, nie jest przedsię-

biorstwem innowacyjnym takie, które dysponuje pewną wysoką technologią  

i sprzedaje ją innym przedsiębiorstwom, ale nie rozwija jej. 

 W ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, 

procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni 

przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. 

 Wsparcie przewidziane w ramach Programu udzielane będzie niezależnie od sektora 

czy branży, której dotyczy (przy ograniczeniach wynikających z zakresu interwencji EFRR 

oraz regulacji dotyczących pomocy publicznej). W ramach Programu nie będzie wspierana 

innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym. Tego rodzaju innowacyjność będzie 

promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyj-

nym Rozwój Polski Wschodniej. W ramach Programu wspierane będą projekty, które są 

innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. 

 Instytucją Zarządzającą PO IG jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

(www.mrr.gov.pl), natomiast informacje na temat innych instytucji zaangażowanych  

w realizację poszczególnych działań można znaleźć na stronie www.poig.gov.pl (zakładka 

„Instytucje realizujące Program”). 

 Więcej informacji na temat funduszy UE można znaleźć na Portalu Funduszy Eu-

ropejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl). W zakładce „Dla kogo fundusze?” znajdu-

je się wyszukiwarka dotacji, za pomocą której można, odpowiadając na proste pytania, 

znaleźć odpowiedni dla siebie fundusz unijny. Wyszukiwarka nie obejmuje programów 

PROW 2007-2013 oraz PO RYBY 2017-2013. Na stronie znajduje się również lista punk-

tów informacyjnych, gdzie można się udać ze wszelkimi wątpliwościami i pytaniami 

dotyczącymi pozyskiwania środków z funduszy unijnych. Chcąc znaleźć punkty informa-

cyjne wystarczy wybrać tylko województwo.  

Dodatkowych informacji można również szukać na stronie www.dotacjeue.org.pl .  

Inne formy wsparcia dla przedsiębiorców  

Środki na podjęcie działalności gospodarczej z funduszu pracy 

 Osobom bezrobotnym starosta (prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący 

zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy) może przyznać jednorazowo środki  
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z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów po-

mocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. 

Środki te mogą zostać przyznane pod warunkiem, że bezrobotny: 

 w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił, bez uza-

sadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych , wykonywa-

nia prac interwencyjnych lub robót publicznych; 

 nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bez-

zwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie 

lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 

 nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy 

przed dniem złożenia wniosku. 

 Pomoc przyznawana jest w wysokości określonej w umowie, ale nie wyższej niż 

sześciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość przeciętnego wynagro-

dzenia jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy z bezrobotnym. Szczegółowe warunki 

przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej określa rozporządzenie mini-

stra pracy i polityki społecznej z 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji 

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 

oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

KREDYT AGRO UNIA 

 Dla przedsiębiorców działających na obszarach wiejskich ofertę ma również wiele 

banków. Jednym z banków działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich jest Bank 

Gospodarki Żywnościowej (BGŻ). 

 W ramach swojej oferty BGŻ proponuje rolnikom, a także innym podmiotom dzia-

łającym w sektorze rolno-spożywczym szereg produktów, które umożliwiają rozpoczęcie 

nowej działalności lub rozwój już istniejącej poprzez szeroką ofertę kredytów. Mogą to 

być kredyty z dopłatami ARiMR lub preferencyjne kredyty na inwestycje w rolnictwie i 

przetwórstwie rolno-spożywczym. Jednym z takich kredytów jest KREDYT AGRO 

UNIA w ramach którego można odzyskać 75% kosztów agroinwestycji. 

 Kredyt Agro Unia umożliwia finansowe wsparcie dla realizacji inwestycji współfi-

nansowanych przez UE. Jest to bardzo istotna pomoc ze względu na formę, w jakiej przy-

znawane są dotacje – w większości przypadków środki z Unii Europejskiej przekazywane 

są dopiero z chwilą zakończenia projektu (na zasadzie refundacji). Do tego czasu, całkowity 

koszt inwestycji ponosi jej realizator. 

 Dzięki kredytowi Agro Unia można zyskać nawet 75% kwoty niezbędnej do rozpo-

częcia i zamknięcia przedsięwzięcia, realizowanego w ramach: 

1. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 

 modernizacja gospodarstw rolnych, 

 zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, 
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 różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 

 tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

2. Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Przy-

brzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013:  

 inwestycje na statkach rybackich, 

 rybactwo przybrzeżne na niewielką skalę, 

 inwestycje w akwakulturę, 

 rybołówstwo śródlądowe, 

 inwestycje w zakresie przetwórstwa i wprowadzania ryb do obrotu, 

 działania wspólne podmiotów gospodarczych i organizacji producentów 

rybnych, 

 środki mające na celu ochronę i rozwój fauny i flory wodne, 

 porty rybackie, miejsca wyładunku i przystanie, 

 promocja i rozwój nowych rynków zbytu, 

 projekty pilotażowe, 

 modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich, 

 zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. 

 Kredyt przyznawany jest na podstawie wniosku o dofinansowanie i biznesplanu. 

Dodatkowym atutem oferty jest jej kompleksowość – w ramach przedstawionej propozycji 

kredytowej oferuje również specjalistyczne usługi doradcze. 

Zalety kredytu Agro Unia: 

 atrakcyjne oprocentowanie – oparte o stawkę WIBOR 3M,  

 niski, negocjowany wkład własny – do 15% wartości inwestycji, 

 długi czas kredytowania – do 15 lat,  

 długi okres karencji w spłacie kredytu – do 2 lat, z możliwością karencji również 

w spłacie odsetek, 

 możliwość rozpoczęcia inwestycji po złożeniu wniosku o dofinansowanie 

z ARiMR – przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,  

 opcja wyboru waluty – PLN, EUR, USD,  

 0 zł prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu z dofinansowania,  

 dogodne formy zabezpieczeń,  

 możliwość wystawienia promesy.  

 Oferta przeznaczona jest dla firm z sektora przemysłu przetwórczego, rolników 

indywidualnych i domowników, mikroprzedsiębiorstw oraz wstępnie uznanych grup pro-

ducentów owoców i warzyw a także podmiotów korzystających z Programu Operacyjnego 

Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na 

lata 2007-2013. 

http://www.bgz.pl/fundusze_eu/oferta_agro/#tabs=3
http://www.bgz.pl/fundusze_eu/oferta_agro/#tabs=3
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FUNDUSZ MIKRO 

 Fundusz Mikro został założony w 1994 roku przez Polsko-Amerykański Fundusz 

Przedsiębiorczości. Celem Funduszu jest wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorczości 

poprzez udostępnianie kapitału w formie pożyczek właścicielom małych firm. Przedsię-

biorcy – Klienci Funduszu Mikro obsługiwani są przez doradców klienta w 38 oddziałach 

znajdujących się na terenie całego kraju. 

 Fundusz Mikro oferuje długoterminową współpracę finansową polegającą na udo-

stępnianiu kapitału w formie pożyczek mikroprzedsiębiorcom, którzy mają problemy  

z dostępem do oferty kredytowej komercyjnych banków.  

 Każdy przedsiębiorca i każdy wniosek o pożyczkę traktowany jest indywidualnie,  

a zróżnicowane oferty dostosowywane są do różnych potrzeb, możliwości i sytuacji,  

w jakich może znajdować się mała firma.  

Warunki współpracy 

 Aby skorzystać z oferty Funduszu Mikro należy skontaktować się z doradcą klienta. 

W jednym z 38 oddziałów. Adresy oddziałów znajdują się na stronie www.funduszmikro.com 

Koszt pożyczki 

 Koszt pożyczki uzależniony jest od kwoty pożyczki, okresu na jaki zostaje przy-

znana oraz liczby ewentualnych poręczycieli. Dlatego w celu szczegółowego określenia  

kosztu konieczne jest spotkanie z doradcą. 

Pożyczki na innowację 

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje mikroprzedsiębiorcom oraz 

małym i średnim przedsiębiorcom, posiadających siedzibę w Polsce pożyczki na realizację 

inwestycji o charakterze innowacyjnym. 

Pożyczką można objąć wydatki na: 

1. zakup i wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych;  

2. zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień  

do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń 

produkcyjnych;  

3. zakup i montaż maszyn lub urządzeń;  

4. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych  

do wprowadzenia rozwiązania innowacyjnego;  

5. zakup usług doradczych w zakresie planowania inwestycyjnego, dotyczących:  

6. opracowania biznesplanu i studium wykonalności inwestycji, 

7. oceny wpływu inwestycji na środowisko, 

8. opracowania dokumentacji technicznej inwestycji, 

9. zakup usług doradczych w zakresie wdrażania innowacji lub nowych technolo-

gii dotyczących:  

 opracowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu 

o nowe technologie lub rozwiązania innowacyjne, 

http://www.funduszmikro.pl/kontakt.php
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 opracowania i wdrożenia strategii technologicznej przedsiębiorstwa, 

w tym studium wykonalności planowanych do wdrożenia technologii lub 

rozwiązań innowacyjnych,  

 przygotowania do wdrożenia i wdrożenia nowych technologii lub rozwią-

zań innowacyjnych. 

Limity kwot pożyczki 

 Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do 

objęcia pożyczką, ani kwoty 2.000.000,00 zł. Wydatki na zakup usług doradczych nie mo-

gą przekroczyć 15% sumy wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką. 

Oprocentowanie pożyczki 

 Pożyczka jest oprocentowana nie niżej niż według stopy referencyjnej, określonej 

przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki. 

Karencja w spłacie pożyczki 

 Wnioskodawca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek w okresie inwe-

stycji, nie dłużej jednak niż w okresie 2 lat. 

Okres spłaty pożyczki 

 Pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy niż 10 lat. 

Wnioski są przyjmowane są na bieżąco w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-

biorczości (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa). 

Więcej informacji na temat pożyczki na stronie: www.parp.gov.pl 

Fundusze pożyczkowe 

 Fundusze pożyczkowe stanowią alternatywę dla przedsiębiorców w zakresie pozy-

skiwania finansowania zewnętrznego. Udzielają pożyczek, które przeznaczone są przede 

wszystkim dla mikro i małych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność 

gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu 

bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej. Fundusze 

pożyczkowe udzielają pożyczek przeznaczonych na cele związane z podjęciem, prowadze-

niem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na: 

 finansowanie inwestycji, 

 wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 

 zakup maszyn i urządzeń, 

 rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych , 

usługowych,  

 zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzię-

cia gospodarczego. 

http://www.uokik.gov.pl/pl/pomoc_publiczna/stopa_referencyjna/
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Udzielane pożyczki skierowane są do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajdującym się  

we wczesnej fazie rozwoju lub w fazie ekspansji, przy czym: 

 udzielane pożyczki są oprocentowane nie niżej, niż według stopy referencyjnej, 

określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki, 

 pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po 

ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty, 

 maksymalna wysokość pożyczki wynosi 120 000 złotych; 

 pożyczki nie są udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, w rozu-

mieniu przepisów Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ra-

towania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. 

 Wyszukiwarka funduszy pożyczkowych znajduje się na stronie Krajowego Syste-

mu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (www.ksu.parp.gov.pl). W celu znalezienia 

odpowiedniego funduszu w swoim regionie należy wejść w zakładkę „Fundusze Pożycz-

kowe” a następnie „Lista funduszy pożyczkowych”.  

Fundusze poręczeniowe 

 Fundusze poręczeń kredytowych, są instytucjami o charakterze non profit. Głów-

nym zadaniem funduszy poręczeń kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz oso-

bom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania  

w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Fundusze poręczają zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, którzy posiadają zdolność 

kredytową, nie posiadają natomiast wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. 

Poręczenie udzielane przedsiębiorcy stanowi od 50% do 80% kwoty kredytu/pożyczki.  

W niektórych przypadkach maksymalna wartość poręczenia jest ograniczona kwotowo.  

W zależności od funduszu, poręczeniem mogą być objęte kredyty lub pożyczki przezna-

czone między innymi na: 

 rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności,  

 finansowanie inwestycji,  

 finansowanie działalności gospodarczej,  

 wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,  

 tworzenie nowych miejsc pracy, itp.  

 Poręczenia spłaty kredytów lub pożyczek przeznaczone są dla mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przy czym: 

 udzielane poręczenia dotyczą kredytów lub pożyczek oprocentowanych nie niżej 

niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowa-

nej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 



Szkoła rolnicza promotorem wiedzy  

o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

               CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

91 

 

 poręczania są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciąga-

nego przez przedsiębiorcę zobowiązania; 

 poręczenia są udzielane za wynagrodzeniem uwzględniającym ryzyko niespłacenia 

zaciąganego przez przedsiębiorcę zobowiązania, koszty administracyjne oraz zwrot 

na kapitale; 

 poręczenia są udzielane w wysokości nie przekraczającej 80% zobowiązania, któ-

rego dotyczą; 

 poręczenia nie są udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji,  

w rozumieniu przepisów Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa  

w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. 

 Wyszukiwarka funduszy poręczeniowych znajduje się na stronie Krajowego Sys-

temu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (www.ksu.parp.gov.pl). W celu znale-

zienia odpowiedniego funduszu w swoim regionie należy wejść w zakładkę „Fundusze 

Poręczeniowe”, a następnie „Lista funduszy poręczeniowych”.  

Inicjatywa JEREMIE 

 JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - 

Wspólne europejskie zasoby dla MŚP) jest inicjatywą powstałą za sprawą Komisji Euro-

pejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego 

(EFI). Stanowi odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie sektora MŚP w zakresie po-

prawy dostępu do funduszy wparcia rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw  

w Unii Europejskiej, pomagając w przełamywaniu jednej z największych barier utrudnia-

jących dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki. Jej adresatami są rządy lub władze 

regionalne, a głównymi odbiorcami oczywiście przedsiębiorstwa. W Polsce inicjatywa 

JEREMIE jest wdrażana na dwóch poziomach: krajowym w ramach Programu Operacyj-

nego Rozwój Polski Wschodniej oraz na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych 

Programów Operacyjnych Województw: Dolnośląskiego, Łódzkiego, Pomorskiego, Wiel-

kopolskiego i Zachodniopomorskiego. 

Główne cele inicjatywy JEREMIE 

 ukierunkowanie strumienia środków pieniężnych w celu znacznej poprawy dostępu 

mikro i małych przedsiębiorstw w dostępie do dobrych jakościowo, szeroko dystry-

buowanych i dostosowanych do potrzeb MŚP, instrumentów finansowych,  

 koncentracja na mikro i małych firmach, znajdujących się we wczesnej fazie roz-

woju, wykluczonych w dostępie do finansowania zewnętrznego. 

Inicjatywa JEREMIE jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: 

 które jeszcze przed okresem dekoniunktury gospodarczej miały utrudniony dostęp 

do zewnętrznych źródeł finansowania,  

 rozpoczynających działalność, startup-y (w tym również absolwenci),  
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 nieposiadających historii kredytowej,  

 nieposiadających zabezpieczeń o wystarczającej wartości.   

Kluczowe etapy inicjatywy JEREMIE: 

 Instytucja Zarządzająca (IZ) wyodrębnia pulę środków na wsparcie pozadotacyj-

nych instrumentów finansowych dla MŚP;  

 IZ podejmuje decyzję o wydatkowaniu ww. środków w formie JEREMIE; 

 Następuje wybór Menadżera i utworzony zostaje Fundusz Powierniczy (FP); 

 FP uruchamia zwrotne wsparcie dla Pośredników Finansowych, zgodnie ze Strate-

gią Inwestycyjną; 

 Pośrednicy Finansowi uruchamiają zwrotne instrumenty finansowe skierowane do 

MŚP;  

 Środki zwrócone do FP są ponownie wykorzystywane na wsparcie dla Pośredni-

ków Finansowych; 

 Na koniec okresu programowania IZ podejmują decyzję o wycofaniu środków z FP 

lub też o kontynuacji funkcjonowania FP w dotychczasowej lub zmienionej formie. 

Schemat struktury inicjatywy JEREMIE 

Źródło: www.bgk.com.pl 

http://www.bgk.com.pl/
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Korzyści ze wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE 

 zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego MŚP, które z powodu braku za-

bezpieczeń, standingu finansowego, braku historii kredytowej nie miałyby możli-

wości skorzystania z takiego finansowania,  

 korzystniejsze warunki finansowania MŚP,  

 elastyczność: specyficzne pożyczki mogą zostać nakierowane na poszczególne sek-

tory/grupy beneficjentów, np. dłuższa prolongata lub okres płatności dla nowo po-

wstałych przedsiębiorstw (start-up) 

 Więcej informacji na temat inicjatywy JERMIE znajduje się na stronie Banku Go-

spodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl). 

Fundusze PRIVATE EQUITY I VENTURE CAPITAL  

 Private equity (PE) to inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym (czyli 

zakup udziałów / akcji w spółkach nie notowanych na giełdzie), służące osiąganiu dochodu 

poprzez średnio- i długoterminowe zyski z przyrostu wartości kapitału. Inwestor (firma 

zarządzająca funduszem typu private equity / venture capital) włącza się w zarządzanie 

przedsiębiorstwem będącym przedmiotem inwestycji, wskutek czego przedsiębiorstwo 

korzystające ze wsparcia traci częściowo niezależność, zyskując jednak w zamian pomoc 

w realizacji strategii rozwoju i w rozwiązywaniu problemów. Inwestycje private equity 

pozyskuje się w celu rozwoju nowego produktu lub technologii, zwiększenia kapitału obro-

towego, poprawy bilansu lub innych większych wydatków. Private equity jest też pomocny 

przy rozwiązywania kwestii związanych z dziedziczeniem i innymi zmianami właścicieli 

albo przy wykupie udziałów przez grupę zarządzającą (tzw. wykupie menedżerskim). 

 Venture capital (VC) jest jedną z odmian private equity. Są to inwestycje dokony-

wane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw, służące uruchomieniu przedsiębior-

stwa lub jego ekspansji. Jest ważnym źródłem finansowania inwestycji dla firm o dużym 

potencjale wzrostu, szczególnie w obszarze nowych technologii. 

 W celu znalezienia odpowiedniego inwestora z rynku venture capital należy skon-

taktować się z Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych (www.ppea.org.pl). 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 

 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to ogólnopolska fundacja, której 

głównym celem jest wspieranie przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. Wyraża się to 

przede wszystkim przez umożliwienie beneficjentom prowadzenia działalności na prefe-

rencyjnych zasadach. 

Najważniejsze z nich to: 

 Prowadzenie księgowości przez AIP. 

 Brak obowiązku rejestracji firmy w urzędach. Osobowość prawną (NIP, REGON, 

wpis do KRS) udostępnia AIP. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/NIP
http://pl.wikipedia.org/wiki/REGON
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowy_Rejestr_S%C4%85dowy
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 Brak obowiązku opłaty składek ZUS. 

 Wsparcie biurowe. Możliwość korzystania z biura wraz z wyposażeniem (po-

wierzchnia biurowa i rodzaj sprzętu może się różnić w różnych regionach / oddzia-

łach AIP). 

 Szkolenia i doradztwo. 

 Porady prawne. 

 Szansa prowadzenia działalności na preferencyjnych warunkach przez 24 miesiące 

(z możliwością przerwania współpracy w każdym momencie, bez negatywnych 

konsekwencji finansowych). 

 Uczestnictwo w społeczności biznesowej. AIP – polska organizacja zorientowana 

na przedsiębiorczość wśród młodych Polaków. 

Wszystkie usługi objęte są zryczałtowaną miesięczną opłatą w wysokości 200 zł (netto). 

 Biura AIP (31) zlokalizowane są przy uczelniach zarówno publicznych, jak i nie-

publicznych, których wspólnym mianownikiem jest postawa pro rozwojowa i innowacyj-

ność, wyrażające się m.in. w tworzeniu warunków do rozwoju zawodowego studentów. 

Pierwszeństwo w korzystaniu z pomocy AIP mają studenci, jednak nie jest to warunek 

konieczny, a górny limit wieku wynosi 30 lat. 

 Obecnie w całym kraju pod auspicjami Akademickich Inkubatorów Przedsiębior-

czości funkcjonuje ponad 900 firm. 

 Informacje na temat zasad  obowiązujących przy zakładaniu firmy w AIP oraz ma-

pa sieci inkubatorów AIP znajdują się na stronie www.inkubatory.pl 

Progi i pułapy kwalifikujące przedsiębiorstwo do kategorii MŚP 

Kategoria przedsiębiorstwa 
Wielkość zatrudnienia  

(osób) 

Roczny obrót  

(mln EUR) 

Bilans roczny  

(mln EUR) 

Mikroprzedsiębiorstwo do 10 do 2 do 2 

Małe przedsiębiorstwo do 50 do 10 do 10 

Średnie przedsiębiorstwo do 250 do 50 do 43 

 Na stronie www.parp.gov.pl w zakładce „Kwalifikator MSP” znajduje się narzę-

dzie, którego zadaniem jest pomoc w określeniu czy firma należy do sektora MŚP.  

Instytucje doradcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości: 

 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 

 Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. 

 Wojewódzkie Urzędy Pracy. 

 Urzędy Marszałkowskie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ad_Ubezpiecze%C5%84_Spo%C5%82ecznych
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5.4. PRZYKŁADY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH 

WIEJSKICH*) 

I. Produkcja, konfekcjonowanie i sprzedaż miodu. 

1. Dane ogólne o gospodarstwie/firmie: 

Właściciel: Kamila Lisińska 

Nazwa przedsięwzięcia/firmy: Gospodarstwo Pasieczne ,,Noteckie Miody” – indywidualna 

działalność gospodarcza. 

Adres: Biezdrowo 48a, 64-510 Wronki, gmina Wronki, Wielkopolska. 

Użytki rolne w 2010 r.: 5,95 ha. 

Liczba zatrudnionych osób (oprócz właściciela): 1 osoba (mąż). 

Data rozpoczęcia działalności: 2007 r. 

Wykształcenie: średnie, wykwalifikowany robotnik pszczelarski. 

 

2. Historia działalności – przesłanki 

podjęcia działalności 

Od 2007 roku  właściciele zawodowo 

zajmują się pszczelarstwem. W latach 

wcześniejszych pszczelarstwo było 

traktowane jako hobby. Przesłanką za-

interesowania, a później i zawodowego 

prowadzenia pasieki było niewątpliwe zamieszkanie w pięknej okolicy (na skraju Puszczy 

Noteckiej), bogatej w liczne łąki, drzewa (lipy, akacje, świerki, klony), dające wspaniałą 

bazę - pożytek dla pszczół. Bardzo istotnym czynnikiem podjęcia zawodowego prowadze-

nia pasieki była również  miłość do naturalnego środowiska, możliwość pracy na łonie 

natury, świadomość tego, że robi się coś pożytecznego dla środowiska poprzez hodowlę 

pszczół, które mają ogromny wpływ na rozwój całego środowiska, a także świadomość 

możliwości dostarczania klientom zdrowego miodu i pyłku. 

Osobą, która wprowadziła właścicieli w arkany pszczelarstwa był ojciec, Zenon Lisiński, 

który od ponad 30 lat zajmował się pszczelarstwem (posiadał kilka uli). 

Po podjęciu decyzji o zawodowym prowadzeniu pasieki w 2007 roku, zmodernizowano 

cały budynek gospodarczy (120 m2) na potrzeby procesu pozyskiwania miodu (m.in. 

wszędzie położono płytki), zakupiono 400 nowych uli wielkopolskich i  nowoczesne urzą-

dzenia z blachy nierdzewnej do pozyskiwania, rozlewu miodu oraz narzędzia ułatwiające 

pracę w pasiece. 

Biezdrowo – Gospodarstwo Pasieczne,  

Noteckie Miody” - fot. Z. Lisiński. 



Szkoła rolnicza promotorem wiedzy  

o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

               CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

96 

 

3. Jakie były motywy podjęcia działalności pozarolniczej? 
Głównym motywem podjęcia działalności – oprócz pobudek ekonomicznych – była świa-

domość, że hodując pszczoły robi się coś pożytecznego dla ludzi i środowiska a także, 

że praca ta daje niezależność - od początku do końca jest się odpowiedzialnym za prowa-

dzenie i rozwój Gospodarstwa Pasiecznego. 
 

4. Co uzasadniało wybór kierunku prowadzonej działalności? 
Ważnym elementem było połączenie prowadzenia działalności z zainteresowaniami. Kur-

czący się sektor pszczelarstwa w Polsce, brak ludzi młodych prowadzących pasieki, poszu-

kiwanie przez klientów dobrego miodu – wszystko to stanowiło istotne elementy wyboru 

kierunku prowadzonej działalności. 

5. Ocena stanu obecnego i plany na przyszłość… 

Gospodarstwo dostarcza na rynek wielkopolski miód rzepakowy, wielokwiatowy, akacjo-

wy, lipowy, spadziowy, a także pyłek kwiatowy, propolis. Ponieważ „Noteckie Miody” są 

prowadzone jako przedsięwzięcie rodzinne, właściciele postawili przede wszystkim na 

wysoką jakość wyrobu. Uzyskanie dotacji z UE („Modernizacja gospodarstw rolnych”, 

PROW) pozwoliło na modernizację budynku pszczelarskiego oraz zakup uli i wyposażenia 

pasieki w nowoczesne urządzenia. Właściciele pasieki cały czas dokształcają się zdobywa-

jąc tytuł zawodowy robotnika pszczelarza wykwalifikowanego i mistrza pszczelarskiego. 

Ponad 200 rodzin pszczelich daje zdrowy i smaczny miód i pyłek. Planuje się powiększyć 

do 2012 roku stan rodzin pszczelich do 400 oraz dostarczać miód do coraz to większej 

ilości odbiorców. W planach na przyszłość jest informowanie klientów na temat cech lecz-

niczych produktów pszczelich, w tym podczas obecności stoiska gospodarstwa „Noteckie 

Miody” na różnych targach, wystawach branżowych i turystycznych. 

6. Jakie działania marketingowe są podejmowane? 

Działania marketingowe bazują przede wszystkim na rozbudowanej stronie internetowej 

www.noteckiemiody.pl oraz reklamach miodu umieszczanych na etykietach, kalendarzach, 

długopisach, koszulkach oraz na banerach reklamowych przy drogach prowadzących do 

Gospodarstwa. 

7. Doradztwo i wsparcie zewnętrzne – 

z czego korzysta przedsiębiorca? 

Państwo Lisińscy należą do Polskiego 

Związku Pszczelarskiego - Regionalne-

go Związku Pszczelarzy Wielkopolski 

Północnej w Chodzieży, gdzie na róż-

nych spotkaniach i zebraniach omawia-

ne są sprawy związane z pszczelar-

stwem, w tym zagrożenia dla pszczół 

oraz wykłady dokształcające. Gospo-

darstwo współpracuje również z Centrum Mieszalnik miodu – fot. Z. Lisiński 
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Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddział w Poznaniu, gdzie chętnie korzysta z usług 

doradczych Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

8. Jakie są największe osiągnięcia firmy? 

Zdaniem właściciela największym osiągnięciem gospodarstwa jest coraz większa rozpozna-

walność produktów na rynku, zadowolenie i zaufanie klientów oraz jakość oferowanych 

produktów pszczelich, która pracuje na miano marki „Noteckich Miodów”. 

9. Jaki jest główny cel dalszego rozwoju? 

Głównym celem jest dostarczanie klientom produktów pszczelich o jak najwyższej jakości, 

poszerzanie spektrum produkowanych miodów odmianowych np. o miód mniszkowy oraz 

podjęcie działań zmierzających do jak największej rozpoznawalności na rynku. 

10. Trzy ważne pytania do właściciela… 

Co jest największym problemem/barierą w dalszym prowadzeniu i rozwoju przedsięwzięcia? 

Największym problemem w prowadzeniu gospodarstwa jest chemizacja środowiska 

naturalnego co stanowi duże zagrożenie dla pszczół oraz ..... kapryśna pogoda, która 

wydatnie wpływa na obniżenie skali produkcji i powoduje straty w rodzinach pszczelich. 

Co stanowi o wyjątkowości oferty firmy/gospodarstwa? 

O wyjątkowości oferty gospodarstwa, zdaniem właściciela, stanowi przede wszystkim 

jakość oferowanych produktów. Ta cecha sprawia, że ilość klientów stale się powiększa. 

Na co właściciel zwróciłby uwagę doradzając początkującym przedsiębiorcom? 

Według pani Lisińskiej i jej męża, najważniejszą rzeczą jest połączenie zainteresowania z 

pracą. Trzeba z wiarą dążyć do celu, który się założyło i nie wolno poddawać się po 

jakichkolwiek niepowodzeniach. 

II.  Usługi czyszczenia materiału siewnego, handel 

1. Dane ogólne o gospodarstwie: 

Właściciel: Krystyna i Marian Kałek. 

Nazwa przedsięwzięcia/firmy: Agrousługi – indywidualna działalność gospodarcza. 

Adres: Wiktorowo 7, 64-320 Buk, gmina: Buk, Wielkopolska. 

Użytki rolne w 2010 r.: 130 ha (w tym 70 ha dzierżawionych). 

Liczba zatrudnionych osób (oprócz właściciela): 1 osoba. 

Data rozpoczęcia działalności: 1977 r. 

Wykształcenie: podstawowe. 

Inne kwalifikacje: rolnik wykwalifikowany. 



Szkoła rolnicza promotorem wiedzy  

o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

               CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

98 

 

2. Historia działalności – przesłan-

ki podjęcia działalności 

W 1977 roku gospodarstwo rolne 

o powierzchni niespełna 15 ha prze-

jąłem od dziadków, a od 1983 roku 

do dnia dzisiejszego prowadzę je 

wspólnie z małżonką.  

W 1996 roku uzyskaliśmy wpis do rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem 

siewnym.  

Główne kierunki działalności w gospodarstwie rolnym: 

 hodowla trzody chlewnej (50 loch w cyklu zamkniętym), 

 produkcja roślinna (rzepak, buraki cukrowe, kukurydza i zboża nasienne), 

 obrót materiałem siewnym. 

Gospodarstwo systematycznie jest powiększane i modernizowane, obecnie wspólnie 

z synem użytkujemy łącznie około 130 ha (w tym 70 ha dzierżawionych). 

3. Jakie były motywy podjęcia działalności pozarolniczej 

Nasze przedsięwzięcie polega na świadczeniu usług na rzecz lokalnego rolnictwa 

(gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa branży rolniczej) w zakresie czyszczenia ziarna 

zbóż. Do podjęcia decyzji o uruchomieniu działalności przyczyniły się przede wszystkim 

niewykorzystana powierzchnia magazynowa w budynku gospodarczym, posiadana siła 

robocza (właściciele i dwóch synów) oraz popyt na rynku lokalnym na usługi związane  

z czyszczeniem ziarna.  

4. Co uzasadniało wybór kierunku prowadzonej działalności? 

Istotnym argumentem, który skłonił nas 

do wyboru tego kierunku prowadzonej 

działalności był fakt, że prowadzone 

gospodarstwo rolne jest największym 

producentem kwalifikowanego materiału 

siewnego zbóż na terenie całej gminy. 

Jak w każdej działalności nie bez 

znaczenia pozostawał poziom cen, jak 

i terminowość świadczonych usług przez 

duże firmy handlowe.  

Wiktorowo 

 – siedziba firmy Agrousługi 

fot. K. Kałek 

Wiktorowo – czyszczalnia – fot. K. Kałek 
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W tym przypadku ceny zakupu materiału siewnego i terminowość dostaw pozostawiały 

lokalnym rolnikom wiele do życzenia. Okazało się, że szybciej i taniej jest oczyścić ziarno 

samemu za pośrednictwem lokalnej firmy takiej jak nasza, znajdującej się w strukturze 

funkcjonującego gospodarstwa rolnego. 
 

5. Ocena stanu obecnego i plany na przyszłość 

Uruchomienie w naszym gospodarstwie pozarolniczej działalności polegało na montażu 

linii czyszczącej składającej się z maszyny do dokładnego czyszczenia oraz tryjera. Dzięki 

takiej konstrukcji, w zależności od potrzeb, można otrzymać dwa rodzaje ziarna:  

 oczyszczone z plew, chwastów, piasku i kamieni przeznaczone do produkcji bro-

warniczej, młynarskiej, na paszę itp., 

 kwalifikowane odpowiednio przesortowane pod względem długości i uszkodzeń, 

przeznaczone do dalszego siewu (przygotowane pod zaprawę).  

Średnia wydajność linii utrzymuje się na poziomie ok 5,5 t/h, co oznacza, że rocznie usługi 

czyszczenia ziarna mogą sięgnąć około 2000 t, w tym około 1700 t rocznie przejdzie tylko 

czyszczenie, a około 300 t zostanie wyczyszczone i przesortowane. W przyszłości 

planujemy zmodernizować linię do zaprawiania ziarna zbóż i pakowania, przy 

jednoczesnym zwiększeniu wydajności. 

6. Jakie działania marketingowe są podejmowane? 

Jeśli chodzi o działania marketingowe, przed wszystkim stawiamy na reklamę w prasie 

rolniczej, specjalistycznej i lokalnej. Ponadto wysyłamy oferty bezpośrednio na wykonanie 

usług czyszczenia, zaprawiania nasion do dystrybutorów środków do produkcji rolniczej. 

7. Doradztwo i wsparcie zewnętrzne – z czego korzysta przedsiębiorca? 

Dużo informacji i porad otrzymujemy z firm zajmujących się uprawą roślin oraz 

nasiennictwem zbóż (tj. "DANKO" Hodowla Roślin Sp. z o.o., Hodowla Roślin Strzelce 

Sp. z o.o.), które od lat zajmują się podobną działalnością na rynku. Ich wieloletnie 

doświadczenia i fachowość okazały się wielką pomocą przy wyborze maszyn do 

czyszczenia. Ważną rolę przy uruchomieniu działalności odegrały osoby z  ielkopolskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego, które pokierowały projektem o dofinansowanie 

przedsięwzięcia ze środków unijnych oraz pomoc księgowego z biura rachunkowego, 

który doradził nam między innymi w kwestii wyboru formy opodatkowania. 

8. Jakie są największe osiągnięcia firmy? 

Za duży sukces można uznać podpisanie umowy z firmą „DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. 

na produkcję kwalifikowanego materiału siewnego Kwalifikat Plus – obejmującej nasiona 

o podwyższonym standardzie jakości. Jest to dla nas potwierdzenie, że jesteśmy w stanie 

wykonać usługę na wysokim poziomie, a to dla nas jest najważniejsze. 

9. Jaki jest główny cel dalszego rozwoju? 

Kolejnym celem w rozwoju naszej firmy jest poszerzenie działalności o usługę 

zaprawiania i pakowania nasion, w tym zmodernizowanie linii do zaprawiania i pakowania 
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mające na celu zwiększenie jej wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu 

pracochłonności.  

10. Trzy ważne pytania do właściciela… 

Co jest największym problemem/barierą w dalszym prowadzeniu i rozwoju przedsięwzięcia? 

Na początku każdej działalności gospodarczej problemem jest brak środków finansowych. 

Tu dużą pomocą okazało się dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2007-2013 w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. 

Kolejnym problemem, z którym trzeba się zmierzyć, jest znalezienie dla siebie miejsca na 

rynku i pozyskanie pierwszego klienta. 

Co stanowi o wyjątkowości oferty firmy/gospodarstwa? 

Dzięki dość dużej wydajności oferujemy szybki czas realizacji zamówienia przy 

jednocześnie konkurencyjnych cenach. W najbliższej przyszłości chcemy postawić na 

świadczenie kompleksowej usługi polegającej na czyszczeniu, zaprawianiu i pakowaniu 

materiału siewnego, tak aby klient mógł otrzymać gotowy produkt. Kompleksowość usług 

stanowi w Polsce nadal o ich wyjątkowości. 

Na co właściciel zwróciłby uwagę doradzając początkującym przedsiębiorcom? 

Warto skorzystać z funduszy unijnych, które mogą być bardzo pomocne na starcie. 

Każdemu potencjalnemu przedsiębiorcy, który chce rozpocząć prowadzenie działalności, 

radzę by nie zrażał się barierą wielu formalności związanych zarówno z zakładaniem  

i bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i z pozyskiwaniem funduszy 

unijnych. 

III.  Drobne przetwórstwo: wędliny 

1. Dane ogólne o gospodarstwie/firmie:  

Właściciel: Stanisław Mądry, Danuta Mądra i Andrzej Mądry. 

Nazwa przedsięwzięcia/firmy: Zakład Masarski s.c. Stanisław Mądry, Danuta Mądra, 

Andrzej Mądry – spółka cywilna. 

Adres: Nowa Wieś Szlachecka 77, 32-060 Liszki, gmina: Czernichów, Małopolska. 

Użytki rolne w 2010 r.: ok. 8-9 ha (właścicielami są córka i syn). 

Liczba zatrudnionych osób (oprócz właściciela):  

4 osoby na stałe (żona, syn, córka i synowa) oraz 3 na zasadzie współpracy.  

Data rozpoczęcia działalności: 1989 r.  

Wykształcenie: zawodowe, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie. 

Inne kwalifikacje: mistrz masarski. 
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2. Historia działalności – przesłanki podjęcia 

działalności  

Zakład Masarski państwa Mądrych zajmuje się 

produkcją wędlin regionalnych wytwarzanych 

metodą naturalną, według tradycyjnych receptur, 

bez użycia „chemii” i nowoczesnych maszyn. 

Wędliny państwa Mądrych były wielokrotnie 

nagradzane podczas krajowych konkursów oraz 

reprezentowały tradycyjną polską żywność na targach zagranicznych. 

W dzieciństwie pan Stanisław Mądry bardzo lubił pomagać ojcu. Ojciec pana Stanisława 

był z zawodu kowalem, zajmował się również rolnictwem (13 ha), ale prawdziwą jego 

pasją było wytwarzanie wędlin. Chcąc dodatkowo zarobić zaczął sprzedawać produkowane 

przez siebie wędliny w Krakowie i Gliwicach. Oficjalnie „za komuny” rodzina Mądrych 

wytwarzała niewielkie ilości wędlin na własny użytek, a w rzeczywistości zaopatrywali się  

u nich znamienici mieszkańcy Krakowa (m.in. słynna krakowska kancelaria adwokacka 

Mazanków, artyści Piwnicy pod Baranami), co niejednokrotnie owocowało „wizytami” 

milicji w ich domu. 

Pan Stanisław z pasji ojca uczynił swój zawód. Po 1989 r. działalność była prowadzona na 

większą skalę (firma opanowała cały gliwicki rynek). Przez krótki okres czasu pan 

Stanisław pracował w spółce z siostrą, a gdy syn – Andrzej – ukończył szkołę zawodową, 

założył firmę, w której do dziś pracuje z żoną, synem, córką oraz synową. 

Przełomowym momentem w prowadzeniu działalności było uruchomienie w 1990 r. 

w miejscu dawnej stodoły obecnego zakładu. Wcześniej produkcja mieściła się w garażu 

pod domem. W latach 2005-2006 w firmę zainwestowano duże pieniądze, aby 

zmodernizować budynek i urządzić biuro na poddaszu masarni. 

3. Jakie były motywy podjęcia działalności pozarolniczej? 

Inspiracją do podjęcia działalności był ojciec pana Stanisława, który swoją pasją „zaraził” 

syna. Po nastaniu gospodarki rynkowej okazało się, że popyt na wyroby pana Mądrego jest 

bardzo duży. Ojciec pana Stanisława uznał, że to jest „dobry interes” i namówił syna do 

całkowitego poświęcenia się tej branży. 

4. Co uzasadniało wybór kierunku prowadzonej działalności? 

Pan Stanisław, jak sam mówi, jest masażem z powołania i uważa, że każdy powinien robić to, 

co umie najlepiej. Ponieważ zapotrzebowanie na tradycyjne wędliny było i nadal jest bardzo 

duże, nigdy nie miał wątpliwości, co powinien robić i jaki kierunek działalności wybrać.  

5. Ocena stanu obecnego i plany na przyszłość… 

„U Mądrego” produkuje się wędliny regionalne wytwarzane wyłącznie z polskiego 

surowca według tradycyjnych receptur. Asortyment produkcji to: kiełbasy (lisiecka, 

wiejska, myśliwska, wieprzowo-cielęca), wędzonki, szynki, polędwiczki, schaby oraz 
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pasztety (wieprzowe i wieprzowo-cielęce). Ponieważ jest to mały rodzinny zakład  

i właściciele postawili przede wszystkim na jakość (a nie na ilość), skala produkcji jest 

niewielka i wynosi średnio ok. 1,3 t/tydzień (w tym ponad 0,5 t/tydzień pasztetów). 

Planowana jest uprawa lubczyka, który będzie wykorzystywany w produkcji szynki jako 

dodatek do zalewy. W najbliższej przyszłości właściciele chcą ubiegać się o dotację  

z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW 2007-2013, którą chcieliby 

przeznaczyć na modernizację zakładu (park maszynowy, samochód) oraz zatrudnienie 

dodatkowych pracowników. 

6. Jakie działania marketingowe są podejmowane? 

Właściciele bardzo chętnie promują się w prasie, najczęściej o zasięgu ogólnopolskim  

(m. in. w Dzienniku Polskim, Rzeczpospolitej) oraz na różnego rodzaju targach krajowych 

i zagranicznych. Bardzo dużą rolę w promowaniu wyrobów pana Mądrego za granicą 

odgrywa organizacja Slow Food.  

7. Doradztwo i wsparcie zewnętrzne – z czego korzysta przedsiębiorca? 

Firma regularnie współpracuje z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego  

w Karniowicach i często korzysta z usług doradczych. Ważną organizacją, która udziela 

masarni państwa Mądrych wsparcia, głównie w postaci reklamy, jest organizacja Slow Food. 

8. Jakie są największe osiągnięcia fir-

my? 

Firma została wielokrotnie wyróżniona 

w wielu prestiżowych konkursach. 

Otrzymała m.in. trzykrotnie nagrodę 

„Perły” w konkursie „Nasze kulinarne 

dziedzictwo” (za kiełbasę lisiecką 

w 2003 r., polędwicę w ziołach 

w 2006 r. oraz pasztet wieprzowy 

w 2009 r.) oraz tytuł Orła Agrobiznesu 

Grand Prix 2009 r. Najważniejszym 

jednak osiągnięciem firmy, zdaniem 

pana Stanisława, jest przyjemna 

współpraca z ludźmi. Pan Mądry 

najbardziej ceni sobie wzajemny szacunek jakim darzą się członkowie jego rodziny 

a zarazem współpracownicy. 

9. Jaki jest główny cel dalszego rozwoju? 

Pan Stanisław z uśmiechem wyjaśnia, że jego najważniejszym celem są wnuki, które 

kontynuowałyby rodzinną tradycję.  

Troska o potomków nie jest bezzasadna, gdy weźmiemy pod uwagę rodzinny charakter 

firmy i zauważymy, że warunkiem jej rozwoju jest właśnie współpraca między 

pokoleniami.    

Nowa Wieś Szlachecka – wyroby wędliniar-

skie Zakładu Masarskiego”U Mądrego” 

 – fot. K. Kucia. 
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10. Trzy ważne pytania do właściciela… 

Co jest największym problemem/barierą w dalszym prowadzeniu i rozwoju przedsięwzięcia? 

Największą trudnością w prowadzeniu firmy było spełnienie wszystkich wymaganych 

prawem unijnym norm jakościowych. Obecnie pan Stanisław stara się nie myśleć 

o barierach, które mogłyby utrudniać rozwój przedsięwzięcia, a raczej koncentruje się na 

produkcji wyrobów o jak najwyższej jakości. 

Co stanowi o wyjątkowości oferty firmy/gospodarstwa? 

O wyjątkowości oferty firmy, zdaniem właścicieli, decyduje przede wszystkim jakość, 

uczciwość i czystość. Te cechy sprawiają, że klienci wracają po kolejne produkty, 

pociągając za sobą coraz to nowych odbiorców. 

Na co właściciel zwróciłby uwagę doradzając początkującym przedsiębiorcom? 

Według pana Mądrego najważniejszym jest nie bać się, iść prosto przed siebie i nie 

oglądać się za siebie. Kluczem do sukcesu jest również wykonywanie z pasją tego, co się 

umie najlepiej. A gdy firma już na rynku zaistniała, to nie pozwolić na obniżenie jakości, 

aby nie utracić zdobytego zaufania. 

IV.  Usługi komunalne 

1. Dane ogólne o gospodarstwie/firmie: 

Właściciel: Romuald Kwiecień. 

Nazwa przedsięwzięcia/firmy:  

Zakład Usług Komunalnych Romuald Kwiecień – indywidualna działalność gospodarcza. 

Adres: ul. Wesoła 100, Prądnik Korzkiewski, 32-089 Wielka Wieś, gmina: Wielka Wieś, 

Małopolska. 

Użytki rolne w 2010 r.: ok. 3,5 ha.  

Liczba zatrudnionych osób (oprócz właściciela): 10 osób. 

Data rozpoczęcia działalności: 1988 r. 

Wykształcenie: półwyższe, Pomaturalne Studium Samochodowe w Krakowie. 

Inne kwalifikacje: rolnicze. 
      

2. Historia działalności – przesłanki 

podjęcia działalności  

Własną działalność gospodarczą Pan 

Romuald założył w 1988 r. 

Początkowo były to usługi ślusarskie 

dla okolicznej ludności. Następnie 

założył ze znajomym spółkę 

zajmującą się usługami komunalnymi. 

W okresie transformacji trudno było  

w Polsce kupić jakikolwiek sprzęt 

specjalistyczny czy samochody, więc 
Prądnik Korzkiewski – siedziba firmy – fot. K. Kucia 
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takowy został sprowadzony z Niemiec. Wspólnicy kupili wtedy cztery używane 

specjalistyczne samochody do wywozu odpadów komunalnych. Na początku działalność 

była prowadzona na terenie gminy Kraków oraz w mniejszym stopniu na terenie gminy 

Zielonki. 

Rok 1995 był bardzo istotny dla działalności firmy. W tym roku duża firma z branży 

zmonopolizowała rynek, w wyniku czego upadło kilka innych, nawet większych firm. 

Przede wszystkim te, które obsługiwały klientów tylko z miasta Krakowa. Wtedy 

właściciel zdecydował się rozwiązać spółkę i przenieść działalność na tereny podmiejskie. 

Gdy sytuacja się poprawiła, firma wróciła do miasta i obecnie obsługuje gminę Kraków 

oraz kilka podmiejskich gmin. 

Przeniesienie głównej działalności na tereny podmiejskie pozwoliło uchronić firmę przed 

upadkiem w trudnym okresie. Po zmianie podziału administracyjnego sytuacja firmy 

zmieniła się na korzyść, ponieważ obecne województwo małopolskie jest dużo większe od 

poprzedniego, co wiąże się z dostępnością większej ilości bardziej rentownych wysypisk 

śmieci. 

Zdaniem Pana Romualda bardzo istotnym etapem w rozwoju firmy był czas, kiedy  

w prowadzenie firmy zaangażowała się jego żona, która jest obecnie pełnomocnikiem  

i prowadzi praktycznie całą administrację. Dzięki temu właściciel może myśleć o dalszym 

rozwoju firmy w kierunku usług budowlanych oraz wodociągowo-kanalizacyjnych. 

3. Jakie były motywy podjęcia działalności pozarolniczej? 

Głównymi przesłankami podjęcia pozarolniczej działalności były motywy ekonomiczne.  

Z małego gospodarstwa rolnego jakie posiadali rodzice - zdaniem właściciela - nie da się 

żyć. Należało poszukać innych źródeł dochodów, aby zapewnić utrzymanie rodzinie. 

4. Co uzasadniało wybór kierunku prowadzonej działalności? 

Pan Romuald od dziecka wykazywał zamiłowanie do techniki (w wieku 11 lat wykonał 

pierwszy remont silnika). Bardzo wiele nauczył się będąc na praktykach w prywatnym 

zakładzie ślusarskim, gdzie poznał pewnego przedwojennego fachowca, który wprowadzał 

go w tajniki zawodu. Ponieważ pojawiły się możliwości bardzo taniego pozyskania 

sprzętu, który po remoncie nadawał się do użytku, pan Romuald wykorzystał sytuację  

i zaangażował się w kupno używanego sprzętu, remont a następnie sprzedaż. Wejście  

w branżę usług komunalnych umożliwiła szansa sprowadzenia specjalistycznego sprzętu  

i samochodów z Niemiec, która  pojawiła się w okresie transformacji.  

5. Ocena stanu obecnego i plany na przyszłość… 

W chwili obecnej firma posiada koncesje na wywóz odpadów komunalnych w gminach: 

Kraków, Wielka Wieś, Zielonki, Skała i Michałowice. Właściciel stara się również  

o koncesję na teren kolejnej podkrakowskiej gminy - Zabierzów. Zasoby jakimi firma 

dysponuje to m.in.: 10 specjalistycznych samochodów, 2 koparko-ładowarki, koparka oraz 

podręczna infrastruktura niezbędna w branży kanalizacyjnej. 
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W 2006 r. roku właściciel skorzystał z dofinansowania w ramach SPO–ROL 2004-2006 na 

zakup używanej koparko-ładowarki Caterpillar. Zdaniem pana Romualda możliwość 

dofinansowania zakupu używanego sprzętu była bardzo dobrym rozwiązaniem dla 

młodych firm, które nie posiadały dużego kapitału.  

Dzięki trzyletniej współpracy z firmą Ecol-Unicon, która zajmuje się m. in. budową 

oczyszczalni ścieków, pan Romuald zainteresował się branżą ochrony środowiska. Podjął 

studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej i zamierza rozwijać 

się w tym kierunku. Uważa, że ochrona środowiska jest koniecznością, a wielokrotne 

wyjazdy za granicę utwierdziły go w przekonaniu, że Polska może w tej branży korzystać 

z dobrych zachodnich rozwiązań. Przedsiębiorcy, aby w branży zaistnieć, nie muszą 

wykazywać się specjalnymi zdolnościami przewidywania, a po prostu uważnie 

obserwować, co dzieje się wokół. 

Plany na przyszłość to dalszy rozwój działalności komunalnej, rozszerzenie działalności 

budowlanej (wydzielenie jej do oddzielnej firmy) oraz dalszy rozwój w kierunku branży 

oczyszczalni ścieków. 

6. Jakie działania marketingowe są podejmowane? 

Zdaniem pana Romualda najlepszym marketingiem jest stabilność firmy, rzetelność 

i jakość usług. To podstawa utrzymania trwałych relacji z klientami. Koniecznym 

narzędziem w dzisiejszych czasach jest również przejrzysta strona internetowa 

przedsiębiorstwa. 

7. Doradztwo i wsparcie zewnętrzne – z czego korzysta przedsiębiorca? 

Właściciel sporadycznie korzysta z doradztwa specjalistycznego, gdy ma jakiś konkretny 

problem. Jego zdaniem nie można znać się na wszystkim i czasem trzeba skorzystać  

z porady specjalisty.  

8. Jakie są największe osiągnięcia firmy? 

Największym osiągnięciem firmy jest to, że przetrwała niejeden raz trudne chwile 

i nadal trwa oraz się rozwija. Satysfakcją są zadowoleni klienci, którzy po latach chwalą 

sobie wykonane usługi. Jednak osobiście, dla pana Romualda, największym osiągnięciem 

jest rodzina, na którą może zawsze liczyć i która jest podporą w trudnych chwilach. 

9. Jaki jest główny cel dalszego rozwoju? 

Głównym celem dalszego rozwoju jest ekologia (budowa oczyszczalni ścieków, 

kanalizacji itp.) oraz dalsza dywersyfikacja działalności. Właściciel wyznaje zasadę, że 

najlepiej jest prowadzić kilka różnych działalności, aby zapewnić sobie stabilizację. Jak 

mówi „na jednej nodze ciężko stać, a na kilku łatwiej”. Poza tym może się zdarzyć i tak, że 

dodatkowa branża stanie się wiodącym źródłem dochodu.  

10. Trzy ważne pytania do właściciela… 

Co jest największym problemem/barierą w dalszym prowadzeniu i rozwoju przedsięwzię-

cia? 
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Największym problemem w prowadzeniu przedsięwzięcia jest biurokracja oraz brak tzw. 

okresów przejściowych podczas dostosowywania gospodarki do norm unijnych. Małym 

firmom, które nie spełniają 

powyższych norm, powinno się 

ułatwić dostosowanie do no-

wych wymogów, np. poprzez 

lepszy dostęp do kredytów, co 

umożliwiłoby między innymi 

wymianę parku maszynowego. 

W przypadku branży segregacji 

odpadów największym proble-

mem jest brak rentowności. 

Niejednokrotnie zdarza się, że 

przedsiębiorca musi dopłacić, 

żeby odebrać od klienta surow-

ce wtórne. Również przepisy 

dotyczące produkcji opakowań powinny, zdaniem pana Romualda, być bardziej restryk-

cyjne. Wielkość opakowań jest często nieadekwatna do objętości zawartości, a opakowania 

z surowców mieszanych praktycznie nie nadają się do odzysku. 

Co stanowi o wyjątkowości oferty firmy/gospodarstwa? 

Atutem firmy pana Romualda jest solidność. Właściciel zawsze stara się wykonywać 

swoją pracę na jak najwyższym poziomie. Uważa, że jakość usług jest wizytówką firmy.  

Na co właściciel zwróciłby uwagę doradzając początkującym przedsiębiorcom? 

Pan Romuald radzi przede wszystkim, żeby na samym początku nie nastawiać się na 

bardzo duże zyski, a raczej małymi kroczkami konsekwentnie realizować wyznaczone 

cele. Trzeba również być bardzo wytrzymałym psychicznie, ponieważ w biznesie „raz 

idzie lepiej, raz gorzej” – podkreśla właściciel. Mimo wszystko nie należy zniechęcać się 

przeciwnościami i być pewnym siebie. Ważną zasadą, której należy przestrzegać, jest 

również brak zaufania do konkurencji i staranne dobieranie wspólników. 

 

*) Przykłady działalności gospodarczej na podstawie pracy zbiorowej: Przedsiębiorczość na wsi, uruchamia-

nie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, Centrum Doradztwa Rolni-

czego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2010 r. 

Prądnik Korzkiewski – recykling materiałów 

 – fot. K. Kucia 
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6. PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE – FUNKCJONOWANIE 

W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI I SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA 

W RAMACH PROW 2007-2013 

Klaudia Kieljan 

6.1. SYSTEMY OCHRONY REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH 

PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH  

 Konsumenci przy zakupach żywności coraz częściej poszukują produktów spraw-

dzonych, dobrej jakości i znanego pochodzenia, często bez względu na cenę. Poszukiwanie 

konkretnych produktów tworzy popyt na produkty rolne lub środki spożywcze posiadające 

rozpoznawalne pochodzenie geograficzne oraz oznaczenia gwarantujące ich wysoką ja-

kość.  

 W krajach Unii Europejskiej prowadzona jest polityka jakości i wyróżniania pro-

duktów żywnościowych. Jednym z głównych sposobów jej realizacji jest wyróżnianie od-

powiednimi  oznaczeniami wyrobów rolno-spożywczych wysokiej jakości pochodzących 

z  konkretnych regionów, jak też charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji. 

Służy temu europejski system Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń 

Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności. System został stworzony 

w celu ochrony i promocji produktów regionalnych i  tradycyjnych. Innym europejskim 

systemem jakości żywności jest system Rolnictwo Ekologiczne dla produktów ekologicz-

nych. 

 Oprócz systemów europejskich  każdy kraj ma prawo do tworzenia  własnych kra-

jowych systemów jakościowych. W Polsce funkcjonuje system „Jakość Tradycja” stwo-

rzony przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego dla produktów o tradycyjnym 

charakterze, a także system Produkcja Integrowana, System Jakości Wieprzowiny PQS, 

System Jakości Wołowiny QMP oraz System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP. 

 Tradycyjne, regionalne i inne oryginalne produkty wysokiej jakości wyróżniane są 

także poza uznanymi systemami jakości żywności poprzez markowe sieci, sklepy i inne 

formy tworze w celu prezentowania i ochrony produktów wyjątkowych. Uczestnictwo 

w nich daje szansę przynależności do danej marki i tym samym rozpoznawalności. Stwa-

rza to możliwość promocji i efektywniejszej sprzedaży. 

 Produkty regionalne, tradycyjne i inne specyficzne produkty żywnościowe uczest-

niczące zarówno w systemach jakości żywności, jak i innych formach wyróżniania produk-

tów nietypowych to szansa na pokazanie różnorodności żywności, tożsamości regionu 

i zachowanie dziedzictwa kulinarnego oraz gwarancja spełnienia określonych standardów 

jakościowych i zdrowotnych. Niezwykły charakter tych produktów wynikający z ich wy-

sokiej jakości, powiązania z regionem oraz tradycji i specyfiki wytwarzania stanowi 
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o konkurencyjności tych produktów na rynku wyróżniając je pochodzeniem, smakiem, 

wyglądem.  

 W niniejszym materiale zaprezentowane zostaną mechanizmy ochrony i promocji 

produktów regionalnych i tradycyjnych. Najważniejsze akty prawne regulujące ich funk-

cjonowanie to:  

 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produk-

tów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 10, poz.68), znowelizowana dnia 24 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 

216, poz. 1368). 

 Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochro-

ny oznaczeń  geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków 

spożywczych.  

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. określające 

szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie 

ochrony oznaczeń  geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środ-

ków spożywczych. 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające roz-

porządzenie (WE) nr 1898/2006 określające szczegółowe zasady stosowania rozpo-

rządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych  

i Nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. 

 Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie pro-

duktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi 

specjalnościami. 

 Rozporządzenie Komisji (WE)  nr 1216/2007 z dnia  18 października 2007 r. usta-

nawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 

w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi 

tradycyjnymi specjalnościami.  

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.). 

Europejski system Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geo-

graficznych oraz Gwarantowanych Tradycyjnych  

Specjalności 

W europejskich systemach jakości żywności produkty regionalne i tradycyjne można 

wyróżnić oznaczeniami: 

1. Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP). 

2. Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG). 

3. Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS). 

System unijny jest otwarty na produkty pochodzące z obszaru poza Unią Europejską. 

Oznaczenia ChNP i ChOG mogą uzyskać produkty wyróżniające się wśród innych szcze-
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gólną jakością, związkiem z miejscem ich pochodzenia oraz specyficznymi tradycyjnymi 

metodami produkcji.  

 

Chroniona Nazwa Pochodzenia (ang. – Protected Designation of Origin – 

PDO) oznacza nazwę regionu, konkretnego miejsca lub też w wyjątkowych 

przypadkach kraju, używaną do oznaczania produktu rolnego lub środka 

spożywczego pochodzącego z tego regionu, określonego miejsca lub kraju. 

 Oznaczenie można przyznać produktowi, którego cały proces techno-

logiczny, czyli produkcja, przetwarzanie i przygotowywanie odbywa się na tym określo-

nym obszarze geograficznym oraz którego jakość lub też jego cechy charakterystyczne są 

głównie lub wyłącznie związane z tym szczególnym otoczeniem geograficznym i właści-

wymi dla niego czynnikami naturalnymi oraz ludzkimi. Wszystkie surowce produktu po-

chodzą z określonego obszaru i wszystkie fazy wytwarzania mają miejsce na tym obszarze. 

Wysoka jakość produktu związana jest z cechami obszaru, na którym jest wytwarzany. 

Przykłady polskich produktów z oznaczeniem ChNP: Oscypek, Bryndza Podhalańska, 

Redykołka, Wiśnia Nadwiślanka, Podkarpacki Miód Spadziowy, Karp Zatorski. 

 

Chronione Oznaczenie Geograficzne (ang. – Protected Geographical In-

dications – PGI) oznacza nazwę regionu, konkretnego miejsca lub też 

w wyjątkowych przypadkach kraju, używaną do oznaczania produktu rolne-

go lub środka spożywczego, pochodzącego z tego regionu, miejsca lub kraju.  

 Oznaczenie można przyznać produktowi, którego przynajmniej jeden 

z etapów procesu produkcyjnego ma miejsce na określonym obszarze geograficznym oraz 

którego jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna może być przypisana temu po-

chodzeniu geograficznemu. Jakość produktu może wynikać z naturalnych lub ludzkich 

czynników, takich jak: klimat, szata roślinna, specyficzna gleba czy ukształtowanie po-

wierzchni lub też niezmienna i tradycyjna metoda lokalna.  

Przykłady polskich produktów z oznaczeniem ChOG: Miód Wrzosowy z Borów Dolnoślą-

skich, Rogal Świętomarciński, Wielkopolski Ser Smażony, Andruty Kaliskie, Truskawka 

Kaszubska, Suska Sechlońska, Miód Kurpiowski, Kiełbasa Lisiecka, Fasola Korczyńska, 

Śliwka Szydłowska, Jabłka Łąckie, Obwarzanek Krakowski, Chleb Prądnicki. 

 

Czym się różni ChNP od ChOG? 

 Siła związku danego produktu z miejscem jego pochodzenia. 

W przypadku ChNP związek produktu z obszarem jest ściślejszy, gdyż wszystkie fazy 

produkcji odbywają się na danym zwięźle określonym obszarze geograficznym. W przy-

padku ChOG co najmniej jeden etap produkcji musi odbywać się na tym określonym ob-

szarze. 

 ChOG można rejestrować na podstawie renomy wyrobu. 
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 W obu przypadkach  jakość produktu wiąże się z obszarem jego wytwarzania. 

 

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (ang. – Traditional Speciality 

Guaranteed – TSG) oznacza tradycyjny produkt rolny lub środek spożywczy 

uznany przez Wspólnotę ze względu na jego specyficzny charakter. „Specy-

ficzny charakter” oznacza cechę lub zespół cech, które w sposób wyraźny 

odróżniają produkt rolny lub środek spożywczy od podobnych im produktów lub środków 

spożywczych należących do tej samej kategorii. 

Oznaczenie można przyznać produktowi, który posiada tradycyjny charakter , czyli: 

 jest w obiegu od co najmniej 25 lat, 

 produkcja odbywa się przy użyciu tradycyjnych surowców, lub 

 charakteryzuje się tradycyjnym składem,  

 sposób produkcji, przetwórstwo, przygotowanie do sprzedaży odzwierciedla tradycję  

w metodzie wytwarzania. 

Nazwa takiego produktu musi być sama w sobie specyficzna lub wyrażać specyficzny cha-

rakter produktu rolnego lub środka spożywczego.  

 Gwarantowana Tradycyjna Specjalność może być zarejestrowana z zastrzeżeniem 

nazwy dla produktu rolnego lub środka spożywczego zgodnego z opublikowaną specyfika-

cją produktu lub bez zastrzeżenia nazwy.  Jeżeli produkt z oznaczeniem GTS jest zareje-

strowany „bez zastrzeżenia nazwy” oznacza to, że nazwa może być nadal używana przez 

dotychczasowych producentów danego produktu niezależnie od sposobów jego wytwarza-

nia, nawet nie odpowiadających zarejestrowanej specyfikacji produktu. Jednak nie ma 

wówczas możliwości umieszczania na nich oznaczenia „gwarantowana tradycyjna specjal-

ność”, skrótu „GTS” lub odpowiadającego mu symbolu wspólnotowego. Ten znak jest 

zastrzeżony tylko dla producentów, którzy produkują zgodnie ze specyfikacją opisaną we 

wniosku o rejestrację GTS.  

Przykłady polskich produktów z oznaczeniem GTS bez zastrzeżenia nazwy: Półtorak, 

Dwójniak, Trójniak, Czwórniak, Olej rydzowy. 

Jeżeli produkt z oznaczeniem GTS jest zarejestrowany „z zastrzeżeniem nazwy” oznacza 

to, że nazwa tego produktu, nawet jeśli nie towarzyszy jej oznaczenie „gwarantowana tra-

dycyjna specjalność”, skrót „GTS” lub odpowiadający mu symbol wspólnotowy, nie może 

być wykorzystywana przy etykietowaniu podobnych produktów rolnych lub środków spo-

żywczych nie odpowiadających zarejestrowanej specyfikacji produktu. Zatem producenci 

wytwarzający dany produkt niezgodnie ze specyfikacją nie mogą używać ani znaku ani 

nazwy produktu. Dlatego wniosek z zastrzeżeniem nazwy może być składany tylko dla 

produktów o nazwie oryginalnej, która nie jest już w powszechnym użyciu i nie przynosi 

dochodów w innych miejscach w świecie. 

Przykłady produktów z oznaczeniem GTS z zastrzeżeniem nazwy: Pierekaczewnik. 
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Grupy produktów mogące aplikować do uczestnictwa systemach ChNP, ChOG i GTS 

Produkty, które mogą być wpisane do rejestru ChNP, ChOG i GTS to produkty rolne prze-

znaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu ustanawiającego 

UE oraz produkty rolne i środki spożywcze wymienione w załączniku I i II do rozporzą-

dzenia nr 510/2006 w przypadku ChNP i ChOG oraz środki spożywcze, o których mowa w 

załączniku I do rozporządzenia nr 509/2006 w przypadku GTS. Gwarantowanymi trady-

cyjnymi specjalnościami mogą być nie tylko produkty, ale także potrawy. 

 

Mechanizm uczestnictwa w europejskim systemie ChNP, ChOG i GTS 

Do złożenia wniosku o rejestrację ChNP, GOG i GTS uprawniona jest wyłącznie grupa. 

Osoba fizyczna lub prawna może być traktowana jako grupa w przypadku ChNP, GOG, 

o ile zostanie wykazane, że osoba ta jest jedynym producentem na danym obszarze geogra-

ficzny mającym zamiar złożyć wniosek lub wyznaczony obszar geograficzny posiada cha-

rakterystykę odróżniającą go w zauważalny sposób od obszarów sąsiednich, lub charakte-

rystyka danego produktu odróżnia go od produktów wytwarzanych w obszarach sąsied-

nich. „Grupa” dla potrzeb tych  systemów, oznacza, niezależnie od jej formy prawnej  

i składu, każdą organizację producentów lub przetwórców tego samego produktu rolnego 

lub środka spożywczego. Grupa może złożyć wniosek o rejestrację wyłącznie w odniesie-

niu do produkowanych lub otrzymywanych przez nią produktów rolnych lub środków spo-

żywczych. 

Grupa nie tylko składa wniosek o rejestrację  ale głównie ustala zasady obowiązujące 

wszystkich członków grupy, określa specyfikację produktu zgodnie z rozporządzeniami nr 

510/2006 i 509/2006, zatwierdza nazwę produktu i uzgadnia reguły kontroli wraz  

z wybraniem jednostki certyfikującej. 

Procedura rejestracji produktu w systemie chronionych nazw pochodzenia, chronionych 

oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności jest dwuetapowa. 

W pierwszym etapie następuje rejestracja na poziomie krajowym, a w drugim – rejestracja 

na poziomie wspólnotowym. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  jest odpowiedzialne 

za przyjmowanie, ocenę i przekazywanie wniosków o rejestrację do Komisji Europejskiej. 

Opłata za dokonanie oceny wniosku o rejestrację nazwy pochodzenia, oznaczenia geogra-

ficznego, gwarantowanej tradycyjnej specjalności, zastrzeżenia do wniosku, zmiany specyfi-

kacji, sprzeciwu do wniosku – wynosi 300 zł29 za każdą z wymienionych czynności. 

Produkty zarejestrowane w UE jako ChNP, ChOG lub GTS podlegają ochronie na terenie 

całej UE. Produkty ubiegające się o oznaczenia, których wnioski zostały opublikowane 

w Dzienniku Urzędowym UE lub oczekujące na publikację podlegają tymczasowej 

ochronie na terytorium danego kraju wnioskującego.  

                                                 
29

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie stawek opłat za 

dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków 

spożywczych (Dz.U. 2005 nr 36 poz. 323). 
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Rejestracja produktu w unijnych rejestrach nadaje producentom wyłączne prawo do uży-

wania zarejestrowanej nazwy. Przy czym to prawo mają również wszyscy inni producenci 

z danego obszaru geograficznego, którzy stosują się do warunków produkcji, zawartych 

w specyfikacji. Rejestracja nadaje więc prawo używania nazwy tylko tym  producentom, 

którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji. Mogą oni sprzedawać lub reklamować 

swój produkt pod zarejestrowaną nazwą oraz używać symbolu ChNP, ChOG, GTS. 

Prawo do używania w obrocie nazwy wpisanej na listę ochrony tymczasowej ma tylko 

podmiot wytwarzający dany produkt rolny lub środek spożywczy zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w specyfikacji. Nazwy wpisane na listę tymczasowej ochrony, nie mogą być 

używane w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli produkty rolne lub 

środki spożywcze, których one dotyczą, nie spełniają warunków będących podstawą wpisu 

nazwy na tę  listę. 

Bezprawne korzystanie z chronionych i tymczasowo chronionych nazw i oznaczeń oraz 

symboli systemów jakości żywności podlega przepisom karnym. 

 

KRAJOWY SYSTEM „JAKOŚĆ TRADYCJA” 

System „Jakość Tradycja” został uznany za krajowy system jakości 

żywności decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 

2007 r.  System został stworzony przez Polską Izbę Produktu Regional-

nego i Lokalnego i służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wyso-

kiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych. System jest otwarty dla producen-

tów nie tylko w kraju ale i za granicą. Zasady uczestnictwa określa Regulamin przyjęty 

przez Zarząd PIPRiL oraz Związek Województw RP. 

 

Grupy produktów mogące aplikować do uczestnictwa systemie „Jakość Tradycja” to 

produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Trak-

tatu ustanawiającego UE i w załączniku II do rozporządzenia nr 510/2006 oraz środki spo-

żywcze, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 509/2006 i 510/2006, a tak-

że napoje spirytusowe
30

. 

Produkty muszą zostać wyprodukowane przy użyciu naturalnych surowców, gdzie za natu-

ralny surowiec uważa się surowiec pochodzący z gospodarstwa ekologicznego lub stosują-

cego Dobrą Praktykę Rolniczą i Dobrą Praktykę Hodowlaną z wyłączeniem GMO. Surow-

ce użyte do produkcji muszą być w pełni identyfikowalne (Traceability). Produkty muszą 

charakteryzować się tradycyjnym składem lub tradycyjnym sposobem wytwarzania, 

szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich tradycyj-

                                                 
30

 według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (We) Nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. 

w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytuso-

wych. 
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ny charakter, szczególną jakością lub reputacją odróżniającą ją od produktów należących 

do tej samej kategorii. 

Za tradycyjny uważa się produkt, który posiada co najmniej 50 letnią historię wytwarza-

nia. W przypadku produktów produkcji podstawowej dodatkowym wymogiem jest trady-

cyjna rasa lub tradycyjna odmiana.  Za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użyt-

kowano przed 1956 rokiem. 

System jest dostępny dla indywidualnych producentów, grup producentów oraz zakładów 

produkcyjnych. O prawo do używania Znaku dla produktu rolnego, środka spożywczego 

lub napoju spirytusowego mogą ubiegać się producent lub producenci tego samego rodzaju 

produktu. 

Znak Jakościowy „Jakość Tradycja” jest chronionym zgodnie z prawem własności prze-

mysłowej wspólnym znakiem towarowym gwarancyjnym zarejestrowanym w Urzędzie 

Patentowym pod nr. Z307821. O prawie do używania Znaku decyduje Kapituła Znaku 

Jakościowego „Jakość Tradycja”. Prawo do używania Znaku jest udzielane na okres roku, 

dwóch albo trzech lat (z możliwością przedłużenia tego prawa na rok kolejny). Używanie 

Znaku jest odpłatne: jednorazowa opłata związana z przyznaniem znaku wynosi 500 zł  

i zryczałtowana opłata roczna zależna od wielkości produkcji.  

Przed rozpoczęciem posługiwania się Znakiem producent lub producenci są zobowiązani 

do posiadania certyfikatu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie ze 

specyfikacją. Wyboru jednostki kontrolnej dokonują sami producenci, koszty kontroli po-

noszą uprawnieni do korzystania ze Znaku. Kontroli tej nie należy mylić z kontrolą urzę-

dową gwarantującą bezpieczeństwo żywności dokonywaną przez odpowiednie służby we-

terynaryjne lub sanitarne. 

Produkty, które uzyskały oznaczenie „Jakość Tradycja” to między innymi: wielkopolski 

ser smażony, masło wielkopolskie, przecier ogórkowy po łowicku, salceson wiejski kru-

szewski, piwa Ciechan. 

 

KRAJOWA LISTA PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH 

Lista Produktów Tradycyjnych została stworzona w celu identyfikacji i promocji produk-

tów żywnościowych od pokoleń wytwarzanych w różnych regionach Polski. Jakość takich 

produktów lub ich wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych 

metod produkcji, czyli metod wykorzystywanych od co najmniej 25 lat. Produkty takie 

muszą stanowić element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane oraz 

być elementem tożsamości społeczności lokalnej.  

Lista Produktów Tradycyjnych prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

ogłaszana w dzienniku urzędowym i publikowana na stronie internetowej 

www.minrol.gov.pl. Zawiera następujące informacje: nazwę, rodzaj, charakterystykę pro-

duktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego, surowce wykorzystywane 

do produkcji, informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii, opis metody pro-
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dukcji, streszczenie. Lista służy wyłącznie zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji zwią-

zanych z wytwarzaniem produktów tradycyjnych promując równocześnie region 

i propagując kulturę i tradycję oraz zwiększając świadomość konsumentów. Przygotowuje 

producentów do rejestracji na poziomie UE. Stwarza możliwości ubiegania się o odstęp-

stwa weterynaryjne i sanitarne. 

Na Listę Produktów Tradycyjnych mogą zostać wpisane produkty rolne i środki spożyw-

cze przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu ustana-

wiającego Wspólnotę Europejską, wymienione w załączniku I do rozporządzenia nr 

509/2006 i w załącznikach I i II do rozporządzenia nr 510/2006 oraz napoje spirytusowe
31

. 

Nazwa wpisanego produktu tradycyjnego nie podlega ochronie, a użycie nazwy odnoszą-

cej się do obszaru geograficznego nie stanowi uznania pochodzenia produktu z obszaru, do 

którego nawiązuje nazwa. Zatem wykorzystanie nazwy terytorium, regionu czy miejsca 

w nazwie produktu tradycyjnego nie świadczy o tym, że produkt zawdzięcza swoje specy-

ficzne właściwości pochodzeniu z tego obszaru i nie jest przeszkodą do produkcji tego 

wyrobu poza wskazanym terytorium. Wpis na Listę Produktów Tradycyjnych nie „przy-

wiązuje” zatem produktu do miejsca pochodzenia i produkt może być produkowany poza 

obszarem, do którego odnosi się nazwa. Ochrona nazwy związanej z obszarem możliwa 

jest tylko w europejskim systemie chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń 

geograficznych. 

Produkty umieszczane na Liście Produktów Tradycyjnych nie podlegają dodatkowej kon-

troli. Producenci nie są zobowiązani do dobrowolnej kontroli, która miałaby na celu po-

twierdzenie zgodności produkcji z metodą wytwarzania zadeklarowaną przez nich we 

wniosku. 

Zgodnie z ustawą wystąpić o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych mogą osoby 

fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

wytwarzające dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy. Nie istnieje 

obowiązek zrzeszania się producentów poszczególnych wyrobów. Produkt może zgłosić 

nawet pojedynczy producent. Wniosek składany jest do właściwego miejscowo marszałka 

województwa, który sprawdza go pod względem formalnym i spełnienia przez produkt 

obowiązkowych wymagań. W terminie 30 dni marszałek uzyskuje opinię od izby gospo-

darczej zrzeszającej podmioty wytwarzające produkty tradycyjne w zakresie spełnienia 

przez produkt obowiązkowych wymagań. Marszałek może zwrócić się do wnioskodawcy 

o uzupełnienie lub wyjaśnienie kwestii zawartych we wniosku. W przypadku pozytywnej 

weryfikacji marszałek przesyła kopię wniosku i jeśli została uzyskana - również kopię 

opinii izby gospodarczej  - do Ministra Rolnictwa. Minister Rolnictwa wpisuje produkt 

tradycyjny na listę produktów tradycyjnych lub występuje do marszałka o uzupełnienia lub 

                                                 
31

 według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (We) Nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. 

w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytu-

sowych.  
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wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu w przypadku nie spełnienia przez produkt 

obowiązkowych wymagań. Produkt tradycyjny może być skreślony z listy w przypadku, 

gdy nie ma możliwości jego wytworzenia zgodnie z opisem we wniosku o wpis. 

 

SYSTEM KONTROLI I CERTYFIKACJI PRODUKTÓW REGIONALNYCH I 

TRADYCYJNYCH 

Bardzo ważnym elementem funkcjonowania systemów jakości żywności dla  produktów 

regionalnych i tradycyjnych jest zapewnienie wiarygodnej kontroli. 

Kontrola zgodności procesu produkcji ze specyfikacją 

Grupa producentów składająca wniosek o rejestrację danego produktu w unijnych syste-

mach jakości żywności, zobowiązana jest o wyznaczenie jednostki certyfikującej, która 

będzie przeprowadzać kontrolę zgodności wytwarzania ze specyfikacją produktu. Jej na-

zwę i adres podaje we wniosku, a zakres i  częstotliwość kontroli określa w specyfikacji. 

Kontrola zgodności procesu produkcji ze specyfikacją odbywa się na wniosek i koszt pro-

ducenta. Posiadając zarejestrowany produkt w unijnych systemach ChNP, ChOG lub GTS, 

producent może się starać o zwrot kosztów kontroli i uzyskiwania certyfikatów (zobacz 

rozdział: Programy wsparcia finansowego).  

Kontrola jest dobrowolna, wniosek o przeprowadzenie kontroli składa indywidualny pro-

ducent, niezależnie czy należy do grupy składającej wniosek rejestracyjny czy nie. Certy-

fikat zgodności uzyskuje indywidualny producent. Tak więc, producent chcąc używać na-

zwy i znaku, może wprawdzie nie należeć do grupy producentów, ale musi się poddawać 

kontroli instytucji wskazanej we wniosku grupy i z określoną częstotliwością celem po-

twierdzenia produkcji zgodnie ze specyfikacją. 

Kontrola może być przeprowadzona przez: 

 wojewódzkich inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych, lub 

 upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostki certyfikujące. 

 Nadzór nad jednostkami sprawuje IJHARS, a ich wykaz znajduje się na stronie  

www.ijhar-s.gov.pl. 

Kontrola potwierdza wyjątkowość produktu i tradycyjną metodę oraz sposób jego wytwa-

rzania zgodny ze specyfikacją podaną we wniosku o rejestrację produktu w systemie. Kon-

trolowane są elementy, które zostały określone przez producenta w specyfikacji i które 

odróżniają ten produkt od innych. W przypadku produktów regionalnych (ChOG, ChNP) 

kontroluje się przede wszystkim te elementy specyfikacji, które świadczą o związku pro-

duktu z regionem. Natomiast w przypadku produktów tradycyjnych (GTS) szczególną 

uwagę przykłada się do kontroli tych etapów produkcji, z których wynika szczególny cha-

rakter i szczególne właściwości produktu. Po przeprowadzeniu kontroli określony organ 

kontrolny wydaje świadectwo jakości potwierdzające zgodność procesu produkcji ze spe-

cyfikacją  (wydaje: WIJHARS) lub certyfikat zgodności (wydaje upoważniona jednostka 

certyfikująca).  



Szkoła rolnicza promotorem wiedzy  

o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

               CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

116 

 

W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej kontroli, że produkt rolny lub śro-

dek spożywczy nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji, przeprowadzający kon-

trolę wzywa producenta do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie. Jeśli uchybienia 

nie zostaną usunięte, upoważniona jednostka certyfikująca cofa producentowi certyfikat 

zgodności (informując o tym Głównego Inspektora JHARS oraz ministra właściwego ds. 

rynków rolnych), lub Wojewódzki Inspektor wydaje decyzję zakazującą używania symbolu 

lub nazwy ChNP, ChOG, GTS, zakazującą wprowadzania do obrotu lub nakazującą wyco-

fanie z obrotu. 

 

Kontrola urzędowa jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

 Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych urzędowa kontrola artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestro-

wane Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne lub będących 

Gwarantowaną Tradycyjną Specjalnością oraz współpraca z jednostkami sprawującymi 

taką kontrolę w innych państwach członkowskich UE należy do zadań Inspekcji Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych (IJHARS).  

Kontrola urzędowa zapewnia, że zarejestrowane nazwy są chronione przed wykorzystywa-

niem ich w celach komercyjnych, przed zawłaszczeniem, imitacją lub aluzją oraz wszel-

kimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić w błąd konsumentów co do prawdziwego 

pochodzenia produktu. Kontrola taka ma na celu także sprawdzenie, czy artykuły rolno-

spożywcze są składowane lub transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich 

właściwej jakości handlowej. 

W celu zwalczania nieuczciwych praktyk obowiązują w Polsce odpowiednie przepisy kar-

ne zgodnie z art. 57 i 58 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw 

i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych 

znowelizowana dnia 24 października 2008 r. Przewiduje się karę grzywny, karę ogranicze-

nia wolności, albo karę pozbawienia wolności do lat 2 wobec każdego, kto nie spełniając 

warunków określonych we wniosku o rejestrację wprowadza do obrotu produkty rolne lub 

środki spożywcze oznaczone nazwą lub symbolem ChNP, ChOG lub GTS. W stosunku do 

sprawcy, dla którego popełniane przestępstwo stanowi stałe źródło dochodu albo produkty 

stanowią znaczną wartość, przewiduje się natomiast karę pozbawienia wolności od 6 mie-

sięcy do 5 lat. Zgodnie z art. 58 ww. ustawy, kto bezpodstawnie używa nazwy wpisanej na 

listę „tymczasowej ochrony krajowej” podlega karze ograniczenia wolności albo pozba-

wienia wolności do lat 2. 
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6.2. KORZYŚCI I WSPARCIE DLA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI 

WYSOKIEJ JAKOŚCI. 

Korzyści wynikające z uczestnictwa produktów w mechanizmach jakości 

żywności. 

Podstawową korzyścią w produkcji żywności tradycyjnej jest możliwość jej identyfikacji, 

ochrony i promocji. Taką szansę stwarza umieszczenie produktu tradycyjnego charakteru 

na Liście Produktów Tradycyjnych lub w systemach jakości żywności. 

Funkcjonowanie listy produktów tradycyjnych wiąże się głównie ze zbieraniem 

i rozpowszechnianiem informacji związanych z wytwarzaniem produktów tradycyjnych 

w różnych regionach. Dzięki temu produkty, które często zostały zapomniane są  ponownie 

identyfikowane i promowane. Udostępnienie konsumentom informacji o takich produktach, 

powoduje zwiększenie świadomości o istnieniu wartościowych produktów wytwarzanych 

według starodawnych receptur z wykorzystaniem regionalnych surowców.  

Największe korzyści ujawniają się dopiero w momencie umieszczenia produktów w unij-

nych systemach jakości żywności. Rejestracja produktu tradycyjnego charakteru na po-

ziomie wspólnotowym gwarantuje, że produkt staje się natychmiast rozpoznawalny przez 

konsumentów w całej Unii Europejskiej, dysponujących wysokimi dochodami oraz świa-

domych wysokiej jakości i unikalności danego artykułu. Wyróżnienie produktów jako 

regionalne poświadcza ich najwyższą jakość, bezpieczeństwo zdrowotne, wysoki nakład 

pracy i wytwarzanie zgodnie z  tradycją bez tzw. „ulepszaczy” i składników chemicznych 

jest więc zapewnieniem konsumenta o produkcie i jego niepowtarzalnej wartości. 

Rejestracja nadaje prawo do używania zarejestrowanej nazwy wszystkim producentom, 

którzy stosują się do warunków produkcji, zawartych w specyfikacji. Mogą oni sprzeda-

wać lub reklamować swój produkt pod zarejestrowaną nazwą oraz używać symbolu ChNP, 

ChOG, GTS. 

Zarejestrowane nazwy są chronione przed: 

 wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniem w celach komercyjnych zareje-

strowanej nazwy dla produktów nieobjętych rejestracją, o ile produkty te są porównywalne 

do produktów zarejestrowanych pod tą nazwą lub jeśli stosowanie nazwy pozwala na czer-

panie korzyści z renomy nazwy chronionej; 

 wszelkim nadużywaniem, imitacją lub przywołaniem ich, nawet jeśli wskazane jest 

prawdziwe pochodzenie produktu lub jeśli chroniona nazwa została przetłumaczona lub 

towarzyszy jej określenie takie, jak: „rodzaj”, „typ”, „metoda”, „na sposób”, „imitacja” lub 

inne podobne określenie; 

 wszelkim innym nieprawdziwym lub wprowadzającym w błąd określeniem miejsca 

pochodzenia lub wytwarzania, właściwości lub podstawowych cech produktu, znajdują-

cym się na opakowaniu zewnętrznym lub wewnętrznym, w materiale reklamowym lub  

w dokumentach odnoszących się do danego produktu, jak również stosowaniem opakowań 

mogących stworzyć fałszywe wrażenie co do jego pochodzenia; 
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 wszelkimi innymi praktykami, które mogłyby wprowadzać konsumenta w błąd co do 

rzeczywistego pochodzenia produktu. 

Istnienie mechanizmów ochrony i promocji żywności tradycyjnej zapewnia większą do-

stępność żywności pewnej jakościowo. Produkty regionalne, tradycyjne by uzyskać euro-

pejski status żywności muszą spełniać wymagane normy jakościowe i zdrowotne określone 

w rozporządzeniach unijnych i przepisach krajowych. Są więc gwarancją zdrowotności  

i oryginalności. Żywność tradycyjna często oparta jest na naturalnych surowcach lokal-

nych i regionalnych: na płodach rolnych, mięsie, mleku, rybach, jajach, na runie leśnym 

czy na dziczyźnie, często pochodzących z produkcji ekologicznych lub w niewielkim stop-

niu wspomaganych produktami chemii rolnej.  

Przystąpienie do Unii Europejskiej umożliwiło Polsce przede wszystkim prawną ochronę 

produktów tradycyjnie wytwarzanych, co ma znaczenie dla zachowania lokalnej tożsamości 

i odrębności. Rejestrowanie polskich produktów regionalnych i tradycyjnych na poziomie 

unijnym może przyczynić się do promocji naszego kraju, w tym głównie dziedzictwa kuli-

narnego w krajach UE.  

Chęć konsumpcji oryginalnych wyrobów powoduje zainteresowanie konsumentów tury-

styką do danego regionu, w tym głównie turystyką wiejską i agroturystyką, a więc przy-

czynia się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności danego regionu. Konsument mający 

dostęp do produktu wyższej jakości, zapoznaje się jednocześnie z jego producentem oraz 

środowiskiem naturalnym i kulturowym, w którym wyrób powstał, zatem z tradycją i kul-

turą danego regionu. 

Systemy ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych sprzyjają zróżnico-

waniu działalności na obszarach wiejskich, tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania 

oraz zwiększając dochody producentów rolnych. Ma to głównie szczególne znaczenie dla 

obszarów odległych lub obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, gdyż 

zapobiega wyludnianiu się tych terenów. Sprzyja nie tylko rozwojowi zakładów, producen-

tów i wytwórców żywności na obszarach wiejskich ale również przyczynia się do rozpo-

czynania działalności przez nowe podmioty. 

Producent wyrobów tradycyjnych, ze względu na charakter produktów, niedużą skalę wy-

twarzania, użycie naturalnych składników oraz przestrzeganie historycznych metod wytwa-

rzania, może uzyskać wyższą cenę w stosunku do podobnych wyrobów przemysłowych. 

Konsument otrzymuje w zamian produkt wyjątkowy, zdrowy i niepowtarzalny w smaku. 

Dostępność informacji na temat tradycyjnych produktów pośrednio wpływa na zwiększe-

nie popytu na takie wyroby. Ich niepowtarzalność umożliwia konkurencję z tańszymi pro-

duktami wytwarzanymi na masową skalę, która byłaby niemożliwa gdyby oparta została 

na rywalizacji cenowej i jednorodnym produkcie, a nie na tradycyjnym sposobie wytwa-

rzania.  

Wytwórcy produktów tradycyjnych mogą starać się o udzielenie odstępstw od obowiązują-

cych i prawnie uregulowanych wymogów produkcyjnych: weterynaryjnych, higienicznych 



Szkoła rolnicza promotorem wiedzy  

o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

               CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

119 

 

lub sanitarnych. Odstępstwa te muszą wynikać ze stosowania przez producentów nie-

zmiennych, tradycyjnych metod wytwarzania. Udzielenie tego typu odstępstw nie może 

wpływać negatywnie na jakość zdrowotną produktu. 

Zezwolenie Komisji Europejskiej na produkcję żywności tradycyjnej z pominięciem nie-

których unijnych uregulowań określane jest terminem derogacji. W Polsce możliwość za-

stosowania derogacji daje wprowadzenie produktu na Listę Produktów Tradycyjnych. 

Programy wsparcia finansowego 

Producenci i grupy producentów uczestniczący w unijnych i krajowych systemach jakości 

żywności mogą otrzymać wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007 – 2013. Działania przewidują między innymi zwrot kosztów kontroli, po których 

uzyskuje się certyfikaty potwierdzające produkcję zgodnie ze specyfikacją czy też refun-

dacje kosztów promocji i reklamy. 

Przepisy prawne regulujące programy wsparcia PROW 2007 – 2013 dla produktów 

uczestniczących w systemach jakości żywności: 

 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  

Obszarów Wiejskich (EFRROW). 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawia-

jące szczegółowe zasady stosowania w/w rozporządzenia Rady. 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia-

łem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-

skich (Dz.U. 2007 nr 64 poz. 427 z póź. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy  

finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości  

żywności„ (Dz.U. 2008 nr 20 poz. 119 z póź. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009 roku  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy  

finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 2009 nr 99 

poz. 830 z póź. zm.). 

 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r.  

w sprawie udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację 

nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 9, poz. 51). 
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Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności - działanie 132 PROW 2007 - 2013 

Celem działania jest: 

 Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi; 

 Zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości; 

 Wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości. 

Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a  instytucją wdraża-

jącą i agencją płatniczą – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

O pomoc może ubiegać się producent rolny (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), wpisany do ewidencji producentów 

rolnych prowadzonej przez ARiMR, który nie został wykluczony z ubiegania się o pomoc 

na podstawie przepisów Unii Europejskiej i krajowych oraz wytwarza produkty przezna-

czone do spożycia przez ludzi w ramach wspólnotowych lub krajowych systemów jakości 

żywności.  

Wspólnotowe systemy  jakości żywności kwalifikujące się do pomocy: 

1. System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych 

(ChNP, ChOG) w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006; 

2. System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności (GTS) w rozumieniu rozporzą-

dzenia Rady (WE) nr 509/2006; 

3. „Rolnictwo ekologiczne” w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.  

Krajowe systemy jakości żywności kwalifikujące się do pomocy: 

1. Integrowana produkcja (IP) w rozumieniu ustawy o ochronie roślin z dnia 18.12.2003 r.; 

2. System „Jakość Tradycja” (od 11.12.2009 r.). 

Maksymalna wysokość pomocy uzależniona jest od tego, w którym systemie jakości rolnik 

uczestniczy. Poniżej przedstawione zostały roczne stawki, o które rolnik może się ubiegać 

przez pięć kolejnych lat:  

 3200 zł – w systemach Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności oraz Chronionych 

Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych. 

 996 zł  – w systemie Produkcji ekologicznej.  

 2750 zł – w systemie Integrowanej Produkcji (w tym do 750 zł koszty składki na rzecz 

grupy producentów oraz zakupu publikacji na temat IP i zakupu pułapek feromonowych  

i lepowych).  

 1470 zł  – w systemie „Jakość Tradycja”.  

Można jednocześnie ubiegać się (na osobnych wnioskach) o pomoc, a potem o płatność,  

z tytułu uczestniczenia w różnych systemach jakości żywności albo w związku  

z wytwarzaniem różnych produktów posiadających Gwarantowaną Tradycyjną Specjal-

ność, Chronioną Nazwę Pochodzenia lub Chronione Oznaczenie Geograficzne. Producent 

rolny otrzymuje wsparcie na podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych i udokumen-

towanych.  Roczna suma wsparcia nie może być wyższa niż równowartość 3000 euro na 
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gospodarstwo. Do naliczanej płatności NIE jest wliczany zapłacony podatek od towarów  

i usług (VAT).  

Pomoc obejmuje zwrot kosztów: 

1. Uzyskanych w ramach kontroli następujących certyfikatów:  

 certyfikat zgodności lub świadectwo jakości handlowej produktów wytwarzanych 

w ramach systemów Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń 

Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności;  

 certyfikat, dotyczący produkcji ekologicznej; 

 certyfikaty potwierdzające stosowanie integrowanej produkcji;  

 certyfikat zgodności potwierdzający, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze 

specyfikacją i standardami systemu "Jakość Tradycja".  

2. Składek poniesionych na rzecz grupy producentów
32

. 

3. Zakupu specjalistycznych publikacji na temat prowadzenia produkcji integrowanej oraz 

zakupu pułapek feromonowych i lepowych (dotyczy tylko systemu IP). 

Wnioski dotyczące CHNP-ChOG i GTS (o pomoc i o płatność) składa się osobno dla każ-

dego produktu. Wnioski dotyczące Rolnictwa Ekologicznego, Integrowanej Produkcji  

i systemu "Jakość Tradycja" (o pomoc i o płatność) składa się łącznie dla wszystkich pro-

duktów. Wnioski składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. 

Działania informacyjne i promocyjne – działanie 133 PROW 2007 - 2013 

Celem działania jest: 

 zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze objęte mechanizmami jakości 

żywności, 

 pogłębienie wiedzy konsumentów o mechanizmach jakości żywności  i zaletach pro-

duktów objętych mechanizmami jakości żywności, 

 wsparcie grup producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w syste-

mach jakości żywności. 

Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, instytucją wdrażającą 

Agencja Rynku Rolnego, a agencją płatniczą – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. 

O pomoc może ubiegać się grupa producentów oznaczająca organizację, mającą dowolną 

formę prawną, rozumiana jako organizacja producentów lub przetwórców, aktywnie 

uczestniczących w mechanizmie jakości i skupionych wokół produktu rolnego, środka 

spożywczego lub sposobu produkcji: 

 która została wpisana do centralnego rejestru przedsiębiorców
33

,  

                                                 
32

 Zgodnie z załącznikami 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 

działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności". 
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 której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym syste-

mie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnio-

sków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”; 

 której członkowie wytwarzają lub –jeżeli grupa producentów ma formę spółdzielni  

w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego – która wytwarza lub której człon-

kowie wytwarzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wprowadzenia 

na rynek, produkty wspólnotowych i krajowych systemów jakości żywności. 

Wspólnotowe systemy  jakości żywności kwalifikujące się do pomocy: 

1. System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych 

(ChNP, ChOG) w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006; 

2. System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności (GTS) w rozumieniu rozporządze-

nia Rady (WE) nr 509/2006; 

3. „Rolnictwo ekologiczne” w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.  

Krajowe systemy jakości żywności kwalifikujące się do pomocy: 

1. Integrowana produkcja (IP) w rozumieniu ustawy o ochronie roślin z dnia 18.12.2003 r. ; 

2. System „Jakość Tradycja” (od 11.12.2009 r.). 

Pomoc jest przyznawana na przedsięwzięcia, które są realizowane przez okres nie dłuższy 

niż 2 lata od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Rea-

lizowana operacja nie może być dofinansowana z innych środków określonych 

w rozporządzeniu, w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych dla produktów rol-

nych, rynku owoców i warzyw, itp. 

Pomoc przyznaje się w formie refundacji 70 % kosztów kwalifikowanych netto tj.: 

1) reklamy w telewizji, radio, prasie lub innych mediach, 

2) promocji w punktach sprzedaży, 

3) przygotowania stoisk i materiałów reklamowych, 

4) udziału w pokazach, wystawach i targach, 

5) organizacji szkoleń i konferencji, 

6) prowadzenia serwisu internetowego, 

7) najmu powierzchni reklamowej, 

8) publikacji broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów reklamowych, 

9) wynagrodzenia dostawcy towarów lub usług, niezbędnych do realizacji operacji, 

10) zakupu rzeczowych aktywów obrotowych, 

11) najmu środków trwałych albo amortyzacji zakupionych środków trwałych, w przy-

padku gdy zakup jest bardziej opłacalny lub najem jest niemożliwy, 

12) w przypadku realizacji operacji poza siedziba grupy producentów: 

                                                                                                                                                      
33

 zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków 

rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702). 
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a) podróży samolotem, koleją lub innym publicznym środkiem transportu, 

b) podróży samochodem,  

c) zakwaterowania, 

d) pobytu w miejscu realizacji operacji, w tym wyżywienia, przejazdów, połączeń 

telefonicznych. 

W ramach działań informacyjnych i promocyjnych można informować o: 

- specyficznych cechach produktów, 

-  jakości produktów, 

- specyficznych metodach produkcji, 

- wysokich wymogach dotyczących dobrostanu zwierząt, poszanowania środowiska, itp. 

W działaniach tych nie można promować marek handlowych. 

Wniosek o przyznanie pomocy przyjmuje centrala Agencji Rynku Rolnego w ogłoszonych 

terminach. 

Krajowe wsparcie finansowe na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń 

geograficznych pierwotnych produktów rolnych. 

O pomoc finansową mogą ubiegać się beneficjenci spełniający kryterium małego  

i średniego przedsiębiorstwa, którzy uzyskali decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

o spełnianiu wymagań dotyczących rejestracji nazw pochodzenia lub oznaczenia geogra-

ficznego pierwotnego produktu rolnego lub nazwy specyficznego charakteru pierwotnego 

produktu rolnego.  

Wsparcie w ramach działania może być udzielone na przygotowanie informacji dotyczą-

cych: 

1) tradycyjnego charakteru, pochodzenia i historii produktu lub 

2) związku produktu z regionem pochodzenia, w szczególności wytyczenia obszaru geo-

graficznego, badań laboratoryjnych, badań poziomu rozpoznawalności i renomy produktu, 

lub 

3) metody produkcji oraz opisu produktu, lub 

4) oznakowania produktu, lub  

5) dowodu pochodzenia. 

Informacje te są niezbędne do opracowania wniosku o rejestrację, a ich przygotowanie 

wymaga wiedzy specjalistycznej. Usługi te muszą być wykonane przez podmioty trzecie, 

niezaangażowane i niezależne od producentów. Wykonanie usługi muszą zostać udoku-

mentowane przez podmioty wnioskujące o pomoc za pomocą dokumentów księgowych. 

Ponadto pomoc przyznawana jest tylko i wyłącznie w przypadku, gdy informacje wykona-

ne przez takich usługodawców zostaną w sposób rzeczywisty i rzetelny wykorzystane do 

przegotowania wniosku o rejestrację. Ponadto wniosek o rejestrację musi uzyskać wstępną 

akceptację na poziomie krajowym i zostać przekazany do Komisji Europejskiej. 
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Pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację jest udzielana w wysokości ponie-

sionych wydatków, nie wyższej jednak niż 15 000 zł. Pomoc jest przyznawana w drodze 

decyzji administracyjnej przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Wsparcie instytucjonalne 

Za koordynację działań i realizację celów związanych z rozwojem, identyfikacją 

i promocją produktów tradycyjnych i regionalnych jest odpowiedzialne Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  MRiRW prowadzi system rejestracji produktów o określonym 

pochodzeniu geograficznym i specyficznej, tradycyjnej jakości oraz przyjmuje, prowadzi 

ocenę i przekazuje wnioski o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz 

gwarantowanych tradycyjnych specjalności do Komisji Europejskiej. Do zadań MRiRW 

należy prowadzenie i uaktualnianie Listy Produktów Tradycyjnych oraz jej publikowanie 

na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na stronie internetowej 

www.minrol.gov.pl znajdują się także materiały informacyjne dotyczące tematyki produk-

tów regionalnych i tradycyjnych.  

Agencja Rynku Rolnego jest instytucją wdrażającą działanie służące wsparciu grup pro-

ducentów produktów regionalnych i tradycyjnych: „Działania informacyjne i promocyjne” 

w ramach PROW 2007-2013. ARR prowadzi również kampanie promocyjno-informacyjne 

dotyczące żywności wysokiej jakości. 

Polska Izba Produktu Regionalnego i  Lokalnego powstała w 2004 roku. Jest organiza-

cją zrzeszającą producentów tradycyjnej, lokalnej i regionalnej żywności oraz instytucje 

 i podmioty wspierające budowę rynku tradycyjnej żywności w Polsce. Misją Izby jest 

edukacja producentów żywności, przetwórców, instytucji kontrolnych, samorządów oraz 

konsumentów na temat społecznej i ekonomicznej roli produktów tradycyjnych 

i regionalnych. Izba podejmuje działania w kierunku kreowania polityki wspierania rozwo-

ju produktów regionalnych i lokalnych, promowania tych produktów oraz inicjowania 

działań na rzecz zapewnienia wyższej jakości produktów dostępnych na rynku. Jest inicja-

torem wielu przedsięwzięć promujących produkty tradycyjne i regionalne Polski. 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego stworzyła krajowy system jakości żywno-

ści dla produktów tradycyjnych. Jest to znak „Jakość Tradycja” zarejestrowany w Urzędzie 

Patentowym z numerem Z-307821 i chroniony zgodnie z prawem własności przemysłowej 

jako znak wspólny gwarancyjny.  

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z Oddziałami w Krakowie, Poznaniu 

i Radomiu, podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się działalnością 

promocyjną  i informacyjną z zakresu tematyki produktów regionalnych i tradycyjnych 

i rolnictwa ekologicznego oraz wsparciem merytorycznym doradców jednostek doradztwa 

rolniczego i nauczycieli szkół ponadpodstawowych sektora rolno-spożywczego. CDR Od-

dział w Krakowie redaguje tematyczny wortal edukacyjny poświęcony tematyce żywności 

wysokiej jakości www.produktyregionalne.edu.pl. 
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Urzędy Marszałkowskie prowadzą politykę promocyjną i informacyjną dotyczącą pro-

duktów regionalnych i tradycyjnych dysponując m.in. środkami przewidzianymi 

w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) na lata 2007-2013. 

Do zadań marszałków województw należy: 

 przyjmowanie i ocena wniosków o wpis produktu na listę produktów tradycyjnych. 

Pozytywnie zweryfikowane wnioski przesyłane są do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, 

 promocja i rozpowszechnianie informacji na terenie właściwego danemu Marszałkowi 

województwa o znajdujących się na Liście Produktów Tradycyjnych produktach oraz 

możliwościach i  warunkach wpisu . 

Wpisanie na Listę Produktów Tradycyjnych wyrobów pochodzących z konkretnych woje-

wództw stwarza marszałkom województw możliwość nowej formy działań służących 

promocji województwa. Rodzaj działań informacyjnych i promocyjnych, ich zasięg oraz 

formy realizacji zależą od decyzji poszczególnych marszałków. Na stronach internetowych 

poszczególnych urzędów marszałkowskich pojawiają się informacje o realizowanych dzia-

łaniach promocyjno-informacyjnych, do których często zapraszani są producenci w celu 

prezentacji produktów regionalnych i tradycyjnych.  

Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa. Oddziały regionalne ARiMR 

wdrażają działanie służące wsparciu producentów produktów regionalnych i tradycyjnych 

- „Uczestnictwo rolników  w systemach jakości żywności” w ramach PROW 2007-2013 

oraz wspierają przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pier-

wotnych produktów rolnych. 

Ośrodki Doradztwa Rolniczego podlegają właściwemu terytorialnie Marszałkowi Woje-

wództwa. W ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego prowadzą szkolenia dla rolni-

ków i innych mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie promocji produktów regional-

nych i lokalnych. Odpowiedni specjaliści udzielają rolnikom wsparcia w wypełnianiu 

wniosków o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych lub rejestrujących produkty 

w unijnych systemach jakości żywności. 

Lokalne Grupy Działania (LGD) to organizacje pozarządowe funkcjonujące przy wspar-

ciu programu Unii Europejskiej – LEADER.  Swoim działaniem obejmują obszar jednej 

lub kilku gmin realizując wspólnie przez mieszkańców Lokalne Strategie Rozwoju (LSR). 

W okresie programowania 2007 – 2013 LGD dysponują środkami dla podmiotów indywi-

dualnych i zbiorowych na realizację zadań zgodnych z zatwierdzoną  Lokalną Strategią 

Rozwoju. W większości LSR zapisano działania związane z rozwojem lokalnego rynku 

produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych. 
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6.3. ZASADY SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRODUKTÓW ROLNO-

SPOŻYWCZYCH. 

Żywność tradycyjna, regionalna i lokalna produkowana w niewielkich gospodarstwach 

rolnych, na bazie surowców, które od wieków ukształtowały się w określonych siedliskach 

i regionach stanowi alternatywę dla żywności produkowanej w sposób przemysłowy. 

Masowa produkcja w wielkich koncernach rzadko gwarantuje zdrową i pełnowartościową 

żywność. Często smak takich produktów zostaje opracowywany w laboratoriach a używa-

ne „dodatki” powodują by był on jak najbardziej zgodny z naturalnym. Niektóre produkty 

powstają  ze składników, które muszą przebyć długą drogę z różnych regionów aby móc 

być razem przetworzone. Duża ilość różnorodnych opakowań kryjących te same produkty 

nie ułatwia wyboru pewnej jakościowo żywności. Anonimowość produktów w supermar-

ketach sprawia, że coraz więcej konsumentów poszukuje dostawców na wsi.  

Szansą przeciwstawienia się ekspansji żywności przemysłowej jest oferta niewielkich go-

spodarstw, gdzie produkuje się naturalną żywność lokalną, ekologiczną bez udziału środ-

ków chemicznych, żywność tradycyjną według historycznych sprawdzonych receptur 

i z wykorzystaniem regionalnych surowców. Sprzedaż produktów bezpośrednio przez pro-

ducentów rolnych to szeroki potencjał dla dostępności żywności wysokojakościowej, natu-

ralnej i identyfikowalnej. Ponadto systemy jakości i ochrony produktów tradycyjnych, 

regionalnych i lokalnych wzmacniają zainteresowanie rodzimymi produktami i w ten spo-

sób tworzy się rynek na poziomie lokalnym i regionalnym. 

Sprzedaż przez rolników własnych produktów prosto z gospodarstwa, na targach czy do 

okolicznych sklepów jest szansą na uzyskanie dodatkowego źródła dochodu. Rozwój tego 

typu drobnego handlu stwarza rolnikom łatwiejszy zbyt produktów rolnych oraz, poprzez 

skrócenie łańcucha pośredników i obniżenie kosztów transportu, możliwość osiągnięcia 

korzystniejszej ceny. Konsument natomiast ma lepsze możliwości zaopatrzenia się 

w produkty lokalne, nieprzetworzone przemysłowo, świeże, często charakteryzujące się 

specyficznymi właściwościami związanymi z lokalnymi czynnikami przyrodniczymi 

i ludzkimi. Kupując żywność bezpośrednio od rolników wspierana jest regionalna, trady-

cyjna produkcja rolna i spożywcza.  

Produkcja i sprzedaż żywnościowych produktów lokalnych bezpośrednio z gospodarstwa 

wiąże się jednak z przestrzeganiem wielu obowiązków w zakresie wymagań weterynaryj-

nych, sanitarno-higienicznych, prawa gospodarczego i podatkowego, bezpieczeństwa żyw-

ności i innych. Liczba i zakres aktów prawnych regulujących kwestie sprzedaży bezpo-

średniej powoduje wiele wątpliwości wśród rolników produkujących i sprzedających pro-

dukty żywnościowe na małą skalę. Wątpliwości pojawiają się głównie w zakresie zagad-

nień dotyczących wytwarzania i sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych.  
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Uwarunkowania prawne sprzedaży bezpośredniej 

Sprzedaż produktów regionalnych i tradycyjnych może odbywać się w ramach: sprzedaży 

bezpośredniej oraz sprzedaży marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Konieczne jest zawia-

domienie o rozpoczęciu sprzedaży właściwego powiatowego lekarza weterynarii lub pań-

stwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Wytwarzanie i sprzedaż bezpośrednia produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie 

nieprzetworzonym, pochodzących z własnych upraw lub hodowli i chowu, nie podlega 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast wyrób i sprzedaż produktów roślin-

nych lub zwierzęcych w stanie przetworzonym jest działalnością gospodarczą, z której 

dochód może korzystać ze zwolnienia od podatku, przy spełnieniu warunków określonych 

w art. 21 ust. 1 pkt. 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Każda działalność odpowiadająca definicji działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tzn. wykonywana w celach 

zarobkowych w sposób zorganizowany i ciągły, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru 

przedsiębiorców. Art. 3 ww. ustawy zwalnia z tego obowiązku działalność wytwórczą 

w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt ogrodnictwa, wa-

rzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników 

pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych 

usług związanych z pobytem turystów. 

Przepisy prawne dotyczące możliwości sprzedaży bezpośredniej oraz marginalnej i lokal-

nej i ograniczonej funkcjonują w oparciu o dwa kluczowe rozporządzenia UE:  

- Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesie-

niu do żywności pochodzenia zwierzęcego. 

- Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.  

Na ich podstawie  wydano w Polsce rozporządzenia wykonawcze, które umożliwiają ma-

łym zakładom na niewielką skalę tak zwaną produkcję marginalną, ograniczoną i lokalną  

oraz  handel produktami pochodzenia zwierzęcego, natomiast rolnikom sprzedaż bezpo-

średnią artykułów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.  

Działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MOL) 

Krajowe rozporządzenie wykonawcze: 

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010  r. w sprawie 

szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. 

U. 2010 r., Nr 113, poz. 753). 

Rozporządzenie określa zakres i obszar produkcji, a także wielkość dostaw produktów 

pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem 



Szkoła rolnicza promotorem wiedzy  

o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

               CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

128 

 

dla konsumenta końcowego oraz wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione  

przy prowadzeniu działalności MOL. 

W ramach MOL rolnicy i mali przedsiębiorcy mogą produkować i bezpośrednio sprzeda-

wać konsumentom lub lokalnym sklepom i restauracjom, wytwarzane przez siebie mięso  

i wyroby z niego uzyskane albo produkty mleczne.  

W ramach tego rodzaju działalności można prowadzić:  

- produkcję produktów mlecznych,  

- produkcję obrobionych lub przetworzonych produktów rybołówstwa,  

- produkcję surowych wyrobów mięsnych, mięsa mielonego, produktów mięsnych, 

-  rozbiór mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, z drobiu 

lub zajęczaków, zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warun-

kach fermowych.  

Zgodnie z nowymi przepisami w ramach działalności MOL zniesiony został limit w odnie-

sieniu do produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w miejscu produkcji 

konsumentowi końcowemu. Limitowane są jedynie dostawy do innych zakładów prowa-

dzących handel detaliczny (w tym należących do tego samego podmiotu) z przeznacze-

niem dla konsumenta końcowego. 

Graniczne wielkości dostaw: 

1) 1 tona tygodniowo – w przypadku świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baranie-

go, koziego, końskiego lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych 

lub mięsa mielonego, 

2) 0,5 tony tygodniowo – w przypadku świeżego mięsa drobiowego lub zajęczaków lub 

produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego, 

3) 1,5 tony tygodniowo – w przypadku produktów mięsnych, 

4) 0,5 tony miesięcznie – w przypadku świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych  

w warunkach fermowych lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mię-

snych lub mięsa mielonego,  

5) 0,5 tony miesięcznie – w przypadku świeżego mięsa zwierząt łownych odstrzelonych 

zgodnie z przepisami prawa łowieckiego lub produkowanych z tego mięsa surowych 

wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego, 

6) 0,15 tony tygodniowo – w przypadku produktów rybołówstwa, 

7) 0,3 tony tygodniowo – w  przypadku produktów mlecznych. 

Świeże mięso przeznaczone do rozbioru lub produkcji surowych wyrobów mięsnych po-

winno być pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni, w szczególności wołowe, 

wieprzowe, baranie, kozie oraz końskie. W pozostałych przypadkach rozporządzenie do-

puszcza ubój w gospodarstwie, jednak po spełnieniu wymogów stawianych  

w rozporządzeniach WE nr 852/2004, 853/2004 i 854/2004 w stosownych zakresach. 
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Miejsca produkcji lub miejsca sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego, oraz zakła-

dy prowadzące handel detaliczny przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, do których 

następuje dostawa, znajdują się na obszarze jednego województwa lub na obszarze są-

siadujących z tym województwem powiatów położonych na obszarach innych woje-

wództw. 

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego 

Krajowe rozporządzenie wykonawcze: 

- Rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy 

produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośred-

niej (Dz. U. 2007 r., Nr 5, poz. 38).  

Rozporządzenie określa wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy pro-

dukcji i przez produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośred-

niej, wielkość, zakres i obszar produkcji produktów oraz wymagania weterynaryjne dla 

miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej. 

Sprzedażą bezpośrednią mogą być objęte wyłącznie produkty własne, wyprodukowane 

przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwie-

rzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. W ramach tej formy sprzedaży dys-

trybucją mogą być objęte niewielkie ilości nieprzetworzonych produktów pochodzenia 

zwierzęcego.  

Wielkość produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży 

bezpośredniej wynosi: 

1) do 50 sztuk tygodniowo - dla tuszek indyków lub gęsi; 

2) do 200 sztuk tygodniowo - dla tuszek innych gatunków drobiu, niż wymienione w pkt 1; 

3) do 100 sztuk tygodniowo - dla tuszek zajęczaków; 

4) do 1.000 litrów tygodniowo - dla mleka surowego; 

5) do 500 litrów tygodniowo - dla surowej śmietany; 

6) od 350 do 2.450 sztuk tygodniowo - dla jaj konsumpcyjnych. 

Sprzedaż nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego konsumentowi końco-

wemu może odbywać się w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znaj-

dujących się na terenie gospodarstw rolnych, na targowiskach lub do zakładów prowadzą-

cych handel detaliczny, również  ze statków, z wyłączeniem statków zamrażalni  

i statków przetwórni – w przypadku produktów rybackich. Sprzedaży bezpośredniej pro-

duktów pochodzenia zwierzęcego można dokonywać ze specjalistycznych środków trans-

portu. 

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego może być prowadzona na 

obszarze województwa, na obszarze którego jest prowadzona produkcja, lub na ob-

szarze sąsiadujących z nim województw.   
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Wymogi formalne 

Produkcja i sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego w formie działalności margi-

nalnej, lokalnej i ograniczonej oraz sprzedaży bezpośredniej wymaga rejestracji zakładu 

u właściwego powiatowego lekarza weterynarii po uprzednim zatwierdzeniu projektu 

technologicznego zakładu. 

Projekt technologiczny zakładu należy opracować zgodnie z wymaganiami Rozporządze-

nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona dzia-

łalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego z póź. zm. (Dz. U. 2007 r., 

Nr 204, poz. 1477), a następnie przesłać wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie powiato-

wemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na planowane miejsce prowadze-

nia działalności. Ponadto, należy pisemnie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii  

o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które 

mają być produkowane w takim zakładzie. Po uzyskaniu decyzji administracyjnej zatwier-

dzającej projekt technologiczny i zakończeniu inwestycji należy złożyć do właściwego 

powiatowego lekarza weterynarii w formie pisemnej wniosek o wpis do rejestru zakładów. 

Rozpoczęcie prowadzenia działalności jest możliwe dopiero po uzyskaniu od powiatowego 

lekarza weterynarii decyzji nadania zakładowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. 

Sprzedaż bezpośrednia produktów innych niż zwierzęce 

Krajowe rozporządzenie wykonawcze: 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bez-

pośrednich środków spożywczych (Dz. U. 2007 r., Nr 112, poz.774).  

 

Rozporządzenie określa zakres działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich 

środków spożywczych, w tym wielkość i obszar dostaw bezpośrednich oraz wymagania 

higieniczne dla działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich żywności.  

W ramach tej formy sprzedaży dystrybucja dotyczy dostaw bezpośrednich, które mogą 

obejmować produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, takie jak:  

 zboża,  

 owoce,  

 warzywa,  

 zioła,  

 grzyby uprawne,  

 produkty uprawne pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producen-

tów produkcji pierwotnej, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej  

oraz  

 pozostałe surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa  

leśnego. 

Do asortymentu zalicza się również kiszoną i suszona formę wyrobionych produktów. 
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Dostawy bezpośrednie środków spożywczych są realizowane bezpośrednio przez produ-

centów produkcji pierwotnej, którzy dostarczają małe ilości środków spożywczych do 

konsumentów finalnych lub do zakładów detalicznych zaopatrujących konsumentów final-

nych. 

Wielkości obrotu w ramach dostaw bezpośrednich nie mogą przekraczać:  

1) wielkości plonów, w skali roku, poszczególnych surowców uzyskanych przez produ-

centów produkcji pierwotnej z gospodarstw rolnych, których są oni właścicielami lub 

użytkownikami na podstawie innych niż własność tytułów prawnych użytkowania 

gruntów rolnych; 

2) ilości surowców pochodzących z dokonywanych osobiści zbiorów ziół i runa leśnego 

osoby dostarczającej środki spożywcze w ramach dostaw bezpośrednich. 

W ramach dostaw bezpośrednich dopuszcza się stosowanie takich czynności jak: mycie 

warzyw, usuwanie liści, suszenie zbóż, zabijanie, wykrawanie, patroszenie, usuwanie 

płetw, schładzanie i pakowanie ryb. Natomiast takie czynności jak na przykład: obieranie 

ziemniaków, krojenie marchewek, pakowanie sałaty w woreczki, stosowanie gazów kon-

serwujących – nie mogą być zaliczone do czynności wykonywanych w ramach produkcji 

pierwotnej ani za operacje związane z produkcją pierwotną. 

Działalność w ramach dostaw bezpośrednich może być prowadzona na terenie wojewódz-

twa, w którym prowadzona jest produkcja pierwotna lub na terenie województw przyle-

głych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi działalność w ramach dostaw 

bezpośrednich wymaga rejestracji. Producent zobowiązany jest co najmniej na 30 dni 

przed dniem rozpoczęcia prowadzenia tej działalności złożyć do właściwego ze względu 

na miejsce prowadzenia działalności państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

wniosek o wpis do rejestru zakładów. 
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7. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA  

2007-2013 WSPARCIEM DLA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

Klaudiusz Markiewski 

Zmiany Klimatyczne 
  

Wiele się słyszy ostatnio o zmianach klimatu. „Efekt cieplarniany”, „globalne ocieplenie” 

to pojęcia, które raz za razem pojawiają się w mediach. Jakie są jednak przyczyny wyżej 

wymienionych zmian? Dlaczego właśnie teraz następuje ich eskalacja? Czy w przyszłości 

klimat nadal będzie się zmieniał, a jeśli tak, to co konkretnie się wydarzy? 

Co to jest klimat? 

Żeby zająć się bliżej tymi, dotyczącymi zmian klimatycznych kwestiami, musimy najpierw 

odpowiedzieć na  pytanie, co to jest klimat. Każdy z nas  słyszał kiedyś wyrażenia: „ciepły 

klimat”, „surowy klimat”, „deszczowy klimat”, itp. Co one oznaczają? Czy nie wystarczy 

po prostu powiedzieć, że „jest ciepło” albo, że „pada deszcz”? Okazuje się, że nie. Deszcz 

może przecież padać przez pół godziny, może też jednak padać przez pół roku. Podobnie 

temperatura może utrzymywać się na określonym poziomie przez dłuższy albo krótszy 

okres czasu. Klimat to, mówiąc najprościej, „przeciętna pogoda”, występująca na danym 

obszarze. Wiedząc, jaki jest klimat określonego miejsca, możemy z dużym prawdopodo-

bieństwem przewidzieć, jakie warunki atmosferyczne tam wystąpią. Nie znaczy to oczywi-

ście, że nasze przewidywania będą w stu procentach trafne. Wietrzny klimat nie wyklucza 

przecież bezwietrznej pogody, a dni bez opadów trafiają się nawet w rejonie wulkanu 

Waialeale na Hawajach, gdzie deszcz pada przez ok. 350 dni w roku. 

Klimat a pogoda 

Czy można zatem powiedzieć, że choć pogoda się zmienia, klimat pozostaje zawsze ten 

sam? I tak, i nie. Niewątpliwie, w porównaniu z pogodą klimat charakteryzuje się znaczną 

stałością. Podczas gdy pogoda zmienia się z dnia na dzień i z minuty na minutę, klimat 

potrzebuje minimum kilku dziesięcioleci, by się zmienić, znaczne zmiany zachodzą zaś na 

przestrzeni tysięcy i milionów lat. Na przykład 20 tysięcy lat temu na Ziemi panowały 

zupełnie inne warunki, a większość obszaru północnej Europy pokrywał gruby na trzy 

kilometry lądolód. Biorąc pod uwagę to powolne, stopniowe przeobrażanie się klimatu, 

Światowa Organizacja Meteorologiczna (World Meteorological Organization – WMO) 

przyjęła, że podstawową jednostką obserwacyjną, używaną do badania klimatu będzie 

okres 30 lat. System klimatyczny to wysoce złożony system, którego głównymi kompo-

nentami są: atmosfera, hydrosfera, kriosfera, powierzchnia lądów i biosfera oraz interakcje 

między nimi. Klimat ewoluuje na przestrzeni dziejów na skutek swojej własnej wewnętrz-

nej dynamiki oraz pod wpływem czynników zewnętrznych w rodzaju erupcji wulkanów, 

zmian w nasłonecznieniu i efektów działalności człowieka, takich jak zmiany w składzie 

atmosfery bądź w sposobie użytkowania gruntów (www.greenfacts.org). 
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Zmienianie się klimatu nie jest niczym nowym, nowością jest jednak fakt, że obecnie, po 

raz pierwszy w dziejach, klimat zmienia się pod wpływem działalności człowieka. Jest tak 

od czasów mającej miejsce w połowie XVIII wieku Rewolucji Przemysłowej, kiedy to 

nastąpił intensywny rozwój przemysłu. Masowe wykorzystanie paliw kopalnych, takich 

jak węgiel, ropa czy gaz, oznaczało wzrost emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. I tak 

na przykład, stężenie dwutlenku węgla (CO2) w atmosferze wzrosło od roku 1750 o 31%, 

a stężenie metanu (CH4) aż o 151%! 

Efekt cieplarniany 

Zmiany te nie pozostają rzecz jasna bez wpływu na efekt cieplarniany – naturalne zjawisko 

polegające na zatrzymywaniu przez obecne w atmosferze gazy cieplarniane części energii, 

która wcześniej dotarła do Ziemi w postaci promieniowania słonecznego. Im więcej gazów 

cieplarnianych w atmosferze, tym więcej tej energii – czyli wypromieniowywanego przez 

Ziemię ciepła. Rezultatem jest wzrost temperatur na całej planecie, „globalne ocieplenie”, o 

którym tyle się mówi. W XX wieku przeciętna temperatura na Ziemi wzrosła o 0.6 stopnia 

C. Może się nam wydawać, że to niewiele, warto jednak pamiętać, że nawet drobne zmiany 

klimatyczne mają nieraz bardzo poważne skutki. Wspominane już wielkie zlodowacenie 

sprzed 20 tysięcy lat zostało spowodowane ochłodzeniem się klimatu tylko o 3 stopnie C!  

Współczesne zmiany klimatyczne są więc „zasługą” człowieka. Ich inną cechą charaktery-

styczną jest wyjątkowo szybkie tempo, w jakim następują. Na przykład wzrost średnich 

temperatur na półkuli północnej był w minionym stuleciu prawdopodobnie większy, niż 

kiedykolwiek przez ostatnich tysiąc lat, zaś o tym, że powierzchnia lodowców od 5000 lat 

nie była tak mała jak obecnie, świadczy wyłonienie się z topniejącego w Alpach lodu 

zmumifikowanych zwłok z epoki kamiennej. Topnienie lodowców to zresztą dobry przy-

kład ukazujący, jak jedne zmiany klimatyczne generują inne. Lodowce topnieją, ponieważ 

klimat się ociepla, ich topnienie sprawia zaś, że przybywa wody w morzach i oceanach. W 

XX wieku poziom wody podniósł się o 10-20 centymetrów. 

Co nas czeka w przyszłości? 

Klimat zmienia się, więc jest coraz cieplej, występuje też coraz więcej anomalii pogodo-

wych. Niektórzy uważają, że potężne huragany o niszczycielskiej sile są następstwem zmian 

klimatycznych. Uczeni przewidują zresztą, że jeśli nic nie zahamuje postępu obecnych 

zmian, pogodowe ekstrema - skrajnie wysokie temperatury, fale upałów, rekordowe opady 

atmosferyczne, a także susze, powodzie i lawiny - będą się zdarzały coraz częściej. Mniej 

lub bardziej dramatyczne przejawy zachodzących zmian oddziałują na życie ludzi, zwierząt 

i roślin. Mają wpływ na zdrowie człowieka - za sprawą ocieplenia klimatu poszerza się 

obszar występowania takich chorób tropikalnych, jak malaria czy denga. Skutki zmian od-

czuwa także gospodarka, jak bowiem ocenia Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu, 

wzrost temperatury o 2,5 stopnia spowoduje spadek PKB (Produktu Krajowego Brutto) o 

1,5-2%. Zmiany klimatyczne decydują wreszcie o losach poszczególnych gatunków i całych 

ekosystemów, ze szczególną siłą uderzając w te spośród nich, którym najtrudniej przysto-
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sować się do nowych warunków. Jednym gatunkom grozi wyginięcie, inne podejmują próby 

adaptacji, na przykład opuszczając swe dawne tereny w poszukiwaniu odpowiedniejszego 

klimatu. Przykładem mogą tu być europejskie motyle, których 22 gatunki przeniosły się na 

północ nawet o 240 kilometrów. 

 

Przegląd aspektów prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii 

Klimat był do niedawna traktowany przez człowieka jako element środowiska dany „z gó-

ry”, niezwykle elastyczny i odporny wobec oddziaływania antropogenicznego. Prawodawcy 

zajmowali się ochroną zasobów. Kwestie ochrony klimatu pozostawały „na uboczu”. Bodź-

cem do zajęcia się tym tematem było uświadomienie sobie, że działalność człowieka  zwią-

zana jest z emisją gazów cieplarnianych, wycinaniem drzew, zwiększaniem areału upraw, 

hodowli zwierząt, czego rezultaty mogą mieć szkodliwe skutki dla całej planety. 

OZE – na poziomie globalnym 

Najistotniejszą regulacją globalną tworzącą fundament dla systemu ochrony klimatu była 

Konwencja Klimatyczna - przyjęta 9 maja 1992 r. w Nowym Yorku, która weszła 

w życie 21 marca 1994 r. 

Była to wspólna próba społeczności międzynarodowej która: 

• tworzy fundament dla systemu prawa ochrony klimatu, 

• wyznacza długofalowe cele zmierzające do transformacji gospodarki (co najmniej na 

kilkadziesiąt lat). 

Państwa strony konwencji uznały, że zobowiązania krajów rozwiniętych są nieadekwatne 

do ich odpowiedzialności za emisję gazów cieplarnianych. W 1996 r. ukazał się drugi raport 

IPPC ( Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu), który istotnie przyczynił się do 

przyjęcia na trzeciej konferencji stron tzw. Protokołu z Kioto, który: 

•  stanowił uzupełnienie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 

zmian klimatu, 

• został podpisany na konferencji w Kioto - grudzień 1997 r. 

•  wszedł w życie 16 lutego 2005 r. – ratyfikowany przez 141 krajów, wytwarzają-

cych w sumie 61 % światowej emisji gazów cieplarnianych (55% było minimum) 

Zakłada on redukcję emisji CO2 w latach 2008–2012 co najmniej o 5% w stosunku do emi-

sji z roku 1990. Każde z państw otrzymało limit emisji gazów cieplarnianych, które mogą 

zostać uwolnione do atmosfery 

OZE w Unii Europejskiej 

Ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery zaczęto interesować się we 

Wspólnocie Europejskiej od 70 –tych lat ubiegłego stulecia. Początki polityki klimatycznej 

Wspólnoty sięgają lat 80 –tych i początku lat 90-tych XX wieku. Rozważano wtedy kwe-

stie poziomu emisji gazów i ich wpływu na zmiany klimatyczne. Jednak dopiero podpisa-

nie  



Szkoła rolnicza promotorem wiedzy  

o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

               CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

136 

 

i ratyfikacja Konwencji klimatycznej wprowadziło silne podstawy do regulacji prawnych  

w zakresie ochrony klimatu. W 1993 roku przyjęto decyzję w sprawie instrumentu monito-

rującego emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Celem była stabilizacja emisji dwu-

tlenku węgla w 2000 r. do poziomu z 1990 r. i wypełnienie zobowiązań wynikających  

z Konwencji klimatycznej. W 1998 r. Wspólnota podpisała Protokół z Kioto, co dało nowy 

impuls do dalszych działań. Państwa członkowskie przyjęły na siebie zobowiązania reduk-

cyjne, jednak ze względu na zasadę wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności uzna-

no, że państwa słabiej rozwinięte mogą pozwolić sobie na większe emisje.  

Fundamentem rozwoju wykorzystania OZE w UE były; 

- Biała Księga-Energia dla przyszłości - Odnawialne źródła energii (grudzień 1997 r.) 

Księga powstała w celu podkreślenia konieczności zwiększenia udziału energii odnawialnej  

w bilansie paliwowo-energetycznym UE. 

Księga ta określa: 

  strategię rozwoju wykorzystywania energii odnawialnej, zapewniającą osiągnięcie 

określonego celu i spełnienie zobowiązań Unii Europejskiej dotyczących zmniej-

szenia emisji gazów cieplarnianych o 8 % w porównaniu z rokiem 1990. 

  konieczne nakłady na rozwój energii odnawialnej.  

- Zielona Księga zatytułowana - Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego  

z 2000 r., w której opisano politykę UE w tym zakresie. 

Głównym celem tego dokumentu jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, do 

czego ma się przyczynić zwiększone wykorzystanie źródeł alternatywnych. 

Przyjęte przez Wspólnotę instrumenty związane są między innymi ze zwiększe-

niem bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwojem odnawialnych źródeł energii. Spo-

śród nich wymienić można: 

- dyrektywę 2001/77/EC w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii 

elektrycznej wytwarzanej poprzez źródła odnawialne, 

- dyrektywę 2003/30/EC w sprawie wspierania używania w transporcie biopaliw lub in-

nych paliw odnawialnych, 

-  dyrektywę 2004/8/EC w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie 

na ciepło użytkowane na wewnętrznym rynku energii, 

- dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elek-

trycznej. 

W grudniu 2008 r. został przyjęty pakiet klimatyczno-energetyczny tzw. Pakiet 3 x 20%. 

Cele pakietu: 

 ograniczenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami na rok 2020; 

 zwiększenie o 20% udziału energii odnawialnych w ogólnym zużyciu energii do 

roku 2020; 

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% do roku 2020; 
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 10 % udział biopaliw w całkowitej konsumpcji paliw. 

Szczególnie ważna jest dla wsparcia energii odnawialnej jest Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych – zmieniające i w następstwie uchylające 

dyrektywy 2001/77/EC oraz 2003/30/EC  

Rozwój energetyki odnawialnej powinien stanowić istotny element w osiągnięciu podwój-

nego celu: 

 zwiększenie bezpieczeństwa dostaw  

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 

Oznacza to, iż niezbędna jest zmiana sposobu, w jaki Wspólnota promuje OZE.  

Konieczne jest: 

 wzmocnienie i rozszerzenie istniejących ram prawnych.  

 podjęcie przez wszystkie państwa członkowskie działań gwarantujących zwiększe-

nie udziału źródeł odnawialnych w ich koszyku energetycznym 

Zakres Dyrektywy: 

 wspólne ramy dla promowania energii ze źródeł odnawialnych 

 określa obowiązkowe krajowe cele ogólne w odniesieniu do całkowitego udziału 

energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto oraz w transporcie 

 ustanawia zasady dotyczące: 

o  statystycznych przekazów między państwami członkowskimi, 

o  wspólnych projektów między państwami członkowskimi i z państwami 

trzecimi 

o  gwarancji pochodzenia,  

o  procedur administracyjnych,  

o  informacji i szkoleń 

o  dostępu energii ze źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej 

  określa kryteria zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i biopłynów 

Cele w zakresie OZE: 

•  ogólny wiążący cel wspólnotowy przewidujący 20%-owy udział odnawialnej źró-

deł energii w zużyciu energii ( obecnie 8,5% udział ) 

•  wiążące cele krajowe udziału OZE do 2020 r., które są zgodne z ogólnym celem 

wspólnotowym wynoszącym 20% 

•  minimalny wiążący cel przewidujący 10%-owy udział biopaliw w transporcie, któ-

ry ma zostać osiągnięty przez wszystkie państwa członkowskie 

•  zagwarantowanie pewności dla inwestorów 
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Udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii ogółem w UE (%) 

Kraj Udział odnawial-

nych źródeł energii 

Kraj Udział odnawial-

nych źródeł ener-

gii 

Kraj Udział odnawial-

nych źródeł energii 

2005 r. 2020 r. 2005 r. 2020 r. 2005 r. 2020 r. 

Austria 23,3 34 Hiszpania 8,7 20,0 Portugalia 20,5 31,0 

Belgia 2,2 13,0 Holandia 2,4 14,0 Rumunia 17,8 24,0 

Bułgaria 9,4 16,0 Irlandia 3,1 16,0 Słowacja 6,7 14,0 

Cypr 2,9 13,0 Litwa 15,0 23,0 Słowenia 16,0 25,0 

Czechy 6,1 13,0 Luksem- 

burg 

0,9 11,0 Szwecja 39,8 49,0 

Dania 17,0 30,0 Łotwa 34,9 42 Węgry 4,3 13,0 

Estonia 18,0 25,0 Malta 0,0 10,0 Wlk. Brytania 1,3 15,0 

Finlandia 28,5 38,0 Niemcy 5,8 18,0 Włochy 5,2 17,0 

Grecja 6,9 18,0 Polska 7,2 15,0 UE średnio 8,5 % 20 % 

 

Cele dla Polski  

• 15% udziału energii odnawialnej w bilansie energii finalnej do 2020 r. 

• 10% udziału biopaliw w  paliwach transportowych do 2020 r. 

Dyrektywa 2009/28/EC – kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopa-

liw i biopłynów 

• Biopaliwa stosowane dla osiągnięcia celów w zakresie redukcji gazów cieplarnia-

nych powinny równocześnie spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju. 

– surowce do produkcji biopaliw nie mogą pochodzić z terenów, które w styczniu 

2008 r. lub później posiadały status obszarów trawiastych o wysokiej bioróżno-

rodności, wyznaczonych dla celów ochrony przyrody, torfowisk, terenów za-

sobnych w węgiel (tereny podmokłe, obszary stale zalesione).  

• System weryfikacji tych kryteriów będzie niezależny od tego, czy surowce były 

uprawiane na terenie Wspólnoty czy poza jej terytorium.  

Dyrektywa 2009/28/EC – kryteria zrównoważonego rozwoju  

• zachodzi konieczność stworzenia odpowiedniego systemu certyfikacji.  

• Każde państwo członkowskie odpowiedzialne będzie za weryfikację biopaliw, co 

do ich zgodności z wyznaczonymi kryteriami. Wynika z tego, że każdy podmiot 

działający na rynku biopaliw (rolnik-pośrednik-przetwórca) będzie zobligowany 

wykazać, że kryteria te zostały spełnione oraz przedłożyć wiarygodne informacje 

w tym temacie, 

• począwszy od 2011 r. muszą być stosowne rozwiązania i określone w prawodaw-

stwie. 
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OZE – poziom krajowy 

Prawo energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 89, poz. 625,z późn. zm.) oraz akty wykonawcze. 

Celem jest: „tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bez-

pieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii (...), 

uwzględniania wymogów ochrony środowiska oraz zadania i obowiązki gminy w zakresie 

planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - art. 18 -20. 

W ustawie wyróżniono dwa najważniejsze mechanizmy wsparcia energetyki odnawialnej 

w Polsce. 

I. obowiązek zakupu energii produkowanej z OZE w całości wytworzonej energii elek-

trycznej oraz w takiej ilości, by zaspokajała zapotrzebowanie odbiorców końcowych dla 

energii cieplnej. 

II. system świadectw pochodzenia wydawanych dla energii produkowanej ze źródeł od-

nawialnych. 

Podstawowy akt wykonawczy 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegó-

łowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pocho-

dzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w 

odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości 

energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii ((Dz. U. Nr 156 poz. 969) 

Zawiera ono dane dotyczące udziału ilościowego energii elektrycznej z OZE, który przed-

siębiorstwo energetyczne musi przedstawić do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki w postaci świadectw pochodzenia. 

 

Procentowy udział energii z OZE w latach 2008-2017 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1016 2017 

Energia z 

OZE (%) 
7,0 8,7 10,4 10,4 10,4 10,9 11,4 11,9 12,4 12,9 

 

„Polityka energetyczna Polski do roku 2030” 

Dokument przyjęty Przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r. 

 Zawiera długoterminową strategię rozwoju sektora energetycznego, prognozę zapo-

trzebowania na paliwa i energię oraz program działań wykonawczych krótkotermi-

nowych oraz do 2030 r.  

Główne cele w obszarze OZE: 

 wzrost wykorzystania OZE w bilansie energii finalnej do 15% w roku 2020 i 20 % 

w roku 2030. 
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 osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz 

zwiększenia wykorzystania biopaliw II generacji 

 ochrona lasów przed nadmierną eksploatacją w celu pozyskania biomasy oraz 

zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, 

tak aby uniknąć konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz 

zachować różnorodność biologiczną 

 zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych 

warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnych dostępnych su-

rowcach 

Wg. „Polityki energetycznej … w warunkach Polski decydujące znaczenie, dla osią-

gnięcia 15 % udziału energii odnawialnej w strukturze energii finalnej brutto w 2020 

r. , będzie miała: 

 energia wiatrowa, 

 produkcja biogazu i biomasy stałej,  

 biopaliwa transportowe. 

Stanowić one będą ok. 94 % zużycia energii ze wszystkich źródeł odnawialnych. 

Podsumowanie 

 Wspieranie zrównoważonego wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii z OZE. 

 W zakresie wykorzystania biomasy szczególnie preferowane będą rozwiązania najbar-

dziej efektywne energetycznie, m.in. z zastosowaniem różnych technik ich zgazowania 

i przetwarzania na paliwa ciekłe, w szczególności biopaliwa II generacji. 

 Istotne będzie wykorzystanie biogazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni 

ścieków i innych odpadów. 

 Zakłada się wykorzystanie biomasy przez generację rozproszoną. 

 W energetyce wiatrowej przewiduje się rozwój zarówno na morzu jak i na lądzie. 

 Istotny będzie wzrost wykorzystania energetyki wodnej, zarówno małej skali jak 

i większych instalacji, 

 Wzrost wykorzystania energii geotermalnej poprzez użycie pomp ciepła i bezpośrednie 

wykorzystanie wód geotermalnych. 

 Znaczący wzrost wykorzystania energii promieniowania słonecznego za pośrednic-

twem kolektorów słonecznych oraz innowacyjnych technologii fotowoltaicznych. 

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje: 

1. Nowelizację „Prawa energetycznego”, obejmujące tylko elektroenergetykę i ciepłownic-

two. 

2. Prawo gazowe.  

3. Ustawę o odnawialnych źródłach energii.  
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 Konieczność opracowania ustawy o odnawialnych źródłach energii wynika 

z obowiązku implementacji postanowień dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych do polskiego porządku prawnego. Ustawa 

o odnawialnych źródłach energii ma doprowadzić do przyspieszenia optymalnego i racjo-

nalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, tak aby możliwe było osiągnięcie 

15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej brutto do 2020 r.  

Oprócz celu głównego Polska powinna także wypełnić nałożony przez dyrektywę 

2009/28/WE obowiązek osiągnięcia celów pośrednich, kształtujących się w poszczegól-

nych latach na poziomie: 8,76 proc. do 2012 r., 9,54 proc. do 2014 r., 10,71 proc. do 2016 

r. oraz 12,27 proc. do 2018 r.  

Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD): 

• realizuje zobowiązania wynikającego z art. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europej-

skiego  

i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 

2001/77/WE oraz 2003/30/WE, 

• opracowany jest na podstawie schematu przygotowanego przez Komisję Europejską 

(decyzja Komisji 2009/548/WE z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiająca schemat kra-

jowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na mocy dyrekty-

wy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady). 

 

Odnawialne Źródła Energii 

ENERGIA to zdolność systemu do wykonania pracy, ujawniająca się podczas użytkowa-

nia w formie mocy, ciepła lub światła. 

Wyróżniamy energię: 

 mechaniczną, 

 cieplną, 

 elektryczną, 

 chemiczną, 

 jądrową, 

 promieniowania. 

Energii nie da się unicestwić, jej jedna forma może zostać co najwyżej zamieniona na inną. 

Jednostka: 1 dżul, J (równowartość 1 watosekundy) 

1kWh = 3600 kJ = 3 600 000 J 
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Typowe nośniki energii wykorzystywane do produkcji prądu, pozyskiwania ciepła i napę-

dzania maszyn to: 

 źródła energii chemicznej (paliwa kopalne), czyli węgiel, torf, ropa naftowa, piaski 

roponośne/łupki naftowe, gaz ziemny, 

 źródła energii jądrowej, to znaczy uran, pluton i ciężka woda (deuter, tryt), 

 odnawialne źródła energii. 

Odnawialne źródła energii (OZE) z powodu zmian klimatycznych, jak również z uwagi na 

nieszkodliwość dla środowiska, ich nie wyczerpywalność (ich zasoby uzupełniają się 

w naturalnych procesach) oraz rosnącego znaczenia ekonomicznego, są ostatnio coraz 

częściej wykorzystywane. Cechy te odróżniają je od źródeł konwencjonalnych, których 

eksploatacja jest główną przyczyną niepokojących zmian klimatu, i których światowe za-

soby prędzej czy później zostaną całkowicie wyczerpane. Ocenia się, że najdłużej, bo jesz-

cze przez prawie 220 lat, będzie można korzystać ze złóż węgla, o wiele krócej - ponad 60 

lat - trwać będzie eksploatacja gazu ziemnego, zaś ropy naftowej wystarczy na jakieś 30-

40 lat. Perspektywa wyczerpania się wszystkich tych surowców, jak również szkody, po-

wodowane w środowisku przez ich wykorzystywanie, sprawiają, że ludzie już teraz poszu-

kują alternatyw. 

Inspirację do rozwiązań na przyszłość można znaleźć w niezbyt odległej przeszłości. Jesz-

cze 125 lat temu 90% potrzeb energetycznych ludzkości pokrywało drewno. Jeszcze 300 

lat temu cała wykorzystywana energia pochodziła ze źródeł odnawialnych. Ten stan rzeczy 

zaczął się zmieniać dopiero od połowy XVIII wieku – od czasów Rewolucji Przemysło-

wej, kiedy to gwałtowny rozwój przemysłu wywołał ogromny wzrost popytu na energię. 

Tak rozpoczęła się światowa kariera węgla, ropy i gazu, a wraz z nią historia spowodowa-

nych działalnością człowieka zmian klimatycznych.  

Rodzaje odnawialnych źródeł energii (OZE) 

Do odnawialnych źródeł energii zliczamy : 

 biomasę - będąca najstarszym znanym źródłem energii, 

 energię wody - dostarczająca światu około 20% elektryczności, 

 energię wnętrza Ziemi - zwana też geotermalną, 

 energię wiatru - wykorzystywana już przed 4 tysiącami lat, 

 energię Słońca - trudna do akumulacji, lecz za to tysiąckrotnie przekraczająca glo-

balne zapotrzebowanie. 

Do OZE zalicza się również część odpadów komunalnych i przemysłowych, jak na przy-

kład odpady organiczne i ścieki. Współcześnie, zarówno w Polsce jak i na świecie najczę-

ściej wykorzystuje się energię biomasy.  

Na Kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego w maju 2006 roku nau-

kowcy zaprezentowali sposoby wykorzystania bakterii do produkcji energii. Jeden z nich 

http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=49&art=1
http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=30&art=22
http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=45&art=40
http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=39&art=30
http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=34&art=27
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to mikrobowe ogniwo paliwowe, w którym bakteria nazywana geobakterem przyczepia się 

do metalowej elektrody i przekazuje do niej elektrony. Elektrony te pochodzą z metaboli-

zmu bakterii, są ubocznym produktem jej życia. Pożywką dla bakterii są dowolnego rodza-

ju odpady organiczne, na przykład ścieki. Bakterie jednocześnie wytwarzają prąd elek-

tryczny i oczyszczają ścieki. Dotychczas wynalazek ten nie był w praktyce stosowany, 

gdyż był za mało wydajny. Teraz naukowcy zapowiadają, że już wkrótce stanie się na tyle 

wydajny, że będzie opłacało się go stosować. 

Udział OZE w produkcji energii na świecie 

W 2003 roku z odnawialnych źródeł energii pochodziło 13,3% światowej produkcji ener-

gii, która wynosiła 10 579 mln ton ekwiwalentu olejowego. Odnawialne źródła energii 

były też trzecim co do wielkości globalnym dostarczycielem energii elektrycznej. Ze 

względu na duże wykorzystanie biomasy, wśród krajów, które w największym stopniu 

wykorzystują OZE znalazły się nie należące do OECD państwa Azji, Afryki i Ameryki 

Łacińskiej. Pozostałe odnawialne źródła energii były wykorzystywane przede wszystkim 

przez kraje-członków OECD. 

 

 



Szkoła rolnicza promotorem wiedzy  

o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

               CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

144 

 

   Udział energii ze źródeł odnawialnych 

   w produkcji energii pierwotnej (%) 

 

Kraj 2005 2010 Przyrost 
Niemcy 12,4 18,6 6,2 

Rep. Czeska 6,5 11,3 4,8 

Finlandia 49,4 53,8 4,5 

Polska 6,3 10,8 4,4 

Francja 12,3 15,2 2,9 

Słowacja 14,5 17,1 2,6 

Austria 75,9 77,8 1,9 

Bułgaria 11,4 13,0 1,6 

Belgia 12,3 13,9 1,6 

Węgry 11,5 13,0 1,4 

Szwecja 44,8 45,2 0,4 

Źródło: Według scenariusza przedstawionego w zatytułowanej „World Energy Outlook 2005: Mid-

dle East and North Africa Insights” publikacji International Energy Agency (IEA) w latach 2003-

2030 wykorzystanie energii odnawialnej na świecie wzrośnie o 60%: z 1400 mln ton ekwiwalentu 

olejowego w roku 2003 do 2300 mln ton ekwiwalentu olejowego w roku 2030. Oznacza to roczny 

wzrost o 1,8%. 
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OZE w Polsce  

Polski Sejm przyjął w roku 2001 Strategię Rozwoju Energetyki Odnawialnej – dokument 

przewidujący 7,5% udział OZE w bilansie energetycznym kraju w roku 2010 i 14% w dzie-

sięć lat później. W 2002 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu 

energii pierwotnej w kraju wynosił 2,75%. Najwięcej energii odnawialnej produkują woje-

wództwa pomorskie i kujawsko-pomorskie. Rozwojowi energetyki odnawialnej w Polsce nie 

sprzyja fakt, że nasz kraj posiada bogate złoża węgla kamiennego i brunatnego. Spalanie 

węgla dostarcza Polsce najwięcej, bo aż 94% energii elektrycznej, jednocześnie węgiel po-

woduje też największe zanieczyszczenie środowiska. Dlatego kraje wysoko rozwinięte rezy-

gnują z niego na rzecz innych surowców. Spalanie węgla zapewnia im jedynie 10% energii. 
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Inne zalety 

Poza wymienionymi walorami, takimi jak niewyczerpywalność, nieszkodliwość dla śro-

dowiska i niskie ceny, odnawialne źródła energii posiadają jeszcze inne zalety.  

W odróżnieniu od źródeł konwencjonalnych są dostępne na całym świecie (chociaż nie 

wszędzie w tym samym stopniu). W skali kraju produkcja energii odnawialnej pozwala 

uniezależnić się od importu paliw, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne.  

W skali lokalnej umożliwia redukcję nadwyżek w rolnictwie (na przykład ziemniaków czy 

roślin oleistych), pozwala zagospodarować nieużytki, przyczynia się także do zmniejszenia 

bezrobocia. Najistotniejszą zaletą OZE pozostaje jednak ich przyjazność dla środowiska, 

fakt, że nie powodują wzrostu koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze i tym sa-

mym zwiększenia niepokojących zmian klimatycznych, których ewentualnych skutków nie 

jesteśmy w stanie w pełni przewidzieć. 

Źródła: 

 red. P. Gradziuk, Biopaliwa, Warszawa 2003 

 www.elektrownie-wiatrowe.org.pl 

 www.darvill.clara.net 

 www.erneuerbare-energien.de 

 www.zielonaenargia.pl 

 www.bape.com.pl 

 www.thema-energie.de 

Charakterystyka poszczególnych rodzajów OZE 

Biomasa 

Biomasa to najstarsze i najszerzej współcześnie wykorzystywane odnawialne źródło ener-

gii. Należą do niej zarówno odpadki z gospodarstwa domowego, jak i pozostałości po 

przycinaniu zieleni miejskiej. Biomasa to cała istniejąca na Ziemi materia organiczna, 

wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. 

Biomasą są resztki z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa, odpady przemysłowe 

i komunalne. 

Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne źródło energii. Według 

definicji Unii Europejskiej biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje pro-

duktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi 

i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na 

rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich (Dyrektywa 

2001/77/WE). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 roku biomasa to 

stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biode-

gradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, 
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a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, 

które ulegają biodegradacji (Dz. U. nr 156 poz. 969). 

W dokumencie ”Polityka energetyczna Polski do 2025 roku” przyjęto, że wykorzystanie 

biomasy stanowić będzie nadal podstawowy kierunek rozwoju OZE. Według rozporządze-

nia Ministra Gospodarki ilość biomasy pochodzącej z rolnictwa powinna wynosić 5% 

ogólnej ilości biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych w 2008 r. i wzrastać 

każdego roku o 10%, aż do osiągnięcia 60% udziału w 2014 r. Biomasa to głównie pozo-

stałości i odpady. Niektóre jej formy są jednak celem, a nie efektem ubocznym produkcji. 

Specjalnie po to, by pozyskiwać biomasę uprawia się pewne rośliny – przykładem wierzba 

wiciowa, rdest czy trzcina pospolita. Do tych upraw energetycznych nadają się zwłaszcza 

rośliny charakteryzujące się dużym przyrostem rocznym i niewielkimi wymaganiami gle-

bowymi (wierzba, topola, robinia akacjowa), trawy (miskant olbrzymi, mozga trzcinowata, 

proso rózgowate rośliny zbożowe,  oleiste, rzepak, słonecznik, konopie, łubin,  zawierające 

cukier  burak cukrowy, trzcina,  zawierające skrobię  ziemniaki, zboża, kukurydza.  

Plony reprezentatywne wybranych roślin energetycznych w 2008 r * 

Gatunek rośliny Plon reprezentatywny (dt/ha) s.m. 

Wierzba 80 

Róża wielokwiatowa 120 

Ślazowiec pensylwański 150 

Miskant olbrzymi 200 

Topinambór 200 

Spartina preriowa 170 

Trawy 100 

Mozga trzcinowata 80 

Rdest sachaliński 200 

Robinia akacjowa 80 

Topola 100 

Olszyna  80 

Brzoza 80 

Leszczyna 80 

* Rozp. MRiRW z dnia 14.03. 2008 r . w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych 
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Biomasa występuje w różnych stanach skupienia: stała, ciekła i gazowa  

Biomasa stała 

Różne rodzaje biomasy mają różne właściwości. Na cele energetyczne wykorzystuje się 

drewno i odpady z przerobu drewna, rośliny pochodzące z upraw energetycznych, produk-

ty rolnicze oraz produkty uboczne z rolnictwa, niektóre odpady komunalne i przemysłowe. 

Im suchsza, im bardziej zagęszczona jest biomasa, tym większą ma wartość jako paliwo. 

Bardzo wartościowym paliwem jest na przykład produkowany z rozdrobnionych odpadów 

drzewnych brykiet. Paliwo uszlachetnione, takie jak brykiet czy palety drzewne, uzyskuje 

się poprzez suszenie, mielenie i prasowanie biomasy. Koszty ogrzewania takim paliwem są 

obecnie niższe od kosztów ogrzewania olejem opałowym. 

 

Energetyczna ocena biomasy na tle paliw konwencjonalnych 

Paliwo 

Wartość 

Wartość opa-

łowa [MJ/kg], 

[MJ/m
3
] 

Zawartość 

wilgoci [%] 

Zawartość 

popiołu [%] 

Zawartość części lot-

nych [%] 

Gaz ziemny 35,8-39,3 - - 100 

Olej opałowy lekki 41 0,5 0,01-0,2 98-99 

Węgiel kamienny 20-33 7-13 12-27 30-40 

Węgiel brunatny 6-12 45-60 7-17 55-60 

Drewno 4-18 15-55 0,5-1,5 70-80 

Słoma żółta 14,4 15 4 70 

Słoma szara 15 15 3 73 

Niekorzystną cechą biomasy jest jej wysoka (nawet do 50%) i zmienna (w zależności od rodzaju biomasy 

i okresu jej sezonowania) zawartość wilgoci. Na rysunku 1 przedstawiono zależność wartości energetycznej od 

wilgotności słomy. Zawartość wilgoci w biomasie wpływa na zmniejszenie wartości opałowej, ale wpływa rów-

nież na przebieg samego procesu spalania, powodując powiększenie objętościowego strumienia spalin.  

(Źródło: www.oze.opole.pl/Energia_biomasy) 

 

W porównaniu do węgla biomasa charakteryzuje się dużo wyższą zawartością związków 

alkalicznych (zwłaszcza potasu), wapnia i fosforu, a w przypadku słomy i innych roślin 

jednorocznych, a także liści i kory drzew, również wysoką zawartością chloru, co może 

prowadzić do wzmożonej korozji oraz narastania agresywnych osadów w kotle podczas jej 

bezpośredniego spalania. Dodatnią cechą biomasy (zwłaszcza drzewnej) jest znacznie niż-

sza zawartość popiołu i siarki. 
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Dla ujednolicenia i polepszenia przydatności biomasy do celów energetycznych należy ją 

zbrykietować po uprzednim jej wysezonowaniu i doprowadzeniu do jednolitej wilgotności 

10-12 %. 

Zalety brykietu i pelletu : 

 Podwyższenie wartości opałowej do 16-18 MJ/kg, 

 Wartość opałowa porównywalna ze słabej jakości węglem kamiennym (1,5 tony  

  brykietu zastępuje tonę węgla), 

 Niska wilgotność brykietu (8%-15%) zapewnia osiąganie maksymalnej sprawności 

pieca, 

 Ujednolicenie struktury opału ( średnica 50- 60 mm długość dowolna), 

 Ciężar nasypowy około 700 kg/ m
3
 słoma w belach (120 do 150 kg/m

3
) daje możli-

wości transportu na większe odległości, 

 Nie ma problemu samozapłonu przy składowaniu, 

 Nie pleśnieje, nie psuje się, łatwy w transporcie, 

 Nadaje się do automatyzacji procesów spalania w małych i dużych piecach, 

 Popiół ze spalania może być wykorzystany jako nawóz rolniczy. 

Biopaliwa płynne 

O ile na świecie wśród biopaliw dominuje bioetanol, to rynek biopaliw w krajach Unii 

Europejskiej zdominowany jest wciąż przez biodiesel, stanowiący ponad 80% obj. ogólnej 

produkcji biopaliw . Popularność biodiesla wynika z faktu, iż może być użyty w czystej 

formie lub w dowolnej mieszaninie z olejem napędowym 

Mówiąc o biopaliwach, myśli się obecnie najczęściej o biopaliwach pierwszej generacji, 

takich jak: 

 bioetanol (BioEtOH) rozumiany jako konwencjonalny etanol, otrzymywany z proce-

sów hydrolizy i fermentacji z takich surowców jak: zboża, buraki cukrowe itp.; 

 czyste oleje roślinne (PVO-pure vegetable oils) otrzymywane z procesów tłoczenia na 

zimno i ekstrakcji ziaren roślin oleistych; 

 biodiesel stanowiący estry metylowe oleju rzepakowego (RME) lub estry metylowe 

(FAME) i etylowe (FAEE) wyższych kwasów tłuszczowych innych roślin oleistych, 

otrzymywane w wyniku procesów tłoczenia na zimno, ekstrakcji i transestryfikacji; 

 biodiesel stanowiący estry metylowe i etylowe, otrzymywany w wyniku transestryfika-

cji posmażalniczych odpadów olejowych; 

 biogaz powstający wskutek oczyszczenia zawilgoconego biogazu składowiskowego 

bądź rolniczego; 

 Bio-ETBE otrzymywany z przeróbki chemicznej bioetanolu. 

Natomiast przewiduje się, że w ciągu kilku najbliższych lat na rynku pojawi się II genera-

cja biopaliw transportowych, wytwarzanych z roślin niekonsumpcyjnych-energetycznych 

czy odpadów. Są to m.in: 
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 bioetanol otrzymywany w wyniku zaawansowanych procesów hydrolizy i fermentacji 

lignocelulozy pochodzącej z biomasy (z wyłączeniem surowców o przeznaczeniu spo-

żywczym); 

 syntetyczne biopaliwa stanowiące produkty przetwarzania biomasy poprzez zgazowa-

nie i odpowiednią syntezę na ciekłe komponenty paliwowe (BtL), paliwa do silników 

o zapłonie samoczynnym pochodzące z przetwarzania lignocelulozy z biomasy w pro-

cesach Fischer-Tropscha, biodiesel syntetyczny z kompozycji produktów lignocelulo-

zowych, biometanol, mieszaniny wyższych alkoholi oraz dimetyloeter (bio-DME); 

 biodiesel, jako biopaliwo lub komponent paliwowy do silników o zapłonie samoczyn-

nym otrzymywany w wyniku rafinacji wodorem (hydrogenizacji) olejów roślinnych 

i tłuszczów zwierzęcych; 

 biogaz jako syntetycznie otrzymywany gaz ziemny (SNG), otrzymywany w wyniku 

procesów zgazowania lignocelulozy i odpowiedniej syntezy; 

 biowodór otrzymywany w wyniku zgazowania lignocelulozy i syntezy produktów 

zgazowania lub w wyniku procesów biochemicznych. 

Generalnie produkcja biopaliw II generacji charakteryzuje się nie tylko różnorodnością 

surowców (surowce nieżywnościowe, odpady rolnicze, komunalne, zakładów przetwór-

stwa rolnospożywczego), ale i niższymi kosztami w przyszłości. Biopaliwa te mogą przy-

nieść korzyści w zakresie redukcji GHG, mogą też spowodować zmniejszenie konkuren-

cyjności dla roślin przeznaczonych na żywność, a przecież już w 2007 r. zaobserwowano 

wzrost cen makaronu w niektórych krajach UE, gdyż ziarno przeznaczono do produkcji 

biopaliwa. 

Na podstawie wyników różnych badań przewiduje się, że w roku 2010–2012 konkurencyj-

ność biopaliw II generacji będzie na tyle wysoka, że zaczną one stopniowo zastępować 

biopaliwa I generacji. 

Główny wpływ na ten stan rzeczy będzie miała wysoka i rosnąca wydajność roślin energe-

tycznych, przy stosunkowo niższej efektywności zaawansowanych technologii konwersji 

II generacji – bardziej skomplikowanych – w porównaniu z I generacją . 

Prawdopodobnie w ciągu 5 lat druga generacja „pokona” kosztowo pierwszą generację 

najpóźniej nastąpi to ok. 2015 r. 

W 2010 roku należy oczekiwać wejścia na rynek biopaliw II generacji, zaś w 2020 roku 

osiągnięcia maksimum udziału przez paliwa I generacji i wejścia na rynek paliwa III gene-

racji (wodoru).Udział wodoru stale będzie wzrastał, zaś II generacji nasyci się ok. 2050 r. 

Pod koniec omawianego okresu biopaliwa I generacji zostaną wyparte z rynku. 

(źródło Adam Kupczyk: Stan aktualny i perspektywy wykorzystania biopaliw transporto-

wych w Polsce na tle UE Cz. IV. Aktualne uwarunkowania i wykorzystanie biopaliw 

transportowych w Polsce. Biopaliwa II generacja Energetyka 2/2008 str 149-153) 

Dyrektywa 2003/30/EC począwszy od roku 2004 nakłada obowiązek na wszystkie państwa 

członkowskie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych. 
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W tabeli przedstawiono wysokość Narodowych Celów Wskaźnikowych (NCW) oraz ich 

realizację. 

Wskaźnik wykorzystania biopaliw w Polsce na tle zaleceń Komisji Europejskiej  

(Dyrektywa 2003/30/EC) począwszy od roku 2004 

Lata 
Wartość energetycznego wskaźnika wykorzystania biopaliw transporto-

wych, % 

2004 0,29% (dane ostateczne) 

2005 0,47% (dane ostateczne) – powinno być 2% wg Dyrektywy 

2006 0,92% (dane ostateczne) – powinno być 2,75% wg Dyrektywy 

2007 0,68% (dane ostatecznie) - powinno być 3,5% wg Dyrektywy 

2008 3,45% (planowane) – powinno być 4,25% wg Dyrektywy 

2009 4,60% (planowane) – powinno być 5,00% wg Dyrektywy 

2010 5,75% (planowane) – powinno być 5,75% wg Dyrektywy 

2011 6,20% (planowana) 

2012 6,65% (planowane) 

2013 7,10% (planowane) 

Źródło: Raport za 2007 r. dla Komisji Europejskiej wynikający z art. 4(1) dyrektywy 2003/30/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transpor-

cie biopaliw lub innych paliw odnawialnych. 

Biogaz 

Biogaz jest gazem fermentacyjnym powstającym w wyniku aktywności metanogennych 

bakterii beztlenowych, powodujących rozkład substancji organicznej. Głównym składni-

kiem biogazu jest metan CH4 i dwutlenek węgla CO2. Pozostałe składniki biogazu to: azot 

N2, oraz śladowe ilości siarkowodoru H2S oraz amoniaku NH3 (przy prawidłowej eksploa-

tacji bioreaktora). Zawartość metanu w biogazie zawiera się w szerokich granicach od 42% 

do 85% (70-80% w przypadku gnojowicy trzody, 55-57% gnojowicy bydła, 60-80% po-

miotu drobiu. Skład biogazu zależy od procesu technologicznego i zastosowanych substra-

tów. Procentowy udział metanu w biogazie stanowi o wartości opałowej tego paliwa. Im 

większy jego udział, tym większa wartość kaloryczna biogazu. Biogaz o zawartości 65% 

metanu ma wartość kaloryczną 23 MJ/m
3
. 

Biogaz może powstawać samorzutnie w procesach rozkładu substancji organicznej lub 

można produkować go celowo. Ze względu na rodzaj substratu wykorzystywanego do 

wytwarzania biogazu można wyróżnić: 

 źródła zwierzęce - gnojowica, obornik, 

 źródła pochodzące z produkcji roślinnej – uprawy energetyczne, odpady zielone, 
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 źródła komunalne – odpady organiczne, osad ściekowy, 

 źródła pochodzące z przemysłu spożywczego – odpad z mleczarni, browaru, cu-

krowni, rzeźni itp. 

Biogaz o dużej zawartości metanu (powyżej 40%) może być wykorzystany do celów użyt-

kowych, głównie do celów energetycznych lub w innych procesach technologicznych Ty-

powe przykłady wykorzystania biogazu obejmują: 

 produkcję energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach, 

 produkcję energii cieplnej w przystosowanych kotłach gazowych, 

 produkcję energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach skojarzonych, 

 dostarczanie uzdatnionego biometanu do sieci gazowej, 

 wykorzystanie gazu jako paliwa do silników trakcyjnych/pojazdów, 

 wykorzystanie gazu w procesach technologicznych, np. w produkcji metanolu. 

Cykl wytwarzania biogazu jest zintegrowanym systemem wykorzystania zasobów natural-

nych, unieszkodliwiania odpadów organicznych, zawracania i dystrybucji składników na-

wozowych, produkcji energii odnawialnej, co przynosi korzyści zarówno energetyczne, 

środowiskowe jak i rolnicze: 

 dzięki produkcji biogazu z odchodów zwierzęcych w biogazowniach rolniczych nastę-

puje eliminacja patogenów w procesie higienizacji, takich jak: bakterie Salmonelli, 

Escherichia Coli, tuberkulozy, wirusy pryszczycy, 

 osiąga się poprawę warunków nawożenia pól uprawnych w porównaniu z nie przefer-

mentowaną gnojowicą, 

 masa pofermentacyjna wykorzystywana jest jako nawóz naturalny co redukuje potrze-

bę stosowania innych nieorganicznych nawozów , 

 poprawia się zdolność utrzymania równowagi humusu w glebie i niszczenia nasion 

chwastów, a tym samym zmniejsza się zużycie chemicznych środków ochrony roślin, 

 redukuje się odory w ponad 80%. Proces fermentacji stabilizuje odpady organiczne 

(nie zagniwają i nie wywarzają nieprzyjemnych zapachów) co pozwala na ich łatwiej-

sze i dłuższe przechowywanie , 

 zmniejsza się ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych (spadek 

NO3, NO2, oraz czynników chorobotwórczych), 

 redukuje się emisję gazów cieplarnianych, podtlenku azotu oraz metanu, który jest 

około 20 razy bardziej szkodliwy w porównaniu z dwutlenkiem węgla, 

 zmniejsza się zużycie kopalnych surowców energetycznych oraz emisję związków po-

wstających podczas ich spalania, 

 w porównaniu do innych źródeł energii odnawialnych takich jak energia wiatru i słońca 

wytwarzanie biogazu zachodzi w sposób ciągły i nie jest zależne od warunków pogo-

dowych. 
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Zastosowanie instalacji wykorzystującej fermentację beztlenową nie powoduje eliminacji 

odpadów organicznych lecz poprawia proces zarządzania odpadami. Pomimo występowa-

nia pewnych kosztów związanych z planowaniem i zarządzaniem odpadami zastosowanie 

procesu fermentacji beztlenowej jest skuteczne i wydajne oraz sprzyjające środowisku. 

Biogazownia jak każda instalacja może potencjalnie wywoływać negatywny wpływ na 

środowisko. Jednakże dobrze zaprojektowana, właściwie prowadzona instalacja oraz od-

powiednio zastosowana technologia dobrana indywidualnie do warunków minimalizuje 

środowiskowe jak i ekonomiczne implikacje. Reasumując, skutki środowiskowe urucho-

mienia biogazowni rolniczej są zdecydowanie korzystne. 

Program Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne zakłada, że w wyniku reali-

zacji programu do 2020 r. w każdej polskiej gminie funkcjonować będzie przynajmniej 

jedna biogazownia rolnicza. Moc pojedynczej instalacji wahać się będzie od 0,7 MW do 3 

MW. Wstępnie przewiduje się, że łączna moc biogazowni rolniczych do 2020 r. wyniesie 

od 2 do 3 tys. MW  

 

 

Źródło:  Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. 
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Schemat biogazowni dwustopniowej 

 

Źródło: www.eco-watt.pl/technologia-mt-energie-gmbh-co.html 

 

Zalety biomasy  

Biomasę warto wykorzystywać z wielu powodów. Paliwo to jest nieszkodliwe dla środo-

wiska: ilość dwutlenku węgla emitowana do atmosfery podczas jego spalania równoważo-

na jest ilością CO2 pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fo-

tosyntezy. Ogrzewanie biomasą staje się opłacalne - ceny biomasy są konkurencyjne na 

rynku paliw. Wykorzystanie biomasy pozwala wreszcie zagospodarować nieużytki i spo-

żytkować odpady. 

Istotnym jest również fakt, że wykorzystując z biomasy będący jednym z gazów cieplar-

nianych metan zapobiega się jego emisji do atmosfery. Im mniej zaś w atmosferze gazów 

cieplarnianych, tym mniejsze natężenie efektu cieplarnianego, tym mniej związanych  

z globalnym ociepleniem niekorzystnych zmian klimatu. 

Źródła: 

 Kubica, 2003. Spalanie biomasy i jej współspalanie z węglem. 

 Instytut Energetyki Odnawialnej, 2004. Bioenergia: wykorzystanie zasobów biomasy do 

produkcji ciepła, nergii elektrycznej i paliw transportowych. 

 Office for Official Publications of the European Communities, 2000. Biomass: An Energy 

Resource for the European Union. 

 Ministerstwo Środowiska, 2002. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej. 

 EC BREC, 2003. Odnawialne źódła energii jako element rozwoju lokalnego. Przewodnik 

dla samorządów erytorialnych i inwestorów. 
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Energia wody 

Energetyka wodna wykorzystuje potencjał grawitacyjny cieków wodnych. Obecnie ener-

getyka wodna w świecie stanowi około 30 % potencjału wytworzenia energii elektrycznej. 

Rozwój siłowni wodnych nastąpił w drugiej połowie XX wieku, a pierwsze elektrownie 

powstawały już w końcu XIX wieku. Z ogółu zasobów energii wodnej występującej na 

świecie wykorzystuje się około 26 %. W Polsce jest to około 11 %, co stawia nas na ostat-

nim miejscu w Europie. Hydroelektrownie mają cenne zalety, ale również stwarzają pewne 

problemy, które należy uwzględnić na już na etapie projektowania. Elektrownia wodna 

produkuje prąd elektryczny wykorzystując energię spadku wody - najczęściej na zaporach 

wodnych. Woda przepływając z wyższego poziomu na niższy porusza turbiny wodne 

sprzężone z prądnicami (generatory). 

 

 

Ze względu na sposób wykorzystania energii, elektrownie wodne można podzielić na: 

przepływowe, zbiornikowe, pływowe, wykorzystujące różnicę temperatury wody, wyko-

rzystujące energię fal morskich. Pod względem ekonomicznym największe znaczenie mają 

dla gospodarki dwa pierwsze typy elektrowni. 

Inny rodzaj podziału uwzględnią wielkość elektrowni oraz uzyskiwana moc.  
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Klasyfikacja elektrowni wodnych 

Nazwa Moc Wykorzystanie wyprodukowanej energii 

duża ponad 100 MW zazwyczaj sieci energetyczne 

średnia 15 - 100 MW zazwyczaj sieci energetyczne 

mała 1 - 15 MW zazwyczaj sieci energetyczne 

mini 100 kW - 1 MW 
samodzielne układy, 

częściej jednak sieci energetyczne 

mikro 5 - 100 kW 
zazwyczaj małe społeczności i zakłady 

przemysłowe w odległych lokalizacjach 

piko od kilkuset W do 5 kW - 

Źródło: www.itdg.org/docs/technical_information_service/micro_hydro_power.pdf 

 

Pierwsze wzmianki o urządzeniach do konwersji energii kinetycznej w energię mechanicz-

ną, pochodzą z III w p.n.e. Zapisy z tego okresu wskazują na wykorzystanie koła wodnego 

o osi poziomej do podnoszenia wody. W I w p.n.e. koła tego typu napędzały młyny wodne, 

tartaki lub kuźnie. W 1869 roku pierwszą na świecie elektrownie wodną zbudował francu-

ski producent papieru Aristide Berges. Natomiast pierwsza na świecie elektrownia wodna 

prądu stałego powstała koło Appleton (USA) w 1882 roku (z kołem wodnym o mocy 

25 kW).  Pierwsza większa elektrownia została wybudowana przy wodospadzie Niagara 

w 1895 roku. 

Obecnie największe zespoły są instalowane na wielkich rzekach i osiągają moce jednost-

kowe 500–700 MW. Największe elektrownie wodne na świecie to: Itaipu (Brazylia 

/Paragwaj) 12600 MW (18x700 MW), Gran Coulee (USA) 9711 MW, Guri (Wenezuela) 

9000 MW, Krasnojarska (Rosja) 6096 MW i Churchill Falls (Kanada) 5200 MW. Naj-

większa w Polsce elektrownia wodna Żarnowiec ma mocy 716 MW. W skali światowej 

jest to więc niewielki obiekt. 

W wielu krajach wysoko rozwiniętych energetyka wodna dostarcza najwięcej energii elek-

trycznej spośród wszystkich rodzajów energetyki odnawialnej, np. w Norwegii elektrownie 

wodne pokrywają zapotrzebowanie na energię elektryczną prawie w 100 %. Natomiast dla 

posiadających zasoby wodne rozwijających się państw, hydroelektrownie stanowią pod-

stawowe źródło wytwarzania energii elektrycznej. 

Energetyka wodna dostarcza ok. 16 proc. ogółu energii elektrycznej świata. W 2005 r. 

pokrywały one 10 % łącznego zużycia energii elektrycznej w UE. W Polsce natomiast 

wielkość ta kształtuje się na poziomie 1,4%.W Polsce elektrownie wodne są obok źródeł 

wykorzystujących energię biomasy najistotniejszym rodzajem źródeł odnawialnych w za-
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kresie produkcji energii elektrycznej, ale ich rola z roku na rok maleje na korzyść źródeł 

wykorzystujących energię biomasy. 

Zalety hydroelektrowni:  

 pozyskiwanie energii elektrycznej bez emisji szkodliwych gazów i pyłów,  

 uzyskiwanie relatywnie tańszej energii,  

 wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, 

 możliwość lokalizacji małych (lokalnych) elektrowni wodnych,  

 właściwa lokalizacja zbiorników retencyjnych działa przeciwpowodziowo i jednocze-

śnie może być źródłem zaopatrzenia miast w wodę,  

 uatrakcyjnienie krajobrazu,  

 rozwój kompleksów rekreacyjnych, sportów wodnych, rybołówstwa, 

 ochrona przeciwpożarowa. 

Problemy wynikające z budowy hydroelektrowni:  

 trwałe zajęcie obszarów, przeważnie o charakterze rolniczym lub leśnym,  

 konieczność przemieszczenia ludności wraz z zabudową,  

 degradacja zabytków,  

 konieczność stworzenia nowych połączeń drogowych i kolejowych,  

 zmiany klimatyczne (widoczne dopiero po kilkunastu latach),  

 degradacja roślin chronionych, 

 uniemożliwienie przemieszczania się ryb (tarło), 

 uzależnione od dostaw wody hydroelektrownie mogą być niezdolne do pracy na 

przykład w czasie suszy. 

Energia oceanów 

Różne są formy zmagazynowanej w oceanach energii wody. Występuje ona jako pływy 

morskie, fale, prądy, różnica temperatur wód powierzchniowych i głębinowych. Dotych-

czas najczęściej wykorzystywana jest energia pływów, która może być wykorzystana 

wszędzie tam, gdzie amplituda pływów przekracza 5 m. Miejscem takim jest na przykład 

estuarium rzeki Rance, wpadającej do kanału La Manche, gdzie w 1966 roku uruchomiono 

pierwszą na świecie elektrownię pływową. Amplituda pływów waha się tam od 5 do 13,5 

metrów. 

Energia fal jest trudna do wykorzystania ze względu na swe duże rozproszenie i uzależnie-

nie od warunków atmosferycznych. Jej zasoby są jednak wiele tysięcy razy większe od 

potencjału energetycznego pływów, podobnie zresztą jak rezerwy prądów oceanicznych. 

Sam Prąd Zatokowy mógłby dostarczyć więcej energii, niż jest współcześnie zużywane 

przez całą ludność świata. 
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Hydroenergetyka w Polsce 

W Polsce udział energetyki wodnej przepływowej w krajowej produkcji energii 

elektrycznej jest na poziomie 1,1 %. Wielkość zasobów użytkowych szacuje się na pozio-

mie 13,7 TWh/rok. Łączna moc elektrowni wodnych w Polsce wynosi około 2100 MW, 

a samych tylko elektrowni szczytowo-pompowych 1330 MW. Oddają one do sieci rocznie 

3500 GWh energii elektrycznej. Istnieje około 300 małych elektrowni wodnych o łącznej 

mocy 250 MW. Są to siłownie o mocach do 200 kW. Przewiduje się rozwój małej energety-

ki wodnej ze względu na jej istotne zalety w porównaniu z dużymi elektrowniami systemo-

wymi. Duże możliwości rozwoju małych elektrowni istnieją na terenie jezior mazurskich 

oraz na południu kraju w górach. Obecnie w Polsce nie jest realizowany żaden program 

rozwoju energetyki wodnej.  

Energia wnętrza Ziemi 

Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w  skałach 

oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia geotermalna wykorzysty-

wana była już przed tysiącami lat, na długo przed paliwami kopalnymi, o czym świadczą 

stare legendy potwierdzane późniejszymi odkryciami archeologicznymi. Jednak na szeroką 

skalę energię wnętrza Ziemi zaczęto wykorzystywać dopiero w początkach XX wieku. 

Począwszy od skorupy ziemskiej z każdym kilometrem w głąb temperatura wzrasta o oko-

ło 30 stopni C.  

W głębi Ziemi znajduje się magma, będąca gorącą stopioną masą krzemianów  

i glinokrzemianów. A ponieważ ciepło zawsze wędruje od stref cieplejszych ku chłodniej-

szym, płynna magma, lżejsza i gorętsza od otaczających ją skał, wydostaje się niekiedy na 

powierzchnię ziemi w postaci lawy wulkanicznej. O wiele częściej niż lawa, z głębi ziemi 

wydobywa się jednak ogrzana przez magmę woda, występująca w formie gorących źródeł 

i gejzerów. 

Budowa Ziemi 
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Warstwa 
Głębokość 

[km] 

Temperatura 

[stopnie C] 

skorupa i litosfera 0 - 100 930 

płaszcz 100 - 2886 2730 

jądro zewnętrzne 2886 - 5156 4200 

jądro wewnętrzne 5156 - 6371 4500 

Źródło danych: www.mos.gov.pl 

Gejzery występują zaledwie w kilku rejonach świata. Odkryte zostały w Islandii i to wła-

śnie z języka islandzkiego wywodzi się ich nazwa. Najwyższy, sięgający nawet 90 metrów 

gejzer świata - Steamboat Geyser - znajduje się jednak na terenie amerykańskiego Parku 

Narodowego Yellowstone, będącego największym światowym skupiskiem gejzerów. Jest 

ich tam blisko 400, czyli połowa wszystkich gejzerów świata. 

Również występowanie gorących źródeł o temperaturze powyżej 150 st. C, ograniczone 

jest tylko do niektórych regionów globu. Są to: Azja środkowa, Afryka wschodnia i za-

chodnia, część Półwyspu Arabskiego, wyspy środkowego i zachodniego Pacyfiku (na 

przykład Hawaje), a w Europie – Alpy. Jednak chyba najbardziej znanym ze swych złóż 

geotermalnych miejscem świata jest Pierścień Ognia, obejmujący strefy przybrzeżne i za-

chodnie wyspy Oceanu Spokojnego. 

Człowiek wykorzystywał energię wnętrza Ziemi od zarania dziejów. Na przykład rdzenni 

mieszkańcy obu Ameryk eksploatowali niektóre źródła geotermalne już ponad 10 000 lat 

temu, używając gorącej wody do gotowania i w celach leczniczych. Do gotowania, mycia 

się, a nawet do ogrzewania służyła woda termalna Maorysom – autochtonicznej ludności 

Nowej Zelandii. Starożytni Grecy wykorzystywali  gorące źródła w Pamukkale (dziś Tur-

cja), zaś starożytni Rzymianie, w Abano Terme, w Baden pod Wiedniem i w Pompejach 

(do ogrzewania domów). W starożytnych Pompejach gorące źródła służyły ogrzewaniu 

domów. 

W Polsce już z górą tysiąc lat temu wykorzystywano zasoby geotermalne Sudetów (Ciepli-

ce, Lądek - Zdrój). Jednak zastosowanie energii wnętrza Ziemi na skalę przemysłową to 

sprawa dopiero ostatniego stulecia. W roku 1904 w Larderello we Włoszech otwarto 

pierwszą na świecie elektrownię geotermalną i choć przez następnych 50 lat wykorzystanie 

geotermii do produkcji energii elektrycznej ograniczało się do terenu Włoch, dziś zakłady 

takie pracują także w Islandii, w Nowej Zelandii, w Japonii, na Filipinach, w Stanach 

Zjednoczonych i w Rosji. Krajem, który w największym stopniu wykorzystuje energię 

geotermalną jest niewątpliwie Islandia, gdzie w ten sposób ogrzewanych jest prawie 87% 

budynków (Islandczycy wykorzystują energię wnętrza Ziemi do celów grzewczych od 

roku 1888), a około 99% gospodarstw domowych zaopatrywanych jest w gorąca wodę 



Szkoła rolnicza promotorem wiedzy  

o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

               CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

160 

 

termalną. W 1981 islandzka produkcja całkowita energii z zasobów geotermalnych wynio-

sła 8 mln kJ, co odpowiada 300 tys. ton ropy naftowej. 

Do produkcji elektryczności nadają się tylko bardzo gorące wody, których temperatura 

przekracza 150 st. C. Wody o niższych temperaturach znajdują zastosowanie  

w ciepłownictwie, w balneologii, w rolnictwie i ogrodnictwie (do upraw szklarniowych),  

w hodowli ryb. Stosuje się je również przemysłowo, na przykład pasteryzując mleko czy 

też susząc drewno. 

 

 

Źródło: www.mos.gov.pl/dg/energia_geotermalna/wstęp/wstęp.html 

 

Zalety i wady 

Energia geotermalna jest - podobnie jak pozostałe odnawialne źródła energii (OZE) - nie-

szkodliwa dla środowiska, nie powoduje bowiem żadnych zanieczyszczeń. Jej pokłady są 

zasobami lokalnymi, tak więc mogą być pozyskiwane w pobliżu miejsca użytkowania.  

Nie wszystkie OZE posiadają jednak pewne walory, charakterystyczne dla energii wnętrza 

Ziemi. Elektrownie geotermalne w odróżnieniu od zapór wodnych czy wiatraków nie wy-

wierają niekorzystnego wpływu na krajobraz, a zasoby energii geotermalnej są, w przeci-

wieństwie do  energii wiatru czy energii Słońca dostępne zawsze, niezależnie od warun-

ków pogodowych. Wśród wad energii wnętrza Ziemi trzeba wymienić jej małą dostępność: 

dogodne do jej wykorzystania warunki występują tylko w niewielu miejscach. Poza tym 

może się zdarzyć, że przy pobieraniu energii geotermalnej z głębi ziemi wydostaną się 

szkodliwe gazy i minerały, których następnie trudno się pozbyć. 

Źródła: 

 pod red. P. Gradziuk, Biopaliwa, 2003, 

 www.geothermal.marin.org, 

 www.mos.gov.pl/dg/energia_geotermalna, 
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 www.zielonaenergia.pl, 

 www.extrafast.de, 

 www.pgi.gov.pl, 

 www.nps.gov/yell/tours/norris/steambt.htm, 

 proekologia.pl, 

 geyser.biography.ms, 

 www.balneoklinika.com, 

 www.energiewelten.de, 

Energia wiatru 

Wiatr jest zjawiskiem powszechnym i wykorzystywanym przez ludzi na ich użytek już od 

tysięcy lat. Przed pojawieniem się maszyn parowych był głównym motorem rozwoju 

przemysłowego. Szacuje się, że globalny potencjał energii wiatru jest równy obecnemu 

zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Pomimo tego, iż najstarsze informacje o urządze-

niach wiatrowych stosowanych przez człowieka pochodzą z drugiego tysiąclecia przed 

naszą erą, energia wiatru wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej na skalę 

przemysłową wykorzystywana jest na świecie od około 25 lat. W tym okresie nastąpił im-

ponujący postęp technologiczny związany m.in. ze zwiększeniem mocy turbin i ich spraw-

ności. Jeszcze 15 lat temu największą dostępną turbiną wiatrową była turbina posiadająca 

generator o mocy nominalnej 300 kW i wirnik o średnicy 30 m. Obecnie siłownie wiatro-

we o mocy od 2-3 MW instaluje się na wieżach o wysokości 80 - 120 m.  

Małe turbiny wiatrowe przetwarzają energię kinetyczną wiatru w prąd elektryczny za po-

mocą układu wirnik-generator. Popularnie zwane wiatrakami są produkowane w różnych 

wariantach, jednak najpopularniejszym rozwiązaniem jest turbina o osi poziomej z łopat-

kami wykonanymi z profili podobnych do tych stosowanych w lotnictwie. Moc przydo-

mowych elektrowni wiatrowych wynosi zazwyczaj od 300W do 5KW, przy czym ocenia 

się, że turbina o mocy 3KW może pokryć całkowite roczne zapotrzebowanie na energię 

elektryczną średniej wielkości domu.  

PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA 4 kW 

Cena elektrowni: 15.500,00 zł  

Moc znamionowa 4 KW 

Średnica wirnika 3,5 m 

Wirnik 3 łopaty 

Prądnica 
generator synchroniczny 

trójfazowy, prąd prze-

mienny 

Nominalna prędkość wiatru 12 m/s 

Masa gondoli z wirnikiem ok. 80 kg 

Ustawianie do wiatru 
ster kierunkowy długość 

2,4 m. 
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Turbiny o pionowej osi obrotu 

 

Zalety turbin o pionowej osi obrotu to: 

 jednakowa praca niezależna od kierunku 

wiatru; 

 łatwy montaż; 

 cicha praca nawet przy maksymalnej pręd-

kości obrotowej; 

 odporność na silny wiatr; 

 odporność w warunkach zimowych na 

okrycie szronem i śniegiem; 

 bezobsługowa praca zespołu prądotwórcze-

go 

 niska cena w porównaniu klasycznymi wia-

trakami o poziomym układzie osi  obrotu  

(koszt elektrowni o mocy 2-3 kW wynosi około 

9,5 – 10,5 tys. zł) 

  

Żródło:www.chwytamyslonce.pl/assets/attachments/23_male.elektrownie.wiatrowe.z.pionowa.osi .

obrotu.pdf 

Elektrownie wiatrowe lokalizowane są zarówno na lądzie, jak i na morzu, pojedynczo lub 

w grupach, tworząc tzw. farmy (parki) wiatrowe. Budowane są przeważnie z poziomą osią 

obrotu, a koła wiatrowe mają trzy łopaty. Elektrownie wiatrowe pracują przy prędkościach 

wiatru od 3 do 25 m/s. Moc nominalna uzyskiwana jest przy, dość dużej jak na warunki 

polskie, prędkości wiatru, tj. 12-16 m/s. 
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Ciągły rozwój technologii oraz obawa przed globalnym ociepleniem są przyczyną dużego 

zainteresowania energetyką wiatrową. Zainstalowana moc elektrowni wiatrowych na świe-

cie wzrasta ( w 2007 wzrosła o 25,9% w porównaniu do 2006 r.) i kształtuje się na pozio-

mie 93 678 MW. Krajem o największej zainstalowanej mocy, wynoszącej 22 247MW, są 

Niemcy, następnie USA z mocą przekraczającą 18 500 MW. Trzecie miejsce zajmuje 

Hiszpania z 15 145 MW. W Polsce obecnie pracuje kilkanaście parków wiatrowych 

o łącznej mocy 262 MW (tabela 1). 

Tabela. 1 Moc elektrowni wiatrowych na świecie 

Państwo/kontynent 
Moc zainstalowana [MW] 

rok 2006 rok 2007 Rok 2009 

Niemcy 20 621,9 22 246,9 25 777 

Hiszpania 11 630,2 15 145,1 19 149 

Polska 152,6 262 725 

Unia Europejska 48 122,7 56 346,9 74 767 

USA 11 603 16 818 35 159 

Ameryka Północna 13 063 18 588 x 

Indie 6 270 8 000 10 926 

Chiny 2 594 6 000 25 104 

Azja 10 650 15 792 x 

Reszta świata  2 554 2 951 11 933 

Świat 74 389,7 93 677,9 157 889 

Źródło: www.oze.opole.pl/Energia_wiatru, 

Globalna moc elektrowni wiatrowych w 2009 roku uległa zwiększeniu o 1/3 w stosunku 

do roku poprzedniego i wyniosła 159 GW. Światowa Rada Energetyki Wiatrowej (Global 

Wind Energy Council, GWEC) szacuje, że na koniec 2010 roku będzie to blisko 200 GW. 

Przez ostatnie 10 lat miał miejsce niemal jedenastokrotny przyrost mocy. Do światowych 

liderów należą USA (35,2 GW), Niemcy (25,8 GW), Chiny (25,1 GW).   

Źródło: Światowa Rada Energetyki Wiatrowej source: Global Wind Energy Couns 

Produkcja energii elektrycznej przy wykorzystaniu turbin wiatrowych posiada wiele zalet. 

Wiatr stanowi niewyczerpalne i odnawialne źródło energii, której wykorzystanie powoduje 

zmniejszenie zużycia paliw kopalnych. Wiąże się to również z obniżeniem emisji gazów 

cieplarnianych oraz poprawą jakości powietrza poprzez uniknięcie emisji SOx, NOx oraz 

pyłów do atmosfery. Wykorzystanie wiatru powoduje również dywersyfikację źródeł ener-

gii. Jednakże elektrownia wiatrowa, tak jak każda instalacja przemysłowa, może negatyw-

nie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska, tj. na awifaunę – zagrożenia 

dla przelatujących ptaków, na krajobraz – zakłócenia wizualne oraz może stanowić zagro-

żenie klimatu akustycznego związane z emisją hałasu. 
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Wizualna specyfika elektrowni wiatrowych związana jest z: 

 ich wysokością – gdyż mogą tworzyć „przesłony” krajobrazu, z uwagi na częste lokali-

zowanie ich w grupach. Elektrownie przekraczające wysokość 30 m stanowią zdecy-

dowaną dominantę krajobrazową. 

 kolorystyką konstrukcji – gdyż tworzą relatywnie kontrastowy kolor w stosunku do tła 

nieba oraz powierzchni ziemi. 

Ocena wpływu projektowanych inwestycji na krajobraz jest bardzo złożona i ma częścio-

wo subiektywny charakter zależny od osobistych odczuć i upodobań. 

Pracująca elektrownia wiatrowa wytwarza hałas, który generowany jest głównie przez 

obracające się łopaty wirnika (opory aerodynamiczne) w mniejszej części pochodzi on 

z generatora i przekładni. Obecnie dobrze zaprojektowane farmy wiatrowe nie powodują 

przekroczeń hałasu i spełniają normy dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

które wynoszą na terenach z zabudową mieszkalną 50dBA w porze dziennej i 40 dBA 

w porze nocnej. 

Elektrownie wiatrowe mogą być zagrożeniem dla wędrownych ptaków. Kolizje ptaków 

z turbinami były notowane w większości badań. Rozmiary śmiertelności ptaków były 

zmienne i odzwierciedlają specyfikę poszczególnych lokalizacji. Największą śmiertelność 

ptaków notowano więc w przypadku źle zlokalizowanych siłowni, położonych na obsza-

rach atrakcyjnych dla ptaków tzn. trasach przelotów ptaków wędrownych, żerowiskach, 

bądź też stanowiących trasy regularnych odlotów na żerowiska lub noclegowiska. Wg ba-

dań prowadzonych przez Royal Society for the Protection of Birds RSPB w latach 2000-

2004, którymi objęto 76 farm, stwierdzono, iż właściwie zlokalizowane farmy wiatrowe 

nie stanowią zagrożenia dla ptaków. 

Jednak ze względu na możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania inwestycji wia-

trowych na środowisko występują pewne ograniczenia lokalizacyjne. Do obszarów tych 

należy zaliczyć: 

 obszary wodno-błotne chronione na podstawie Konwencji Ramiarskiej, 

 zatwierdzone i potencjalne obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, 

 miejsca ważne dla ptaków – atrakcyjne żerowiska, trasy regularnych przelotów pta-

ków wędrownych, trasy regularnych dolotów na żerowiska i noclegowiska. 

 wszystkie tereny objęte formami ochrony przyrody i krajobrazu (parki krajobrazowe, 

parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary gatun-

kowej ochrony roślin i zwierząt itp.) 

Energia Słońca 

Energia promieniowania słonecznego jest podstawowym źródłem energii na Ziemi. Pro-

mieniowanie słoneczne wykorzystywane jest bezpośrednio do produkcji energii elektrycz-

nej oraz cieplnej. Trzeba jednak pamiętać, że jest ono również wykorzystywane w procesie 

fotosyntezy przez rośliny, które następnie tworzą rezerwy biomasy. Energia paliw kopal-

nych, stanowiących obecnie główny surowiec energetyczny jest także energią pochodzącą 
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od Słońca. Przed milionami lat została ona uwięziona w biomasie, a następnie uległa prze-

kształceniu w procesach biochemicznych i fizykochemicznych w węgiel, ropę naftową 

i gaz ziemny. Także energia wiatru i fal morskich powstaje dzięki promieniowaniu sło-

necznemu. 

Kolektor słoneczny służy do zamieniania energii słonecznej na energię cieplną. Najczę-

ściej stosowane są kolektory płaskie gazowe lub cieczowe oraz rurowe kolektory próżnio-

we, które posiadają wyższą sprawność przetwarzania energii. Kolektor płaski składa się 

z przezroczystego pokrycia, absorbera pochłaniającego energię promieniowania słonecz-

nego, wymiennika ciepła oraz izolacji. Promienie, przenikając przez taflę szklaną trafiają 

na pokryty specjalną warstwą absorber i zostają przetworzone w ciepło. Energia cieplna 

uzyskana przez kolektor jest transportowana za pośrednictwem czynnika roboczego i za 

pomocą pompy do zbiornika. Kolektory najczęściej montowane są na dachach, ale mogą 

również być instalowane na ścianach budynków lub na specjalnym stelażu obok budynku. 

Należy pamiętać, że kolektor powinien być skierowany na południe, aby jak najdłużej do-

cierało do niego promieniowanie słoneczne. 

 

Kolektor słoneczny płaski z absorberem tytanowym 
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Kolektory rurowe- próżniowe 

 

W rurkach ciepła znajduje się łatwo odparowywująca ciecz (temperatura wrzenia 30 °C), 

która  przy ogrzewaniu rur przez słońce zaczyna parować i para konwekcyjnie przechodzi 

do końcówki rury (kondensatora), umiejscowionej w kanale zbiorczym będącym wymien-

nikiem ciepła. Kolektory tego typu są sprawniejsze o 30% w stosunku do kolektorów pła-

skich. Dużą zaletą kolektorów próżniowych są wysokie temperatury uzyskiwane przez 

czynnik grzewczy. Temperatury rzędu 150
o
C mogą posłużyć do ogrzewania wody, ale 

także do produkcji pary technologicznej. Kolektory próżniowe są zdecydowanie wydaj-

niejsze i nowocześniejsze, niestety także droższe 

Zestaw solarny dla 3 osób 

W skład zestawu wchodzą: 

 kolektor próżniowy "heat pipe" - 20 

rur zbiornik 200L, z dwiema wężowni-

cami (ogrzewany również piecem)  

 kontroler pracy urządzenia 

 pompa cyrkulacyjna 

 zawór bezpieczeństwa 

 naczynie rozprężne  

 Cena: 6049.18 PLN (cena netto: 

4918.03 PLN) 

 

http://klimatyzacja.istore.pl/pl,product,475909,kolektory,sloneczne,prozniowe,kompletny,zestaw,so

larny, 
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Różne wykorzystanie kolektorów słonecznych 

 

 

 

 

 

Kolektory wykorzystuje się do ogrzewania pomieszczeń, a także do podgrzewania wody 

w domach, gospodarstwach rolnych, obiektach sportowych i rekreacyjnych oraz zakładach 

przemysłowych, do ogrzewania wody w basenach. Rolnicy stosują je do suszenia płodów 

rolnych: zboża, nasion, owoców, ziół i grzybów. Ocenia się, że w Polsce kolektory sło-

neczne są w stanie pokryć około 60% rocznego zapotrzebowania domu jednorodzinnego 

na energię cieplną, jeżeli budynek zostanie odpowiednio zbudowany. 

Na co zwracać uwagę przy wyborze kolektora:  

 wykonanie urządzeń: czy są dostosowane do polskich lub trudniejszych warunków 

klimatycznych; 

 wytrzymałość mechaniczną: odporność na gradobicia i podobne zakłócenia atmosfe-

ryczne; 

 łatwość samooczyszczenia (śnieg, kurz); 

 długość gwarancji oraz czas eksploatacji bez zmniejszenia wydajności; 

 kontrola jakości: czy jakość wszystkich urządzeń jest na bieżąco kontrolowana (np. 

ISO 9001:2000) czy może sprzedawane urządzenia są kontrolowane wyrywkowo?; 

 odporność konstrukcji wsporczych na korozję (zestaw ma funkcjonować przez wiele 

lat); 

 czas realizacji zamówienia; 

 dostępność serwisu i części zamiennych; 

 koszty instalacji 1 kW mocy.  



Szkoła rolnicza promotorem wiedzy  

o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

               CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

168 

 

Ogniwa fotowoltaiczne. Podstawowy przyrząd elektronowy używany do zamiany energii 

słonecznej na elektryczną za pomocą efektu fotowoltaicznego, nazywany jest ogniwem 

fotowoltaicznym lub słonecznym. Uformowany jest on w materiale półprzewodnikowym, 

w którym pod wpływem absorpcji promieniowania powstaje napięcie na zaciskach przy-

rządu. Po dołączeniu obciążenia do tych zacisków płynie przez nie prąd elektryczny. Naj-

powszechniejszym materiałem używanym do produkcji ogniw jest krzem. Typowe ogniwo 

fotowoltaiczne jest to płytka półprzewodnikowa z krzemu krystalicznego lub polikrysta-

licznego, w której została uformowana bariera potencjału np. w postaci złącza p-n. Gru-

bość płytek zawiera się w granicach 200 - 400 mikrometrów. Na przednią i tylnią stronę 

płytki naniesione są metaliczne połączenia, będące kontaktami i pozwalające płytce działać 

jako ogniwo fotowoltaiczne . Ogniwa fotowoltaiczne mają dziś cały szereg zastosowań. 

Najczęściej wykorzystuje się je w zegarkach i w kalkulatorach, bardziej złożone instalacje 

służą zaś do oświetlania domów i ulic, znaków drogowych, parkomatów itp. W jednym 

z alzackich miasteczek osiągnięto spore oszczędności, oświetlając nocą ulice przy pomo-

cy systemu fotowoltaicznego, zasilanego energią słoneczną za dnia. 

 

Źródło danych: www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/ecbrec/baro166.pdf 

Obecnie największym producentem ogniw fotowoltaicznych na świecie jest Japonia. Dzię-

ki wprowadzeniu nowego prawa dotyczącego zakupu energii i 50% dotacji rządowej 

w 1997 roku zainstalowano tam 9400, a rok później około 14000 systemów fotowoltaicz-

nych. 

Szczególnie istotna jest rola ogniw fotowoltaicznych na obszarach pozbawionych dostępu 

do sieci elektrycznej. Zasilają one telefony awaryjne przy autostradach, umożliwiają pracę 

latarni morskich, odpowiadają za funkcjonowanie stacji meteorologicznych i telekomuni-
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kacyjnych. Wymienione sposoby wykorzystania ogniw fotowoltaicznych nie wyczerpują 

całej listy ich zastosowań, która obejmuje także: pompowanie wody i destylację wody 

słonej, zasilanie kolejowej sygnalizacji świetlnej, telefonów komórkowych, radioodbiorni-

ków, zabawek, a nawet przenośnych telewizorów i eksperymentalnych samochodów. 

Również niektóre parkometry w Polsce funkcjonują dzięki bateriom słonecznym. 

Potencjał energetyczny Słońca jest naprawdę olbrzymi: całoroczne światowe zapotrzebo-

wanie na energię mogłoby zostać pokryte przez promieniowanie słoneczne, docierające do 

powierzchni Ziemi w ciągu zaledwie jednej godziny! 

Niestety, problemem pozostaje akumulacja tych ogromnych zasobów. Wykorzystywanie 

energii Słońca wymaga sporo miejsca, wymaga także odpowiednich warunków helioener-

getycznych, które nie zawsze i nie wszędzie występują. Im większe zachmurzenie, im 

większa szerokość geograficzna, im bliżej wielkich miast, tym mniejsza ilość promieni 

słonecznych, docierających do powierzchni globu. 

Na przykład w Polsce najmniej korzystne warunki helioenergetyczne panują w okolicach 

Warszawy i na Górnym Śląsku – czyli na terenach najbardziej zanieczyszczonych. Nasz 

kraj posiada zresztą raczej skromne możliwości wykorzystywania energii Słońca: trudno, 

na przykład, ogrzewać budynki przy pomocy kolektorów słonecznych, jeśli na półrocze 

jesienno-zimowe – a zatem na sezon grzewczy – przypada zaledwie 20% całkowitej rocz-

nej sumy nasłonecznienia. Taki rozkład promieniowania słonecznego w ciągu roku pozwa-

la za to na szerokie wykorzystywanie kolektorów słonecznych w rolnictwie, gdyż okres 

maksymalnego nasłonecznienia zbiega się z okresem suszenia pasz objętościowych. Dlate-

go Polska była jednym z pierwszych krajów w Europie, które zastosowały kolektory 

w rolnictwie. 

Zalety i wady 

Stosowanie ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów jest bardzo korzystne dla środowiska. 

Wykorzystywanie energii Słońca nie powoduje emisji żadnych zanieczyszczeń. Do zalet 

stosowania technologii wykorzystujących energię promieniowania słonecznego można 

również zaliczyć wszechstronność zastosowań oraz długotrwałe użytkowanie instalacji. Po 

stronie wad energii Słońca – obok faktu, że do jej wykorzystywania potrzebne jest dużo 

miejsca i niezbędne są odpowiednie warunki helioenergetyczne – wymienić należy wysoki 

koszt kolektorów słonecznych. 

Źródła: 

 pod red. P. Gradziuka, Biopaliwa 

 www.energyquest.ca.gov 

 www.powerhousekids.com 

 edugreen.teri.res.in 

 www.krainaenea.pl 
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Pompy ciepła 

Działanie typowej najprostszej pompy ciepła przypomina więc lodówkę. W lodówce ciepło 

jest odbierane z wewnątrz ( tam znajduje się dolne źródło ciepła i następuje odparowanie 

czynnika chłodzącego) i odprowadzane do pomieszczenia (tu znajduję się skraplacz i ciepło 

jest uwalniane do otoczenia). Podobnie w pompie ciepła: ciepło jest odbierane od gruntu, 

który się ochładza, a następnie oddawane w pomieszczeniu, w którym znajduje się skra-

placz. 

 

 
 

 

Czynniki wpływające na efektywność pompy ciepła:  

 typ pompy ciepła, 

 rodzaj dolnego źródła i jego dostępność, 

 parametry źródła górnego, 

 straty ciepła na wymiennikach, 

 straty ciepła na czynnikach pośredniczących, 

 ilość urządzeń pomocniczych: pompy, wentylatory, zbiorniki akumulacyje.  

 

ANALIZA ENERGETYCZNA PRZYKŁADOWEGO GOSPODARSTWA 

ROLNEGO POD KĄTEM WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 

ENERGII 

Racjonalizacja zużycia energii:  

 Sukcesywne wdrażanie racjonalizacji zużycia energii to wyzwanie dla całej gospodarki 

UE jak również dla gospodarstw rolnych.  

 Poprawa efektywności energetycznej to jeden z najprostszych sposobów na zmniejsze-

nie emisji gazów cieplarnianych oraz zapewnienie trwałych i bezpiecznych dostaw 

energii.  

                     Woda                                            Ziemia                                  Powietrze 
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 Racjonalne wykorzystanie energii przyczynia się do wzrostu gospodarczego, tworzenia 

nowych miejsc pracy oraz zmniejszenia wydatków na energię ponoszonych przez oso-

by prywatne, przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne.  

 Ograniczenie zużycia energii o 20 % do 2020 roku, pozwoli na zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych o niemal 800 mln ton rocznie i zaoszczędzenie około 100 mld 

euro.  

Zużycie energii związane z eksploatacją budynków stanowi około 40 % potrzeb energe-

tycznych UE. W sektorze tym zużycie energii można ograniczyć o jedną trzecią. 

Lepsze projektowanie budynków oraz ich wyposażenie w bardziej energooszczędne syste-

my grzewcze, klimatyzacyjne, oświetleniowe oraz ogrzewania wody 

 

 

   CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO 
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 MASZYNY I URZĄDZENIA W ANALIZOWANYM GOSPODARSTWIE 

 

Lp. Wyszczególnienie Marka/typ/szer. robocza Rok produkcji 

1 Ciągnik Zetor 7341 2001 

2 Przyczepa transportowa 6 ton 1989 

3 Przyczepa do zbioru siana 15 m3 1989 

4 Prasa kostkująca Z 224 1992 

5 Przetrząsacz do siana Fela 1998 

6 Pług podorywkowy 5 skibowy 1980 

7 Brona talerzowa 2,7 m 1992 

8 Brona zębowa 5 m 1987 

9 Kultywator 3 m 1993 

10 Pług do orki głębokiej 4 skibowy 1998 

11 Rozsiewacz nawozów Amazon 2 tarczowy 2001 

12 Siewnik zbożowy Poznaniak 2,7 m 1999 

13 Dojarka przewodowa Alfa laval 2002 

14 Zbiornik na mleko Alfa laval 1200 l 2004 

15 Wycinak do kiszonki 0,15 t 2001 

 

NOŚNIKI ENERGII ZUŻYWANEJ W GOSPODARSTWIE 

W sektorze produkcyjnym energia zużywane jest do: 

napędzania ciągnika i maszyn, do których jest wykorzystany olej napędowy oraz energia 

elektryczna; 

 przygotowanie ciepłej wody na cele produkcyjne, gdzie jako źródło energii wykorzy-

stuje się energię z odzysku ciepła ze schładzalnika mleka; 

 oświetlenia obory i budynków gospodarczych energią elektryczną. 

W sektorze bytowym, czyli zawiązanym z egzystencją gospodarza i rodziców przebywają-

cych w gospodarstwie domowym, energię zużywa się na: 

 transport – benzyna ponieważ właściciel gospodarstwa posiada samochód napędzane 

silnikami o zapłonie iskrowym; 

 przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą takich nośników jak; drewno opa-

łowe i energia elektryczna, 

 ogrzewanie domu za pomocą drewna opałowego i węgla, 

 urządzenia AGD i oświetlenie elektryczne, 

 przygotowanie posiłków – gaz propan-butan i energia elektryczna, ponieważ brak jest 

sieci gazowej w miejscowości gdzie znajduje się gospodarstwo. 
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ZUŻYCIE NOŚNIKÓW ENERGII W ANALIZOWANYM GOSPODARTWIE 

Rodzaj nośnika 

energii 

Wartość opałowa 

nośnika energii 

Wielkość zużycia 

nośnika energii 

Wielkość 

zużytej 

energii 

 

Wartość 

zużytej 

energii 

 

Jednostka Wartość Jednostka Wartość (GJ) (zł) 

Olej napędowy MJ/kg 

(0,84kg/l) 

44 kg 2850 125,4 12723,20 

Benzyna MJ/kg 

(0,76 kg/l) 

38 kg 800 30,4 4990,00 

Energia elektryczna MJ/kWh 3,6 kWh 10500 37,8 5250,00 

Węgiel kamienny MJ/kg 26 kg 5000 130 4000,00 

Gaz propan-butan MJ/kg 45 kg 140 6,3 495,00 

Biomasa – drewno 

opałowe 

MJ/kg 16 kg 2000 32 800,00 

Razem 361,9 28258,2 

 

 

ZASOBY  SUROWCOWE  I  PRODUKTY  UBOCZNE  Z  PRODUKCJI  ROLNEJ 

GOSPODARSTWA PRZYDATNE DO WYTWORZENIA ENERGII 

W analizowanym gospodarstwie słoma z upraw zbożowych w całości jest zużywana na 

ściółkę dla zwierząt i wytworzenia obornika do nawożenia pól.  

W gospodarstwie jest hodowane 32 DJP. Przeciętna roczna produkcja obornika przy utrzy-

maniu na płytkiej ściółce i pastwiskowaniu wynosi 5t/DJP. 

Wobec tego w gospodarstwie jest produkowane rocznie około 160 t obornika.  

Przyjmując, że z 1t obornika uzyskujemy średnio 40 m3 biogazu o wartości opałowej  

23 MJ/m3 daje to 147 GJ energii.  

Powyższe obliczenia pokazują jak duże rezerwy energetyczne tkwią w produktach ubocz-

nych gospodarstwa.  
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Zapotrzebowane na kiszonkę i minimalny areał uprawy w zależności  

od zainstalowanej mocy kogeneratora 

 

Zainstalowana moc 

Zapotrze-

bowanie na 

biogaz 

Kiszona stanowi 100 % substratu Minimalny 

areał pod 

uprawę 

kiszonki 
Minimalne zapotrzebowanie na kiszonkę 

m3 ton/ rok ton /m-c ton/ tydzień ton/ doba ha 

1 MW 3650000 21000 1750 420,00 60,00 440 

500 kWe 1825000 10500 875 210,00 30,00 220 

300 kWe 1095000 6300 525 126,00 18,00 132 

200 kWe 730000 4200 350 84,00 12,00 88 

100 kWe 365000 2100 175 42,00 6,00 44 

50 kWe 182500 1050 87,5 21,00 3,00 22 

30 kWe 110606 636 53,0 12,73 1,82 13,3 

20 kWe 73000 420 35,0 8,40 1,20 8,8 

10 kWe 36500 210 17,5 4,20 0,60 4,4 

5 kWE 18250 105 8,8 2,10 0,30 2,2 

Źródło: MRiRW (K.Żmuda) 
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Wartość energetyczna suchej słomy wynosi około 15 MJ/kg, czyli 1,5 kg słomy równoważy  

1 kg węgla średniej jakości. Najprościej słomę można spalać w dostosowanych kotłach 

ogrzewając swoje domy przez cały okres grzewczy. Takie rozwiązania stosują rolnicy ze 

wschodniej Polski. Słomę można przetwarzać na pelet lub brykiet. 

 

W analizowanym gospodarstwie dom ogrzewany jest węglem i biomasą drzewną pozyskaną 

z przecinki i pielęgnacji własnego lasu. Biomasa drzewna służy jako podpałka i dodatek do 

węgla. Alternatywą jest zasadzenie ok. 1,5 ha wierzby lub topoli. 

 

Plon suchej masy (t/ha/rok) i wielkości biometryczne wierzby  

– kompleks 8 (bez nawożenia i ochrony) 

 

Genotyp 

Wysokość 

max/ średnia 

(m) 

Średnica pnia 

max/średnia 

(cm) 

Plon świeżej 

masy drewna 

t/ha 

Plon suchej 

masy 

t/ha 

Gigantea (DK) 5,3/4,3 3,9/3,0 15 7,5 

Tora (SE) 6,1/5,1 4,2/3,6 23,2 11,6 

Olof (SE) 7,4/5,5 5,1/4,6 20,8 10,4 

Tornhild (SE) 7,0/5,8 5,8/4,6 20,6 10,3 

Swen (SE) 6,8/6,0 4,8/3,7 20,0 10,0 

1023 (PL) 5,5/4,5 4,6/3,5 22,2 11,1 

1024 (PL) 5,7/4,6 4,9/3,7 22,0 11,0 

1053 (PL) 5,6/4,7 4,2/3,8 22,4 11,2 

1054 (PL) 4,5/3,2 4,4/3,2 17,6 8,8 

Źródło: Doświadczenia własne CDR (Ginalski 2010) 

 

RACJONALNE UŻYTKOWANIE ENERGII W DOMU MIESZKALNYM 

Docieplenie domu oraz wymiana otworów drzwiowych i okiennych znacznie obniża koszty 

ogrzewania. Średni koszt docieplenia budynku przyjęto na poziomie 90 zł/m
2
 z uwzględnie-

niem robocizny. Całkowita powierzchnia wymagająca ocieplenia domu rolnika wynosi 

174 m2. Koszty inwestycyjne związane z dociepleniem wyniosą zatem 15660 zł. Zaleca się 
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skorzystanie z premii termomodrnizacyjnej przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Kra-

jowego. 

Ciepła woda użytkowa w gospodarstwie rolnika pozyskiwana jest z bojlera elektrycznego. 

Koszty podgrzewania wody  można zmniejszyć o 60% montując kolektor słoneczny z dota-

cją NFOŚiGW. 

Urządzenia AGD - przy planowanych zakupach rolnik ma świadomość, że klasy energe-

tyczne oznaczone są literami od A do G, gdzie najbardziej energooszczędna jest klasa A++ 

oraz A+, z kolei najmniej klasa G.  

Do oświetlenia domu rolnik używa żarówek energooszczędnych dopasowanych mocą do 

wielkości pomieszczeń.  

Usytuowanie lodówki w kuchni rolnika jest prawidłowe, która ustawiona jest z dala od 

kaloryferów w miejscu podręcznym i bez zasięgu promieni słonecznych. 

Urządzenia RTV nie są włączane bez potrzeby. 

Mleko po udoju schładzane jest w schładzalniku z odzyskiem ciepła, które wykorzystywane 

jest do podgrzewania wody technologicznej.  

Krowy są żywione sianokiszonką, kiszonką z kukurydzy i lucerną.  

Tradycyjna uprawa w gospodarstwie rolnika polegająca na podorywce, bronowaniu, orce 

głębokiej, rozsiewaniu nawozów i siewie zbóż, można zmodyfikować używając agregatów 

uprawowych i siewnych.  

Dzięki połączeniu kilku czynności roboczych osiągamy wyraźne oszczędności energii, 

ograniczamy ilość przejazdów po polu i zmniejszamy koszty produkcji.  

Jednym z najbardziej energochłonnych zabiegów uprawowych jest orka. W ostatnim czasie 

coraz wyraźniejsza jest tendencja do stosowania, szczególnie w gospodarstwach o duży 

areale, rozwiązań  energooszczędnych, takich jak uprawa bez orkową czy siew bezpośredni. 

 Przy zastosowaniu bez orkowej uprawy zbóż według badań Katedry Agroinżynierii Poli-

technik Koszalińskiej nastąpiło zmniejszenie nakładów w formie bezpośredniego zużycia 

oleju napędowego o 22 % w stosunku do uprawy orkowej. 

Według badań Instytutu Inżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dowiedzio-

no, że zastosowanie siewu bezpośredniego powoduje niemal trzykrotne obniżenie nakładów 

energetycznych poniesionych na uprawę w porównaniu z tradycyjnym systemem. 

Dowiedziono również że zastosowanie uproszczeń polegających na eliminowaniu poszcze-

gólnych zabiegów uprawowych nie powoduje istotnego obniżenia plonowania roślin.   

 

WNIOSKI 

1. Rosnący światowy popyt na energię stanowi rzeczywiste ekologiczne zagrożenie, stąd 

racjonalne zużycie energii to wyzwanie dla wszystkich państw świata, które przyniesie  

ochronę środowiska i wzrost gospodarczy dla każdego z nich. 

2. Poprzez realizację celu ograniczenia zużycia energii o 20% do 2020 r. UE rocznie za-

oszczędzi około 100 mld EUR oraz ograniczy emisję CO2 o blisko 800 mln ton. 
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3. Efektywność energetyczna ma istotne znaczenie w zmniejszeniu zależności UE od 

importu energii, a także w rozwiązaniu problemu niedoborów energii 

4. Efektywne wykorzystywanie energii jest najszybszym i najbardziej oszczędnym spo-

sobem obniżenia emisji dwutlenku węgla. 

5. Pakiet klimatyczno-energetyczny stanowi duże wyzwanie i szanse dla rolnictwa. Bio-

masa rolnicza poprzez swoje właściwości energetyczne jest alternatywnym źródłem 

energii, która z powodzeniem w dużej mierze może zastąpić dotychczasowe technolo-

gie ciepłownicze oparte na tradycyjnych paliwach kopalnych (np. węgiel) 

6. Słoma może stanowić poważne źródło ekologicznej energii pod warunkiem, że wilgot-

ność nie przekroczy 25 % i będą stosowane  właściwe kotły do jej spalania. 

7. Uprawa i wykorzystanie roślin energetycznych stanowi duże szanse dla rolnictwa pod 

warunkiem, że rośliny te będą wykorzystywane lokalnie w rozproszonych źródłach 

energii. Biomasa drzewna o dużej wilgotności w czasie zbioru wymaga poprawy walo-

rów energetycznych poprzez zmniejszenie zawartości wody i zastosowania zbioru dwu 

fazowego z suszeniem biomasy w okresie letnim. 

8. Lokalne wykorzystanie wszystkich produktów ubocznych rolnictwa stanowi racjonali-

zację  zużycia energii i przyczynia się w dużej mierze do ochrony środowiska i klima-

tu. 

9. Energetyka rozproszona oparta na odnawialnych źródłach energii i produktach ubocz-

nych z rolnictwa może być uzupełnieniem, a nie konkurentem energetyki systemowej. 

Wykorzystanie rozproszonych źródeł energii zapewnieni ciągłość dostaw energii elek-

trycznej w oczekiwanych ilościach i parametrach gwarantujących niezawodność pracy 

urządzeń, co stanowi podstawowy warunek rozwoju obszarów wiejskich. 

10. Wobec konieczności reelektryfikacji obszarów wiejskich energetyka rozproszona przy-

czyni się do ograniczenia strat w przesyle energii elektrycznej i poprawi parametry do-

starczanej energii. Dodatkowo będzie to wzrost dywersyfikacji dochodów rolniczych 

i możliwość stworzenia nowych miejsc pracy. Według szacunków niemieckich takie 

podejście spowodowało w ostatnim czasie stworzenie około 0,5 mln miejsc pracy, w 

tym przy obsłudze biogazowni około 100 tys. 

11. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i produktów ubocznych z rolnictwa 

w gospodarstwach wiejskich może w dużym stopniu przyczynić się do zaoszczędzenia 

energii, ochronić środowisko naturalne i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. 

12. Zastosowanie nowoczesnych innowacyjnych technologii produkcji rolnej zmniejszy 

nie tylko nakłady pracy ale w znacznym stopniu przyczyni się do racjonalizacji zużycia 

energii, zmniejszy zanieczyszczenia środowiska naturalnego i przyniesie lepszy wynik 

ekonomiczny gospodarstwa. 
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Różne formy wsparcia finansowego inwestycji z zakresu odnawial-

nych źródeł energii 

(wsparcie zawarte w PROW 2007-2013 zostało opisane w rozdziale 4 niniejszego po-

radnika str. 32-35) 

Kredyty preferencyjne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Producenci roślin energetycznych mogą także ubiegać się o pomoc ze środków krajo-

wych, udzielaną w postaci dofinansowania do nisko oprocentowanych kredytów prefe-

rencyjnych:  

W ramach kredytów linii inwestycyjnej podstawowej (IP) oraz przeznaczonej dla  mło-

dego rolnika (MR) można otrzymać kredyt na zakładanie plantacji wieloletnich roślin 

energetycznych. 

 Natomiast na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii 

(NT) można otrzymać kredyt na uruchomienie produkcji surowców do produkcji bio-

etanolu i biokomponentów. Szczegóły: www.arimr.gov.pl 

Kredyty preferencyjne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysoko-

sprawnej kogeneracji. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie wytwarzanie energii z bio-

masy, biogazu, budowy elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, pozyskanie ener-

gii z wód geotermalnych, budowa wysokosprawnej kogeneracji. Beneficjentami mogą 

być podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł 

energii i wysokosprawnej kogeneracji. Kredyty w dużej wysokości mogą być umarza-

ne. Wysokość wsparcia od 4 do 50 mln zł. (poziom pomocy do 75 %). Szczegóły: 

www.nfosigw.gov.pl 

Kredyty preferencyjne Banku Ochrony Środowiska 

Bank Ochrony Środowiska udziela preferencyjnych kredytów na inwestycje w zakresie 

odnawialnych źródeł energii osobom fizycznym, przedsiębiorcom i jednostkom samo-

rządowym. Preferencyjne oprocentowanie od 1% w skali roku. Okres kredytowania 

wynosi maksymalnie 5 lat. Szczegóły: www.bosbank.pl 

Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 

W ramach PO IiŚ o dofinansowanie na projekty OZE wnioskować mogą zarówno 

przedsiębiorcy, jak i jednostki samorządu terytorialnego. Jednym z głównych kryteriów 

wejścia do powyższych działań jest minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych, któ-

ra wynosi od 4 mln zł w przypadku  budowy małych elektrowni wodnych i do 20 mln zł 

w przypadku budowy np. elektrowni wiatrowych. Szczegóły: www.nfosigw.gov.pl, 

www.ipieo.pl 
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Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007 – 2013 

Regionalne Programy Operacyjne zostały opracowane przez samorządy poszczególnych 

województw. W większości z nich można odnaleźć wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł 

energii. Szczegóły na stronach samorządów wojewódzkich. 

Inne przydatne linki: 

www.mrr.gov.pl;  

www.ekoportal.gov.pl;  

www.funduszeeuropejskie.gov.pl;  

www.funduszeoze.pl;  

www.arr.gov.pl;  

www.bgk.com.pl;  

www.arp.com.pl;  

www.parp.gov.pl;  

www.efrwp.com.pl. 
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8. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA  

2007-2013 SZANSĄ DLA ODNOWY I ROZWOJU WSI 

8.1. GENEZA, IDEA I MECHANIZM KREOWANIA PROJEKTU ODNOWY WSI 

 Wieś od pokoleń różniła się od miasta bliskimi relacjami pomiędzy mieszkańcami. 

Na wsi nikt nie był anonimowy, wszyscy się znali, poprzez wykonywanie podobnych, 

najczęściej związanych z rolnictwem, zawodów stąd też rozumieli się wzajemnie. Wspól-

nie rozwiązywano wiele problemów, radzono sobie z nadmiarem pracy, klęskami żywio-

łowymi i brakiem wielu udogodnień. Dzisiejsza wieś w coraz większym stopniu zmienia 

swój obraz. Coraz więcej mieszkańców pracuje poza rolnictwem, wielu sprowadza się na 

wieś wybierając ja jako miejsce zamieszkania. W ostatnich latach rolnicy poszukują no-

wych sposobów rozwoju swojego gospodarstwa, głównie z funduszy europejskich. Wielu 

mieszkańców stara się znaleźć samodzielnie dobrych źródeł dochodu również poza rolnic-

twem, szukając różnych sposobów, aby wieś pozostała lub na nowo stała się dla nich do-

brym miejscem do życia. Z pewnością wiele jest takich problemów i spraw, które znacznie 

łatwiej można rozwiązać działając wspólnie. Odwołując się do długiej tradycji wspólnych 

działań na wsi mieszkańcy także i dzisiaj mogą i powinni podejmować inicjatywy dla po-

prawy warunków życia. Takie są również najważniejsze założenia odnowy wsi, współpra-

ca dla poprawy warunków życia wspólnot wiejskich. Odnowa wsi to w większym stopniu 

wspólne działanie mieszkańców niż  inwestycje dla nich czynione
34

.   

 Odnowa wsi, jako metoda rozwoju obszarów wiejskich, koncentruje się wokół za-

gadnień związanych z ekonomicznym bytem wsi, ale również z warunkami materialnymi 

życia mieszkańców (standard życia) Jednocześnie w procesie odnowy wsi bardzo mocno 

akcentuje się jakość życia, wynikającą z pozamaterialnych, duchowych i społecznych po-

trzeb osób i całej społeczności wiejskiej. Cechą odnowy wsi jako metody rozwoju jest 

przede wszystkim kompleksowość, polegająca na uzgodnieniu i realizowaniu całościowej 

wizji rozwoju wsi, z myślą o zachowaniu jej tożsamości, przestrzennej integralności oraz 

zharmonizowaniu podstawowych funkcji: mieszkalnej, gospodarczej (produkcja i usługi) 

oraz rekreacyjnej i wypoczynkowej. 

 W procesie odnowy wsi bardzo mocno podkreśla się potrzebę dokonania zasadni-

czej zmiany w mentalności mieszkańców wsi z pasywnego odbioru procesów sterowanych 

z zewnątrz na postawy polegające na kreatywnych i uporządkowanych działaniach, pole-

gających na wzięciu odpowiedzialności za swoje bezpośrednie otoczenie, jak również za 

przyszłość swojej społeczności. Zwraca się uwagę na fakt, iż odnowa wsi jest czymś wię-

cej, niż upiększeniem fasad budynków, porządkowaniem przestrzeni wiejskiej, renowacją 

historycznych budynków czy realizacją nowych inwestycji dotyczących infrastruktury 

wiejskiej czy imprez o charakterze kulturalnym czy rekreacyjnym, ale przede wszystkim 

odbudową tożsamości i integralności wsi oraz zachowaniem wartości życia wiejskiego, 
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 Kamiński R. Odnowa wsi w Leaderze (źródło: www.niewiarowski.pl/kss/) 
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zakorzenionych w jej kulturze i tradycji. Odnowa wsi jest zarówno koncepcją rozwojową, 

jak również skuteczną metodą rozwoju obszarów wiejskich, uwalniającą jednostki i spo-

łeczności od myślenia w kategoriach roszczeniowych, a jednocześnie przesuwającą odpo-

wiedzialność za przyszłość społeczności wiejskiej na nią samą
35

.  

 Zatem można stwierdzić, że odnowa wsi jest współcześnie ważną napędową siłą 

rozwoju obszarów wiejskich, skutecznie przeobrażającą tereny nią objęte i stanowiącą 

istotny składnik procesów rozwojowych na poziomie lokalnym i regionalnym. Zdaniem 

Ryszarda Wilczyńskiego
36

, uznanego w Polsce autorytetu w tej dziedzinie, odnowa wsi to 

proces kształtowania warunków życia ludzi na obszarach wiejskich, którego animatorem  

i podmiotem jest społeczność lokalna. Oddziałuje on na standard życia i jego jakość oraz 

źródła utrzymania mieszkańców, jednocześnie zachowując tożsamość wsi wyrażającą się 

wartościami życia wiejskiego, wzmacnianiem i rozwojem dziedzictwa duchowego, kultu-

rowego i materialnego wsi. 

Pojęcie „odnowa wsi” rozumiane jako idea, metoda i proces rozwoju obszarów 

wiejskich w realiach polskich funkcjonuje począwszy od 1997 r., kiedy to w wojewódz-

twie opolskim rozpoczęto budowę pierwszego regionalnego programu odnowy wsi. Inspi-

racją do przeniesienia wieloletnich doświadczeń programów odnowy wsi – realizowanych 

w niemieckich i austriackich krajach związkowych na grunt polski – były liczne i mocno 

zachęcające osiągnięcia w zakresie integracji społeczności wiejskich, utrzymania wartości 

życia wiejskiego, waloryzacji przestrzeni wsi i krajobrazu oraz podnoszenia szeroko rozu-

mianej jakości życia na obszarach wiejskich wspomnianych wyżej regionów.  

Wskazano, że istotą programu odnowy wsi realizowanego w skali regionalnej po-

winno być pobudzenie społeczności sołeckiej i zaangażowanie jej w planowanie i realizację 

przedsięwzięć dotyczących własnej wsi, co mogłoby skutkować zwiększeniem roli sołectw 

w rozwoju lokalnym oraz decentralizacją wykonywania niektórych gminnych zadań – w myśl 

idei praktycznego zastosowania zasady subsydiarności.  

Efektem wdrożenia tak rozumianego programu miały być lepsze warunki do osie-

dlania, inwestowania, rozwoju usług, tworzenia miejsc pracy oraz zarobkowania na wsi, 

głównie w obszarze poza tradycyjnym rolnictwem, przy jednoczesnym zachowaniu naj-

cenniejszych wartości życia wiejskiego, w tym szczególnie tożsamości wsi.  

                                                 
35

 (źródło: www.niewiarowski.pl/kss/) 
36

 Ryszard Wilczyński zainicjował i kierował Opolskim programem odnowy wsi, początkowo jako przewod-

niczący Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego, następnie Pełnomocnik Zarządu Wojewódz-

twa, a ostatnio jako członek Zarządu Województwa Opolskiego. Jest to największy i najdłużej działający 

regionalny program aktywizacji społeczności wiejskich w Polsce oraz jedna z najbardziej istotnych inno-

wacji społecznych. Ryszard Wilczyński zainicjował organizację I Polskiego Kongresu Odnowy Wsi 

(2002 r.) a sam program znalazł naśladowców w województwie pomorskim (w roku 2004 miał tam miej-

sce II Polski Kongres Odnowy Wsi) i śląskim. Obecnie odnowa wsi jest opolską specyfiką i elementem 

wizerunku regionu. W programie uczestniczy ponad 500 sołectw z 65 gmin. Ryszard Wilczyński podjął 

współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE 

w Wiedniu skupiającym 20 europejskich krajów, regionów i landów, dzięki czemu województwo opolskie 

w roku 2001 stało się pierwszym polskim członkiem tej organizacji. W roku 2006 Stowarzyszenie powierzyło 

mu funkcję wiceprzewodniczącego. Zwieńczeniem tej współpracy był VI Europejski Kongres Odnowy 

Wsi zorganizowany w Kamieniu Śląskim w dniach 23-26.05.2007 r. Był to pierwszy taki kongres w Polsce. 
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Doświadczenia województwa opolskiego stały się impulsem i inspiracją podobnych 

działań w innych regionach Polski. Na kanwie sukcesu Opolszczyzny w 2001 r. powstał 

kolejny regionalny program odnowy wsi – w województwie pomorskim, gdzie proces od-

nowy rozpoczęto projektem pilotażowym, w którym uczestniczyło 8 sołectw. Skala Pro-

gramu została znacznie powiększona dzięki wpisaniu Pomorskiego Programu Odnowy 

Wsi do Kontraktu Wojewódzkiego, co oznaczało znaczne zwiększenie dostępnych środ-

ków finansowych. Łącznie w latach 2002-2004 na realizację przedsięwzięć odnowy wsi 

przeznaczono kwotę ok. 9 mln zł, a w roku 2006 kolejną kwotę 5 mln zł.  

Mniej więcej równolegle do programu pomorskiego powstał powiatowy program 

odnowy wsi w powiecie nakielskim (2002 r., województwo kujawsko-pomorskie), który 

również osiągnął wiele cennych rezultatów, jednak nie był to program o skali regionalnej. 

Począwszy od 2004 r. w kilku innych regionach Polski (świętokrzyskie, lubuskie, podlaskie, 

podkarpackie) zaczęto testować niektóre elementy regionalnych programów odnowy wsi 

(próby budowania sołeckich strategii rozwoju), okazało się jednak, że tylko w wojewódz-

twie śląskim – w którym pierwsze działania podjęto już w 2002 r. – przerodziło się to  

w podobny zakresem do opolskiego i pomorskiego program o skali regionalnej. Odbyło się 

to dzięki inicjatywie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – dobrowolnego stowarzyszenia 

samorządowego, skupiającego aktualnie ponad 120 jednostek samorządu terytorialnego  

z terenu województwa śląskiego, który postanowił wypróbować metodę odnowy wsi  

w swoich realiach regionalnych zaraz po I Polskim Kongresie Odnowy Wsi, który odbył 

się w 2002 r. Górażdżach w województwie opolskim.  

Dzięki współpracy z Samorządem Województwa Opolskiego oraz opolską grupą 

moderatorów odnowy wsi w latach 2002-2003 zrealizowano projekt pilotażowy, którym 

objęto grupę 10 sołectw z terenu województwa śląskiego. Za cel pilotażu przyjęto zweryfi-

kowanie doświadczeń odnowy wsi uzyskanych w innych regionach Polski i zainicjowanie 

ich w wybranych obszarach województwa śląskiego oraz przygotowanie społeczności lo-

kalnych oraz jednostek samorządowych do wykorzystania środków dostępnych w ramach 

Funduszy Strukturalnych oraz Programu  LEADER+. W drugiej połowie 2004 r. działania 

Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wsparł Samorząd Województwa Śląskiego, który 

uruchomił coroczny Konkurs „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” oraz dofinansował 

poszerzenie Programu o 40 kolejnych sołectw, które przeszkolono według metodyki sto-

sowanej w województwie opolskim w zakresie tworzenia sołeckich strategii rozwoju (pla-

nów i programów odnowy wsi), budowania systemu instrumentów wsparcia oraz podstaw 

planowania przestrzennego wsi i kształtowania krajobrazu wiejskiego, poszerzonej o ele-

menty budowania i zarządzania projektami oraz wykorzystania internetu.  

Do struktury organizacyjnej Programu Odnowy Wsi – po raz pierwszy w Polsce  

w skali regionu – włączono powiaty, nadając im znaczącą rolę w kreowaniu instrumentów 
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wsparcia sołeckich przedsięwzięć w dziedzinie odnowy wsi
37

. Novum stanowiło także 

opracowanie tzw. „karty dań”, będącej zestawieniem instrumentów wsparcia, możliwych 

do uruchomienia z poziomów: gminy, powiatu oraz regionu.  

W dniu 22 maja 2006 r. w wyniku ponad 2-letnich starań Śląskiego Związku Gmin 

i Powiatów Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałą Program Odnowy Wsi Woje-

wództwa Śląskiego na lata 2006-2010 (POWWŚ), obejmując tym samym główny mecenat 

nad programem regionalnym, nadający trwałe ramy wsparcia dla rozwoju procesu odnowy 

wsi w regionie na kilka najbliższych lat. Za główny cel POWWŚ obrano: pobudzenie ak-

tywności mieszkańców wsi poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw roz-

wojowych oraz stworzenie odpowiednich mechanizmów i instrumentów wsparcia odnowy 

i rozwoju wsi. Jako oczekiwany efekt wieloletniego Programu wskazano: uruchomienie 

trwałego i samopodtrzymującego się rozwoju społeczności wiejskich na obszarze wybra-

nych gmin i powiatów, z założeniem ich oddziaływania na bliższe i dalsze obszary wiejskie 

poprzez promieniowanie najlepszych wzorców odnowy wsi.  

Idea Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego zakłada wyposażenie lide-

rów wiejskich i grup odnowy wsi w umiejętności kluczowe dla samodzielnego rozwiązy-

wania problemów społeczności wiejskich oraz zarządzania rozwojem lokalnym w oparciu 

o lokalne zasoby i wspólnie opracowaną i zaakceptowaną przez społeczność wiejską stra-

tegię rozwoju. W tak rozumianym modelu, podobnie jak w programie opolskim, odnowa 

wsi to proces pozytywnych zmian w sferze materialnej i duchowej wsi, dokonujący się 

głównie dzięki zaangażowaniu samych mieszkańców.  

Początkowo głównym celem większości rozwijanych w ramach Programu przed-

sięwzięć jest integracja i aktywizacja mieszkańców wsi, a następnie ich włączanie się w 

kolejne, często coraz bardziej rozbudowane organizacyjnie i finansowo działania, które w 

zamiarach liderów mają być wizytówką całej wsi oraz miejscowej aktywności społecznej. 

Zgodnie z zasadą subsydiarności podejmowane przedsięwzięcia z reguły nie przekraczają 

możliwości organizacyjnych samych mieszkańców, wymagają jedynie wsparcia finanso-

wego, o które co pewien czas w ramach Programu można się ubiegać. Wśród realizowa-

nych projektów dominują niewielkie inwestycje związane z kształtowaniem przestrzeni 

publicznej w centrach wsi, np. adaptacje budynków na świetlice wiejskie i miejsca spo-

tkań, urządzanie muzeów wiejskich i izb regionalnych, urządzanie terenów zielonych, pla-

ców, skwerów, budowa placów zabaw i małych boisk dla dzieci, nasadzanie roślinności, 

oznakowanie miejscowych atrakcji, stanowiące odnowę wizualną wsi. Równie często rea-

lizowane są również projekty nieinwestycjne, takie jak: organizacja festynów, obchodów 

rocznic powstania wsi, przywracanie tradycyjnych świąt wiejskich, wydawanie monografii, 

opracowań, promowanie twórczości lokalnych artystów, organizacja konkursów w dzie-

dzinach historii, kultury, tradycji, ekologii, których zadaniem jest ochrona miejscowego 

                                                 
37

 Niestety pomysł włączenia powiatów w strukturę programu nie przyniósł oczekiwanych efektów z wyjątkiem 

powiatu gliwickiego 
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dziedzictwa i umacnia więzi między mieszkańcami. Projekty nieinwestycjne są równie 

ważne z punktu widzenia procesu odnowy wsi, jak projekty o charakterze inwestycyjnym. 

Charakterystyczną cechą programu śląskiego jest to, iż jest on realizowany w part-

nerstwie. Głównymi partnerami dla Samorządu Województwa Śląskiego przy realizacji 

POWWŚ są: Śląski Związek Gmin i Powiatów, a także samorządy gminne, które wyraziły 

wolę przystąpienia do Programu. 

Konstrukcja Programu zawiera zestaw działań obejmujących bardzo szeroki i kom-

pleksowy zakres wsparcia dla przedstawicieli społeczności lokalnych, tzw. grup odnowy 

wsi, rozpoczynających się od elementów edukacyjnych - wyjaśniających mechanizm pro-

cesu odnowy wsi i elementów planowania strategicznego na poziomie sołectwa, poprzez 

instrumenty wsparcia finansowego w formie konkursów dotacyjnych na realizację nie-

wielkich projektów inwestycyjnych oraz konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskie-

go”, a skończywszy na wsparciu z zakresu szeroko pojętego know-how, niezbędnego do 

dynamicznego i wielopłaszczyznowego rozwoju, wykorzystującego wsparcie funduszy 

zewnętrznych, w tym w szczególności UE. 

Elementy te zostały zaplanowane z nadzieją przeprowadzenia zmian w mentalności 

mieszkańców obszarów wiejskich, które powodowałyby zwiększenie świadomości wyso-

kich wartości i walorów lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, usytuowa-

nych w bezpośrednim i dalszym otoczeniu wsi, które - często niewłaściwie uświadamiane - 

pozbawione są właściwej ochrony ze strony danej społeczności. Autorzy koncepcji Pro-

gramu stwierdzają, że często były one i są wręcz niszczone, bądź wypierane przez zuni-

formizowane elementy współczesnej kultury masowej. Powoduje to utratę istotnych ele-

mentów dziedzictwa obszarów wiejskich (np. w dziedzinie architektury wiejskiej, obycza-

ju, krajobrazu itp.), które mogłyby stanowić osnowę silnej tożsamości społeczności wiej-

skiej, stanowiącej podstawę do rozwijania lokalnego kapitału społecznego. Walory te  

w efekcie nie mogą stanowić również podstawy do tworzenia specyficznych produktów 

lokalnych i ich wykorzystania dla gospodarczego rozwoju tych miejscowości.  

Program w województwie śląskim funkcjonuje dzięki systemowi wsparcia, zlokali-

zowanemu na dwóch poziomach: gminnym i regionalnym – niestety w wielu miejscach 

jeszcze niewystarczająco wypracowanym i rozumianym przez wszystkich uczestników 

procesu odnowy. 

POWWŚ składa się z 4 głównych bloków działań: 

1. Cykl szkoleniowo- aktywizujący – w ramach którego organizowane są wyjazdy studyj-

ne do innych regionów wdrażających programy odnowy wsi, warsztaty „Planowanie w 

procesie odnowy wsi” poprzedzone wizjami terenowymi sołectw przez moderatorów Pro-

gramu, warsztaty nt. budowy i zarządzania projektami, spotkania nt. systemu instrumentów 

wsparcia oraz inne działania szkoleniowe. 

2. Konkurs przedsięwzięć odnowy wsi – w ramach którego dofinansowywane są drobne 

projekty inwestycyjne w obszarze zagospodarowania centrów wsi, terenów zielonych, 
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sportowych i rekreacyjnych oraz placów zabaw, jak również projekty nieinwestycyjne: 

zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów ludowych  i orkiestr. 

Wysokość dotacji wynosi od 5.000 do 20.000 zł i nie więcej niż 50% całkowitych kosztów 

projektu. 

3. Konkurs „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”  - realizowany w kategoriach: „Naj-

piękniejsza wieś”, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” oraz „Najpiękniejsza zagroda” 

4. Działania uzupełniające – w ramach których odbywają się m.in.: Regionalne Spotkania 

Liderów Odnowy Wsi; działania z zakresu koncepcji zagospodarowania przestrzennego 

wsi oraz ochrony i kształtowania krajobrazu; konsultacje z moderatorami odnowy wsi oraz 

liczne szkolenia m.in. z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych (ICT) do zaspokojenia potrzeb rozwoju społeczności wiejskich i roz-

woju lokalnego oraz zakładania stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wsi.  

W kolejnych latach planuje się poszerzenie oferty szkoleniowej o kolejne tematy 

m.in.: samozatrudnienia osób poszukujących pracy; zakładania na wsi mikroprzedsię-

biorstw oraz małych firm, jak również marketingu produktów lokalnych i regionalnych. 

W przyszłości również planuje się utworzenie regionalnej platformy wymiany doświadczeń 

odnowy wsi, funkcjonującej w oparciu o technologię internetową oraz realizację działań 

w zakresie edukacji dzieci i młodzieży oraz animacji kulturowej na rzecz odnowy wsi. 

Komunikację w ramach POWWŚ zapewnia strona internetowa www.odnowawsi.pl . 

Wymienione wyżej 4 główne elementy POWWŚ służą w pierwszym rzędzie prze-

prowadzeniu zmian w mentalności mieszkańców obszarów wiejskich w kierunku zwiększe-

nia świadomości wysokich wartości i walorów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, 

usytuowanych w bezpośrednim i dalszym otoczeniu obszarów wiejskich województwa 

śląskiego. W dalszej kolejności główne elementy POWWŚ służą wyposażeniu liderów 

wiejskich i grup odnowy wsi w umiejętności kluczowe dla samodzielnego rozwiązywania 

problemów oraz zarządzania rozwojem lokalnym. 

Na jesieni 2006 r. POWWŚ poszerzono o kolejnych 40 sołectw, które przeszły ana-

logiczny do opisanego powyżej cykl szkoleniowo-aktywizujący, powiększając tym samym 

grupę wsi objętych działaniami edukacyjnymi do liczby 90 w skali całego regionu. Do tej 

grupy dochodzą jeszcze sołectwa, które nie brały udziału w ww. cyklu, ale wzięły udział 

w kilku edycjach konkursu piękna wieś oraz konkursu przedsięwzięć odnowy wsi. W roku 

2007 w ramach programu zrealizowano pierwszą specjalistyczną edycję cyklu szkolenio-

wo-aktywizującego, obejmującą zestaw tematycznych szkoleń m.in. z zakresu prowadze-

nia gospodarstw agroturystycznych, wykorzystania Internetu, zakładania i finansowania 

działalności stowarzyszeń oraz zorganizowano wyjazd do województwa zachodniopomor-

skiego – kolebki tzw. wsi tematycznych. W roku 2008 przyjęto kolejne sołectwa – tym 

razem 22, które aktualnie realizują tradycyjny opisany wyżej cykl szkoleniowo-

aktywizujący. Według stanu na koniec września 2008 r. w ramach działań szkoleniowo-

aktywizujących w województwie śląskim przeszkolono grupę 112 sołectw, co stanowi 
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nieco ponad 10% wszystkich sołectw w regionie (nie licząc wsi – beneficjentów ww. kon-

kursów przedsięwzięć w liczbie ok. 250). W wyniku przeprowadzenia dotychczasowych 

pięciu edycji działań szkoleniowo-edukacyjnych w latach 2002-2008 zrealizowano łącznie 

ok. 700 godzin zajęć szkoleniowych (ok. 120 szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych), 

w większości na terenie wsi biorących udział w programie. Przeszkolono grupę ponad 650 

osób – liderów wiejskich oraz urzędników samorządowych, zajmujących się tematyką 

rozwoju obszarów wiejskich.  

Program finansowany jest głównie ze środków Samorządu Województwa Śląskie-

go przy częściowym współfinansowaniu ze strony gmin, których sołectwa uczestniczą 

w Programie oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, który zabiega o wysoką jakość 

merytoryczną prowadzonych działań. W roku 2006 na działania w ramach Programu ze 

środków regionalnych  przeznaczono łącznie kwotę ok. 1,3 mln zł.  W roku 2007 na pro-

gram Województwo Śląskie przeznaczono kwotę ok. 2,2 mln zł, a w 2008 r. kwotę 3,25 

mln zł. 

Zarówno doświadczenia opisywanych wyżej programów regionalnych, jak również 

wynikające z podjętych z początkiem obecnej dekady innych przedsięwzięć z zakresu od-

nowy wsi na mniejszą skalę, przyniosły wiele nadzwyczaj cennych przykładów, pozytyw-

nej mobilizacji społeczności wiejskich, objętych odnową wsi. W licznych przypadkach 

odnowa wsi okazała się znakomitym antidotum na marazm i patologie społeczne, przyczy-

niając się do uruchomienia - powolnych z początku - procesów rozwojowych na obsza-

rach, które przez dziesięciolecia znajdowały się poza głównymi nurtami i obszarami roz-

woju. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż np. w przypadku programu opolskiego duże ko-

rzyści (nawet znaczone materialnymi efektami) przyniosły relatywnie niewielkie nakłady 

w postaci wsparcia zewnętrznego, które przez zapobiegliwe społeczności wiejskie zostały 

pomnożone o wkład własny często kilkakrotnie. W niektórych przypadkach dźwignia fi-

nansowa polegała na uruchomieniu przez społeczności wiejskie zasobów dziesięciokrotnie 

większych w stosunku do wysokości dotacji zewnętrznych. 

Warunkiem powodzenia każdego Programu realizowanego w skali regionalnej jest 

więc merytoryczne, organizacyjne i finansowe wsparcie pobudzonej w wyniku Programu 

aktywności grup odnowy wsi, które same często nie są w stanie rozwijać podejmowanych 

problemów. Kluczowym elementem jest zbudowanie kompleksowego systemu instrumen-

tów wsparcia o różnorodnych formach, o trwałych fundamentach i dłuższej perspektywie 

czasowej. 

Regionalne programy odnowy wsi u swych podstaw zakładały przygotowanie lide-

rów wiejskich do prowadzenia działań typu odnowa wsi w swoich społecznościach, naj-

częściej poprzez przekazywanie im modułowo opracowanych porcji wiedzy i umiejętności 

na temat podstaw rozwoju lokalnego, jak również niezbędnego wsparcia finansowego, 

które jednak zawsze powinno być traktowane wtórnie w stosunku do dokonywanej na po-

czątku diagnozy potrzeb i formułowanej strategii działań. Tak rozumiany model odnowy 
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wsi zawsze będzie zmierzał do inspirowania liderów wiejskich do długofalowej i samo-

podtrzymującej się aktywności na rzecz rozwoju wsi, w której środki finansowe są istot-

nym, ale nie decydującym czynnikiem sukcesu.  

Oczywiście wdrażanie programów regionalnych nie odbywa się bez konfliktów  

i problemów o czym najlepiej świadczy fakt, iż od kliku lat nie powstał żaden kolejny pro-

gram o takiej skali
38

. Wśród głównych przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się zdomi-

nowanie postrzegania odnowy wsi przez liderów wiejskich wyłącznie przez pryzmat moż-

liwych do pozyskania pieniędzy europejskich. Sięgnięcie po środki finansowe częstokroć 

bywa ważniejsze od uruchomiania procesu odnowy, wymagającego dużo większego zaan-

gażowania ludzi i realizacji wielu - często mozolnych - mniejszych projektów. Skrajnym 

tego przykładem mogą być coraz częściej spotykane postawy warunkujące realizację od-

nowy bezpośrednim pozyskaniem znacznej dotacji na zrealizowanie jednego, konkretnego 

projektu lub też postawa, którą obrazuje stwierdzenie jednego z liderów grupy odnowy 

wsi, zawarte w ankiecie ewaluacyjnej programu regionalnego w województwie śląskim 

o następującej treści „… odnowa wsi się skończyła bo otrzymaliśmy dotację i zrealizowa-

liśmy projekt”. Według R.Wilczyńskiego
39

 owe postrzeganie odnowy wsi przez pryzmat 

pieniędzy europejskich stało się głównym powodem zahamowania rozwoju programów 

regionalnych, które przez kilka lat obiecująco rozwijały się w oparciu o nieporównywalnie 

mniejsze od europejskich środki finansowe w trzech województwach
40

. Zbytnie zmateria-

lizowanie idei odnowy wsi to prawdopodobnie obecnie najbardziej znacząca bariera dla 

odnowy wsi i zarazem największe wyzwanie w nadchodzących latach z punktu widzenia 

samej idei, w tym również dalszego rozwoju programów  regionalnych. 

8.2. ZASADY I WYMOGI PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 

Jakie elementy powinien zawierać Plan Odnowy Miejscowości?  

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 

2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 Plan Odnowy Miejscowości powinien zawierać: 

 charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja, 

 inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości, 

 ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja, 

 opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społecz-

ność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejsco-

wości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości,  

z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.  

                                                 
38

 Aktualnie trwają prace nad próbą uruchomienia kolejnego programu regionalnego w województwie dolnośląskim 
39

 prezentacja przedstawiona na III Regionalnym Spotkaniu Liderów Odnowy Wsi Województwa Śląskiego  

w Ustroniu, grudzień 2007 
40

 nie licząc programu nakielskiego, który realizowany jest w skali powiatowej 
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Przy jego sporządzeniu można posłużyć się przedstawioną poniżej instrukcją do Planu 

Odnowy Miejscowości.  

Instrukcja do planu odnowy miejscowości 

1. Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana operacja. 

 położenie miejscowości, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba lud-

ności,  

 historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ 

na powstanie układu przestrzennego,  

 określenie przestrzennej struktury miejscowości przez wskazanie:  

 dominanty przestrzennej (np. kościół usytuowany na wzgórzu, ruiny zamku) 

 otwartych przestrzeni wspólnych (np. rynek, centralny deptak, plac targowy)  

 elementów charakterystycznych dla danej miejscowości (np. typ zabudowy, 

detale architektoniczne, układ zagrodowy).  

2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości. 

Należy wymienić i opisać aktualną kondycję zasobów, które mogą być wykorzystane na 

rzecz rozwoju miejscowości takich jak:  

 zasoby przyrodnicze (np. parki krajobrazowe, parki narodowe obszary chronionego 

krajobrazu), 

 dziedzictwo kulturowe (obiekty zabytkowe, obiekty o wartościach historycznych 

czy sentymentalnych), 

 obiekty i tereny (np. skwery, parki, ścieżki rowerowe, rynki),  

 infrastruktura społeczna (np. domy kultury, biblioteki, muzea, izby pamięci), 

 infrastruktura techniczna (np. zakłady i obiekty zapewniające dostęp do podstawo-

wych usług dla mieszkańców w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, 

usuwania ścieków i odpadów, itp,  

 gospodarka i rolnictwo (zakłady pracy, gospodarstwa rolne, warsztaty rzemieślnicze),  

 kapitał społeczny i ludzki (organizacje działające na terenie miejscowości).  

Celem jest ustalenie zasobów wyróżniających daną miejscowość i rozpoznanie potencjału 

jakim dysponuje. 

3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja. 

Rozdział powinien zawierać zestawienie mocnych i słabych stron miejscowości (np. cech 

wyróżniające miejscowość, potencjał gospodarczy, bariery). W podsumowaniu zestawienia 

powinno znaleźć się określenie szans rozwoju miejscowości oraz zagrożenia. 

4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społecz-

ność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, 

w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem 

szacunkowych kosztów ich realizacji.  

Wykazu planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność 

lokalną. Nie należy ograniczać się tylko tych, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
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działania „Odnowa i rozwój wsi”. Należy opisać te projekty/operacje, które zostały wska-

zane przez mieszkańców do realizacji w ciągu 7 lat.  

Opis każdej inwestycji bądź przedsięwzięcia aktywizującego społeczność lokalną powi-

nien zawierać:  

  nazwę, 

 cel, 

 przeznaczenie, 

 harmonogram realizacji, 

 kwota końcowa i wskazanie źródła jej pozyskania.  

5. Opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich 

położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie 

lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.  

Zalecenia ogólne 

Dokument powinien być przejrzysty i spójny.  

Można zamieszczać w nim zdjęcia, mapy i inne materiały, które służą realizacji tematu. 

8.3. POWIĄZANIE PROGRAMU ODNOWY WSI Z MECHANIZMEM WSPARCIA 

PROW 2007-2013 ODNOWA I ROZWÓJ WSI 

Idea Programu Odnowy Wsi spotkała się ze zrozumieniem twórców Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i znalazła wsparcie w ramach działania Od-

nowa i rozwój wsi. (Kod działania322). Co prawda operacje realizowane przy wsparciu 

finansowym z PROW 2007-2013 nie zawsze zgodne są z założeniami Programu Odnowy 

Wsi, ale ostatecznie ich rezultaty służą mieszkańcom obszarów wiejskich. To co najbardziej 

odbiega od idei Programu… to brak zastosowania całej metodyki inspirowania wiejskich 

społeczności do myślenia i działania w swoim własnym interesie. 

Podstawa prawna  

Art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. Urz. UE L 277, str. 1 z 21.10.2005). 

Uzasadnienie  

Realizacja działania tworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obsza-

rów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez pomoc przyznawaną na realizację 

projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, 

odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. 

Cel działania  

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez 

zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie ob-
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szarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dzie-

dzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności 

turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. 

Zakres pomocy  

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: 

1. remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, 

społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych; 

2. remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obszarów 

wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, trady-

cji, sztuki lub kultury; 

3. kształtowania przestrzeni publicznej; 

4. budowy lub remontu, przebudowy publicznej infrastruktury związanej z roz-

wojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych; 

5. zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownic-

twa w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne; 

6. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historii, 

obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci. 

Beneficjent 

Gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu tery-

torialnego, kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa. 

Kryteria dostępu  

Pomoc może być przyznana, jeżeli: 

1. projekt jest realizowany: 

a. w gminie wiejskiej, albo 

b. w gminie miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej  

5 tys. mieszkańców, albo 

c. w miastach o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys.; 

2. projekt jest objęty Planem Odnowy Miejscowości, zgodnych ze strategią 

rozwoju gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy lub miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego;  

3. projekt nie ma charakteru komercyjnego; 

4. w przypadku gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nienależącej 

do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomo-

ścią przez okres 7 lat po zakończonej realizacji projektu; 

5. beneficjent będący organizacją pozarządową ma status organizacji pożytku pu-

blicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873) działa w obszarze 
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zbieżnym z celami działania w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, 

rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego. 

6. projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jed-

nostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę. 

7. projekt realizowany w ramach osi 4 uzyskał akceptację odpowiedniej Lokalnej 

Grupy Działania. 

Forma i wysokość pomocy 

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna 

wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł. 

w okresie realizacji Programu. 

Poziom pomocy 

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Beneficjenci – jednostki samorządu terytorialnego i instytucje kultury muszą mieć zapew-

niony wkład z krajowych środków publicznych w wysokości co najmniej 25 % kosztów 

kwalifikowalnych projektu, pochodzących ze źródeł innych niż środki PROW.  

Beneficjenci – organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe otrzymują 

pomoc pochodzącą z publicznych środków Unii Europejskiej i krajowych. 

Zasięg geograficzny 

Cały kraj. 

Liczba beneficjentów 

Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007 – 2013 wynosi 10 tys. 

Wskaźnik monitorowania 

Wskaźniki produktu: 

1) liczba wsi objętych projektami inwestycyjnymi – w podziale na: schemat, na ro-

dzaj rewitalizacji (fizyczna, społeczna, gospodarcza), województwa; 

2) całkowita wartość inwestycji - w podziale na: schemat, rodzaj rewitalizacji  

(fizyczna, społeczna, gospodarcza), województwa; 

3) liczba działań na rzecz wiejskiego dziedzictwa kultury - w podziale na: schemat 

oraz na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.  

8.4. METODYKA INSPIROWANIA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI DO PODJĘCIA 

DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROGRAMU 

ODNOWY WSI
41

 

 Odnowa wsi jest czymś, co przywraca normalność w stosunkach pomiędzy ludźmi, 

czyniąc z nich na powrót zintegrowaną wspólnotę. Niby to dziwne, bo to raczej w mieście 

niż na wsi każdy żyje swoim życiem, a rzadko grono znajomych jest w mieście jednocześnie 

grupą sąsiadów. A jednak to właśnie na wsi wymyślono odnowę jako sposób na ponowne 

zintegrowanie się mieszkańców, wzmocnienie więzi, które w naturalny sposób pozwolą na 

                                                 
41

  Na podstawie: Na wsi odnowa, red. Kamiński R., wyd. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Konin 2004. 



Szkoła rolnicza promotorem wiedzy  

o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

               CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

192 

 

połączenie wysiłków służących wszystkim mieszkańcom. Podstawą powodzenia odnowy 

wsi jest zaangażowanie się mieszkańców, trwała współpraca oparta na porozumieniu, 

wspólnym określeniu najważniejszych spraw i sposobu zajęcia się tymi sprawami. Trudno 

jednoznacznie powiedzieć, od czego trzeba zacząć, za to nie ma wątpliwości, co musi się 

zdarzyć, żeby odnowa wsi stała się wypróbowanym sposobem na „gospodarzenie” spra-

wami wsi.  

Ale zacznijmy jednak od początku… 

inicjatywa z zewnątrz – pomysł na odnowę wsi, na zastosowanie tego właśnie sposobu 

często jest przyniesiony z zewnątrz, przez kogoś spoza wsi; może to być jakiś ekspert, 

który ma już doświadczenie w podobnych inicjatywach, urzędnik, który chciałby  

w swojej gminie zaszczepić odnowę wsi, działacz organizacji pozarządowej, który po-

szukuje konkretnych miejsc, gdzie jego organizacja mogłaby przyczynić się do pobu-

dzenia lokalnych inicjatyw; zewnętrzna inicjatywa nie jest niczym niezwykłym, ale 

oczywiście może nie być przyjęta w konkretnej wsi, w konkretnym środowisku, nie jest 

więc wystarczająca dla zapewnienia sukcesu; 

inicjatywa lokalnego „lidera” – chociaż może pojawić się w wyniku namowy, zachęty 

kogoś z zewnątrz, albo też zaobserwowania ciekawego przykładu, jest absolutnie ko-

nieczna, żeby w ogóle możliwe było uruchomienie procesu odnowy wsi, który w prak-

tyce zaczyna się właśnie od decyzji konkretnego człowieka, każdego z nas, od zdania 

sobie sprawy, że „… nic się nie zmieni tak jak chcę, jeśli sam nie będę w to zaangażo-

wany i nie uda się zaangażować większości z nas”; 

budowanie grupy odnowy wsi – składa się ona właśnie z takich osób, które same sobie 

odpowiedziały na pytanie o sens wzięcia na siebie tej cząstki troski o przyszłość wsi, jej 

krajobrazu, jej mieszkańców, tradycji, obyczaju; początkowo zdarzają się rozmowy 

dwóch, trzech osób – tworzy się mała grupka tych, którzy będą się wzajemnie wspierać, 

kiedy już cała sprawa „się rozniesie” i pojawią się nie tylko zwolennicy, ale i przeciw-

nicy odnowy wsi;  

jak zachęcić ludzi do zaangażowania?  

 inicjator musi mieć nieugiętą wolę skutecznego wdrożenia odnowy wsi (jeśli ktoś 

zauważy, że to inicjatywa „od niechcenia”, z pewnością odniesie się do tego bez 

entuzjazmu);  

 warunki udziału w takiej grupie muszą być przejrzyste (nie może być lepszych  

i gorszych, ważniejszych i mniej ważnych itd.); 

 trzeba znać przykłady powodzenia podobnych inicjatyw (ludzie z pewnością będą 

pytać, przekazywać swoje wątpliwości, żądać wyjaśnień – doświadczenie uczy, że 

nie wszystko, co nowe, jest warte uwagi, a tym bardziej zaangażowania); 

 trzeba widzieć (umieć pokazać) szansę na pozyskanie środków finansowych na lo-

kalne inicjatywy; 
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 trzeba umieć wyjaśnić różnicę pomiędzy inicjatywą zmierzającą wyłącznie do  

inwestycji, a tym, co istotne w odnowie wsi: budowaniem więzi, wzmacnianiem 

lokalnej wspólnoty, podejmowaniem działań związanych bardziej z trwałym roz-

wojem niż z rozwiązywaniem bieżących problemów; 

ważne sprawy, czyli priorytety – chociaż to jedno z pierwszych zadań dla grupy odnowy 

wsi, nie jest tak łatwo tego dokonać, chociaż niby wszyscy wiedzą, co jest ważne, ale 

może nie wszyscy się zgadzają na konkretne sformułowanie; trzeba jednak taką listę 

ważnych spraw dla wsi mieć uzgodnioną, bo będziemy do niej wracać w przyszłości; 

ważne przy tym jest wzięcie pod uwagę nie tylko tego, co myślą obecni, ale także 

nieobecni (inni mieszkańcy wsi), a w szczególności musimy dobrze rozważyć sprawy, 

które są ważne dla przyszłych pokoleń, które wiążą się z większym niż nasza wioska 

obszarem – przyda się więc ktoś do pomocy (może być spoza naszej wsi, np. urzędnik, 

doświadczony planista); 

owocne spotkania – niewielu z nas uczestniczyło w skutecznie przeprowadzonych spo-

tkaniach, jeszcze mniej z nas potrafi takie spotkania poprowadzić (mamy wszyscy dość 

słuchania na spotkaniu tylko jednej osoby, dość wrzawy i zgiełku, kiedy to mówią jed-

nocześnie wszyscy i nie słychać nawet własnego głosu); wiele spotkań przebiega w dobrej 

atmosferze, ale nikt nie wie, jakie są wnioski i ustalenia – krótko mówiąc, jeśli marzy-

my o dobrym spotkaniu, musimy poznać zasady jego prowadzenia (albo poprosić kogoś 

o wyręczenie nas w tym):  

przed spotkaniem 

 przygotuj temat spotkania i upewnij się, że wszyscy uczestnicy go znają, 

 zaproponuj oczekiwany rezultat spotkania, 

 podaj godzinę rozpoczęcia i planowego zakończenia spotkania, 

 jeżeli dyskusja wymaga wcześniejszego przekazania jakichś informacji, postaraj się 

przygotować materiały ilustracyjne (tablice, rysunki, mapy, fotografie), 

 przygotuj tablicę albo papier, na którym będzie można zapisywać najważniejsze 

pomysły w taki sposób, aby uczestnicy je widzieli, 

podczas spotkania 

 zachęcaj do swobodnego wyrażania poglądów, 

 staraj się, aby nikt nie dominował, 

 zachęcaj wszystkich do udziału, 

 dopilnuj, by rozmawiano na uzgodniony temat, 

 notuj najważniejsze propozycje, 

 podsumuj spotkanie, sformułuj wnioski, 

 poinformuj o następnych planowanych krokach; 

ocena sytuacji – poprzedza zazwyczaj sformułowanie priorytetów, ale wymaga solidnego 

przygotowania, zgromadzenia informacji, które najczęściej nie są dostępne na wsi 
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(trzeba je pozyskać z urzędu gminy lub starostwa, a niekiedy z innych instytucji); kiedy 

takie informacje zostaną zgromadzone, warto przygotować ich skrócona wersję (aby za-

interesowane osoby mogły zapoznać się z najważniejszymi danymi), a dopiero na tej 

podstawie przygotować ocenę walorów i słabszych stron miejscowości, pomocną  

w przygotowaniu planu zamierzeń;  

inicjatywy – lista inicjatyw powstaje przez zapisanie wszystkich zgłoszonych pomysłów,  

a następnie wybranie tych, które – zdaniem grupy – są z jakichś przyczyn ważne i po-

winny być przyjęte do realizacji; ciekawą receptę podaje… Adam Mickiewicz2, który 

zaleca: „…aby każdy, jakie tylko myśli powziął, drugim ich natychmiast udzielał. Czy 

to będzie się tyczyć ogółu, czy szczególnych i drobnych okoliczności, niech wszyscy 

biorą to na uwagę; takim sposobem będziemy mieli mnóstwo uwag, które do zrobienia 

planu ogólnego posłużą. Może skutkiem późniejszych roztrząśnień wiele naszych uwag 

i projektów sprostuje się i odrzuci. Z tym wszystkim zawsze one dzielną wyświadczają 

pomoc, bo innych baczność ku tej stronie zwracają i rzecz traktowaną wyjaśniają. Do-

świadczenie nauczyło, iż jedna myśl, jedno słówko może wszystkich zastanowić i pręd-

ko sprawić pożytki, które by może nigdy inaczej nie wypłynęły”, jak więc widać, za-

chęca Mickiewicz do tworzenia planu na bazie wielu pomysłów, opinii, które warto po-

znać i... wykorzystać do jak najlepszego działania. 

wstępny podział ról – to jeden z przełomowych momentów w budowaniu grupy, ponie-

waż zaczynamy sobie zdawać sprawę, że naprawdę coś będziemy robić, że pozostali 

będą czegoś od nas oczekiwać, że „samo się nie zrobi”; przy podziale ról trzeba uwa-

żać, aby żadne zadanie nie zostało narzucone, ale raczej żeby było wybrane przez oso-

bę, która ma je wykonać; jeśli komuś to pomoże w podjęciu decyzji, warto zaoferować 

swoje wsparcie – to ośmieli niezdecydowanych (potem sama pomoc niekoniecznie bę-

dzie potrzebna); 

 Odnowa wsi jako odrębny nurt rozwoju obszarów wiejskich zakłada, że tożsamość 

wsi oraz wartości związane z życiem wiejskim mają do odegrania szczególną rolę.  

 Odnowa wsi przenosi odpowiedzialność za przyszłość wsi na społeczność lokalną 

– czyni z niej podmiot i główny motor przemian. Ukazuje znaczenie zaangażowania ludzi  

i wykorzystania zasobów jako kluczowych elementów w rozwoju lokalnym. Zakłada, że 

rozwój nastąpi tylko tam, gdzie społeczność się weń zaangażuje.  

 Odnowa wsi wywołuje osobiste zaangażowanie mieszkańców, wypływające z od-

powiedzialności za własną przyszłość, daje możliwość samorealizacji i poczucia uczestnic-

twa we wspólnocie i współtworzeniu, oparte na zaangażowaniu mieszkańców. Dzięki temu 

tworzy warunki dla rozwoju nowych dziedzin gospodarowania.  

 Odnowa wsi ma wbudowany mechanizm pobudzania rozwoju, wynikający ze 

wzrostu obiegu pieniądza w lokalnym układzie gospodarczym. Co to oznacza? Po prostu 

mieszkańcy tworzą silniejsze więzi, które pozwalają na rozwój powiązań gospodarczych 
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pomiędzy nimi. Dzięki lepszej współpracy możliwe jest rozwijanie nowych inicjatyw, 

opartych głównie na lokalnych zasobach i lokalnych partnerach. Przykładem może być 

urządzanie kwatery agroturystycznej, która nabiera nowego wyrazu dzięki miejscowemu 

stolarzowi, malarce, kowalowi. Można też liczyć na współpracę w żywieniu turystów 

przez miejscowe specjalistki od regionalnych potraw, a także w zaopatrzeniu w lokalne 

wyroby, które będą stanowić pamiątkę lub upominek. Wszystko to przyczynia się do 

zwiększenia lokalnego obrotu pieniądza. A jeśli dodamy do tego dbałość o estetykę (choć-

by przez zadbane obejścia), możemy liczyć na zwiększenie zainteresowania do odwiedze-

nia wsi przez turystów. Wobec braku zasobów pieniężnych na wsi trzeba poszukiwać moż-

liwości pozyskiwania gotówki od tych, którzy ją mają – od przyjezdnych.  

 Odnowę wsi cechuje niewyczerpana innowacyjność, rodząca się z wiary ludzi  

w lepszą przyszłość oraz świadomości swego w niej miejsca. Dzięki wsparciu struktur 

samorządowych, regionalnych, państwowych oraz Unii Europejskiej pozbawiona wła-

snych środków finansowych wieś może w praktyce realizować swoje zamierzenia.  

 Odnowa wsi nie zastępuje restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, ale procesy te 

wspiera. Ułatwia rolnikom pozyskanie dodatkowych źródeł dochodów, a także zagospoda-

rowanie obiektów, nieruchomości i urządzeń, które dotąd były użytkowane w rolnictwie. 

Tym samym możliwe staje się zatrudnienie części byłych rolników oraz zagospodarowanie 

przez nowe zakłady usługowe i przetwórcze części produktów restrukturyzującego się 

rolnictwa. Odnowa wsi obejmuje następujące kluczowe obszary (rys.1): 

Rys. 1 Kluczowe obszary rozwoju (odnowy) wsi 

 

 

Źródło: Na wsi odnowa, red. Kamiński R., wyd. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Konin 2004 
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Cztery obszary: 

standard życia osiągany poprzez rozwój sfery materialnej – w tym infrastruktury technicz-

nej będącej w dyspozycji społeczności lokalnej (przedsięwzięcia publiczne) oraz po-

prawę zabudowy mieszkaniowej i urządzenie obejść (przedsięwzięcia prywatne); 

byt (warunki ekonomiczne) kształtowany możliwościami inwestowania, rozwoju usług, 

tworzenia miejsc pracy, zarobkowania w rolnictwie i poza nim; 

jakość życia w sferze niematerialnej wyraża się relacjami sąsiedzkimi, wzajemną życzli-

wością, poczuciem współuczestnictwa i współtworzenia, możliwością samorealizacji, 

ofertą kulturalną, edukacyjną, wypoczynku i rekreacji itp.; 

są składnikami rozwoju wsi. Opierają się na tożsamości i wartościach życia wiejskiego, 

które to wartości mogą się dzięki odnowie wsi utrwalać i zyskiwać na znaczeniu: 

tożsamość wsi oraz wartości życia wiejskiego obejmują dziedzictwo przeszłości, wiejskie 

związki z naturą, solidarność mieszkańców, tradycje i obyczaje. Papież Jan Paweł II 

mówiąc o tych wartościach, wskazuje na znaczenie etosu pracy, silnej rodziny oraz 

element stałości i trwania, związany z wiejską społecznością
42

. 

Te cztery obszary obejmują wszystko, co niezbędne, aby życie człowieka na wsi było sa-

tysfakcjonujące, aby umożliwiało udział w zdobyczach cywilizacyjnych i efektach rozwoju 

gospodarczego. Oddolne i długotrwałe działanie społeczności lokalnej stanowi fundament 

odnowy wsi. Dzięki powiązaniu świata materii i ducha odnowa wsi jest podejściem cało-

ściowym, przesyconym ideą nowego „ducha wiejskiego”.  

Odnowa wsi ma dwa wymiary: 

 lokalny, którego aktorami jest społeczność lokalna i udzielająca wsparcia gmina, 

 regionalny, gdzie kształtowane są priorytety oraz polityka wobec obszarów wiejskich, 

w zgodzie z ustaleniami krajowych i europejskich programów rozwoju obszarów 

wiejskich. 

Odnowę wsi cechuje: 

 skoncentrowanie się na wykorzystywaniu zasobów charakterystycznych dla wsi, sta-

nowiących o jej tożsamości; 

 kreowanie lokalnego przywództwa animującego zaangażowanie społeczności wiej-

skiej jako siły napędowej przemian; zdolnego do sformułowania i realizacji całościo-

wej wizji wsi oraz pozyskania do tego partnerów, 

 dbałość o ład przestrzenny, w którym istotna jest przestrzenna spójność wsi jako jed-

nostki osadniczej oraz harmonia różnych funkcji: mieszkalnej, produkcji i usług oraz 

wypoczynku i rekreacji. 

Dzięki temu rozwój wsi jest efektem oddolnego określenia i realizowania przez społeczność 

lokalną całościowej wizji wsi (planowanie strategiczne), zachowującej i wzmacniającej jej 

                                                 
42

 Werbiński I., Rola mieszkańców wsi w zachowaniu duchowego dziedzictwa integrującej się Europy w Dzięki 

Wam, polskim sołtysom, 
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tożsamość, dzięki której wieś uzyskuje walor indywidualności i niepowtarzalności. Warunkuje 

to wzrost konkurencyjności i szans sukcesu w warunkach rynkowych. 
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9. BUDOWA MARKI W TURYSTYCE WIEJSKIEJ – ROLA SZKOŁY 

ROLNICZEJ W KREACJI PRODUKTU MARKOWEGO – WSPARCIE 

PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 

DLA ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH 

Leszek Leśniak 

9.1. NOWE TRENDY W TURYSTYCE ŚWIATOWEJ I KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI 

KRAJOWEJ  

 W dzisiejszej Europie Zachodniej, podobnie zresztą jak i w Polsce nie można mówić 

o jednej wyłącznie formie turystyki wiejskiej. Istnieją co najmniej trzy rodzaje tej turystyki: 

turystyka na terenach wiejskich, turystyka związana z rolnictwem i agroturystyka.  

 Turystyka na terenach wiejskich to według ekspertów Komisji Europejskiej 

wszelkie formy turystyki odbywającej się na wsi. Głównym celem uczestnictwa w tego 

rodzaju turystyce jest przeciwstawienie sobie wiejskiego i miejskiego środowiska,  

wiejskiego i miejskiego stylu życia. 

 Turystyka związana z rolnictwem obejmuje z kolei wszelkie formy turystyki 

związanej ze środowiskiem rolniczym. Ta forma turystyki ma węższy zakres niż poprzed-

nia i do produktu turystycznego należą tu także przejawy miejscowej tradycji, takie jak 

festyny, święta lokalne, rolnicze i kościelne, a także zachowane tradycje i zwyczaje. 

 Agroturystyka to wreszcie różne formy wypoczynku organizowanego bezpośrednio 

w gospodarstwie wiejskim (rolniczym, rybackim czy ogrodniczym) i związane z jego  

otoczeniem przyrodniczym, produkcyjnym czy usługowym. Produkcja rolna i hodowla 

zwierząt stanowi tu jedną z atrakcji. W ramach agroturystyki konieczne jest także wyróżnienie 

eko-agroturystki czyli agroturystyki w gospodarstwach rolnych produkujących żywność 

metodami ekologicznymi. 

 Formy turystyki na obszarach wiejskich są podobne do uniwersalnych form turystyki. 

W definiowaniu form turystyki występują pewnego rodzaju niejasności i brak precyzyjnych 

rozróżnień. Nie jest to tak ważne dla rozważań dotyczących podstaw budowania pakietów 

turystycznych i ich sieciowania oraz komercjalizacji. Wśród różnych systemów definiowania 

proponuję wyodrębnić następujące formy turystyki ze względu na dominujący cel, które 

się już rozwijają na obszarach wiejskich i te, które mogą się w przyszłości rozwijać: 

 Turystyka kwalifikowana to forma aktywna, która poza miejscem zamieszkania 

zaspokaja potrzeby rozwoju i odnowy sił fizycznych i psychicznych oraz potrzeby 

informacyjno-poznawcze. Cechy wyróżniające turystykę kwalifikowaną to: 

 konieczność fizycznego i psychicznego przygotowania, 

 umiejętność posługiwania się określonym sprzętem, 

 zaspokajanie potrzeby biologicznego minimum aktywności ruchowej, 
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 posiadanie pewnego poziomu wiedzy ogólnej. 

Rodzaje turystyki kwalifikowanej: 

 piesza (nizinna, górska), 

 wodna (kajakarstwo, żeglarstwo, żegluga podwodna), 

 narciarska, 

 motorowa, 

 kolejowa, 

 speleologiczna i inne. 

 Turystyka krajoznawcza to taki typ, którego celem jest zdobycie wiadomości 

o danym kraju. Krajoznawstwo dzieli się na bierne (wiedza jest nam przekazywana) 

i czynne (sami ponosimy wysiłek, aby wiedzę zdobyć). Turystyka jest drogą do krajo-

znawstwa, a krajoznawstwo jest środkiem do realizacji pozaekonomicznych funkcji 

współczesnej turystyki. 

 Turystyka etniczna nierozerwalnie związana jest z diasporą – grupą narodowościową 

żyjąca poza obszarem swojego kraju (wskutek migracji politycznych, „za chlebem” 

i zmiany granic). W przypadku tej grupy większe znaczenie mają walory kulturowe 

niż przyrodnicze. Za przykład można dać przyjazdy Polaków z Kazachstanu lub 

Litwy do kraju. 

 Turystyka alternatywna. Ta turystyka jest alternatywą w stosunku do turystyki 

masowej. Preferuje ona ścisły związek turystów ze społecznościami miejscowymi, 

wykorzystuje walory regionów recepcyjnych (nie budowlanych) oraz istniejącej 

zabudowy w taki sposób, aby w największym stopniu zachować środowisko 

przyrodnicze. Głównym celem jest poznanie kultury ożywionej lub nieożywionej. 

Turystyka alternatywna wskazuje na: 

 potrzebę zachowania równowagi pomiędzy potrzebami odwiedzających  

i odwiedzanych, 
 konieczność respektowania materialnej i duchowej kultury ludności miejscowej, 

 obustronne korzyści ekonomiczne. 

 Ekoturystyka (może być poznawcza lub na terenach dzikich – turystyka przygo-

dowa, tzw. szkoły przetrwania) – jest to świadoma podróż do naturalnych miejsc 

przyrodniczych, które z jednej strony chronią środowisko naturalne, a z drugiej 

podtrzymują dobrobyt lokalnych mieszkańców, są źródłem dodatkowego dochodu 

dla lokalnych mieszkańców. 

 Turystyka socjalna to turystyka dla ludzi mniej zamożnych, działania na rzecz 

turystyki socjalnej (wspieranej przez państwo) powinny koncentrować się na:  

 tworzeniu sieci publicznych obiektów turystycznych i zarządzaniu nimi, 

 pomocy finansowej (subwencje, pożyczki) dla organizatorów turystyki socjalnej, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Diaspora
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekoturystyka
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 dopłatach indywidualnych dla wyjeżdżających, 

 ulgach w środkach transportu publicznego. 

 Turystyka biznesowa to rodzaj turystyki powiązany z wyjazdami o charakterze 

biznesowym, charakteryzuje się wysoką specjalizacją i dochodowością. W jej ramach 

znajdują się: 

 spotkania grupowe, konferencje, 

 podróże motywacyjne, grupowe, rodzinne, 

 wystawy, targi dla branży lub klienta, 

 turystyka korporacyjna. 

 Turystyka motywacyjna. W tym przypadku charakter motywacyjny mają potrzeby 

wyższego rzędu. Turystyka motywacyjna mobilizuje do lepszej pracy i zmniejsza 

zjawisko sezonowości w turystyce. 

 Turystyka religijna kładzie większy nacisk na przeżycia natury ogólnokulturalnej 

i poznawczej, jest szerszym pojęciem. Formy turystyki religijnej to: 

 turystyka pielgrzymkowa, wędrówka do świętego miejsca, 

 masowy wyjazd do sanktuarium, 

 odwiedzanie ważnych ośrodków religijnych w ramach wyjazdu turystycznego. 

Międzynarodowy ruch turystyczny ulega nie tylko rozwojowi ilościowemu (wzrost liczby 

turystów), ale także jakościowemu – z punktu widzenia organizacji form turystyki  

i zachowań turystycznych. Obserwacje współczesnych trendów popytu turystycznego 

pozwalają na wyróżnienie kilku najważniejszych kierunków rozwoju turystyki międzynaro-

dowej, do których należą: 

 wypoczynek związany z wodą i słońcem, określany mianem wypoczynku „3xS” 

(ang. sun, sand, sea); 

 podróże do miast, 

 podróże poznawcze, związane ze zwiedzaniem określonych miejsc; 

 podróże biznesowe; 

 uprawianie sportu i aktywnej rekreacji; 

 podróże morskie; 

 uczestnictwo w zabawie; 

 podróże w celach zdrowotnych; 

 wyjazdy na wieś; 

 wyjazdy w celu robienia zakupów; 

 podróże do atrakcji turystycznych; 

 odwiedzanie znajomych i przyjaciół. 

Na kształtowanie obrazu współczesnej turystyki międzynarodowej duży wpływ mają 

przemiany zachodzące w masowej turystyce zorganizowanej. Współcześnie tradycyjny, 

komercyjny model turystyki „3xS” (ang. sun, sand, sea) próbuje się zastąpić nowym 

modelem wypoczynku, określanego mianem „3xE” (ang. entertainment, excitement, 
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education), w których przewodnią rolę mają odgrywać: aktywność ruchowa, przeżycia 

emocjonalne, przygody, rozrywka, zabawa – połączone z elementami edukacyjnymi. Ważnym 

czynnikiem kształtowania współczesnej oferty turystycznej jest indywidualizacja motywów 

i stylów podróżowania. Łączy się on także ze wzrostem wymagań klientów co do jakości 

usług turystycznych.  

Na współczesny i przyszły obraz turystyki międzynarodowej znaczący wpływ mają  

i będą miały podróże dwóch grup społecznych – emerytów oraz młodzieży, a także podróże  

o charakterze biznesowym, bowiem coraz bardziej zaciera się także granica między podró-

żami „typowo” turystycznymi a podróżami w celach służbowych.
43

 

Jak wynika ze „Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013”,
44

 Polska ma duże szanse 

na zajęcie dobrej pozycji w coraz ostrzejszej rywalizacji o pozyskanie turystów. Korzystne 

położenie, w środku kontynentu, na skrzyżowaniu ważnych dróg europejskich, włączenie  

w struktury rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, znaczny potencjał kulturowy i dobrze 

zachowane środowisko naturalne, czynią z naszego kraju atrakcyjne miejsce do zwiedzania 

i wypoczynku, zarówno dla turystów krajowych jak i zagranicznych. 

Tendencje rozwojowe turystyki światowej wskazują na następujące zjawiska istotne dla 

rozwoju turystyki w Polsce:  

 niewielki, szacowany na około 4%, wzrost międzynarodowego ruchu turystycznego  

w Europie i wzrost konkurencji głównych ośrodków recepcyjnych,  

 wzrost znaczenia dostępności komunikacyjnej przy wyborze kierunków wyjazdów 

(bezpośrednie połączenia lotnicze oraz generalnie skrócenie czasu dojazdu),  

 wzrost liczby osób w najwyższych grupach wiekowych, o coraz wyższych docho-

dach (w 2003 roku udział osób w wieku 60 lat i więcej w populacji 15 krajów UE 

wynosił 22% i szacowano, że w ciągu kolejnych 10 lat – a więc do 2013 roku, kie-

dy w skład UE wchodzi 27 krajów – udział ten powinien wzrosnąć do przynajmniej 

25%) i co za tym idzie, wzrost zainteresowania ofertą turystyki prozdrowotnej oraz 

turystyką do wielkich miast,  

 wzrost podaży usług przeznaczonych dla coraz lepiej sytuowanego młodego poko-

lenia zainteresowanego kontaktami z rówieśnikami w miejscach odwiedzanych (co-

raz wyższy udział wydatków na zakupy i rozrywkę w czasie wyjazdów), ofertą cen-

trów handlowych, uczestnictwem w imprezach kulturalnych,  

 wzrost zainteresowania wysokiej jakości ofertą turystyki aktywnej i specjalistycz-

nej przeznaczonej dla wszystkich grup wiekowych,  

 wzrost zainteresowania jakością usług, a w szczególności jakością usług specjali-

stycznych przy zdecydowanej poprawie i ujednoliceniu jakości usług standardowych.  

                                                 
43

 Kurek W., Turystyka, PWN, Warszawa 2008 r. 
44

 Ministerstwo Gospodarki, Strategia rozwoju turystyki 2007-2013, Warszawa 2007 r. 
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 Należy przyjąć, że o planowanym wzroście liczby przyjazdów turystów zagranicz-

nych do Polski zadecyduje konkurencyjność polskich produktów turystycznych na rynku 

międzynarodowym i jakość kadr turystycznych.
45

 

Turystyka wiejska (na obszarach wiejskich) jako składowa turystyki krajowej,  

miejsce turystyki wiejskiej w programach turystycznego rozwoju kraju 

 Turystyka wiejska stanowi „odmianę” turystyki, istniejącą już od dawna. Jednak jej 

znaczenie zaczęło rosnąć dopiero kilkanaście lat temu. Nie można jednak mówić o wyłącz-

nie jednej formie turystyki wiejskiej. Istnieją co najmniej trzy rodzaje tej turystyki: turysty-

ka na terenach wiejskich, turystyka związana z rolnictwem i agroturystyka.  

 Turystyka na terenach wiejskich to według ekspertów Komisji Europejskiej wszel-

kie formy turystyki odbywającej się na wsi. Głównym celem uczestnictwa w tego rodzaju 

turystyce jest przeciwstawienie sobie wiejskiego i miejskiego środowiska, wiejskiego  

i miejskiego stylu życia.  

 Turystyka związana z rolnictwem obejmuje z kolei wszelkie formy turystyki zwią-

zanej ze środowiskiem rolniczym. Ta forma turystyki ma węższy zakres niż poprzednia  

i do produktu turystycznego należą tu także przejawy miejscowej tradycji, takie jak festyny, 

święta lokalne, rolnicze i kościelne, a także zachowane tradycje i zwyczaje. 

 Turystykę uznano za jedną z głównych szans rozwoju obszarów wiejskich. W tym 

przypadku literatura również podaje wiele definicji tej formy turystyki. Jedna z nich określa 

turystykę wiejską jako formę rekreacji odbywającej się na obszarach wiejskich, która obej-

muje wielorakie rodzaje aktywności rekreacyjnej związanej z przyrodą, wędrówkami, tury-

styką zdrowotną, krajoznawczą, kulturową i etniczną, wykorzystując jednocześnie zasoby 

i walory wsi.
46

 

 Zarówno w strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013 opracowanej przez Mini-

sterstwo Gospodarki,  jak i dokumencie: Kierunki rozwoju turystyki do 2015, opracowanym 

przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pojawia się pojęcie turystyka na terenach wiejskich  

i przedstawione jest  działanie I.5.5. Wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej – jego cele  

i spodziewane efekty. Waga działania przejawia się w znaczeniu tego typu turystyki dla 

rozwoju społecznego oraz dla aktywizacji obszarów wiejskich. W pierwszym kontekście 

należy pamiętać o wysokiej dostępności kosztowej tego typu turystyki dla odbiorców. 

Realizacja tego działania pozwoli zdynamizować rozwój obszarów wiejskich oraz zdywer-

syfikować o działalności pozarolnicze oraz rozszerzyć zakres działalności gospodarczych 

realizowanych na tych obszarach.  

 Turystyka wiejska może stać się specyficzną, wyróżniającą formą turystyki naszego 

kraju pod warunkiem zachowania oryginalnego charakteru kulturowego i przyrodniczego 

polskiej wsi. W tym celu należy zwrócić uwagę na zawarte w dokumencie rządu wyniki 

                                                 
45

 Tamże. 
46

 Musiał W., Kania J., Leśniak L., Agroturystyka i usługi towarzyszące, Wyd. MDSR, Kraków 2005 r. 
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dokonanej analizy SWOT i wykorzystywać podstawowy atut, jakim jest  wysoka atrakcyj-

ność turystycznego potencjału polskiej wsi oraz szansę – jaką jest członkostwo w Unii 

Europejskiej szeroko otwierające Polskę na nowych turystów. Należy także wziąć pod 

uwagę występujące w Polsce niekorzystne relacje pomiędzy ceną a jakością produktów  

i dążyć do ich zmiany. Znaczące w rozwoju turystyki i kreowaniu produktów turystycznych 

mają środki finansowe. W Polsce  dostęp do źródeł finansowania turystyki jest ograniczo-

ny i nieproporcjonalnie niski w stosunku do potrzeb rozwojowych turystyki i kreowania 

nowych produktów i stanowi podstawowe zagrożenie rozwoju turystyki.
47

  

 Zmiany społeczne następują w sposób ciągły, a trendy związane ze stylem życia 

wpływają na turystykę, gdyż stanowi ona nieodłączny element życia społecznego.  

 Kreowanie sieciowych produktów turystycznych odbywa się z jednej strony na pod-

stawie posiadanych zasobów, z drugiej musi być odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. 

Analiza trendów w turystyce krajowej i zagranicznej pozwala zidentyfikować potencjalne 

zmiany w zachowaniach turystów, zmiany preferencji w wyborze oferty – co daje wska-

zówki organizatorom turystyki, w jakim kierunku powinni rozwijać swoją ofertę. 

 Na podstawie obserwacji zjawisk zachodzących w turystyce krajowej i światowej została 

opracowana lista najważniejszych tendencji w turystyce na najbliższe lata.  

Trendy w turystyce polskiej: 

 Wzrasta stale liczba podróży do Polski, co związane jest w dużym stopniu z przy-

stąpieniem Polski do UE i otwarciem rynku. 

 Rośnie zapotrzebowanie na kompleksową ofertę turystyczną. 

 Klasyczny podział na sezon letni i zimowy zanika, co może być wynikiem powsta-

wania całorocznych ofert turystycznych. Takich ofert jest jednak nadal za mało. 

 Rośnie popyt na oryginalne formy spędzania czasu, np. w gospodarstwach agrotu-

rystycznych z możliwością zapoznania się z regionalną tradycją. Polska ma tutaj 

duży potencjał, dzięki czemu może konkurować z innymi państwami. 

 Rośnie popyt na wyjazdy łączące aktywną formę spędzania wakacji z elementami 

kultury, historii. 

 Największym popytem cieszą się dobrej jakości kameralne restauracje i zajazdy 

oferujące kuchnię regionalną. 

Trendy w turystyce światowej: 

 Rośnie ilość czasu wolnego. Wakacje przestały być dobrem luksusowym, gdyż po-

jawia się wiele możliwości konkurencyjnego sposobu spędzania wolnego czasu. 

 Wzrastać będzie liczba podróży do krajów Europy Centralnej i Wschodniej. 

 Sezon turystyczny ulegać będzie systematycznemu wydłużaniu na cały rok. 

 Aspekty środowiskowe będą wywierały coraz większy wpływ na zachowania kon-

sumentów i wybór kraju docelowego podróży. 

                                                 
47

 Ministerstwo Sportu i Turystyki, Kierunki rozwoju turystyki do 2015, Warszawa 2008 r. 
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 Rośnie popyt na wyjazdy zawierające elementy kultury, edukacji, historii, aktyw-

ności sportowej, a także zainteresowanie korzyściami dla zdrowia wynikającymi  

z wyjazdu. 

 Stale rosnąć będzie potrzeba łączenia podczas podróży wakacyjnych wypoczynku  

i uczestnictwa w różnych wydarzeniach. 

 Jakość, autentyczność i różnorodność stają się najistotniejszymi elementami 

postrzegania i wyboru kierunku podróży. 

 Rosnącym powodzeniem cieszą się imprezy zapewniające turystom pełen pakiet 

świadczeń. 

 Istnieje zapotrzebowanie na nowy rodzaj produktów przeznaczonych dla ludzi  

o zróżnicowanych, specjalistycznych zainteresowaniach. 

 Przewiduje się zwiększone zapotrzebowanie na noclegi i wyżywienie w gospodar-

stwach agroturystycznych, szczególnie w pobliżu atrakcji turystycznych – takich 

jak parki tematyczne, obiekty sportowe i kultury oraz wioski tematyczne.  

Kreowanie marek regionów, poprzez wykorzystanie i podkreślenie walorów natu-

ralnych i atrakcji turystycznych, to jeden ze sposobów zaistnienia „małych ojczyzn” za-

równo na polskiej jak i europejskiej mapie. Marka pozwala na osiągnięcie przewagi kon-

kurencyjnej, dlatego tak ważnym jest, by Polska opatrzona była unikatowym znakiem ja-

kości, którego zadaniem jest przysparzanie wciąż nowych i ciągle zadowolonych z pobytu 

w naszym kraju, turystów. 

9.2. BUDOWANIE MARKI PRODUKTÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ 

 Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zdecydowanie zwiększyło się 

w Polsce zainteresowanie agroturystyką. Ważną rolę w jej rozwoju odegrały działania 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizowane przy pomocy ośrodków doradztwa 

rolniczego. Ośrodki doradztwa rolniczego podejmują działania promocyjne i informacyjne. 

Gospodarstwa prowadzące usługi turystyczne zostały przedstawione w licznych prospek-

tach, katalogach regionalnych i krajowych oraz w Internecie, radiu i telewizji. Szacuje się, 

że w ostatnich dziesięciu latach ukazało się około 200 wydawnictw promujących usługi 

agroturystyczne. Odrębną formą promocji stała się prezentacja gospodarstw agrotury-

stycznych na targach regionalnych, krajowych, a także zagranicznych (uczestnictwo  

w około 50 imprezach wystawienniczych w roku). Działalność ośrodków doradztwa rolnicze-

go i programy pomocy zagranicznej wpłynęły na powstawanie lokalnych stowarzyszeń usłu-

godawców i utworzenie federacji tych stowarzyszeń. Stowarzyszenia zajęły się działalnością 

szkoleniową, promocyjną i wdrażaniem kryteriów kategoryzacji kwater agroturystycznych. 

 Zazwyczaj za produkt rynkowy uważa się wszystko to, co można zaoferować 

nabywcy do konsumpcji, użytkowania lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy fizycznych, 

do produktów zalicza się wszelkiego rodzaju usługi, czynności, osoby, miejsca, pomysły, 

projekty technologiczne, organizacyjne oraz idee. Każdy kupujący postrzega produkt przez 
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pryzmat korzyści, jakie mogą wynikać z jego zakupu. Produkt jest więc zbiorem użyteczności, 

przyjemności, satysfakcji, zadowolenia dla nabywcy. Dobrze przygotowany i sprzedany 

produkt daje satysfakcję także dla jego producenta.  

 Warunkiem rynkowego sukcesu produktu jest jego zdolność do zaspokajania okre-

ślonych potrzeb. Zakup produktu winien więc zapewnić nabywcom określone korzyści.  

Z tej przyczyny produkt jest niekiedy definiowany w marketingu jako zbiór korzyści dla 

nabywcy. Różnorakie ambicje, gusty i preferencje sprawiają, że obiekt wymiany bywa 

przez uczestników transakcji rozmaicie postrzegany. Dla zbywającego produkt jest zawsze 

czymś, co należy po prostu zyskownie sprzedać. Motywy postępowania kupującego są 

bardzo różne. Przeważnie kieruje się on w wyborze produktu jego cechami, które tworzą 

tzw. rdzeń korzyści. Współczesne przedsiębiorstwa nie oferują zatem „czystego” produktu, 

ale pewien zestaw użyteczności, na który składają się informacja, marka, możliwość zakupu 

w określonym miejscu i czasie itp.
48

 

Schemat budowy produktu turystycznego 

 

                                                 
48

 Altkorn J., Podstawy marketingu, Wyd. Instytut Marketingu, Kraków 2003 r. 
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 Poszczególne składniki produktu turystycznego spełniają odmienne role, należy je 

zatem analizować w kategoriach strukturalno-funkcjonalnych. Oznacza to, że kompozycje 

składników zaspokajających różne komplementarne potrzeby trzeba odnosić do względnie 

stałej potrzeby głównej. Planista produktu winien projektować pakiety usługowe na trzech 

poziomach, a mianowicie:
49

 

 rdzenia produktu, 

 produktu rzeczywistego, 

 produktu powiększonego (poszerzonego). 

  

Produkt właściwy (istota, rdzeń produktu) to podstawowa korzyść (a raczej zbiór korzy-

ści), jakiej doświadcza turysta, wybierając się w określone miejsce w celu zaspokojenia 

określonego wymagania. Składają się na niego wszystkie cechy tworzące: usługi, miejsca 

(atrakcje obszaru), zaspokajające określony rodzaj wymagań (przeżycie estetyczne zwią-

zane z pięknem czy niepowtarzalnością miejsca, wypoczynek w miejscu o szczególnych 

walorach, spotkanie interesujących ludzi, poprawa stanu zdrowia, przeżycie oryginalnych 

doznań poznawczych itp.). 

 Produkt rzeczywisty tworzą cechy, dzięki którym możliwa jest konsumpcja produktu 

właściwego. Są to cechy składające się na podstawowe usługi turystyczne związane  

z dotarciem do miejsca, wyżywieniem, noclegiem i zapewnieniem innych elementarnych 

warunków niezbędnych do konsumpcji produktu właściwego. 

 Produkt poszerzony składa się z cech, które czynią konsumpcję bardziej efektywną  

i urozmaiconą, wzmacniają korzyści podstawowe i redukują rozczarowanie. To właśnie za 

ich pośrednictwem toczy się walka konkurencyjna i zabiega się o klienta, starając się możli-

wie najbardziej odróżnić własny produkt od pozostałych. Do tych cech należą m.in.: wygląd 

i stan miejsca zakwaterowania, stan pokojów, jakość ich wyposażenia, czystość, porządek  

i estetyka wnętrz, kultura, życzliwość i fachowość personelu, sprawność elementów wyposa-

żenia, kultura, czystość i fachowość obsługi gastronomicznej, jakość i wybór potraw itp. 
50

 

 Produkt turystyczny więc jest zbiorem zarówno dóbr i usług nabywanych przez 

turystów, jak i walorów turystycznych, z których korzystają, a które są dla nich szczegól-

nym przedmiotem zainteresowania. Punktem wyjścia do projektowania produktu tury-

stycznego jest przede wszystkim motywacja podróży. Poznanie tych motywów dowodzi, 

że ludzie podróżują zaspokoić potrzeby: 51 

 odpoczynku w atrakcyjnym środowisku przyrodniczym, 

 poznanie ciekawych zjawisk przyrodniczych, 

 korzystania z dóbr kultury, 

 poprawy zdrowia, 

                                                 
49

 Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa, 1999 r. 
50

 Mazurkiewicz L., Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa 2002 r. 
51

 Musiał W., Kania J., Leśniak L., Agroturystyka i usługi towarzyszące, Wydawca Małopolskie Stowarzyszenie 

Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Kraków 2005 r. 
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 uczestnictwa w wielkich wydarzeniach i imprezach, 

 odwiedziny u znajomych i krewnych, 

 gospodarcze i zawodowe, 

 zaspokojenie potrzeb religijnych. 

Produkt turystyczny to pakiet składników materialnych i niematerialnych obejmujący: 

a) atrakcje i środowisko miejsca docelowego: atrakcje naturalne, atrakcje stworzone 

przez człowieka, atrakcje kulturowe, atrakcje społeczne, 

b) infrastrukturę i usługi miejsca docelowego: baza noclegowa, obiekty gastronomiczne, 

transport w miejscu docelowym, aktywny wypoczynek, sieć sprzedaży detalicznej, 

inne usługi, 

c) dostępność miejsca noclegowego, w tym: infrastruktura (drogi, porty lotnicze, koleje), 

sprzęt (pojazdy), czynniki eksploatacyjne (trasy, ceny, itp.), regulacje rządowe,  

d) wizerunki i postrzeganie miejsca docelowego,  

e) cenę dla konsumenta. 

 Niezbędną – w budowie i rozwoju sieciowego produktu turystycznego jest wiedza 

i posiadanie jak najpełniejszej informacji na temat własnego regionu, w tym m.in.: 

 świadomość istnienia walorów turystycznych (naturalnych i stworzonych przez 

człowieka, w tym imprezy i inne atrakcje), 

 wiedza o tym kto obecnie korzysta z dostępnych usług w regionie (osoby młode, 

rodziny, single, itp.), 

 zrozumienie przez lokalnych usługodawców rynku turystycznego korzyści z istnienia 

jednolitego marketingu terytorialnego, 

 wiedza na temat form turystyki cieszących się największą popularnością w danym 

regionie (turystyka piesza, rowerowa, inne), 

 znajomość stowarzyszeń działających w regionie, gdzie chcemy budować sieciowy 

produkt turystyczny, 

 znajomość wizerunku miasta/regionu – charakter miejsca, historia, walory kulturowe, 

 znajomość i zastosowanie metodologii budowania produktu markowego do celów 

budowy sieciowego produktu turystyki wiejskiej uwzględnieniem lokalnej specyfiki, 

 ułożenie prostego kwestionariusza wywiadu lub ankiety, narzędzia które skierujemy 

turystów będących klientami w regionie.
52

 

 To czym może „zadysponować” LGD w budowaniu marki turystyki wiejskiej to 

przede wszystkim potencjał obszaru z jego szczególnymi składnikami jakimi są walory. 

Walor to jest to, co wyróżnia coś z ogółu, nas na tle innych, nasz obszar na tle regionu, 

kraju, nasze działanie na tle działań innych – w takim samym zakresie lub obszarze tema-

tycznym. Walor posiada zawsze wartość dodatnią, czyli jest to coś pozytywnego, warto-

ściowego, godnego uwagi Walor zidentyfikowany i użyty wzbogaca nas, nasz wizerunek, 

                                                 
52

 Jastrzębski C., Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji , Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa  

w Kielcach, Kielce 2011 r. 
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nasze działanie, nasze środowisko, nasz obszar naszą propozycję – ofertę. Walory to źró-

dło, z którego możemy czerpać inspiracje do wzbogacania naszej oferty turystycznej, czy 

też budować markę. 

 W zaistnieniu turystyki wiejskiej decydujące znaczenie mają czynniki (walory) 

przyrodniczo-naturalne, czyli krajobrazy, klimat, fauna, flora itp. Drugą zasadniczą grupą 

czynników (walorów) są atrakcje wytworzone przez człowieka: historyczne, kulturowe, 

społeczne i sztuczne. Jednak sam fakt istnienia „w zasięgu ręki” potencjalnych atrakcji 

(walorów), nie oznacza umiejętności ich wykorzystania zarówno przez organizatorów tu-

rystyki wiejskiej, jak i przebywających na ich terenie turystów.  

 Obszar, w podejściu LEADER oznacza coś więcej niż tylko terytorium gmin obję-

tych partnerstwem. Obszar to przestrzeń wraz ze wszystkimi zasobami, ujawnionymi  

i ukrytymi walorami, całym potencjałem, do którego odwołuje się LSR.  

Nasz obszar: 

 ma swoją przeszłość i przyszłość, 

 ma swoją tradycję i perspektywę nowoczesności, 

 daje poczucie bezpieczeństwa ale skrywa zagrożenia, 

 ma swoją siłę ale i słabości, 

 jest bogaty ale może być ubogi, 

czyli jest różnorodny i w tym tkwi jego urok – ale też i ogromny potencjał! 

 Dodawanie wartości, znaczenia do czegoś, co już istnieje, lub też zmienianie cze-

goś, co już istnieje przez zwiększanie, poszerzanie lub doskonalenie jest wzbogacaniem,  

a przez wzbogacanie produktu turystyki wiejskiej możemy budować jego markę. W intere-

sującej nas sprawie będzie to dodawanie to oferty turystycznej dodatkowych elementów, 

które wpłyną na zwiększenie jej atrakcyjności, czyli zwiększą szansę na sprzedaż zaofero-

wanego produktu. Każdy produkt podlega procesowi zmian, produkt turystyki wiejskiej, 

w tym agroturystyki również powinien mieć swoją dynamikę, aby można grać naszą ofertą 

na rynku.  

 Wykorzystanie walorów obszaru do budowania marki zacząć należy od zrozumie-

nia, istoty procesu, jakim jest wykorzystanie, czyli użycie przedmiotu, produktu, usługi, 

wiedzy, informacji do osiągnięcia korzyści. Można wykorzystać, użyć, zastosować coś, do 

realizacji zaplanowanych działań służących osiąganiu celów osobistych lub społecznych.  

Zatem: można wykorzystać walory krajobrazowe, kulturowe, przyrodnicze, historyczne 

itp., dla rozwoju społeczności lokalnej, lokalnego środowiska, regionu itd. Wykorzystanie 

walorów do wzbogacenia oferty jest jednym z najważniejszych procesów rozwoju obsza-

rów wiejskich poprzez rozwój turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki.  

 

 

 Pojęcie marki rozumie się najczęściej dwojako. Po części jako znak firmowy, znak 

fabryczny, symbol reprezentujący producenta. Często marka jest wtedy utożsamiana  
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z pojęciem logo – graficznym znakiem spełniającym rolę marketingową i informacyjną. 

Szersze podejście do marki oznacza całość złożoną z produktu, jego plastycznej wizualiza-

cji oraz tożsamości i wizerunku producenta wraz z wywoływanymi w otoczeniu emocjami 

związanymi z produktem lub producentem, określonymi cechami i wartościami. 

Produkt markowy  to produkt, który zapewnia określone korzyści, najczęściej koja-

rzone z wysoką jakością produktu. To  produkt rozpoznawalny w warunkach wysokiej 

konkurencji. Jak wynika z badań zachowań klientów, najważniejsze czynniki, którym kon-

sumenci kierują się  podczas podejmowania decyzji o zakupie, to jakość i cena (70%) oraz 

marka (43%). 

Rozpoznawanie marki  kształtuje lojalności klientów wobec niej, dając jej tym sa-

mym przewagę konkurencyjną nad innymi markami (produktami) na rynku. Istnienie  

i funkcjonowanie silnej marki dostarcza nabywcom: 

 odpowiednich informacji o zakupywanych produktach, 

 pewności w podejmowanych decyzjach dotyczących zakupów, 

 satysfakcji z posiadania i użytkowania produktów określonej marki.  

 Przedsiębiorstwa operujące na rynku produktami markowymi uzyskują natomiast 

następujące korzyści: 

 większą efektywność i skuteczność działań marketingowych, 

 lojalność nabywców wobec marki, 

 korzystniejszą relację cena-zysk, 

 aktywizację pośredników 

 przewagę konkurencyjną. [Panasiuk 2005] 

 Funkcjonowanie marek dostarcza korzyści zarówno konsumentom „ułatwiając im 

życie” przy podejmowaniu decyzji o zakupie, jak i przede wszystkim producentom. Rów-

nież w warunkach rynku turystycznego, coraz bardziej zróżnicowanego i konkurencyjnego, 

można odnieść korzyści związane z  kreowaniem marek.  

Markowy produkt turystyczny 

Ze względu na złożoność produktu turystycznego i rolę w nim miejsca docelowego 

(obszaru recepcyjnego), używanie terminu marka turystyczna nie zawsze oddaje  specyfikę 

tego zjawiska. Działania marketingowe związane z produktami turystycznymi spoczywają 

najczęściej zarówno na oferentach usług, często cząstkowych, ale również na władzach 

danego obszaru recepcyjnego, ich zaangażowaniu w zagospodarowanie turystyczne  

i promocję. Takie działania władz  pozwalają na tworzenie marek turystycznych. Mają w 

tym też swój udział organizacje turystyczne czy stowarzyszenia agroturystyczne. Przez 

pojęcie marki turystycznej należy rozumieć kompleksowy produkt turystyczny, który jest 

łatwo identyfikowalny dla potencjalnego turysty. Zgodnie z tym podejściem marka tury-

styczna to pojęcie szerokie, odnoszone do obszarów i atrakcji turystycznych, jako kom-

pleks działań skierowanych na lokalny (regionalny) produkt  turystyczny. W wąskim uję-

ciu marka turystyczna powinna być kojarzona z ofertą usługową poszczególnych podmio-
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tów rynku turystycznego (np. hotel, pensjonat, restauracja, biuro podróży, muzeum). 

W ujęciu szerokim dotyczy natomiast: krajów, regionów, miejscowości czy pojedynczych 

atrakcji turystycznych. 

Wąskie marki turystyczne mogą wpływać na atrakcyjność regionów czy miejsco-

wości i ułatwiać tworzenie szerokich marek turystycznych oraz wpływać na ich kształt. 

Panasiuk [2005] proponuje szeroką definicje marki turystycznej. Uważa, że przez 

to pojęcie należy rozumieć kompleksowy produkt turystyczny, który jest łatwo identyfi-

kowalny dla potencjalnych turystów i wyróżniający się z oferty rynkowej obszarów konku-

rencyjnych, reprezentujący  stale wysoki poziom jakości. Jest on tworzony przy zaanga-

żowaniu przedstawicieli jednostek samorządowych, organizacji turystycznych  

i branży turystycznej, wspomagany w znacznym zakresie działaniami marketingowymi, 

zaspokajający jednocześnie potrzeby turystyczne i kształtujący satysfakcję turystów.  

W zależności od zasięgu oddziaływania można wyróżnić marki turystyczne krajowe  

i funkcjonujące na międzynarodowym rynku turystycznym, przy czym im większy zakres 

oddziaływania rynkowego, tym wyższa potencjalnie pozycja i siła rynkowa konkretnego 

produktu markowego. 

W planie Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) szczególna uwaga została zwró-

cona na produkty o znaczeniu krajowym wykorzystujące unikalne walory polskiego krajo-

brazu i przyrody, polską kulturę i tradycje, a także niektóre formy turystyki aktywnej  (ta-

kie jak szlaki kajakowe, trasy rowerowe, ośrodki jeździeckie). Wspierane są produkty de-

cydujące o indywidualizacji polskiej oferty na rynku europejskim czy światowym. Promo-

cją objęto te produkty, którym łatwiej jest przyciągnąć turystów przez cały rok, takie jak 

oferty turystyki uzdrowiskowej. 

Przygotowanie produktu markowego wymaga wiele czasu i wysiłku ale o istnieniu 

czy wartości marki można mówić dopiero po pewnym czasie. Jak słusznie uważa Kall 

[2006] marki powstają w umysłach konsumentów i poza nimi  nie istnieją. Uważa, że traf-

ne jest ujęcie marki jako spełnionej obietnicy, a prawdziwe marki dotrzymują składanych 

obietnic. Na weryfikację spełniania obietnic potrzeba czasu. Nie wystarczy stworzenie  

i wylansowanie marki, to konsumenci poprzez swoją lojalność wobec produktu będą decy-

dować o jej wartości. 

W przypadku produktu markowego w turystyce wiejskiej produkt turystyczny 

przybiera formę niezwykle złożoną , czyli składa się z wielu elementów, w tym dóbr mate-

rialnych (walorów turystycznych, bazy noclegowej, gastronomicznej, infrastruktury), usług 

oraz otoczenia, w którym istotne znaczenie posiada sfera społeczna  

i psychologiczna, będąca magnesem przyciągającym turystów, poprzez obietnicę niezapo-

mnianych wrażeń i emocji, możliwości zdobycia nowych umiejętności, doświadczenia, 

nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, itp. Tak zdefiniowany produkt turystyczny ma 

charakter dynamiczny, a jego rozmiary zmieniają się dzięki przedsiębiorstwom inwestują-

cym w działalność turystyczną. W procesie kształtowania produktu turystycznego wzrasta 
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rola władz samorządowych, na których spoczywa obowiązek tworzenia korzystnych  wa-

runków do jego rozwoju. W ten sposób produkt obszaru może stać się jego wizytówką 

oraz produktem markowym 

Punktem wyjścia do budowy produktów markowych w turystyce wiejskiej może 

być marka lokalna. Przy dużym rozproszeniu obiektów świadczących usługi turystyczne 

na obszarach wiejskich, tworzenie marki dla każdej ze składowych (poszczególnych go-

spodarstw agroturystycznych, pensjonatów, barów, restauracji, lokalnych muzeów itp.)  

jest zbyt drogie a komplementarność gospodarki turystycznej wymusza kooperację  

z innymi usługodawcami, w większości na tym samym terenie. Słuszne zatem jest podej-

ście całościowe, w którym obszar traktujemy jako integralną całość i budujemy na nim 

i dla niego zintegrowany produkt turystyczny – oferując niepowtarzalne warunki przyrod-

niczo-kulturowe, oryginalne wartości, unikatowy pakiet dóbr i usług. Na tej podstawie 

możemy budować produkt markowy, który jest jedyny w swoim rodzaju, wyjątkowy, nie 

możliwy do podrobienia, a więc aby go skonsumować turysta musi przyjechać w konkret-

ne miejsce. Z kolei budowanie markowego produktu turystycznego w oparciu o pe-

wien obszar pozwala na: 

 wykorzystanie efektu synergii – koncentracja wysiłków wszystkich podmio-

tów na realizacji wspólnego celu daje lepsze efekty niż pojedyncze, nieskoor-

dynowane działania podmiotów; łączenie sił i środków pozwala na lepsze 

wykorzystanie potencjału turystycznego poprzez racjonalną gospodarkę zaso-

bami, usprawnienie i rozłożenia kosztów  promocji, itp. 

 kreowanie spójnego, wyrazistego wizerunku produktu – poprzez  budo-

wanie tożsamości regionu i pozytywnego wizerunku rynkowego. Takie pro-

dukty markowe pozwalają na identyfikację z regionem i odróżnienia ich od 

konkurencji, innych regionów. 

Do ważnych wyznaczników jakości usług turystycznych zaliczyć należy:  

1. infrastruktura materialna usług (wygoda i estetyka otoczenia):  

 wyposażenie „it”, autokary itp.,  

 lokalizacja,  

2. niezawodność usług:  

 rzetelność usługodawcy  

 wiarygodność informacji  

 dokładność informacji  

 terminowość oferowanych usług  

 powtarzalność cech usług (przy każdorazowym ich świadczeniu)  

3. wrażliwość usługodawców, gotowość świadczenia usług:  

 szybkość świadczenia usługi  

 czas i odpowiednia reakcja na życzenia klientów  

 skuteczność spełniania życzeń klientów  
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 dyskrecja i umiejętność dochowania tajemnicy przez usługodawcę  

4. pewność usługi, bezpieczeństwo;  

 fachowość usługodawców  

 kompetencje usługodawców,  

 odpowiedzialność, 

 bezpieczeństwo klienta,  

 zaufanie do usługodawcy,  

5. znajomość potrzeb klientów:  

 umiejętność rozpoznawania potrzeb i oczekiwań klientów,  

 umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów przez usługodawców,  

 zrozumienia problemów klientów.  

 Przykłady czynników wyznaczających poziom jakości. Zatem jakie decydują o jakości 

usług w turystyce w ujęciu sektorowym?  

Na przykład w zakresie: 

 transportu turystycznego: 

 szybkość przewozu,  

 bezpieczeństwo przewozu,  

 dostępność komunikacyjna,  

 bezpośredniość połączeń.  

 usług hotelarskich: 

 komfort, wygoda,  

 spełnienie norm kategoryzacyjnych.  

 gastronomii:  

 czystość,  

 higiena,  

 dostępność.  

 obsługi ruchu turystycznego:  

 dokładność,  

 szybkość,  

 rzetelność,  

 wiarygodność.  

 biur podróży: 

 dostępność placówek,  

 wiarygodność, 

 rzetelność. 

 Przedstawione parametry opisują podstawowe cechy jakości poszczególnych grup 

usług turystycznych, należy dodać że im większy udział pracy człowieka skierowanej na 

efektywność świadczenia usług turystycznych, tym ranga mierników jakości obsługi jest 

wyższa.  
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 Jakość jest najważniejsza. Unikatowość i trwałość są w pewnym sensie uzależnione 

od jakości. Poszukiwanie w SPTW elementów niepowtarzalnych, jedynych w swoim ro-

dzaju, wyjątkowych to nic innego jak budowanie trwałości produktu. Nawet najciekawszy, 

najlepszy produkt wymaga systematycznej troski o jakość, eksponowania unikatowości 

i zabiegania o trwałość. Nie oznacza to, że produkt zwłaszcza sieciowy nie podlega zmia-

nom. Zmiany, zwłaszcza te, na które mamy wpływ są niezbędne wobec zmieniających się 

oczekiwań i gustów klientów oraz zmian zachodzących na rankach usług turystycznych. 

Najtrudniej jest opisać sam proces dbania o jakość, unikatowość i trwałość.  

Coraz większego znaczenia dla marki turystycznej nabiera doskonalenie jakości 

zgodnie ze wzrostem potrzeb potencjalnych turystów. Jakość usług turystycznych jest ka-

tegorią subiektywną i relatywną. Można ją określić jako zgodność cech dobra lub usługi 

turystycznej z wymaganiami i oczekiwaniami konsumenta płacącego za nią określoną ce-

nę. Jakość usług turystycznych, tak samo jak jakość produktów, jest połączeniem jakości 

typu i jakości wykonania. W przypadku turystyki jakość typu odnosi się do jej różnych 

form, a zarazem wyraża standard bazy i urządzeń, w oparciu o które świadczone są usługi.. 

Kolejnym, poza jakością, niezbędnym warunkiem kreowania marki turystycznej jest po-

dejmowania działań marketingowych. Marka turystyczna wyodrębniona poprzez  zastoso-

wanie koncepcji marketingowej, wsparta działaniami identyfikującymi (tożsamość  

i wizerunek) sprzyja realizacji osiągania określonych celów ekonomicznych i społecznych 

obszarów recepcji  turystycznej. W obszarze rynku turystycznego marka w ujęciu wąskim 

wykorzystywana jest przez podmioty oferujące usługi (głównie hotelarzy i biura podróży). 

Szeroki aspekt marki turystycznej wiąże się z działaniami Polskiej Organizacji Turystycz-

nej, która (we współpracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Sportu  

i Turystyki) stawia za jeden z celów rozwoju turystyki w Polsce rozwój produktów mar-

kowych. 

Produkt markowy utożsamiany jest z produktem wysokiej jakości, a produkty tury-

styczny obszaru (marka lokalna) to takie produkty, których wykorzystanie przysparza tury-

ście zadowolenie, dostarcza niepowtarzalnych doznań i powoduje chęć powrotu do danego 

miejsca recepcji, a także przekazywania pozytywnej informacji o tym produkcie innym. 

Dbałość o jakość produktu turystycznego obszaru pozwala również na generowanie dodat-

kowych zysków w dłuższym okresie czasu. Środki te mogą być przeznaczone na uatrak-

cyjnienie produktu, w tym na szeroko rozumianą ochronę środowiska w miejscu recepcji. 

Zyski z turystyki powinny się przyczynić również do ogólnego rozwoju lokalnego, poprzez 

rozbudowę infrastruktury, tworzenia nowych miejsc pracy w obsłudze turystycznej i dzia-

dzinach komplementarnych. 

 

Coraz częściej jako markowe produkty turystyczne przedstawia się i lansuje tema-

tyczne szlaki turystyczne. Są one również produktami turystycznymi pewnego obszaru, 

a produkt budowany jest wokół określonej tematyki, takiej jak małopolski Szlak Architek-
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tury Drewnianej, Szlak Cerkwi Łemkowskich czy Szlak Orlich Gniazd. Jednym  

z najnowszych jest szlak, który ma szansę zostać produktem markowym – tak naprawdę 

zweryfikują to turyści – jest Szlak Oscypkowy. Obecnie obejmuje on piętnaście bacówek 

położonych na terenie powiatu tatrzańskiego oraz dziesięć zlokalizowanych w powiecie 

nowotarskim. Razem 25 bacówek, w których turyści mogą zapoznać się z dawnymi  

a nadal kultywowanymi tradycjami pasterskimi związanymi z wypasem owiec, wyrobem 

oscypka i innych przetworów mleka owczego, a także ich skosztować czy zakupić auten-

tyczne produkty. Ważne są również tradycyjne ubiory i gwara góralska. Szlak został ozna-

kowany, a na bacówkach umieszczono tablice informacyjne. W przygotowaniu produktu 

brały udział między innymi władze dwóch powiatów, Stowarzyszenie Hodowców Kóz 

i Owiec, bacowie. W ramach promocji Szlaku Oscypkowego Tatrzańska Agencja Tury-

styczna wydała dwa foldery informacyjne w trzech językach – polskim, niemieckim i an-

gielskim. Zawierają one opis bacówek wchodzących w skład szlaku wraz mapką wytyczo-

nego szlaku, prezentują również wyroby z mleka owczego wytwarzane  

w bacówkach. Specjalnym dodatkiem jest płyta CD, na której można obejrzeć proces pro-

dukcji oscypka. 

Szlak Oscypkowy jest tylko przykładem produktu, który ze względu na swoją uni-

katowość oraz zarejestrowanie bryndzy i oscypka w rejestrach chronionych nazw pocho-

dzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, co po części również zapewnia ich niepo-

wtarzalność, jest idealnym produktem  markowym. 

Jest on natomiast elementem szerszego przedsięwzięcia, jakim jest „Projekt Dzie-

dzictwa Podtatrza – droga do zrównoważonego rozwoju lokalnego Podhala, Orawy i Spi-

sza 

9.3. ZINTEGROWANY, SIECIOWY PRODUKT TURYSTYKI WIEJSKIEJ JAKO WYRAZ 

DĄŻENIA DO PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG I WPROWADZANIA INNOWACYJNYCH 

ROZWIĄZAŃ DO DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH 

 Podejmując zagadnienie budowy sieciowych produktów turystyki wiejskiej 

wyjdźmy od istoty produktu turystycznego, który może być definiowany zarówno w wą-

skim, szerokim, jak i przestrzennym ujęciu. W ujęciu wąskim produktem turystycznym są 

wszystkie usługi, na które jest popyt ze strony turysty, np. usługi noclegowe, transportowe, 

kulturalne etc. W szerokim ujęciu produkt turystyczny to kompozycja zarówno potrzeb  

i oczekiwań turystów oraz walorów, urządzeń i usług, z których korzystają by zaspokoić 

swe potrzeby, doznając określonych wrażeń, przeżyć i odczuwając satysfakcję, a dostar-

czyciel usług turystycznych osiąga korzyści ekonomiczne. Ze względu na charakter prze-

strzenny, produkt turystyczny określany jest mianem produktu złożonego, ponieważ składa 

się z wielu elementów podobnych lub też heterogenicznych, ale zawsze komplementar-

nych (wzajemnie się uzupełniających). Elementy te tworzone są przez różne podmioty, ale 
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ich wykorzystanie związane jest z wejściem w system funkcjonowania firm turystycznych 

określonego regionu i stania się jednym z elementów oferty tych biur.
53

 

Przykładowy model zintegrowanego, sieciowego produktu turystyki wiejskiej 

 

Źródło: opracowanie własne 

 Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Krakowie, w wyniku przeprowadzonych 

badań i analiz określa sieciowy produkt turystyki wiejskiej jako gotową do sprzedaży ofer-

tę na terenach wiejskich, przedstawioną w pakietach turystycznych dostosowanych do 

poszczególnych grup odbiorców, opierającą się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrak-

cji, miejsc, punktów obsługi, obiektów, funkcjonującą jako jedna spójna koncepcja zaspo-

kajająca potrzeby turysty i zapewniająca gwarancję jakości i unikalności, co w konse-

kwencji prowadzi do stworzenia sieciowego markowego produktu turystyki wiejskiej, 

gdzie marka oznacza całość złożoną z produktu, jego plastycznej wizualizacji oraz tożsa-
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 Panasiuk A., Ekonomika turystyki, PWN Warszawa 2006 r. 
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mości i wizerunku producenta wraz z wywoływanymi w otoczeniu emocjami związanymi 

z produktem lub producentem, określonymi cechami i wartościami. Można zatem stwier-

dzić, iż sieciowość staje się cechą wyróżniającą określony produkt turystyczny danego 

obszaru. 

Innowacyjne produkty turystyki wiejskiej  

 Najczęściej innowacja rozumiana jest jako tworzenie czegoś nowego lub określana 

jest mianem procesu przekształcania posiadanych zasobów, wykorzystując określone moż-

liwości i tworzenia nowych idei, nowych produktów i ich implementacji. Najważniejsze 

cechy innowacyjnego produktu turystycznego to: nowoczesne rozwiązania, pierwszeństwo 

czy odejście od rutynowych rozwiązań i wprowadzenie nowych, wcześniej nie znanych 

usług turystycznych. W odniesieniu do turystyki wiejskiej takim nowym produktem może 

być np. wykreowanie atrakcyjnego markowego produktu danego regionu celem stworzenia 

konkurencyjnej rynkowo oferty. Może to być także przekształcenie już istniejącego pro-

duktu celem doskonalenia i poprawy jego jakości, a tym samym zwiększenia jego konku-

rencyjności na rynku. Produkt taki powinien nosić cechy trwałości rynkowej, unikalności, 

innowacyjności, wysokiej jakości i wyprzedzać o krok oczekiwania klientów.  

 W ofercie turystycznej obszarów wiejskich w Polsce znajdujemy znaczącą liczbę 

takich innowacyjnych produktów. Poniżej prezentujemy kilka z nich, które zostały wykre-

owane:  

 W województwie dolnośląskim stworzony został produkt: „Weekend na Ziemi Ząb-

kowickiej”. W ramach oferty turyści mogą zwiedzić kopalnię złota, leśny park, Złoty 

Stok, zdobyć górską twierdzę, czyli Śląski Gibraltar, brać udział w biesiadzie u wikin-

gów, a także zobaczyć Laboratorium doktora Frankensteina. Pakiet obejmuje także jaz-

dę konną, zabawę na quadach lub przejażdżkę dyliżansem. Turyści mogą wybrać sobie 

także ofertę noclegową: hotel lub dla mniej zamożnych gospodarstwo agroturystyczne.  

 W województwie kujawsko-pomorskim powstał produkt „Twoje zdrowie z soli  

i kujawskiej roli” zawiera między innymi pakiet usług związanych z turystyką 

uzdrowiskową w Inowrocławiu i okolicach. Oprócz pobytu w sanatoriach, turyści 

mogą wziąć udział w rejsie Notecią i Jeziorem Szarlejskim oraz odbyć przejażdżkę 

konną szlakiem legend z prapoczątków Polski. 

 W województwie podkarpackim powstał „Szlak Naftowy”, który połączył ze sobą 

miejsca związanych z narodzinami oraz historią przemysłu naftowego. Szlak pro-

wadzi przez skanseny i muzea, gdzie urządzono ekspozycje poświęcone historii 

przemysłu naftowego oraz przez miejsca, gdzie w czynnych jeszcze kopalniach 

znajdują się ocalałe, zabytkowe urządzenia naftowe. 

 Na Podkarpaciu powstał także: „Podkarpacki Szlak Winnic”, którego celem jest 

promocja turystyki winiarskiej (tzw. enoturystyki) oraz szeroko pojętego winiar-
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stwa na terenie województwa podkarpackiego. Obecnie Podkarpacki Szlak Winnic 

liczy 40 winnic z terenu Podkarpacia. 

 W województwie pomorskim promuje się kaszubskie atrakcje turystyczne. Zaliczają 

się do nich między innymi: rozległa sieć oznakowanych szlaków rowerowych i pie-

szych, ścieżki edukacyjno-dydaktyczne przechodzące przez tereny Wdzydzkiego 

Parku Krajobrazowego, a także Rezerwatu "Szczyt Wieżyca". Podczas wycieczek 

po Kaszubach przewodnicy mają przybliżać turystom kulturę kaszubską, promować 

folklor, stroje ludowe, obyczaje i tradycję. 

 W województwie małopolskim znajduje się na Podhalu „Szlak Oscypkowy”, który 

oferuje turystom mnóstwo rzetelnych informacji oraz zabawnych i ciekawych 

anegdot na temat pasterstwa oraz oscypka. Na trasie szlaku na gości czeka 25 loka-

lizacji związanych z pasterstwem oraz serowarstwem. Bacowie chętnie opowiadają 

turystom historię powstania swoich bacówek oraz częstują ich oscypkiem, bryndzą 

i redykołką, które oczywiście można też zakupić. 

 W województwie małopolskim powstał także szlak pod nazwą „Małopolska Wieś 

dla Dzieci”, który tworzy 16 gospodarstw agroturystycznych. Właściciele wszystkich 

obiektów agroturystycznych, które znalazły się na szlaku „Małopolska Wieś dla 

Dzieci”, przygotowali specjalne atrakcje, umożliwiające przyjęcie dzieci w każdym 

wieku. Z oferty gospodarstw agroturystycznych mali goście wraz z rodzicami mogą 

korzystać przez cały rok i spędzać tam zarówno weekendy, jak i całe wakacje. 

Dzieci poprzez zabawę poznają m.in. tradycje i obyczaje wiejskie, małopolską 

przyrodę, a także legendy i opowieści związane z regionem. Właściciele gospo-

darstw proponują różnorodne warsztaty edukacyjno-artystyczne, konkursy oraz 

wycieczki. Wszystkie zajęcia dla dzieci mają charakter zorganizowany i prowadzone 

są przez osoby posiadające wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne. Szlak 

„Małopolska Wieś dla Dzieci” został tak skonstruowany, by odpowiadał potrzebom 

małych gości i gwarantował im pełne bezpieczeństwo odpoczynku i zabawy. 
54

 

 W województwie lubuskim powstał Szlak „Bunkry i nietoperze”, który składa się 

z podziemnej trasy turystycznej: „Pętla Boryszyńska” koło Boryszyna i obejmuje 

najciekawsze fragmenty poniemieckich fortyfikacji łuku Odry i Warty – „polskiej 

Linii Maginota”. Fortyfikacje zbudowane przed II wojną światową dla zabezpie-

czenia wschodnich rubieży Niemiec stanowią system kilkukondygnacyjnych żelbe-

towych bunkrów (tzw. panzerwerków) i łączących je podziemnych tuneli. W skład 

systemu wchodzą ponadto liczne podziemne dworce kolejowe, komory magazynowe, 

obiekty socjalne i techniczne. Wszystko na głębokości 20-50 m pod ziemią. Współ-

cześnie unikatowa podziemna trasa uważana jest za największą atrakcją turystyczną 

zachodniej Polski. Ma ogromny walor edukacyjny i poznawczy z zakresu historii, 

geografii, przyrody i ekologii. Kilkadziesiąt bunkrów połączonych podziemnymi 

                                                 
54

 www.agroturystyka.wrotamalopolski.pl 

http://www.aktualnosciturystyczne.pl/certyfikaty-pot/bunkry-i-nietoperze/
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tunelami tworzy niezwykły obiekt architektury militarnej. Trzy trasy zwiedzania, 

wyłącznie pod opieką przewodnika, trwają od 1,5 do 7 godzin. Niezwykłą atrakcję 

stanowią występujące w podziemiach nietoperze. Zwiedzanie podziemi połączono 

z programem specjalnym, np.: „szukaniem skarbu”, „zdobywaniem bunkrów” 

(zjazd na linie, elementy surwiwalu, paintball), imprezami plenerowymi (jazdy 

konne, przejażdżki bryczką, spływy kajakowe, ogniska, biesiady oraz coroczny 

„Lubuski Zlot Pojazdów Wojskowych”).  

 Małe projekty
55

 to najbardziej elastyczne źródło dofinansowania budowy sieciowego 

produktu turystyki wiejskiej (SPTW), dlatego, że nie ma tutaj określonego PKD, w który 

musimy wpisać się ze swoim projektem. Co więcej nie musimy otwierać dziłalnosci 

gospodarczej aby pozyskać środki, jednak powinno się być członkiem organizacji 

pozarządowej (np. stowarzyszenia), która posiada osobowośc prawną. 

 Dla budowy sieciowego produktu turystyki wiejskiej są potrzebne elementy 

materialne i niematerialne, wymagające otwarcia działalności gospodarczej lub 

krótkotrwałego działania. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich należy traktować jako 

swego rodzaju „skrzynkę z narzędziami” z której wybiera się to co najlepiej posłuży do 

realizacji naszych celów. Zatem jeśli naszym celem jest aktywizacja mieszkańców 

w kierunku współpracy i ukazanie walorów z niej płynących to nie musi się od razu 

otwierać firmy doradczej, lecz wystarczy skorzystać z małych projektów. Jeśli jednak 

potrafi się robić coś przydatnego czy to dla turystów (usługi, produkty), czy dla lokalnych 

firm branży turystycznej lub gospodarstw agroturystycznych (kooperacja), to warto podjąć 

wysiłek tworzenia przedsiębiorstwa ze wsparciem działania tworzenie i rozwój lub 

działania różnicowanie działalności w kierunku produkcji nierolniczej (jeśli beneficjent 

jest rolnikiem). W każdym przypadku warto zwracać się do instytucji, które wdrażają 

PROW 2007-2013: ARiMR, Urząd Marszałkowski celem uzyskania najbardziej 

aktualnych informacji na temat zasad korzystania z interesujących nas działań.  

 Realizacja Działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
56

 ma stworzyć 

warunki dla zróżnicowania działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia 

na wsi, cele te są zbieżne z celami tworzenia SPTW. Produkt ten spełnia cele omawianego 

Działania gdyż prowadzi do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego 

obszarów wiejskich. 

 

 Ważnym zganieniem jest to, że planowane przedsięwzięcie w ramach budowy 

sieciowego produktu turystyki wiejskiej powinno być uzasadnione ekonomicznie. To 

znaczy, że z przeprowadzonych analiz (np. przy ocenie dochodów możliwych do 

uzyskania z turystyki objazdowej, można pomnożyć liczbę turystów obecnie 

korzystających z noclegów przez stawkę za przejazd i odjąć od uzyskanej wielkości koszty 

                                                 
55

 rozumiane jako typ operacji dostępnych na obszarach wdrażania lokalnych strategii rozwoju (patrz rozdział 4 

niniejszego przewodnika str. 32-39). 
56

 patrz rozdział 4 niniejszego przewodnika str. 32-39. 
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stałe i zmienne ponoszone przy otwarciu tego typu działalności) powinno jasno wynikać, 

że uzyskamy zysk z prowadzonej działalności. 

 Rola władz gminnych w tworzeniu elementów sieciowego produktu turystyki  

wiejskiej może być bardzo duża. Jak widać z opisanych warunków przyznania pomocy 

na przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi, wiele ele-

mentów infrastruktury turystycznej i para turystycznej może powstać z funduszy PROW 

2007-2011, jeśli samorząd lokalny włączy się do budowy SPTW. Szczególnie trudno 

wyobrazić sobie wyznaczanie ścieżek rowerowych lub pieszych bez aktywnego udziału 

pracowników Urzędu Gminy.  

 Szansą dla wszystkich uczestników lokalnego rynku turystycznego jest wspólne, 

ale fachowe przygotowanie pełnego sieciowego pakietu turystycznego, w tym dodatko-

wych usług i atrakcji z pomocą odpowiednich jednostek terenowych (gospodarstw agrotu-

rystycznych, organizacji, przedsiębiorców). Zwłaszcza na obszarach wiejskich niska jest 

orientacja, a może raczej niska jest umiejętność identyfikowania potencjalnych atrakcji, 

zwłaszcza elementów folkloru, tradycji, kultury ludowej, rękodzielnictwa, potraw regio-

nalnych, obyczajów i obrzędów, które mogą stanowić magnes przyciągający turystów, 

szczególnie, że te elementy wiejskiego życia mogą być dla nich tak samo egzotyczne jak 

zamorskie podróże.  

 Sugeruje się potrzebę tworzenia instytucji, które fachowo mogłyby odgrywać rolę 

swoistego lokalnego biura podróży – touroperatora dla określonych obszarów wiejskich.  

W gestii takiej jednostki pozostawałyby zarówno pośrednictwo w rezerwacji obiektów 

noclegowych czy kwater agroturystycznych, jak i działania promocyjne oraz identyfika-

cja, ocena i dobór atrakcji wzbogacających oferty turystyki wiejskiej. Oferta ta bowiem  

w obecnej formie jest bardzo fragmentaryczna, obejmuje wiele stosunkowo małych 

obiektów, świadczących ograniczony zakres usług podstawowych; 

 Poszerzenie produktu turystycznego do postaci pakietu zawierającego zakwate-

rowanie, wyżywienie plus program konkretnych ofert zagospodarowania wolnego czasu 

(włączając w to atrakcje i interesujące obiekty w promieniu około 50 km), mogłoby speł-

nić oczekiwania i potrzeby znacznej części potencjalnych turystów. Właśnie te omawia-

ne powyżej oczekiwania spełnić mogą lokalne grupy działania. 

 

9.4. WSPÓŁPRACA OSÓB I PODMIOTÓW WARUNKIEM WPROWADZENIA NOWEJ 

JAKOŚCI DO DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH 

 Prowadzone w wielu krajach obserwacje aktywności gospodarczej rodzin roln i-

czych w zakresie turystyki wskazują, że jest ona głównie konsekwencją poszukiwania 

dodatkowych bądź alternatywnych dochodów w wielu dziedzinach stanowiących otoczenie 

rolnictwa, w wyniku spadku opłacalności produkcji rolniczej i pogorszenia się poziomu 
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życia mieszkańców wsi. Szczególna potrzeba poprawy sytuacji gospodarstw rolnych 

występuje w Polsce, gdzie rozwijająca się nie bez problemów gospodarka rynkowa posta-

wiła mieszkańców wsi w sytuacji znacznego ograniczenia możliwości zbytu płodów ro l-

nych przy niskich i niestabilnych cenach a równocześnie rosnących kosztach produkcji, 

relatywnie dużego bezrobocia, ograniczenia szans awansu życiowego młodzieży wiej-

skiej oraz obniżenia stopy życiowej. W tej sytuacji odnowa polskiej wsi może dokonać 

się głównie poprzez zmiany w sferze pozarolniczej, stwarzające nowe miejsca pracy  

w wielu dziedzinach stanowiących otoczenie rolnictwa oraz wyzwalające aktywność 

mieszkańców wsi w zakresie poszukiwania alternatywnych sposobów wykorzystania 

zasobów gospodarstw rolnych i naturalnych walorów wsi. 

 Oferowanie turystom podstawowych składników produktu turystycznego jakimi 

są zakwaterowanie i wyżywienie jest właśnie alternatywnym sposobem wykorzystania 

potencjału rodzinnego gospodarstwa rolnego i źródłem dodatkowych dochodów. Ponad-

to, zaspokajanie różnorodnych potrzeb turystów w zakresie rekreacji i ciekawego spę-

dzania czasu wolnego rodzi dalsze możliwości zatrudnienia i dodatkowych dochodów.  

 Usługi w zakresie przewodnictwa wycieczek pieszych, rowerowych czy konnych, 

organizowanie kuligów i wspólnej zabawy przy ognisku, prezentacja lokalnego folkloru, 

występy artystyczne, prowadzenie pokazów i nauczanie przyrządzania regionalnych po-

traw, tradycyjnych sposobów przetwórstwa żywności, lokalnego rzemiosła, to jedynie 

wybrane przykłady nieograniczonych wręcz możliwości aktywizacji mieszkańców wsi 

poprzez agroturystykę. Dzięki rozwojowi turystyki możliwe będzie stopniowe restauro-

wanie zabudowań historycznych znajdujących się na obszarach wiejskich, a także nowe 

ich wykorzystanie, w sposób przynoszący dochody. Rozwój turystyki na terenach wie j-

skich stanowi również, wskutek wzrostu popytu, siłę napędową rozwoju produkcji ro-

ślinnej i zwierzęcej gospodarstw rolnych, a wysoka jakość i świeżość produktów nabywa-

nych bezpośrednio w gospodarstwie pozwala uzyskiwać wyższe ceny. 

 Stopniowo, wraz z rozwojem ruchu turystycznego na terenach wiejskich, turysty-

ka staje się jednym z głównych czynników pobudzających koniunkturę gospodarczą, 

wyzwalającym kolejne inicjatywy lokalnych społeczności – przyczyniając się przez to do 

systematycznej poprawy materialnych warunków bytu rodzin wiejskich. 

 Rozwijając na obszarach wiejskich agroturystykę, a także inne łagodne, ekolo-

giczne formy turystyki przestrzegać jednakże trzeba zasady wielofunkcyjnego rozwoju 

gospodarczego wsi. Rolnictwo i leśnictwo, rzemiosło i drobny przemysł (np. przetwór-

stwo lokalnych produktów roślinnych i zwierzęcych), usługi nieturystyczne – winno się 

wspierać w równej mierze co sam rozwój turystyki. Wszystkie bowiem dziedziny aktyw-

ności gospodarczej są ze sobą sprzężone i warunkują wzajemnie swój rozwój. Natomiast 

„turystyczna monokultura”, tak jak wszystkie monokultury gospodarcze, może się oka-

zać bardzo ryzykowna i niebezpieczna, zwłaszcza w okresach dekoniunktury.  
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 Konieczność zaspokojenia różnorodnych potrzeb turystów przebywających na 

terenach wiejskich rodzi ponadto potrzebę zespołowych działań społeczności wiejskiej 

w kreowaniu wszechstronnej oferty obejmującej zakwaterowanie, wyżywienie, transfery, 

rekreację, zwiedzanie, rozrywki, a także w tworzeniu odpowiednich metod dotarcia 

z ofertą do mieszkańców miast i przekonania ich do jej kupna. Rozwija to umiejętność 

współpracy, także w innych dziedzinach, wzmaga poczucie odpowiedzialności za koń-

cowy efekt działania, odkrywa lokalnych liderów. 

 Bezpośrednie kontakty z turystami, reprezentującymi zazwyczaj inne środowiska 

społeczne, odrębną kulturę, posiadającymi własne zwyczaje i odmienne systemy warto-

ści, wzbogacają równocześnie osobowość mieszkańców wsi. Nie czują się oni odcięci od 

świata, gdyż świat przyjeżdża do nich. Odbywające się zatem z powodu agroturystyki, 

wzajemne przenikanie kultur niesie doświadczenia dla obu uczestniczących w niej stron. 

 Idea turystyki wiejskiej oparta jest na wielu elementach, których trzon stanowi 

społeczność lokalna. Turystyka wiejska jest uzależniona od oferty danej okolicy, jej 

dziedzictwa i kultury, wiejskich zajęć i życia na wsi.  

 Po integracji Polski z Unią Europejską powstały nowe warunki do przyśpieszenia 

zmian w rozwoju agroturystyki. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatroszczyło się 

o to aby w ramach PROW 2007-20013, a wcześniej SPO „Rolnictwo…”
57

 umieścić me-

chanizmy wsparcia dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Natomiast w osi 4. 

LEADER w ramach PROW 2007-2013 znajduje się mechanizm, z którego mogą również 

korzystać stowarzyszenia agroturystyczne, gospodarstwa agroturystyczne i inne podmioty 

zajmujące się wspieraniem agroturystyki w zakresie np. promocji usług, mikroregionów, 

produktów lokalnych itp.
58

 Warto w tym miejscu odnotować wspólną inicjatywę Mini-

sterstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki jaką jest organ i-

zowanie przy udziale Województwa Świętokrzyskiego Międzynarodowych Targów Tury-

styki Wiejskiej i Agroturystyki „Agrotrawel”. W ramach Targów organizowana jest im-

preza towarzysząca: Międzynarodowa Konferencja
59

. Targi i Konferencja stanowią ro-

dzaj przeglądu dokonań, procesów i problemów jakie mają miejsce na obszarach wiej-

skich w zakresie turystyki wiejskiej i agroturystyki. Agroturystyka – będąc istotnym 

czynnikiem rozwoju gospodarczego terenów wiejskich pobudza również rozwój społecz-

ny. Poznanie przez turystów, w wyniku ich bezpośrednich kontaktów z rodzinami rolni-

czymi, walorów gospodarstwa rolnego, stylu życia i pracy w rolnictwie, wartości kulturo-

wych wsi, siły tradycji, zwyczajów i obyczajów, sprzyja większemu ich poszanowaniu – 

a równocześnie rodzi wśród samych mieszkańców wsi poczucie własnej wartości, wzbudza 

lokalny patriotyzm, zwiększa dbałość członków wioskowej społeczności o wygląd wsi, 

                                                 
57

 Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój 

Obszarów Wiejskich. 
58

 Dotyczy PROW 2007-2013, Działania 4.13. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Małe projekty. 
59

 Targi i konferencja organizowane są od 2009 roku. Tematem kolejnych konferencji były: 2009  – „Perspektywy 

rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce”; 2010 – „Turystyka Wiejska na drodze do 

komercjalizacji”; 2011 – „Wiejski produkt turystyczny – doświadczenia i wyzwania”. 
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wzmaga zainteresowanie i troskę o lokalną architekturę, pamiątki kultury materialnej, trady-

cyjne rzemiosło, rękodzielnictwo, sztukę kulinarną, itp. Obecność turystów w obrębie go-

spodarstwa jak i na terenie wsi wzmaga działania na rzecz czystości i estetyki, podnosząc 

w perspektywie jakość życia samych mieszkańców.  

 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich jest bardziej „planem strategicznym” 

niż realizowaną ideą. Jest pewnego rodzaju koniecznością przypominania o tym proble-

mie. Przyjmując zbiór zasad przewodnich zrównoważonego podejścia do turystyki wie j-

skiej, społeczności lokalne mogą dążyć do maksymalnego zwiększenia korzyści płyną-

cych z rozwoju tej turystyki przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Zasady przewod-

nie zrównoważonej agroturystyki można opracować pod różnymi kątami, obejmującymi 

zasady środowiska naturalnego, zasady społeczne, zasady dziedzictwa i kultury oraz 

zasady ekonomiczne. 

 dla podejścia LEADER i lokalnych grup działania zawsze na pierwszym miejscu 

powinny być oczekiwania i aspiracje lokalnych społeczności. To jest zasadnicza dyrek-

tywa wszelkiego wsparcia ze środków Unii Europejskiej kierowanych na rozwój lokalny 

z zastosowaniem metody LEADER. 

 Nie można jednak bezrefleksyjnie traktować oczekiwań i aspiracji lokalnych śro-

dowisk. Zachodzą w nich różnorodne procesy społeczne i gospodarcze, które wymagają 

analizy i oceny. Często postawy społeczne, i na przykład stosunek ludzi do środowiska 

przyrodniczego, są drugorzędne wobec sytuacji materialnej rodzin wiejskich. W tym 

kontekście pojawienie się „obietnicy” nowych możliwości zarobienia pieniędzy poprzez 

działalność agroturystyczną będzie silnym motywatorem i wyznaczy cel aktywności ro-

dziny.  

 Takie kwestie jak relacje międzyludzkie i postawy wobec środowiska przyrodn i-

czego ustąpią pierwszeństwa chęci zarobienia pieniędzy. To jest zrozumiałe i nie można 

takiej postawie w sposób administracyjny się sprzeciwiać. Tu pojawia się szerokie pole 

dla organizacji, samorządów i różnego rodzaju instytucji do podejmowania, we współ-

pracy lub samodzielnie, przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym. Edukację należy ro-

zumieć bardzo szeroko, począwszy od informowania, poprzez szkolenia na aktywizacji 

kończąc. Aktywizacja jest o tyle ważna, że w sposób „ukryty” kieruje procesami kształ-

towania postaw, wyłaniania liderów, ujawniania aspiracji itd. LGD, która podejmuje 

działania wynikające z zapisów LSR w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej i agrotury-

styki powinna nie tylko kierować się zasadą, że najważniejsze jest wybrać operacje do 

finansowania, a następnie aby beneficjenci zrealizowali umowę i otrzymali zwrot należ-

nej części kosztów ale również, a może przede wszystkim kompleksowym spojrzeniem 

na rozwój obszaru z uwzględnieniem wszystkich aspektów zmian jakie realizacja opera-

cji wywoła. 

 Preferowanie w LSR przez LGD celów rozwoju turystycznego regionu wymaga 

szerszego traktowania spraw społecznych i środowiskowych, do czego niezbędne jest 
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współdziałanie z różnymi podmiotami mającymi wpływy w lokalnych społecznościach. 

Turystyka, jak żadna inna dziedzina, wymaga szerokiego „frontu” ludzi, organizacji, 

przedsiębiorstw, samorządów by wspólnie wyznaczać cele i współpracując je osiągać.  

 Specyfika turystyki wiejskiej polega między innymi na tym, że wykorzystuje po-

tencjał lokalnych społeczności i lokalnego środowiska przyrodniczego. To wykorzysta-

nie nie może mieć cech czysto eksploatacyjnych, ale musi zachowywać równowagę po-

między „użyciem” a „wzmocnieniem”. Ta „gra” polega na współdziałaniu kreatorów, 

organizatorów i sprzedawców usług (produktów, pakietów itd.) z lokalną społecznością 

w zgodzie z przyrodą i jej „wymogami”. 

 Ppodstawą społeczności wiejskiej jest nadal specyfika rodzinnego gospodarstwa 

rolnego, w którym wytwarzanie dóbr następuje w wyniku pracy całej rodziny, a gospo-

darstwo rolne identyfikowane jest z rodziną i gospodarstwem domowym. Ścisłe  

i wielostronne powiązanie gospodarstwa rolnego i gospodarstwa domowego powoduje 

specyficzne cechy wiejskich gospodarstw domowych wynikające ze wspólnego użytko-

wania przestrzeni, w tym zwłaszcza zagrody wiejskiej i wspólnoty przychodów gospo-

darstwa rolnego i domowego oraz wzajemne uwarunkowania sposobu ich rozdyspono-

wania. 

 Sam fakt istnienia „w zasięgu ręki” potencjalnych atrakcji, nie oznacza umiejętności 

ich wykorzystania zarówno przez organizatorów turystyki wiejskiej jak i przebywających na 

ich terenie turystów. Odczuwalny jest przede wszystkim brak instytucji, które fachowo mo-

głyby odgrywać rolę swojego rodzaju lokalnego biura podróży – touroperatora dla określo-

nych obszarów wiejskich. W gestii takiej jednostki byłoby zarówno pośrednictwo w re-

zerwacji obiektów noclegowych czy kwater agroturystycznych, działania promocyjne, 

jak i identyfikacja, ocena i dobór atrakcji wzbogacających oferty turystyki wiejskiej. 

Oferta ta bowiem w obecnej formie jest bardzo fragmentaryczna – składa się z wielu 

stosunkowo małych obiektów świadczących ograniczony zakres usług podstawowych.  

 Wydaje się, że słaba współpraca pomiędzy władzami samorządowymi, instytu-

cjami pozarządowymi a osobami świadczącymi usługi turystyczne może hamować roz-

wój lokalnych społeczności a czasami całego regionu. Działanie liderów w lokalnych 

społecznościach, branie przykładu z dobrych praktyk, współpraca różnych instytucji to 

antidotum na bierność i hermetyczność lokalnych wspólnot. Dzięki odkrywaniu wła-

snych zasobów, współpracy różnych aktorów życia społecznego, ciągłemu zwiększaniu 

poziomu wiedzy mieszkańców obszarów wiejskich, sieciowe produkty turystyki wiej-

skiej będą ważnym elementem rozwoju obszarów wiejskich. 

 Wypracowanie pakietów sieciowego produktu turystyki wiejskiej wymaga więc 

ścisłej współpracy tworzących je podmiotów, a także utworzenia grup usługodawców dla 

osób o szczególnych zainteresowaniach. Takie grupy rozpoczynają działalność od orga-

nizowania wspólnych programów, przyjmowania zamówień na kompleksowe pobyty,  

a następnie wyposażone w doświadczenie podejmują wspólne działania marketingowe, 
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by docelowo stać się profesjonalnym organizatorem turystyki (biurem podróży) w danym 

regionie.  

 W przypadku budowy sieciowego produktu turystyki wiejskiej warunkiem sukce-

su jego budowy jest przede wszystkim przekonanie, że każdy z mieszkańców danego 

regionu może odnieść korzyść z rozwoju sieciowego produktu turystyki wiejskiej.  

 Do grona podmiotów odpowiedzialnych za kształt produktu turystycznego należy 

zaliczyć również społeczność lokalną, lokalne organizacje pozarządowe, gospodarstwa 

agroturystyczne, które winny tworzyć atmosferę przychylności i gościnności.  

 Zadaniem tych podmiotów jest przygotowanie produktu turystycznego ukierun-

kowanego na kompleksowe zaspokojenie potrzeb odwiedzających. Można powiedzieć, 

że każdy podmiot działający na danym obszarze bierze udział w kształtowaniu jego pro-

duktu turystycznego. Przedsiębiorstwa prywatne to głównie firmy, które należą do tzw. 

branży turystycznej, czyli te, które bezpośrednio i niemal wyłącznie zajmują się działal-

nością z zakresu turystyki (np. biura podróży, czy hotele). Formę podmiotów prywatnych 

mają gospodarstwa agroturystyczne oraz inne firmy – wytwórcy usług, z których korzy-

stają zarówno turyści, jak i ludność miejscowa. Są to np. firmy handlowe, gastronomicz-

ne i rozrywkowe, dostawcy usług o charakterze kulturalnym (np. kina i teatry). Charakte-

rystyczną cechą tych podmiotów jest to, iż są one w dużej mierze niezależne od władz,  

a strategia odnośnie produktu turystycznego obszaru, kształtowana jest w zasadzie jedy-

nie przez właścicieli. Inna ważna ich cecha to fakt, że są bardziej elastyczne, jeśli chodzi 

o dostosowania ich działania do nowych sytuacji rynkowych. Przedstawiciele lokalnej 

branży turystycznej często łączą swoje wysiłki poprzez regionalne i lokalne stowarzy-

szenia, izby gospodarcze; wspierają regionalne biura analiz gospodarczych, planowania  

i informacji turystycznej. 

 W kształtowanie i rozwój produktu turystycznego danego obszaru zaangażowany 

jest samorząd terytorialny (władze, gmin, powiatu, województwa); a także podmioty 

związane z nimi pośrednio, jak np. lokalne grupy działania, czy regionalne i lokalne or-

ganizacje turystyczne. 

Działania podejmowane przez samorząd lokalny powinny dotyczyć:  

 ochrony walorów turystycznych (naturalnych i kulturowych); 

 kształtowania infrastruktury zarówno turystycznej jak i paraturystycznej 

(gospodarka lokalna); 

 stwarzania dogodnych warunków do rozwoju bazy turystycznej kreowanej 

przez branżę turystyczną.  

Organizacje i stowarzyszenia branżowe mają za zadanie wspomaganie władz lokal-

nych w działaniach skierowanych na zagospodarowanie turystyczne oraz współdziałanie 

z branżą turystyczną w zakresie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług tury-

stycznych (bezpieczeństwo, rzetelność itp.) Działania branży turystycznej natomiast po-

winny dotyczyć bezpośrednio świadczonych usług turystycznych w obszarze recepcji tury-



Szkoła rolnicza promotorem wiedzy  

o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

               CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

225 

 

stycznej (szerokość asortymentu, poziom jakościowy usług, poziom obsługi konsumen-

tów).Wszystkie wymienione działania generalnie umożliwiają kreowanie parametrów ja-

kościowych marki turystycznej. Budowanie marki lokalnej wiąże się z określeniem tożsa-

mości regionu – wartości przyrodniczych, specyfiki tych cech, z którymi identyfikują się 

jego mieszkańcy a przybysza będą mogli uznać  za niepowtarzalne. Informacje o regionie 

są podstawą do określenia przekazu marki lokalnej. Marka lokalna stanowi narzędzie mar-

ketingu oraz wspólny mianownik dla produktów i usług regionalnych  Na wizerunek marki 

regionu pracują wszystkie oferowane pod nią  produkty. Konieczne jest zatem ustalenie 

sprawnego podziału obowiązków i ustalenie zasad współpracy partnerów, wykształcenie 

poczucia współodpowiedzialności za „wspólne dzieło” i jego dalsze losy. 

Program rozwoju turystyki na lata 2007-2013 przygotowany przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki, zakłada budowę pakietów ofert turystycznych w zakresie markowych 

produktów turystycznych i produktów niszowych w pełni wykorzystujących potencjał pol-

skich regionów i odpowiadających oczekiwaniom rynku. Działania te są zorientowane na 

wykorzystanie rozproszonego potencjału drzemiącego w regionach, głównie obszarach  

i miejscowościach o silnej tożsamości społecznej i kulturowej, lecz nie zawsze posiadają-

cych wielki potencjał gospodarczy. Pozostaje mieć nadzieję, że deklaracje programowe 

będą się przekładać na działania w poszczególnych województwach i tworzenie lokalnych 

produktów turystycznych, które będzie można opatrzyć przymiotnikiem markowe. 
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10. EDUKACYJNE FUNKCJE GOSPODARSTWA ROLNEGO 

Elżbieta Kmita-Dziasek 

10.1. IDEA EDUKACJI W GOSPODARSTWIE ROLNYM 

W zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej wsi warto by ucznio-

wie średnich szkół rolniczych mieli szansę na nowo poznać, ocenić i twórczo wykorzystać 

tak często przez nich niedoceniane  zasoby gospodarstw rolnych.  

Intensywne przemiany wiejskiej przestrzeni dotykają różnych sfer życia. 

W przemianach na wsi  na pierwszy plan wyłania się spadek znaczenia rolnictwa jako źró-

dła utrzymania mieszkańców wsi. Produkcja rolnicza ma coraz bardziej przemysłowy cha-

rakter.   Małe gospodarstwa rolne nie wytrzymują konkurencji na globalnym rynku i  zmu-

szone są do zaprzestania działalności rolniczej. Tylko w okresie od 2002 do 2010 roku  

liczba ogólna liczba gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha zmniejszyła się 

o ponad 19 % przy równoczesnej tendencji spadkowej powierzchni gruntów użytkowanych 

rolniczo na poziomie ponad 9% 
60

. Zjawisko to nazywane dezagraryzacją w połączeniu 

z przyspieszającym w ostatnim czasie procesem globalizacji  istotnie wpływa na sytuację 

obszarów wiejskich. Na obszary wiejskie z większą niż dotychczas intensywnością wkra-

czają funkcje  pozarolnicze powodując istotne przeobrażenia przestrzeni wiejskiej, zarów-

no korzystne jak i negatywne.  Z jednej strony obserwujemy stopniowe zrównywanie do-

chodów mieszkańców wsi i miast i poprawę jakości życia na wsi, z drugiej jednak postępu-

je urbanizacja terenów wiejskich kosztem ograniczania powierzchni gruntów rolnych 

i terenów zielonych. Pogłębiające się ograniczanie tradycyjnych zajęć na wsi (rolnictwo, 

rzemiosło, kultura) i rozbudowa funkcji mieszkalnych dla przybyszów z miast wpływają 

na osłabienie ról i więzi społecznych,  stopniowy zanik tożsamości i utratę charakteru wsi. 

Równocześnie od początku lat dziewięćdziesiątych wzrosło znaczenie wsi jako 

miejsca wypoczynku i rekreacji. Agroturystyka i turystyka wiejska stymulują rozwój ob-

szarów wiejskich w wielu regionach Polski. Świadczenie usług turystycznych jest domeną 

małych gospodarstw, dla których stanowią one dodatkowy dochód i alternatywę dla emi-

gracji zarobkowej. Według danych Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa 

Gościnne”
61

 aż 66% wszystkich obiektów wiejskiej bazy noclegowej uczestniczących 

w systemie kategoryzacji nie przekracza 10 ha powierzchni gospodarstwa.  

Atrakcyjność wiejskiej oferty turystycznej determinują walory gospodarstwa rolne-

go. Zgodnie z badaniami zachowań konsumentów na rynku turystyki wiejskiej
62

 pierwszo-

planowym motywem wyboru wsi jako miejsca urlopu jest spokojny wypoczynek 

w naturalnym wiejskim środowisku. Wiejskość  jest  kojarzona przez  nabywców usług 

turystycznych jako krajobraz rolniczy, walory zdrowotne otoczenia i produktów żywno-

                                                 
60

 Wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010/2011, GUS Warszawa 2011 
61

 www.agroturystyka.pl  
62

 L.Strzembicki, Zachowania konsumentów na rynku turystyki wiejskiej w Polsce, GWSH Katowice 2006  
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ściowych oraz kultura, zwyczaje i tradycje lokalne. Obserwuje się wzrost znaczenia bezpo-

średniego kontaktu z rodziną wiejską i gospodarstwem rolnym jako powodu zainteresowa-

nia wypoczynkiem na wsi. Zajęcia rolnicze i zwierzęta gospodarskie mają szczególne zna-

czenie dla dzieci przebywających na wsi na wypoczynku w towarzystwie rodziców oraz 

odwiedzających wieś w ramach aktywności szkolnej. Specyfika małych rodzinnych go-

spodarstw rolnych o wielokierunkowej produkcji, ekstensywnych metodach uprawy i ho-

dowli oraz kameralnej atmosferze zagrody w pełni odpowiada wizerunkowi turystyki wiej-

skiej, którego podstawę w całej Europie stanowią tradycje rolnicze, tożsamość kulturowa 

regionu, rodzina, gościnność i wysoka jakość.   

  Wraz z obserwowanym na całym świecie wzrostem znaczenia kapitału ludzkiego 

w gospodarce zaczyna  kształtować się  kolejna nowa funkcja wsi i gospodarstwa wiej-

skiego - funkcja edukacyjna. Przestrzeń wiejska staje się miejscem prowadzenia twórczej 

gospodarki opartej na wiedzy, w której szczególnego znaczenia nabierają możliwości 

uczenia się, poznawania i  komunikowania oraz przeżycia, wrażenia i emocje. 

Oferta edukacyjna gospodarstw wiejskich jest obiecującym nowym kierunkiem 

działalności uzupełniającym podstawowe źródła dochodu mieszkańców wsi, ale też speł-

niającym szerzej rozumianą misję społeczną. W sytuacji gdy coraz więcej dzieci nie posia-

da wcale lub ma fałszywe wyobrażenie na temat źródeł pochodzenia żywności agrotury-

styczne gospodarstwa edukacyjne mają szansę wywołać lepsze zrozumienie wsi 

i wytworzenie osobistej relacji ogółu społeczeństwa z rolnictwem, a w dłuższej perspekty-

wie  przyczynić się do ochrony rolniczej bioróżnorodności i zrównoważonego korzystania 

z obszarów wiejskich.  

Rozwojowi edukacyjnych funkcji gospodarstw wiejskich sprzyjają aktualne ten-

dencje pedagogiczne. Współcześnie za jeden z warunków efektywnej edukacji uznaje się 

uczenie poprzez indywidualne zaangażowanie, osobiste odkrycia i ocenę własnych doko-

nań. W opozycji do tradycyjnego systemu nauczania stawiany jest system nowoczesny, 

charakteryzujący się integralnością, podmiotowością  i indywidualizacją drogi rozwoju 

ucznia oraz bazujący na aktywizujących metodach pracy dydaktycznej rozwijającej „natu-

ralne zamiłowanie do nauki, z którym każdy człowiek się rodzi”.     

Nowoczesne podejście do edukacji czyni gospodarstwo rolne atrakcyjnym miej-

scem do prowadzenia zajęć dydaktycznych integrujących teorię z praktyką w zakresie wie-

lu przedmiotów. Bezpośredni kontakt z bogatym otoczeniem rolniczo-przyrodniczym 

i kulturowo-społecznym w zagrodzie wiejskiej sprzyja holistycznemu rozwojowi. Swo-

bodna wiejska przestrzeń, obecność zwierząt, mnogość zapachów, smaków i dźwięków 

dostarczają mnóstwo bodźców poznawczych i emocjonalnych.  

Idea gospodarstw edukacyjnych sprawdziła się w krajach Unii Europejskiej.   
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We Francji 
63

 działa 740 gospodarstw edukacyjnych skupionych w sieci „Benve-

nue a la Ferme”. Celem przyjazdu dzieci do gospodarstwa jest przede wszystkim pozna-

nie pracy na wsi, zwrócenie uwagi na wysiłek związany z wyprodukowaniem żywności 

i przez to wzbudzenie szacunku dla pracy rolnika jako producenta żywności. Jest to rów-

nież wzbogacenie wiedzy przyrodniczej oraz edukacja ekologiczna i prozdrowotna.  

Najliczniejszą grupę korzystających z zajęć w gospodarstwach edukacyjnych sta-

nowią dzieci w wieku przedszkolnym, a następnie dzieci w wieku szkoły podstawowej. 

Nieco mniejsza jest liczba młodzieży gimnazjalnej i licealnej uczestniczącej w zajęciach 

w gospodarstwie. Wizyty w gospodarstwie mogą mieć na celu zwiedzanie gospodarstwa 

i ogólne zapoznanie się z jego funkcjonowaniem lub dotyczyć specjalistycznych zagad-

nień. Zakres realizowanych w gospodarstwie tematów określa rodzina rolnika, ona też 

przygotowuje i realizuje zajęcia. Nauczyciele opiekujący się grupą sprawują nad uczniami 

nadzór pedagogiczny. Niezależnie od głównego profilu zajęć dydaktycznych gospodarstwa 

edukacyjne we Francji posiadają zwierzęta gospodarskie, które korzystnie wpływają na 

atmosferę pobytu sprawiając dzieciom wiele radości.  

Rolników obowiązuje uzyskanie zgody od władz lokalnych na prowadzenie dzia-

łalności edukacyjnej. Dla Izby Rolniczej, która wspiera i kontroluje gospodarstwa eduka-

cyjne kluczowe dla oceny gospodarstwa jest bezpieczeństwo dzieci i wyposażenie gospo-

darstwa w salę dydaktyczną oraz oddzielne toalety. Osoby decydujące się na utworzenie 

gospodarstwa pedagogicznego przez pierwszy rok są obserwatorami. Następnie inspektor 

z Izby Rolniczej na podstawie wizytacji decyduje o właściwej formie i zakresie działalno-

ści i przyjmuje gospodarstwo do sieci z prawem posługiwania się logo systemu. 

Gospodarstwa mogą ubiegać się dodatkowo o akredytację Ministerstwa Edukacji 

na zasadzie dobrowolności.  W praktyce większość gospodarstw stara się o certyfikat 

MEN ze względów marketingowych. 

W Szwajcarii 
64

 funkcjonuje ogólnonarodowa inicjatywa sektora rolnego pod nazwą 

„Schule auf dem Bauernhof „SchuB” – Szkoła w zarodzie chłopskiej. Schule auf dem 

Bauernhof, angażując prawie 300 gospodarstw rolnych we wszystkich kantonach.  

Oferta obejmuje pobyty o zróżnicowanym wymiarze czasowym, od wizyt 1-2 go-

dzinnych poprzez pół i jednodniowe do pobytów tygodniowych. Gospodarstwo może być 

odwiedzane wielokrotnie w ciągu roku przez tę samą grupę uczniów realizujących dłuższy 

program. Pierwszoplanowym założeniem wszystkich zajęć edukacyjnych jest nastawienie 

na samodzielną pracę uczniów i zdobywanie osobistych doświadczeń.  Wybór tematów, 

które mogą być prowadzone w gospodarstwie jest bardzo duży. Przykładowo są to: „po-

znajemy łąki i pastwiska”, „droga mleczna”, „ścieżka warzyw”, „ścieżka owoców”, 

                                                 
63

 Na podstawie danych uzyskanych podczas wizyty studyjnej we Francji nt. Funkcjonowania agroturystycz-

nych gospodarstw edukacyjnych we Francji”, MRiRW – CDR Oddział w Krakowie,  

18-25.09.2010. 
64

 Kmita-Dziasek E. „Szkoła w zagrodzie chłopskiej. Schule auf dem Bauernhof”, w: Marka wiejskiego 

produktu turystycznego. Inicjatywy i inspiracje, Centrum Doradztwa Rolniczego, Kraków 2009 
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„ścieżka wełny”, „ścieżka miodu”. Dla młodszych dzieci gospodarstwa proponują zabawy 

pozwalające poznać wiejskie środowisko oraz pochodzenie i walory wiejskich produktów. 

Zabawy obejmują proste czynności sprawiające dzieciom przyjemność - rozpoznawanie 

i naśladowanie zwierząt, uczenie się zapachów, poznawanie smaków, karmienie zwierząt, 

robienie zakupów i inne. Gospodarstwa rolne są także wykorzystywane jako miejsce zajęć 

wspomagających przedmioty szkolne z pozoru nie mające wiele wspólnego z wsią, jak 

przykładowo fizyka, geografia, historia, prace ręczne.  

SchuB oferuje znacznie więcej niż tylko pobyt turystyczny  w gospodarstwie. 

W związku z tym wizyty muszą być bardzo starannie przygotowane zarówno przez nau-

czycieli szkolnych jak i gospodarzy, pełniących rolę nauczycieli w gospodarstwie. Gospo-

darstwa oferujące zajęcia edukacyjne muszą być zarejestrowane w systemie oraz muszą 

spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z listą kontrolną.  

Działalność SchuB na poziomie ogólnokrajowym jest koordynowana przez stowa-

rzyszenie Krajowe Forum Schule auf dem Bauernhof.  Jest to grupa robocza składająca się 

z przedstawicieli rolników, nauczycieli, ekologów, ośrodków badawczych, doradztwa rol-

niczego i organizacji chłopskich. Każdy kanton posiada swojego przedstawiciela – osobę 

kontaktową, która wspiera nauczycieli i rolników. Forum opracowuje koncepcje nauczania 

i materiały do zajęć, koordynuje komunikację pomiędzy koordynatorami w kantonach, 

promuje znaczenie SchuB w wychowaniu, a przede wszystkim dba o standardy  edukacji 

w gospodarstwie. Na poziomie kantonów organizowane są  regularne obowiązkowe szko-

lenia dla rolników prowadzących gospodarstwa edukacyjne zgodnie z ujednoliconymi 

wytycznymi Krajowego Forum. Gospodarze zobowiązani są także do sporządzania okre-

sowych sprawozdań z działań edukacyjnych. 

W Austrii
65

  projekt „Schule am Bauenrnhof” („Szkoła w zagrodzie chłopskiej)  

jest wspólną inicjatywą Federalnego Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska 

i Gospodarski Wodnej i Federalnego Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury we współpra-

cy z  Forum Edukacji Ekologicznej. Rolnicy podejmujący działalność edukacyjną 

w gospodarstwie mają obowiązek ukończenia kursu pedagogicznego potwierdzonego wła-

ściwym certyfikatem.  

Projekt powstał w roku 1998 i roczne obejmuje 40 – 50 tys. uczniów. Dzieci i młodzież 

mogą korzystać z dwóch rodzajów zajęć:  

 wizyta jednodniowa obejmująca pół dnia lub cały dzień pobytu w gospodarstwie 

z programem edukacyjnym dotyczącym podstawowych informacji na temat rolnictwa. 

Uczestnicy mają możliwość kontaktu ze zwierzętami gospodarskimi, mogą zobaczyć 

uprawy, maszyny, obiekty i uczestniczyć w wybranych zajęciach w gospodarstwie, ta-

kich jak na przykład dojenie, zbieranie plonów, przetwarzania produktów. Krótkie wi-

zyty mają na celu wzbudzić zainteresowanie uczestników problematyką wiejską. 
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 www.schuleambauernhof.at  
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 tygodniowy pobyt w gospodarstwie z zakwaterowaniem i wyżywieniem, który pozwala 

na zagłębienie się w problematykę, umożliwia młodym ludziom uczestniczenie 

w codziennym życiu gospodarstwa rolnego, nawiązania relacji ze zwierzętami, a także 

śledzenia cyklu produkcyjnego.   

W ślad za doświadczeniami europejskimi z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi powstała koncepcja utworzenia w Polsce sieci agroturystycznych gospo-

darstw edukacyjnych. Zgodnie z założeniami sieć gospodarstw edukacyjnych ma na celu: 

1. podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie  wiedzy nt. pochodzenia 

żywności, 

2. różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, 

3. zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.  

W celu rynkowej identyfikacji dla obiektów prowadzących usłu-

gi edukacyjne w oparciu o zasoby gospodarstwa wiejskiego 

przyjęto nazwę „Zagroda edukacyjna”.  Zagrodą Edukacyjną  

może być przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi 

na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa  

spośród poniższych celów edukacyjnych:  

 edukacja w zakresie produkcji roślinnej,  

 edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej, 

 edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, 

 edukacja w zakresie świadomości  ekologicznej i konsumenckiej, 

 edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi,  tradycyjnych zawo-

dów, rękodzieła i twórczości ludowej. 

Obiekt powinien posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do 

prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych 

i pozaszkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i doro-

słych podróżujących indywidualnie.  

Istotą działalności Zagrody Edukacyjnej jest przybliżenie społeczeństwu procesów 

zachodzących w naturalnym środowisku gospodarstwa wiejskiego. W gospodarstwie rol-

nym wszystko ma swój porządek, rytm i cykl (od siewu do zbioru, od narodzin do śmierci) 

zależne od warunków przyrodniczych: klimatu, pór roku, zjawisk atmosferycznych. Ścisły 

związek gospodarstwa rolnego ze środowiskiem naturalnym pozwala prezentować zjawi-

ska przyrodnicze oraz ich wykorzystanie przez człowieka, uczy cierpliwości, respektu wo-

bec natury, kształtuje postawy ekologiczne, konsumenckie i życiowe. Rolnictwo pokazuje, 

że dla uzyskania czegoś potrzebny jest czas, że nie można mieć wszystkiego od razu, że 

czekanie jest wartością.     

Zagrody Edukacyjne proponują zindywidualizowane programy edukacyjne, które 

są kształtowane zależnie od infrastruktury obiektu ale przede wszystkich wynikające 

z pasji, charakteru, kompetencji i  predyspozycji gospodarzy. Najwłaściwszą formą zajęć 
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są warsztaty, w których młodzież bierze aktywny udział. Zagroda edukacyjna powinna być 

propozycją poznania i doświadczenia  pracy rolnika w bezpośrednim kontakcie, za pomocą 

kolorów, dźwięków, zapachów, smaków i innych doświadczeń codziennego życia gospo-

darstwa.   

Bazę dla prowadzenia działalności Zagrody Edukacyjnej stanowią twórczo wyko-

rzystane zasoby materialne i niematerialne gospodarstw rolnych, zarówno małych, tradycyj-

nych jak również przedsiębiorstw rolnych o dużej skali produkcji. W gospodarstwie podej-

mującym działalność edukacyjną każdy przedmiot, sprzęt, roślina, zwierzę, budynek  … 

zyskuje nową dodatkową wartość środka dydaktycznego i ten walor jest sprzedawany 

w formie usługi edukacyjnej przynosząc gospodarstwu dodatkowy zysk, czyli tzw. wartość 

dodaną.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc.   Elementy składowe zagrody wiejskiej jako środki dydaktyczne – przykładowy schemat 

 

Sieć agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych jest prowadzona przez Centrum 

Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji 

w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych. Udział 
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w sieci jest  dobrowolny i bezpłatny. Przystąpienie do sieci odbywa się na podstawie kwe-

stionariusza zgłoszenia i rekomendacji uprawnionego doradcy ODR.  

Uczestnicy sieci poza promocją na portalu www.zagrodaedukacyjna.pl uzyskują 

wsparcie doradcze i szkoleniowe ze strony systemu doradztwa rolniczego oraz możliwość 

wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi obiektami na szkoleniach 

stacjonarnych oraz w społecznościowej części portalu. Uczestnicy sieci otrzymują prawo 

do identyfikowania obiektu logotypem zagrody edukacyjnej. 

 

 

Prowadzenie usług edukacyjnych w gospodarstwie  to dla rolnika: 

 możliwość uzyskania dodatkowego dochodu,  

 przedłużenie sezonu,  

 promocja produktów z gospodarstwa, 

 zachęta i pozyskanie klientów do bezpośrednich zakupów,  

 urozmaicenie codziennego życia,  

 rozwój osobowy,  

 nowe perspektywy.  

 

 

 

10.2. METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W WARUNKACH 

GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA METODYKI 

PROWADZENIA ZAJĘĆ W ZAGRODACH EDUKACYJNYCH 

Edyta Klimowska-Bobula 

Zanim przyszli rolnicy czy właściciele gospodarstw agroturystycznych, zaintereso-

wani prowadzeniem zajęć edukacyjnych w swoich zagrodach przystąpią do opracowywa-

nia programów, powinni, przynajmniej w podstawowym zakresie, przejść szkolenie z pod-

staw metodyki. Ich poziom wiedzy oraz świadomość możliwości stosowania różnorodnych 

metod może być bardzo różna, ale to ona w głównym stopniu będzie decydować o jakości 

czy atrakcyjności ich oferty, a finalnie może przyczynić się do sukcesu lub porażki całego 

przedsięwzięcia. Warto więc uświadomić im, jak postępować przy opracowywaniu założeń 

programu edukacyjnego czy scenariusza lekcji albo w oparciu o jakie elementy go budo-

wać.  

Najlepiej zaproponować uczniom działanie etapami, wśród których będą znajdować 

się następujące: I etap – przygotowanie merytoryczne (przedmiotowe). Na tym etapie 

wybierane są zagadnienia i treści, które będą przedmiotem zajęć oraz ustalana   kolejność, 

według której będą prezentowane. W przypadku zagród edukacyjnych są to wszelkie in-

formacje na temat zagrody, zwierząt, roślin, najbliższej okolicy, historii, mieszkańców; 

tego co typowe dla regionu i tego, co unikatowe. Najważniejsze, by dobrze znać zagadnie-

nia bezpośrednio związane z gospodarstwem. Dobrze jest jednak, mieć szerszy kontekst 

(np. jeśli w gospodarstwie zajmuje się produkcją jabłek, a region słynie z produkcji musu 
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jabłkowego, prowadzący zajęcia gospodarze powinni wiedzieć między innymi: jakie są 

tradycje sadownictwa, jakie odmiany jabłoni są uprawiane, do czego wykorzystywane są 

jabłka i jabłonie, co jest niezbędne do ich produkcji, jaki obszar zajmują sady, jaka jest 

skala produkcji musu,  najciekawsze przepisy kulinarne, a może potrawy regionalne zwią-

zane z jabłkami i musem). Tematyka zajęć powinna być związana z charakterem gospo-

darstwa, z tym, co znajduje się w gospodarstwie, co się w nim produkuje, hoduje; może 

nawiązywać do tradycji regionu, zainteresowań gospodarzy itp. Dzięki takiemu podejściu, 

będą mogli stworzyć spójną i autentyczną ofertę. Poza tym, będą „merytorycznie bez-

pieczni”, bo jeśli dobrze znają się na tym, czym się zajmują, będą mogli odpowiedzieć na 

większość pytań. Przygotowanie merytoryczne mogą rozpocząć od przewertowania pro-

gramów nauczania oraz podręczników szkolnych własnych dzieci lub dzieci sąsiadów. Da 

im to obraz zarówno tematów, treści jak również stopnia ich trudności na różnych etapach 

nauczania. Możemy wskazać na inne źródła informacji: książki, czasopisma branżowe, 

dane statystyczne, internet; pamiętajmy jednak – utwierdzajmy w przekonaniu, że ich wie-

dza musi być wiarygodna, bo to oni w pełni odpowiadają za to, co i jak zapamiętają dzieci. 

Następnie wskazujemy na konieczność zdefiniowania celu zajęć, pamiętając, że ce-

lem kształcenia jest nie tylko przekazywanie wiadomości, ale również wyrabianie umiejęt-

ności i kształtowanie postaw. Stąd cele powinny być kierowane na: przekazywanie i prze-

twarzanie treści w celu ich zapamiętania, zrozumienia, możliwości zastosowania w sytua-

cjach typowych i problemowych oraz wychowywanie. 

 

II etap - przygotowanie metodyczne 

Na tym etapie nie musimy prezentować wiedzy szczegółowej z zakresu typu i ro-

dzajów lekcji czy form organizacyjnych, powinniśmy raczej skoncentrować się na omó-

wieniu metod, które mogą być szczególnie atrakcyjne i przydatne w prowadzeniu zajęć w 

warunkach gospodarstwa wiejskiego. Wyczulajmy jednak na staranność w przygotowywa-

niu się na tym etapie do zajęć; wskazujmy na czynności poprzedzające II etap polegające 

na zdobyciu informacji z zakresu: jak liczna jest grupa, w jakim wieku, jaki program reali-

zuje, na ile zakres wiedzy, którą chcemy przekazać jest dla dzieci nowością, czy dzieci 

wiedzą coś na temat, który będzie realizowany w naszym gospodarstwie lub tematy po-

krewne, na czym bardziej zależy nauczycielowi (by lekcja była ilustracją do jego zajęć 

i wpisywała się w podstawy programowe czy stanowiła zupełnie autorski projekt gospoda-

rza). Wskazujmy na możliwość wcześniejszych ustaleń z nauczycielem – opiekunem gru-

py. Dobra współpraca może przynieść obopólne korzyści zarówno dla gospodarza, który 

pod kierunkiem nauczyciela będzie dobrze przygotowany jak również dla nauczyciela, 

który wiedząc, w jakim zakresie program zajęć w zagrodzie koresponduje z programem 

realizowanym przez niego oraz co dzięki temu może zyskać on i dzieci, chętnie skorzysta 

z naszej oferty. Jeśli chodzi o formy organizacyjne, w tym przypadku będą to zajęcia pro-

wadzone raczej w grupie (grupowe), pozalekcyjne i pozaszkolne.  
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Kolejną ważną kwestią na tym etapie jest wybór metody nauczania rozumianej ja-

ko zbiór celowo podejmowanych działań, sposób pracy z uczniami umożliwiający przy-

swajanie wiedzy oraz zastosowanie jej w praktyce; we współczesnej metodyce równie 

ważne - rozwijanie umiejętności oraz kształtowanie postaw i zachowań.  Wśród metod 

spróbujmy zainteresować metodami aktywizującymi, które pozwalają na większy udziału 

uczniów w procesie edukacyjnym (dzięki nim uczeń uczy się myśleć, poszukiwać, odkry-

wać, doskonalić się ale również komunikować, działać i współpracować w grupie).  Meto-

dy aktywizujące charakteryzuje duża siła pozwalająca na stymulowanie aktywności 

uczniów i nauczycieli, wysoka skuteczność oraz duża różnorodność i atrakcyjność. Do 

najważniejszych zalet metod aktywizujących należą, poza rozbudzaniem zainteresowań 

przedmiotem, doskonalenie umiejętności przydatnych nie tylko podczas lekcji, ale również 

w codziennym życiu, np. analitycznego i syntetycznego myślenia, samodzielnego wycią-

gania wniosków, myślenia krytycznego, kreatywności, umiejętności odnalezienia się 

w nowej sytuacji, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, komunikatywności, zabie-

rania głosu w dyskusji, argumentowania, negocjowania itp. Istnieje wiele metod aktywizu-

jących, które możemy stosować na każdym etapie kształcenia, możemy je również zesta-

wiać i łączyć lub stosować tylko wybrane ich elementy, w zależności od potrzeb.  

 

Jak pomóc w wyborze najlepszej drogi ? 

Prezentujmy uczniom najnowsze zdobycze dydaktyki, podstawowe zasady, np. za-

sadę learning by doing (uczenie się przez działanie), która leży u podstaw tzw. ery nowego 

wychowania i współczesnej dydaktyki, tworząc programy nauczania dla dzieci i młodzie-

ży, kierujące się potrzebami społecznymi i indywidualnymi, przy jednoczesnym ekspono-

waniu konieczność zapewnienia uczniom warunków sprzyjających wykonywaniu czynno-

ści teoretycznych i praktycznych. W procesie nauczania wskazujmy na znaczenie kontaktu 

ucznia z naturą, najbliższym otoczeniem i powiązania z nim przekazywanych treści; waż-

nym aspektem niech będzie również kształtowanie postaw odpowiedzialności człowieka za 

środowisko. Kontakt z przyrodą pozwala na zaangażowanie emocjonalne uczniów, co 

prowadzi do szybszego i bardziej trwałego przyswajanie wiedzy, sprawia też, że z tego 

rodzaju „zasobów pamięci” łatwiej jest czerpać, gdyż jest to wiedza „autentyczna”, „do-

świadczona niemal na własnej skórze”. 

Niżej przedstawiona piramida Dale’a, wskazuje na wysoką skuteczność zapamiętywania 

w sytuacji działania, wykonywania czynności, nauczania przy jednoczesnym wysokim 

poziomie zaangażowania, a najniższą w sytuacji biernego słuchania czy patrzenia. 
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Rysunek ze strony: http://www.partnerzy-w-nauce.us.edu.pl/biuletyn-dla-nauczycieli, data pobra-

nia: 01.09.2011 r. 

By efekt zajęć prowadzonych przez naszych podopiecznych był bardziej trwały, wskażmy 

na konieczność zadbania o zaangażowanie dzieci, stworzenia warunków do „przeżycia 

wizyty” czy wzbudzenia pozytywnych emocji.  

Zagroda wiejska, jako przestrzeń działań edukacyjnych, może być z perspektywy 

metod nauczania niezwykle atrakcyjnym miejscem, które ze względu na szereg bodźców 

jest predestynowane do wykorzystywania metod polegających na samodzielnym docho-

dzeniu do wiedzy (uczenia się przez odkrywanie), metod waloryzacyjnych (uczenia się 

przez przeżywanie), metod praktycznych (uczenie się przez działanie), metod aktywizują-

cych oraz implantacji założeń inteligencji wielorakich (o nich w dalszej części) i do wybo-

ru tych metod powinniśmy szczególnie zachęcać. 

 

Pomoce dydaktyczne i ich dobór 

Kolejnym elementem, na który zwracamy uwagę są pomoce i środki dydaktyczne. 

Zagroda edukacyjna jest miejscem, które w całości możemy traktować jako środek dydak-

tyczny. Tutaj każdy przedmiot może być cenny. Jego wartość polega na tym, że jest pre-

zentowany „w naturalnym środowisku”, ponadto możemy go nie tylko zobaczyć, usłyszeć 

i dotknąć, ale również poczuć. Do tzw. „naturalnych” pomocy dydaktycznych zaliczyć 

możemy: krajobraz, otoczenie zagrody, obiekty, zwierzęta, rośliny, maszyny i urządzenia 

rolnicze, narzędzia i sprzęt wykorzystywany do pracy w gospodarstwie, ale również drob-

ne przedmioty, które możemy wykorzystać bezpośrednio do prowadzenia zajęć; np.: wia-

derka, koszyki, powróz, patyk… Pomoce w zagrodzie edukacyjnej nie muszą być wymyśl-
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ne, patyk może być o wiele bardziej inspirujący niż niejedna skomplikowana pomoc dy-

daktyczna. Niektóre proste przedmioty mogą stanowić „oś lekcji”, wokół której prowadzą-

cy zajęcia będą mogli budować scenariusz. Np. jeśli w regionie istnieje tradycja wyplatania 

koszy wiklinowych mogą przygotować zajęcia, na których opowiedzą dzieciom o wiklinie 

– jej rodzajach, „technologii produkcji”, znaczeniu dla miejscowej gospodarki, kultury, 

zastosowaniu; nie zapominając o aktywizowaniu dzieci, poprzez np. zadawanie pytań 

(„czy widzieliście przedmioty z wikliny”, „do czego mogą służyć”, „czym różni się naczy-

nie wiklinowe od szklanego” itp.). Lekcja może być połączona z warsztatami wikliniar-

skimi, na których dzieci wykonają własnoręcznie jakiś przedmiot lub jego fragment.  

Drugą grupę stanowią pomoce, które wymagają wcześniejszego opracowania. Mogą to być 

własnoręcznie przygotowane karty pracy, plansze, makiety, puzzle.  

Na rynku dostępne są również gotowe plansze, gry, układanki, tablice itp., z których moż-

na skorzystać.
66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród pomocy dydaktycznych w zagrodzie edukacyjnej, mogą się znaleźć lornetki, szkła 

powiększające czy nawet mikroskopy. Jednak wszystkie muszą spełniać warunki bezpie-

czeństwa (nie mogą posiadać ostrych krawędzi, muszą być zrobione z nietoksycznych ma-

teriałów itp.). Aby właściwie spełniały swoje funkcje muszą być narzędziami pracy umoż-

liwiającymi samodzielne zdobywanie wiedzy, dobierane adekwatnie do treści i celów, 

które mają być realizowane podczas zajęć. 

Kolejną kwestią na etapie przygotowania metodycznego jest określenie zakresu 

czynności gospodarza,  dzieci oraz nauczyciela lub rodzica, gdyż zakładamy, że grupa 

będzie się znajdować pod ich opieką. Modele zajęć mogą być budowane w zależności od 

roli gospodarza i nauczyciela (rodzica), która jest uwarunkowana poziomem wiedzy oraz 
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umiejętnościami i predyspozycjami gospodarza oraz zaangażowania w prowadzenie zajęć 

nauczyciela. Rola gospodarza może być: 

- I podstawowa, wówczas, kiedy dobrze zna zagadnienia merytoryczne bezpośrednio zwią-

zane z działalnością prowadzoną w swoim gospodarstwie, potrafi odpowiadać na pytania 

dotyczące bezpośrednio tego, czym się zajmuje, 

- II poziom zaawansowania,  kiedy posiada szerszą wiedzę również na temat regionu, cha-

rakterystycznych dla niego zjawisk, historii, kultury, tradycyjnych zawodów, produktów 

regionalnych itp., 

- III poziom zaawansowania, kiedy jest zdolny do planowania procesu dydaktycznego 

w oparciu o wiedzę merytoryczną i dydaktyczną, samodzielnie przygotowuje zajęcia dopa-

sowując je do poszczególnych grup wiekowych, różnicujący metody pracy, w zależności 

od potrzeb i możliwości grupy, 

- IV poziom zaawansowania, kiedy potrafi opracować program edukacyjny, na poziomie 

pozwalającym na jego zatwierdzenie i rekomendowanie przez kuratorium oświaty. 

Na tym etapie planowania, uczymy określania, jakie czynności w zajęciach będą wykony-

wać dzieci, oraz szacowania czasu, w którym ma to nastąpić. 

Jednocześnie zastanówmy się, jaką rolę w tym procesie mogą czy powinni pełnić 

nauczyciele. Jesteśmy przekonani, że rola nauczyciela powinna być dyskretnie i taktownie 

wspierająca gospodarza, przy założeniu, że to on jest głównym „aktorem”. Jednocześnie, 

dobrze jest przygotować grupę na wizytę, zarówno wyposażając w podstawowe informa-

cje, jak również  zasady zachowywania się i postępowania np. w obecności zwierząt. 

 

Jak motywować i nagradzać 

W procesie nauczania, który odbywa się w gospodarstwie wiejskim nie powinno 

zabraknąć elementów, które będą wzmacniać motywację dzieci do brania czynnego udzia-

łu w zajęciach oraz sprawdzać, na ile zapamiętały prezentowane informacje i na ile potra-

fią zastosować tę wiedzę w praktyce. W warunkach szkolnych taką funkcję pełni system 

ocen. W zagrodzie możemy wskazać na możliwość opracowania systemu, który będzie 

pełnić podobną funkcje, ale w pomysłach może być bardziej kreatywny  (np. mogą przygo-

tować odznaki „małego odkrywcy”, „małego gospodarza”, „strażnika przyrody”, „garnca-

rza”, „kuchcika” itp.,  „paszporty przyjaciela przyrody”, „eko-paszporty” itp. Mogą to być 

naklejki, pieczątki rozdawane dzieciom w trakcie trwania zajęć lub „zaświadczenia” czy 

„certyfikaty” wystawiane na koniec, potwierdzające zdobycie jakiejś nowej „sprawności”). 

Nauczmy, by nagradzać nie tylko za udzielenie właściwej odpowiedzi, ale również za za-

danie mądrego pytania, staranność  pracy, pomysłowość, aktywność itp. Oprócz nagradza-

nia (oceniania) indywidualnego można wystawiać oceny grupie dzieci. W jaki sposób 

sprawdzać wiedzę? Otóż można to zrobić w mniej klasyczny sposób (pytanie – odpo-

wiedź) przygotowując np. warsztaty lepienia z masy solnej
67

, na których dzieci wykonają 
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 Przykład  zarówno dla grup w wieku przedszkolnym,  jak i szkolnym.  
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prace związane tematycznie z omawianymi zagadnieniami (ulepią zwierzęta, owoce itp.) 

i za to otrzymają ocenę. Dodatkowo przedmioty mogą zostać zabrane przez dzieci (do 

szkoły, gdzie zostanie zorganizowana wystawka ich prac, do domu, gdzie zostaną pokaza-

ne rodzicom) i spełnią dodatkowe funkcje – pomocy dydaktycznych. Innym sposobem 

może być zabawa w rzucanie do koszy. W tym celu należy przygotowujemy kilka koszy, 

na których umocowane są rysunki zwierząt znajdujących się w gospodarstwie (krowa, koń, 

królik, kura, kaczka) oraz niewielkie woreczki wypełnione grochem lub piaskiem, na któ-

rych naszyte są rysunki trawy, owsa, marchewki. Dzielimy dzieci na dwie drużyny, każda 

z nich ma za zadanie „nakarmienie” zwierzątka, czyli wrzucenie z pewnej odległości do 

kosza woreczka z rysunkiem pokarmu, którymi karmione są poszczególne zwierzęta. Wy-

grywa ta drużyna, która celnie trafi większą ilością właściwych woreczków do właściwych 

koszy. Zabawę możemy modyfikować. Na innych woreczkach mogą znajdować się dzieci 

dorosłych zwierzą, a zabawa może nosić tytuł Pomóż dzieciom odnaleźć rodziców. Zajęcia 

mogą obejmować również karmienie niektórych zwierząt pod nadzorem gospodarza i nau-

czyciela. Zarówno na koszach, jak i woreczka mogą znajdować się różne rysunki (w zależ-

ności od tematyki zajęć). Możemy również przygotować grę w Zgadnij, kto tu mieszka.
68

 

Dzielimy dzieci na dwie drużyny. Każda z nich ma za zadanie odnalezienie budynku lub 

miejsca, w którym mieszkają zwierzęta. Możemy wprowadzić dodatkowy element dźwię-

kowy: na podstawie odgłosów dobywających się z pomieszczeń, odgadnąć, kto obecnie 

znajduje się w środku. Dzięki prezentowanej zabawie dzieci nie tylko uczą się znaczenia 

określeń: bliżej-dalej, lewa - prawa strona, większy-mniejszy, ale równocześnie angażują 

wiele zmysłów (wzrok, słuch, węch) i dzięki nim pełniej poznają rzeczywistość. Zaleta 

uczenia się w ruchu jest jeszcze jedna – pozwala zapobiegać nudzie i „przeszkadzaniu” 

dorosłym, pamiętajmy, że możliwości dzieci w wieku przedszkolnym koncentrowania się 

na jednej czynności są ograniczone. Dlatego nie „zagadujmy” dzieci w jednym ciągu dłu-

żej niż 10-15 minut, raczej pokazujmy, prowadźmy, pozwólmy poznawać i dotykać. Na 

etapie podsumowania zajęć możemy zakończyć pracę z dziećmi.  

Do etapów zamykających lekcję w szkole należy zadanie domowe. Naszym zada-

niem domowym może być na przykład polecenie pomalowania przedmiotów z masy solnej 

wykonanych przez dzieci lub wręczenie wydrukowanej kartki do kolorowania, łamigłówki, 

krzyżówki – tematycznie związanej z naszym gospodarstwem, na której dodatkowo mogą 

znajdować się dane teleadresowe naszej zagrody (informacja dla rodziców chętnych do 

ponownego odwiedzenia zagrody itp.). 

 

III etap - przygotowanie organizacyjne 

Miejsce - Przygotowując zagrodę do przyjmowania dzieci właściciele powinni 

przede wszystkim zapewnić im bezpieczeństwo (nie tylko w miejscu prowadzenia zajęć, 

                                                                                                                                                      
Pozostałe przykłady są propozycją dla grup przedszkolnych, po modyfikacji (podniesieniu stopnia trudności) 

do wykorzystania na poszczególnych etapach edukacji szkolnej. 
68

 Zabawa polecana młodszym grupom przedszkolnym 



Szkoła rolnicza promotorem wiedzy  

o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

               CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

239 

 

ale również na ścieżkach, którymi będą się poruszać i całym otoczeniu, do którego będą 

miały dostęp). Jeśli w gospodarstwie znajdują się pojazdy, maszyny rolnicze i narzędzia, 

składowane są środki ochrony rośli, nawozy itp. należy pamiętać o bezpiecznym wydzie-

leniu miejsc, do których dzieci nie będą miały dostępu; jeśli znajdują się zwierzęta gospo-

darskie, o takim zaplanowaniu ścieżki zwiedzania, by umożliwić dzieciom ich bezpieczną 

prezentację. 

Aby nie być zależnym od kaprysów pogodowych, należy przygotować zaciszne, przy-

najmniej zadaszone miejsce, w którym dzieci będą mogły przez chwilę usiąść. Nie jest 

konieczne budowanie sali lekcyjnej i wyposażanie jej w ławki, tablicę i kredę, w zagrodzie 

wystarczą praktyczne ławy czy pieńki. 

Na tym etapie uczymy zasad przygotowania oraz doboru środków i pomocy dydak-

tycznych, nie zapominając o poprzedzeniu tego zadania analizą danych z zakresu: liczeb-

ności grupy, wieku dzieci, tematu i treści zajęć czy metod które będą stosowane.  

Klasycznym potwierdzeniem przygotowania zajęć szkolnych jest konspekt zajęć 

(scenariusz lekcji), który możemy być przydatny również do planowania zajęć w zagro-

dach edukacyjnych. Nie powinien on być zbyt rozbudowany, raczej powinien pełnić funk-

cję porządkującą i systematyzującą. Wyrabianie nawyku korzystania z niego (przynajmniej 

na początku) pozwoli na zachowanie dyscypliny czasowej i realizacje podstawowych zało-

żeń i celów, które gospodarze będą realizować w swoich zagrodach. 

 

Planowanie procesu dydaktycznego w zagrodzie z wykorzystaniem teorii inteligencji 

wielorakich H.Gardnera 

Teoria Inteligencji Wielorakich jest pojęciem wprowadzonym przez Howarda 

Gardnera (amerykańskiego psychologa, specjalistę psychologii uczenia się), które zrewo-

lucjonizowało sposób myślenia o inteligencji oraz procesie uczenia się i zapamiętywania. 

Gardenr zwrócił uwagę na wielopłaszczyznowość i dynamikę inteligencji, włączając do jej 

definicji zarówno zdolności poznawcze jak i inne sfery rozwojowe (emocjonalną czy spo-

łeczną). Teoria Gardnera pozwala spojrzeć na możliwości człowieka dużo szerzej, próbuje 

udzielić odpowiedzi na pytanie „Jak jesteś inteligentny”, a nie „Czy jesteś inteligentny”. 

Zgodnie z założeniami jego teorii każdy człowiek posiada wiele różnych zdolności, które 

warunkują między innymi procesy poznawcze. Wyodrębnia osiem tzw. profili inteligencji: 

językową (werbalną), wizualno-przestrzenną, muzyczną, interpersonalną, intrapersonalną, 

przyrodniczą, matematyczno-logiczna i ruchową. Powyższy podział stanowi rodzaj „kata-

logu podstawowego”, należy go rozumieć jako pewien potencjał człowieka, jego „kod”. 

Zwolennicy teorii inteligencji wielorakich wychodzą z założenia, że każda osoba posiada 

wszystkie osiem rodzajów inteligencji, które funkcjonują w indywidualny, niepowtarzalny 

sposób. Niektórzy ludzie posiadają wszystkie osiem rodzajów inteligencji (rozwiniętych 

w wysokim stopniu), niektórzy tylko kilka, zazwyczaj każdej „po trochu”, a każda z nich 

nie funkcjonuje  indywidualnie tylko współpracuje z pozostałymi. Przy czym jest wiele 
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sposobów, aby być człowiekiem inteligentnym. Nie ma żadnego standardu określającego 

atrybuty, które jednoznacznie potwierdzają inteligencję człowieka.
69

 Gardner traktując 

inteligencję jako pewien potencjał, który może zostać uruchomiony poprzez odpowiednią 

stymulację otoczenia kulturowego, rodziny, nauczycieli, wskazuje tym samym na ich 

ogromną rolę i odpowiedzialność przy planowaniu i realizacji procesu nauczania. 

 

 
 

Obraz ze strony:  

http://www.zabawyfundamentalne.pl/artykul-29-piramida_szczescia_pojemnosc_osiem_inteligencji, 

data pobrania: 28.09.2011 

 

Teoria inteligencji wielorakich daje możliwość uczenia się z uwzględnieniem talen-

tów, możliwości i potrzeb każdego dziecka, w sposób właściwy dla poszczególnych, in-

dywidualnych profili inteligencji. Daje również szansę na promowanie idei uczenia się ze 

zrozumieniem oraz wzbudzenie zainteresowania tym procesem u rodziców. Dlatego, za-

nim pochylimy się nad zagadnieniem związanym z próbą implikacji teorii inteligencji wie-

lorakich w zagrodzie edukacyjnej na obszarach wiejskich, zasugerujmy rozwiązanie, które 

będzie zakładać nieco szerszy udział dorosłych. Zaproponujmy, by wśród opiekunów grup 

odwiedzających zagrody edukacyjne byli nie tylko nauczyciele zaangażowani w proces 

edukacji naszych pociech, ale również pedagodzy szkolni, psychologowie czy rodzice, 

którzy będą mieli okazję obserwować dzieci, również pod kątem diagnozowania typu inte-

ligencji, mocnych i słabych stron czy talentów. 

Badania psychologów potwierdzają, iż warto wprowadzać metody, które będą 

uwzględniać typy inteligencji pomijane w tradycyjnych programach i podręcznikach 

szkolnych. A te preferują typ inteligencji językowej oraz matematyczno-logicznej.  
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Dlatego, wpajajmy naszym uczniom zasadę, by udostępniali odwiedzającym zaso-

by swoich zagród i postarajmy się uczyć ich przygotowywania zajęcia tak, by były różno-

rodne i by dawały dzieciom możliwość poznawania i eksplorowania przestrzeni w ruchu, 

budowania, konstruowania, lepienia (rozwijanie inteligencji  fizyczno-motorycznej, wizu-

alno-przestrzennej, przyrodniczej) śpiewania, klaskania, podsłuchiwania odgłosów ( inteli-

gencji muzycznej), podpowiadajmy, by tworzyli grupy, którym będą stawiać do rozwiąza-

nia problem, dzięki temu będą się uczyć współpracy, empatii (rozwijanie inteligencji intra-

personalnej). 

 

Próba implikacji teorii wielorakich w zagrodzie edukacyjnej o profilu zielarstwo 
70

 

Do przeprowadzenia zajęć przygotowujemy:  

- tekturowe lub drewniane tabliczki z rysunkami i nazwami następujących ziół: rumianek, 

babka lancetowata, lawenda lekarska, rozmaryn, krwawnik pospolity, czarny bez, mięta 

pieprzowa,  pokrzywa, 

- dwa wiklinowe koszyczki lub inne pojemniki z rączką do zbierania ziół, 

- dwa naczynia (np. imbryki, garnki), 

- wzory kart do przygotowania zielnika (w takiej ilości, by wystarczyło dla wszystkich 

dzieci oraz opiekuna grupy), 

- odznaki małego zielarza, 

Zajęcia rozpoczynamy pogadanką (nie dłuższą niż 15-20 minut). Na wstępie infor-

mujemy o temacie, jaki będzie prezentowany i, ze względów organizacyjnych oraz bezpie-

czeństwa, ustalamy podstawowe zasady postępowania dla dzieci i nauczyciela (np. infor-

mujemy, że w ogrodzie poruszamy się wydeptanymi lub wytyczonymi ścieżkami, nie zry-

wamy roślin, które mogą być trujące lub są pod ochroną). Pogadanka może zawierać takie 

elementy jak: przedstawienie siebie i gospodarstwa, informacje o ogrodzie, jego usytuow-

aniu, różnorodności roślin i funkcji, jakie pełnią, znaczeniu dla gospodarstwa i innych ży-

wych organizmów (np.: owadów, ptaków) oraz ich znaczeniu dla ogrodu. Następnie prze-

chodzimy do tematu roślin, które rosną w ogrodzie. Możemy posłużyć się obrazkami 

z własnego zielnika lub książki, prezentując wygląd kilku – kilkunastu ziół. Nazywamy 

poszczególne rośliny, omawiamy krótko ich wygląd, stanowiska, na których najczęściej 

można je spotkać. Następnie zadajemy pytanie: do czego służy ogród i rośliny (wykorzy-

stując elementy burzy mózgów). Dzieci, mogą dawać róże odpowiedzi: 

- pokarm dla zwierząt, 

- miejsce schronienia dla ptaków, owadów, 

- miejsce wypoczynku dla człowieka, 

- niektóre rośliny mogą leczyć. 
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 Przykład opracowany na potrzeby broszury „Metodyka prowadzenia zajęć edukacyjnych w warunkach 

gospodarstwa wiejskiego” – w trakcie publikacji 
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Jeśli nie pada ostatnia odpowiedź, próbujemy dzieci na nią naprowadzić. Następnie pyta-

my, jak nazwać rośliny, które leczą (wśród odpowiedzi udzielanych przez dzieci powinna 

pojawić się rośliny lecznicze, zioła).  

Kolejny krok stanowi dokonanie podziału dzieci na dwie grupy. Każda z grup losu-

je zestaw tabliczek z różnymi obrazkami ziół. I grupa ma tabliczki z następującymi zioła-

mi: rumianek, babka lancetowata, lawenda lekarska, rozmaryn, II grupa: krwawnik pospo-

lity, czarny bez, mięta pieprzowa,  pokrzywa. Zadanie polegać będzie na odnalezieniu w 

ogrodzie i oznaczeniu ziół tabliczkami przygotowanymi przez gospodarza. Dzieci porusza-

ją się po ścieżkach wraz z nauczycielem, opiekunem lub gospodarzem, ten, jeśli istnieje 

taka konieczność, podpowiada dzieciom, jak znaleźć właściwą roślinę (może mówić o jej 

upodobaniach co do ilości światła, wody, gleby itp., wyglądzie, zapachu itp., raczej nie 

powinien pokazywać danej rośliny wprost, a podawać takie informacje, dzięki którym 

dzieci będą mogły - drogą dedukcji - wywnioskować, gdzie znaleźć daną roślinę). 

Następnie gospodarz ocenia w ogrodzie prawidłowość dopasowanych tabliczek, zatrzymu-

je się przy każdej roślinie, omawia właściwości jej poszczególnych części i zastosowanie, 

zbierając do koszyczka omawiane rośliny.  

Kolejne zadanie, jakie mają do wykonania grupy, to próba przygotowania przepi-

sów: I grupa  „Napój na dobry nastrój”, II grupa – „Napój na katar i grypę”.  Przygotowa-

nie przepisu polega na wyjęciu z koszyka właściwych zestawów roślin i włożeniu ich do 

naczynia. Dla I grupy będą to kombinacje roślin: koszyczek rumianku, lawenda lekarska, 

rozmaryn, dla II – kwiat krwawnika pospolitego i czarnego bzu oraz mięta pieprzowa. Po 

sprawdzeniu zawartości naczyń, gospodarz jeszcze raz omawia właściwości ziół, które się 

w nich znajdują; jeśli został popełniony błąd, dzieci mają możliwość wymiany rośliny, aż 

uzyskają właściwy skład. Zabawa może kończyć się przygotowaniem dwóch różnych na-

parów przez gospodarza, które zostaną skonsumowane przez dzieci.  

Na zakończenie dzieci biorące czynny udział w wyprawie do ogrodu powinny zo-

stać nagrodzone np.: odznaką małego zielarza, znachora itp. 

Na zadanie domowe lub pracę w klasie możemy zaproponować przygotowanie kart 

zielnika z roślin, które pozostały w koszyczku. Aby rośliny nie uległy zniszczeniu w trans-

porcie, przekładamy je delikatnie do kartonowego pudełeczka, torebki i instruujemy dzieci 

i opiekuna o sposobie suszenia oraz podstawowych zasadach tworzenia zielników. Do 

instrukcji możemy dołączyć wzór karty zielnika. Opisując stanowisko, wpisujemy nazwę 

miejscowości; miejsce siedliska wybieramy spośród: przydroże, ogród, sad, las, torfowi-

sko. 
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Ryc. Wzór karty zielnika 

W zależności od liczebności grupy, wieku dzieci oraz czasu, jaki chcemy przezna-

czyć na nasze zajęcia,  możemy modyfikować powyższy scenariusz.
71

  

W grupach składających się z dzieci na III i IV etapie nauczania możemy zaproponować: 

- zredagowanie i zanotowanie przepisu na herbatkę, 

- przygotowanie pomysłu na reklamę herbaty ziołowej, wymyślenie hasła do kampanii 

reklamowej. 

We wszystkich grupach wiekowych możemy zaproponować giełdę pomysłów do czego 

jeszcze mogą służyć zioła (świeże kwiaty - do robienia wianków, zasuszone kwiaty, liście 

i łodygi - do przygotowywania pourt pourri, kompozycji do wazonów, ozdabiania kart za-

proszeń, listów, pamiętników, do wplatania w tkaniny, tworzenia ozdób itp.). Jeżeli tylko 

warunki nam na to pozwalają, możemy proponować takie warsztatowe zajęcia w naszej 

zagrodzie. 

Powyższy przykład pokazuje, jak wychodząc od treści przyrodniczych, możemy in-

tegrować wiedzę i  kształcić takie form wypowiedzi jak przepis, recepta, reklama (język 

polski), kształcić umiejętności plastyczne i techniczne (szukanie odcieni zieleni, przygo-

towywanie kompozycji roślinnych), uczyć współpracy w grupie, szacunku do kolegów, 

przyrody i siebie samego, pozwolić na samodzielne odkrywanie wiedzy i czerpanie z tego 

radości. Jednym słowem: przekazywać treści, uczyć, kształcić umiejętności i wychowy-

wać, w sposób najcenniejszy ze wszystkich, bo najbliższy naturze i indywidualności każ-

dego człowieka. 

 

10.3. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ GOSPODARSTW 

ROLNYCH 
Klaudia Kieljan 

 

1. Działania prow 2007-2013 finansujące projekty związane z działalnością eduka-

cyjną w gospodarstwie rolnym 

Działalność edukacyjna w gospodarstwie rolnym może funkcjonować w połączeniu 

z wieloma kierunkami pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, w tym szczegól-

nie z turystyką wiejską i agroturystyką oraz przetwórstwem i rzemiosłem. Związek taki 

pozwala na finansowanie projektów dotyczących edukacyjnej działalności gospodarstwa 
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 Scenariusz zajęć w wersji podstawowej dla grup przedszkolnych oraz dzieci z nauczania zintegrowanego. 

Wzór karty zielnika – uniwersalny – do wykorzystania przez każdą grupę wiekową (w przypadku grup 

przedszkolnych oraz nauczania zintegrowanego – z pomocą nauczyciela lub  rodzica). 
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z działań PROW 2007-2013 służących dywersyfikacji gospodarki wiejskiej, tj. „Różnico-

wanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. 

Ponadto w ramach tzw. „małych projektów” osi LEADER dofinansowane mogą być róż-

norodne projekty związane z realizacją lokalnej strategii rozwoju (LSR) na danym obsza-

rze, sprzyjające promocji i rozwojowi turystyki oraz zachowaniu lokalnego dziedzictwa. 

Przykładowo beneficjenci mogą uzyskać wsparcie finansowe na  dostosowanie pomiesz-

czeń do pełnienia funkcji sal dydaktycznych lub przyjmowania zwiedzających, budowę lub 

remont sanitariatów, zagospodarowanie terenu, zakup sprzętu i materiałów na potrzeby 

realizacji programów edukacyjnych.  

Zakres finansowania obejmuje głównie działalność przyczyniającą się do poprawy jakości 

życia i różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. 

Więcej na ten temat w rozdziale 4 niniejszego poradnika str.32-39).  

 

2. Inne źródła wsparcia finansowego 

Kredyt Agro Unia 

Kredyt oferowany przez Bank Gospodarki Żywnościowej umożliwia finansowe wsparcie 

dla realizacji inwestycji współfinansowanych przez UE. Jest to istotna pomoc ze względu na 

formę, w jakiej przyznawane są dotacje – środki z Unii Europejskiej przekazywane są w 

większości przypadków dopiero z chwilą zakończenia projektu (na zasadzie refundacji). Do 

tego czasu, całkowity koszt inwestycji ponosi jej realizator. 

O kredyt mogą ubiegać się między innymi rolnicy indywidualni i domownicy oraz mikro-

przedsiębiorstwa. 

Dzięki kredytowi Agro Unia można zyskać nawet 75% kwoty niezbędnej do rozpoczęcia 

i zamknięcia przedsięwzięcia, realizowanego w ramach m. in. działań Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

Kredyt przyznawany jest na podstawie umowy o dofinansowanie lub wniosku o dofinanso-

wanie i biznesplanu. W ramach propozycji kredytowej bank oferuje również specjalistyczne 

usługi doradcze.  

 

Program Mikropożyczki  

Program udzielany jest przez Fundację Wspomagania Wsi i ma na celu przeciwdziałanie 

bezrobociu na terenach wiejskich i w małych miastach,  poprzez stworzenie możliwości 

uzyskania niewielkiego kapitału w formie pożyczki na rozpoczęcie lub rozwój działalności 

gospodarczej, a w szczególności, będącą pomocą w utworzeniu nowego miejsca pracy. 

O pożyczkę mogą się ubiegać osoby stale zamieszkałe na wsi lub w miastach do 20.000 

mieszkańców oraz do 30.000 mieszkańców w województwach warmińsko-mazurskim 

i kujawsko-pomorskim, które w chwili ubiegania się o pożyczkę są: 

http://www.bgz.pl/dla_rolnictwa/finansowanie_dzialalnosci/kredyt_agro_unia.html#tabs=2
http://www.bgz.pl/dla_rolnictwa/finansowanie_dzialalnosci/kredyt_agro_unia.html#tabs=2
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a) osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, zatrudniającymi nie więcej niż 5 

pracowników najemnych, 

b) osobami pracującymi, których wynagrodzenie nie przekracza półtora krotnej (1,5) 

wysokości minimalnego wynagrodzenia, 

c) emerytami bądź rencistami pobierającymi świadczenia emerytalne lub renty, któ-

rych wynagrodzenie, emerytura lub renta brutto jest niższa niż półtora krotna (1,5) 

wartość brutto najniższej emerytury lub renty, 

d) osobami bezrobotnymi lub nie mającymi stałego źródła dochodu, 

e) właścicielami gospodarstw rolnych. 

Pożyczki udzielane są na działalność gospodarczą (w rozumieniu „Ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej”),działalność pszczelarską, uprawę ziół, usługi turystyczne 

i agroturystyczne na terenach wiejskich, kolektory słoneczne. 

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 10.000,00 zł, dla osób które po raz pierwszy ko-

rzystają ze Śródków FWW lub 15.000,00 zł przy kolejnych pożyczkach, pod warunkiem 

terminowej spłaty poprzedniej pożyczki. Pożyczka jest nieoprocentowana. 

Pożyczka udzielana jest na okres do 24 miesięcy dla pożyczek do 10.000 zł lub do 36 mie-

sięcy dla pożyczek powyżej 10.000 zł do 15.000 zł, licząc od daty podpisania umowy do 

dnia spłaty ostatniej raty. 

„Wniosek o pożyczkę” opracowywany jest w konsultacji i przy pomocy doradcy wskazane-

go przez Fundację. 

 

Kredyty z dopłatą do oprocentowania 

W ramach kredytów preferencyjnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa udziela pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji 

rolnej i zakładów przetwórstwa produktów rolnych polegającej między innymi na stosowa-

niu dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i "klęskowych" udzielanych ze 

środków własnych banków, które zawarły z Agencją stosowne umowy. 

Banki współpracujące 

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 

Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze 

Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze 

ING Bank Śląski S.A.  

Bank Zachodni WBK S.A.  

PEKAO S.A.  

BPH S.A.  
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Kredyty mogą być udzielane m.in.: 

 na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji 

rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów,  

 na zakup użytków rolnych, 

 na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 

40 roku życia, 

 na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup 

akcji lub udziałów przez grupy producentów rolnych,  

 na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie 

gospodarstwa rodzinnego, 

 na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapew-

niających wysoką jakość produktu, 

 na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu rozwoju wspólnego użyt-

kowania maszyn i urządzeń rolniczych", "Branżowego programu restrukturyzacji prze-

twórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce", "Programu wspierania restrukturyzacji 

i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce", 

"Branżowego programu mleczarstwa", 

 na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji 

rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosfe-

ryczne. 

 

Ponadto ARiMR udziela kredytów z częściową spłatą kapitału oraz gwarancji i poręczeń 

spłaty kredytów bankowych. 

 

Kredyt na agroturystykę 

Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” realizuje linię kredytową  na 

rozwój agroturystyki.  

Kredyty udzielane maksymalnie na 5 lat, mogą być przeznaczone na sfinansowanie nakła-

dów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących 

przedsięwzięć agroturystycznych, obejmujących m.in. zakup, budowę, rozbudowę, moder-

nizację, adaptację oraz pierwsze wyposażenie inwestycyjne obiektów bazy noclegowej, 

bazy gastronomicznej, bazy rekreacyjno-sportowej i kulturowej. Kredyt, w wysokości od 

50.000 zł do 300.000 zł może w 100% finansować całość nakładów inwestycyjnych. 

Pisemny wniosek o kredyt składa się w banku kredytującym, który ostatecznie samodzielnie 

podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. Regulamin kredytowania i wzór wniosku kredy-

towego jest dostępny w banku kredytującym, a także w siedzibie Funduszu. 

Banki współpracujące 

Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze 
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Mazowiecki Bank Regionalny S.A. 

Bank Ochrony Środowiska S.A. 

BS w Łosicach 

BS w Radzyniu Podlaskim 

SBR Bank w Szepietowie 

 

Mikrokredyty 

Mikrokredyty udzielane są przez Fundację „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” 

i mogą być przeznaczone na finansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomie-

niem nowych lub rozwojem istniejących pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych. 

Przez pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na terenach wiejskich należy rozumieć 

wszelkie przedsięwzięcia gospodarcze w dziedzinie produkcji, handlu lub usług, które są 

realizowane na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców,  z wyłączeniem produkcji rolnej 

oraz wszelkiej działalności związanej z produkcją, handlem oraz wyszynkiem napojów 

alkoholowych. 

Mikrokredyty są udzielane w wysokości do 20 tys. zł, na okres do 24 miesięcy, wliczając 

w to okres karencji w spłacie kwoty kredytu nie przekraczający 3 miesięcy.  

O kredyty mogą się ubiegać rolnicy i członkowie ich rodzin, bezrobotni oraz inne osoby 

fizyczne rozpoczynające lub wykonujące działalność gospodarczą, a także działające już 

podmioty gospodarcze.  

Pisemny wniosek o mikrokredyt składa się w banku kredytującym, który podejmuje 

wszystkie czynności związane z podjęciem decyzji kredytowej Druki wniosków oraz regu-

laminy mikrokredytowania dostępne są w bankach kredytujących, a także w siedzibie Fun-

duszu. 

Banki współpracujące 

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim 

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie 

Bank Spółdzielczy we Wschowie 

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach 

Bank Spółdzielczy w Przysusze 

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 

Bank Spółdzielczy w Suwałkach 

SBR Bank w Szepietowie 

Bank Spółdzielczy w Brańsku 

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu 


