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Niewiele jest takich miejsc  

Jakiś czas temu była Pani handlowcem więc ciągły bieg i stres 

były na porządku dziennym, to stoi trochę w sprzeczności 

z tym jaką drogę obecnie Pani wybrała. Co się musiało stać, że 

tak diametralnie zmieniła Pani życie? 

To bardzo dobre pytanie - „co musiało się stać?”. Firma pozwa-

lała nam budować materialną część marzeń, ale zabierała cały 

czas i energię. Mimo frustracji wynikającej z ciągłego 

„odkładania życia na potem” trudno jest zdobyć dość odwagi by 

tę rozkołysaną machinę zatrzymać. Nastał czas dynamicznego 

rozwoju sieci handlowych co wyparło nas z rynku dosłownie 

z dnia na dzień. To był traumatyczny czas, rozdroże, na którym 

zadajesz sobie szekspirowskie pytanie „Być albo nie być”. Mogli-

śmy zaistnieć w sieci handlowej, ale ten trudny czas zmusił nas 

do refleksji nad życiem. Biznes plan zazwyczaj obejmuje zyski 

materialne. Uważam, że dojrzały przedsiębiorca powinien 

w zyski wkalkulować również wartości niematerialne, czyli czas 

dla rodziny, czas na wielopłaszczyznowy rozwój osobisty, na 

hobby i regenerację. Bardzo trudno w naszej rzeczywistości 

znaleźć harmonię między MIEĆ a BYĆ.  Rynek nastawiony na 

konsumpcję narzuca nam nawet styl życia a my uwikłani w pęd 

poddajemy się trendom. Gubimy po drodze swoje prawdziwe 

potrzeby             i marzenia a nasz organizm manifestuje to pro-

blemami ze zdrowiem.  Tam, na rozdrożu, zrozumieliśmy, że 

trzeba zwolnić tempo by był czas na wschód  i zachód słońca, na 

pory roku, ptasie koncerty i inne cudowne chwile życia, których 

nie sposób odkładać na potem. Agroturystyka, która wówczas 

raczkowała była dobrym obszarem do realizacji nowych planów. 

Państwa dom zlokalizowany jest „pośród niczego” – od drogi 

głównej bardzo łatwo minąć prawidłowy zjazd (a raczej stro-

my podjazd) jednak z drugiej strony to ogromna zaleta. Co 

najbardziej cenią Wasi goście? 

Łopusze to pasmo Beskidu Wyspowego wysunięte najdalej na 

wschód. Pośród tych zielonych wysp pierwsi witamy nowy 

dzień. Niemniej nie jest to obecnie popularna destynacja tury-

styczna. To piękny region, ale ludzie wybierają obszary z bogatą 

infrastrukturą turystyczną. Stawiają na wygodę i łatwą dostęp-

ność wszelkich cywilizacyjnych atrakcji. Myślę, że wybory obsza-

rów na wypoczynek będą się wyraźnie różnicowały. Agrotury-

styka dostosowywała się do potrzeb swoich gości. Z letniska 

i wczasów pod gruszą wyrosły pensjonaty działające jak hotele. 

Komfort jest bardzo ważny, nie sposób stać w miejscu, szkoda 

jednak, że kwatery tracą swój kameralny indywidualny charak-

ter. Nasi goście szukają spokoju, kontaktu z naturą, intymności 

i poczucia naszej dyskretnej opieki. To pozwala na regenerację, 

na poczucie ciepła czyjegoś domu i bezpieczeństwa. Dobry wy-

poczynek powinien pozwolić się zatrzymać, uwolnić od szablo-

nów i czasu. Nadmiar atrakcji temu nie sprzyja. Znam rodziny, 

które wracały z urlopu zachwycone, ale przeładowane nowymi 

bodźcami. Jest to pewne odreagowanie stresu, ale nie sprzyja 

regeneracji organizmu.  Sarnia Chata  czy Leśne Zacisze w na-

szym domu na Łopuszu, dają możliwość oderwania się od pędu, 

zgiełku i życia chociaż przez parę dni wśród drzew, łąk i beskidz-

kich miedz. Nasza góra jest trudna, zmusza do ruchu a to nie-

wątpliwa zaleta w świecie, w którym spędzamy całe tygodnie 

Łopusze to wzniesienie w urokliwym Beskidzie Wyspowym o stromych zboczach, na którym swoje gospodarstwo agroturystycz-

ne na początku lat 90 postanowiła założyć dzisiejsza rozmówczyni. O zachwycie naturą i inspirowaniu swoich gości do poszuki-

wania swojego miejsca na Ziemi opowiada Anna Julia Gas.  
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przy biurku. Niedostępność tego miejsca sprawia, że poza do-

mem rodziny, otaczają nas naturalne dzikie przestrzenie. To 

miejsce z ciekawą historią – obydwa budynki powstały przy uży-

ciu specjalnej wyciągarki o wytrzymałości 17 ton. Związane są 

z tym pewne anegdoty, można też zobaczyć stację sterującą 

i ogromną szpulę ze stalową liną. Niewiele jest takich miejsc. 

Wypoczynek w agroturystyce to coś więcej niż nocleg i zjedzo-

ne rano śniadanie. To życie razem z gospodarzami pod jednym 

dachem przez kilka dni. Co taki pobyt może wnieść do naszego 

życia? 

Prawa rynku zawładnęły wieloma sferami naszego życia. 

Wszystko ma swoje normy, miarę, wagę, cenę. Codzienność 

wciska nas w szablony i schematy. Rzadko teraz goście dokonują 

rezerwacji telefonicznie, raczej przez formularze. Szkoda, to 

jakoś nas odczłowiecza. Odpowiadam na zapytania, które doty-

czą kwestii pobytu poświęcając na to mnóstwo czasu. Dla gości 

to wygodna forma, gdyż zapytanie wysyłają do wielu obiektów 

równocześnie.    To jest bardzo dobre w przypadku hoteli czy 

pensjonatów, których personel funkcjonuje      w określonych 

ramach a wszystkie aspekty są mierzalne.                                             

Kwatera agroturystyczna u swych podstaw stanowiła swoistą 

sentymentalną podróż, namiastkę pobytu u babci czy cioci na 

wsi, w jej domu, w jej życiu. To coś znacznie więcej niż nocleg. 

To możliwość obserwacji pracy gospodarstwa, prawdziwego, nie 

zaś wykreowanego komercyjnie życia ludzi, kultury lokalnych 

społeczności, ich tradycji i dziedzictwa. Ciepło domu, poczucie 

bezpieczeństwa, gotowość gospodarzy na nasze potrzeby, moż-

liwość bezpośredniego doświadczania realnego wiejskiego życia 

– to wszystko jest dodatkowym walorem. Walorem, który roz-

wija i edukuje a także uwrażliwia. Kwatery na wsi oferują niejed-

nokrotnie warunki lepsze od hotelowego pokoju. Często są to 

spore apartamenty w cenie niższej od pokoju z łazienką a go-

spodarze bynajmniej nie narzucają się gościom. Są za to w pobli-

żu, jeśli jest potrzeba. 

Prowadzi Pani zajęcia dla dzieci, czy są one zaciekawione ota-

czającą je przyrodą czy wolą raczej spędzać czas przed telefo-

nem lub komputerem? 

Rodzice bywają zdumieni autentyczną fascynacją dziecka, które 

zobaczyło zwinkę                i usłyszało o jej sprytnym ogonku lub 

buszowało w poszukiwaniu czterolistnej koniczynki. Dzieci przy 

komputerze często są smutne i zagubione. By zainteresować je 

czymś realnym sami musimy być tym autentycznie zaintereso-

wani. Niestety rodzice często sami tego nie czują lub są przemę-

czeni. Podczas warsztatów odkrywam przed dziećmi tajemnice 

przyrody. To moja fascynacja, przychodzi mi to więc naturalnie 

a to jest bardzo ważne by złapać kontakt. Dla dzieci napisałam 

kilka przyrodniczych opowiadań z życia beskidzkiej przyrody. 

Wykreowałam też legendarnego Ziołowego Dziadka, który pisze 

szyfrem listy do dzieci. Warsztaty mają charakter bardzo kame-

ralny, czasem jest to tylko dwoje dzieci, to coś zupełnie innego 

niż zbiorowe animacje. Zajęcia takie są bogate w interakcje, 

każdy pozostaje aktywny, uwalnia swój entuzjazm. Oprócz cha-

rakteru prozdrowotnego jakim jest ruch na świeżym powietrzu, 

zajęcia rozwijają wiedzę przyrodniczą i ekologiczną oraz empa-

tię. 

Oferujecie wypoczynek w swoim domu głównie dla rodzin, jak 

zachęcić rodziców i dzieci aby razem spędzali czas? 

Jestem z wykształcenia pedagogiem przedszkolnym. Wiem, że 

rodzice są bardzo przeciążeni pracą i chętnie odpoczęliby od 

swoich pociech. Z drugiej jednak strony mam świadomość jaką 

kluczową rolę w rozwoju małego człowieka odgrywają rodzice. 

Urlop czy weekend poza domem to czas, który fajnie byłoby 

jednak spędzać jak najpełniej spędzić razem. Staram się wspie-

rać swoim doświadczeniem, czasem zwyczajnie wysłuchać 

a nawet przyznać się do własnych porażek. To bardzo podnosi 

na duchu, zrozumienie bez oceniania daje siłę. Podpowiadam co 

można ciekawego zaobserwować, zachęcam do fotografowania. 

Dzieci to bardzo lubią, potem można porównać wszystkie ujęcia 

a najciekawszymi pochwalić się bliskim. Takie „łowy” z apara-

tem to super cel wycieczki i ruchu w plenerze. O dziwo, takie 

emocje sprawiają, że czas z pociechami niesie radość zamiast 

udręki. Bywa u nas rodzina z dużego miasta zafascynowana fau-

ną. W ubiegłym roku obserwowali późnym wieczorem trzy małe 

puszczyki, które buszowały w naszym leśnym ogrodzie a o po-

ranku biegli do oczka wypatrywać zaskrońca. Entuzjazm doro-

słych i dzieci były tak samo radosne!  Polecam też geocaching, 

w okolicy jest około stu skrytek. Dla innych mogą to być nie-

skomplikowane wesołe gry planszowe, rodzinne ognisko czy 

budowanie szałasu. Tutaj to jest możliwe, wystarczy spróbować. 

 

Współtworzycie szlak „Małopolska wieś pachnąca ziołami”, 

w tak urokliwym miejscu aż chce się zagłębić w bioróżnorod-

ność otaczających łąk.  

Zioła dziko rosnące jakimi obdarowuje nas beskidzka natura, to 

moje dziedzictwo i pasja. Dzieciństwo to była łąka, miedza, las i 

towarzystwo babci, która zbierała zioła na paszę i lek dla zwie-
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rząt, do apteczki, ale też szczaw na zupę i pokrzywy na placki. 

Moja dzika natura odporna jest na sugestie rynku. Naturalnie 

więc wplotłam wiedzę w ofertę agroturystyczną i nadal ją rozwi-

jałam w wolnych chwilach. Opowiedziałam o tym obszerniej 

w felietonie pt. „Ziołowy zapach mojej góry” publikowanym 

przez Witrynę Wiejską. Kiedy wędruje się niespiesznie wzdłuż 

beskidzkiej miedzy, nie sposób ignorować zapachu macierzanki, 

lebiodki, czy dostojne koronki dzikiej marchwi. Zioła są mocno 

zapisane w naszej tradycji    i obrządkach. Pytania typu: dlacze-

go połykano „kotki/ bazie”  wierzbowe z wielkanocnej palmy na 

ból gardła, znalazły odpowiedzi. 

Czy odwiedzający Pani gospodarstwo goście poszukują infor-

macji dotyczących ziół? Co możecie im zaoferować? 

Obecnie zielarstwo przeżywa renesans. Jest to nawet swoista 

moda. Prowadzę warsztaty           i prezentacje o dziko rosnących 

ziołach i roślinach jadalnych. Moim obszarem jest raczej etno-

botanika i ciekawostki na temat roli roślin w życiu człowieka niż 

fitoterapia. Zioła dobrze poznane w kulinariach, ale również 

w rękodziele. W ramach Manufaktury Zielnej zdobimy woskowe 

świece naturalnymi ziołami, co jest relaksującym procesem 

twórczym, terapią i edukacją równocześnie. Uczę również o roli 

ziół w ekologicznym ogrodnictwie, klasycznej, tradycyjnej ap-

teczce domowej i kosmetyce. Warsztaty mają charakter grupo-

wy (najczęściej są to moje wyjazdy) jak i kameralny a czasem 

nawet indywidualny. Nie jestem super ekspertem w tej dziedzi-

nie, ale chętnie dzielę się tą pasją z osobami, które pragną roz-

wijać taką wiedzę. 

Zioła mogą stać trucizną w rękach amatora. Jak rozpocząć 

przygodę z ziołami? 

Prawidłowe identyfikowanie ziół to podstawa. W sieci jest wiele 

pułapek. Uczę z jakich wiarygodnych źródeł korzystać jak rów-

nież samego rozpoznawania ziół. Jest to jednak proces, który 

obejmuje obserwację stanowisk jak i rośliny w całym jej okresie 

wegetacji. Tutaj znów sprawdza się fotografia, zwłaszcza makro, 

która uczy anatomii rośliny. Spacery na stanowiska, zbiór, za-

pach, aromat i całe dobrodziejstwo jakie niosą nam zioła to na-

prawdę fascynująca przygoda. Równocześnie obcujemy z przy-

rodą i czerpiemy z jej terapeutycznej mocy. 

Beskid Wyspowy to wspaniałe pejzaże i krajobrazy, to tutaj 

możemy odnaleźć równowagę na linii człowiek – natura. Wo-

kół Pani domu oprócz naturalistycznego leśnego ogrodu  i sadu 

pojawiły się  permakulturowe poletka. Kto się tym wszystkim 

zajmuje? Czy to jeszcze hobby czy już sposób na życie? 

Teren jest trudny, mało tutaj miejsc, na których stopy odnajdują 

poziom. Pracujemy cały rok. Nikogo nie zatrudniamy. Nawet 

zima to intensywny czas  regulacyjnych prac „drwala” - męża, 

który pracuje w tygodniu na pełnym etacie i dojeżdża do Krako-

wa. Młode siewki drzew ochoczo zagarniają cały teren. Trudno 

też użyć maszyn do upraw ziemi.  Wszystkie zabiegi wykonuje-

my ręcznie, to wymaga sporo czasu i sił. Niemniej wysiłek fizycz-

ny pozwala odreagować stres, uwalnia myśli i mimo obolałych 

mięśni czyni człowieka szczęśliwym. Satysfakcja z wyhodowania 

dorodnych pomidorów z drobniutkich nasion jest ogromna. 

Własne ekologiczne warzywa to zdrowie rodziny. Permakultura 

doskonale się tutaj sprawdza, jest spójna z chronioną przez nas 

bioróżnorodnością. Pozwala efektywnie wykorzystać wszystkie 

elementy jakie daje otoczenie siedliska. Jesienne liście i zrębki 

drzewne ściółkują zagony zabezpieczając roślinom wodę, szpa-

lery drzew i miedze osłaniają uprawy przed zimnym wiatrem 

i zatrzymują ciepło dnia a popiół z ognisk jest cennym nawozem. 

To nie jest tylko hobby, to nasz styl życia, którym chętnie dzieli-

my się z gośćmi. 
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„100 cudów natury w 1000 kroków” brzmi niezwykle intersująco. 

Cieszy mnie to, gdyż długo myślałam nad nawą tej oferty. Po-

wstała w ramach dwuletniego projektu „Blisko Natury” realizo-

wanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju. Jesteśmy obiektem 

certyfikowanym.  Na Łopuszu w tysiąc kroków można zaobser-

wować więcej niż sto cudów natury. Fauna i flora jest tutaj bar-

dzo bogata, do tego wspaniałe pejzaże zielonych stromych zbo-

czy i lasów. To spacer warsztatowy w dzikim terenie wokół go-

spodarstwa o nazwie Dziki Trakt, który ma zaciekawić, nauczyć 

dostrzegania piękna przyrody, dosłownie pochylić się nad nim. 

Czasami zrobienie dobrego zdjęcia wymaga wygibasów, ale to 

są fantastyczne pamiątki, sztuka i edukacja równocześnie. 

Co by Pani poradziła domowemu pasjonatowi przyrody, który 

w swoim niewielkim ogródku namiętnie uprawiał trawę ko-

sząc ją co dwa tygodnie? 

Uwolniłabym go od tego ukazując zupełnie inny, słuszny, punkt 

spojrzenia na trawnik. Gatunkowe modne trawniki wymagające 

nawożenia, strzyżenia, napowietrzania i angażujące wiele nie-

zbędnych urządzeń jak instruuje nas rynek - to prawdziwa zmo-

ra. Wydaje się, że w podmiejskich dzielnicach sobota kręci się 

właśnie wokół tego nudnego trawnika. W zamian możemy mieć 

w ogrodzie bogactwo życia, własne warzywa i łączkę, która nie 

będzie nas tak angażowała. Mój dziki trawnik jest odporny na 

deptanie, suszę i zachwyca już kilka dni po koszeniu dumnymi 

stokrotkami i głowienką. 

Prowadzi Pani również zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego 

Wieku, czy osobom starszym trzeba mówić o ziołach? Wyda-

wało by się,  że wyrośli oni „w zgodzie z naturą”. 

Dla studentów UTW jest to swoisty powrót do korzeni i umoc-

nienie przekonania o wartości wiedzy nabytej w sposób natu-

ralny dla ich pokolenia. Po latach kryzysu zachwyt dobrobytem 

wyparł tę wiedzę z użytku. Ale teraz, kiedy jest więcej czasu, 

miło ją odświeżyć i wymienić doświadczenia. Jest też okazja do 

przekazania tego dziedzictwa wnukom. Niektórzy znają rap-

tem parę zastosowań ziół i pragną poszerzyć tę wiedzę. Nauka 

identyfikacji roślin zielarskich oparta na spacerach i obserwacji 

to znakomita rekreacja i ruch na świeżym powietrzu. Bardzo 

zaciekawiła studentów wiedza o wykorzystaniu ziół w uprawie 

jak i sama idea perma-

kultury. 

Czy dzisiaj pamiętamy 

czym jest dla nas przyro-

da i natura? 

Niestety nie wszyscy wła-

ściwie postrzegamy rolę 

natury. Tymczasem sta-

nowimy jej część    i nasze 

organizmy mocno mani-

festują to rozłączenie 

utratą zdrowia. Często 

odnoszę wrażenie, że 

ludzie bardziej boją się 

natury niż cywilizacyjnych 

zagrożeń.  Tym pilniej-

szym staje się aspekt 

powrotu na łono przyro-

dy i niespieszne jej kon-

templowanie. Idealne 

byłoby życie z jej ryt-

mem. W kilku prowin-

cjach Kanady lekarze po-

siadają uprawnienia do zapisywania spacerów po lesie i kontak-

tu z przyrodą na receptę. Uważam, że funkcje prozdrowotne 

wkrótce będą ważnym czynnikiem decydującym o formie i miej-

scu wypoczynku.  Boimy się tego czego nie znamy, tymczasem 

obcowanie od urodzenia z fauną i florą buduje odporność 

i zdrowie organizmu. Warto może zatem pomyśleć o spokojnej 

wsi polskiej i poznać walory natury? 

rozmawiał 

MICHAŁ WNĘK 

Dział Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

CDR/O KRAKÓW  
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PRAWO I FINANSE   

 

Jesteśmy obecnie w trakcie ostatniego naboru w ramach 

działania  „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolni-

czej”. Nabór jest realizowany od dnia 28.02.2022 do 

28.04.2022 roku. 

W niniejszym artykule przedstawiam najważniejsze zasa-

dy ubiegania się o wsparcie z uwzględnieniem zmian wy-

nikających z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI z dnia 18 stycznia 2022 roku.  

Kto może ubiegać się o wsparcie? 

Pomoc finansową na operacje typu "Premie na rozpoczę-

cie działalności pozarolniczej", przyznaje się: 

osobie fizycznej, która: 

 a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Euro-

pejskiej, 

 b) ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przy-

znanie pomocy, 

c) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym 

zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika 

nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających 

dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

Pomoc przyznaje się, jeżeli gospodarstwo rolne, w którym 

pracuje wnioskodawca jest położone na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na 

terenie: 

- gminy  lub 

- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących 

powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub 

-  gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących 

powyżej 5 tysięcy mieszkańców, 

 

 

Wymóg jednolita płatność obszarowa został uchylony. 

 

 

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej  
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Położenie gospodarstwa 

Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, uznaje się 

za spełniony, jeżeli większa część gruntów rolnych wcho-

dzących w skład gospodarstwa rolnego, na podstawie da-

nych zawartych w ewidencji wniosków o przyznanie płat-

ności dotyczących działek wchodzących w skład gospodar-

stwa rolnego zgłoszonych do jednolitej płatności obszaro-

wej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach sys-

temów wsparcia bezpośredniego w roku złożenia wniosku 

o przyznanie pomocy, jest położona na obszarze gminy, 

o której mowa w ust. 2 pkt 

W przypadku nieubiegania się o jednolitą płatność ob-

szarową, gminę tę ustala się na podstawie miejsca za-

mieszkania osoby fizycznej 

I sytuacja 

W przypadku nieubiegania się o jednolitą płatność obsza-

rową, gminę tę ustala się na podstawie miejsca zamiesz-

kania osoby fizycznej, na terenie gminy, na obszarze, któ-

rej jest położona co najmniej część gruntów rolnych wcho-

dzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje.  

Do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa 

nie była przyznana jednolita płatność obszarowa (JPO) 

i operacja jest związana z nieruchomością 

Warunek uznaje się spełniony, jeśli przynajmniej jedna 

działka wchodząca w skład gospodarstwa, w którym pra-

cuje wnioskodawca znajduje się na obszarze gminy objętej 

wsparciem. 

 

II sytuacja 

Do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa 

nie była przyznana jednolita płatność obszarowa (JPO) 

i operacja nie jest związana z nieruchomością.  

  

Warunek uznaje się spełniony, jeśli przynajmniej jedna 

działka wchodząca w skład gospodarstwa, w którym pra-

cuje wnioskodawca znajduje się na obszarze gminy objętej 

wsparciem. 

 

Dodatkowo miejsce zamieszkania wnioskodawcy musi 

znajdować się w miejscowości należącej do: 

-  gminy miejskiej 

- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących 

powyżej 5 tysięcy mieszkańców 

- gminy miejskiej z wyłączeniem mieszkańców liczących 

powyżej 5 tysięcy mieszkańców  

 

Podejmowanie działalności pozarolniczej zostało doprecy-

zowane, przez ten zapis rozumie się: 

1) podejmowanie działalności pozarolniczej po raz pierw-

szy albo 

2) podejmowanie działalności pozarolniczej ponownie po 

upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego 

zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złoże-

nia wniosku o przyznanie pomocy, albo 

3) rozszerzenie przedmiotu prowadzonej działalności po-

zarolniczej o rodzaj działalności określony kodem Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy po-

dejmowany po raz pierwszy albo ponownie po upływie co 

najmniej 24 miesięcy od dnia wykreślenia kodu Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy okre-

ślającego dany rodzaj działalności z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzedzających 

dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

 

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz  w wy-

sokości przez niego wnioskowanej uzależnionej od liczby 

planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio: 

 

150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co naj-

mniej 1 miejsca pracy; 

200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co naj-

mniej 2 miejsc pracy; 

250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co naj-

mniej 3 miejsc pracy. 
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Za koszty, które mogą być objęte premią uznaje się: 

- wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty 

pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej 

wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% 

kwoty pomocy, które zapewnią uzyskanie najlepszych 

efektów z danych nakładów 

 - zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, środków 

transportu oraz wyposażenia, przy czym planowane wy-

datki na zakup samochodu osobowego nie mogą stanowić 

więcej niż 50% kwoty pomocy. 

 

 - utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy, związa-

nego bezpośrednio z podejmowaną działalnością pozarol-

niczą objętą pomoc  

Pomocy nie przyznaje się podmiotowi, który uzyskał po-

moc finansową: 

1) na operacje typu "Premie dla młodych rolników" 

w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności 

gospodarczej na rzecz młodych rolników", objętych Pro-

gramem lub 

2) na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospo-

darstw" w ramach poddziałania 

"Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz 

rozwoju małych gospodarstw", objętych Programem,  

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej zapis 

został uchylony 

Zmiana wspieranych kodów 

Kod PKD 49.32.Z „Działalność taksówek osobowych” zo-

stał usunięty 

Rozdzielenie kodu PKD 93.29 Pozostała działalność roz-

rywkowa i rekreacyjna na wie podklasy 93.29A i 93.29B 

Dodanie kodu PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjali-

stycznego projektowania (m.in. Działalność dekoratorów 

wnętrz) 

Konieczność udokumentowania przychodów z tytułu pro-

wadzenia działalności w każdym roku podatkowym po 

złożeniu wniosku o płatność I raty pomocy. 

Beneficjent powinien: 

osiągnąć przychody z tytułu prowadzenia działalności, 

w wysokości nie mniejszej niż wydatki poniesione na 

utrzymanie utworzonych miejsc pracy takie jak wynagro-

dzenia pracowników i składki z tytułu obowiązkowego 

ubezpieczenia społecznego, w tym opłacane za osobę, 

która otrzymała pomoc i podjęła we własnym imieniu 

działalność pozarolniczą, w każdym roku podatkowym 

następującym po roku złożenia wniosku o płatność pierw-

szej raty pomocy, przekazywać dyrektorowi oddziału re-

gionalnego Agencji informacje o osiągniętych przycho-

dach, za każdy zakończony rok podatkowy, w terminie 30 

dni od zakończenia roku podatkowego, na formularzu 

udostępnionym przez Agencję 

Zmiany jakie wprowadza nowe rozporządzenie rozszerzają 

grupę potencjalnych beneficjentów poprzez rezygnację z 

wymogu jednolitej płatności obszarowej czy otwarcie 

możliwości aplikowania przez  beneficjentów działania 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Nowe 

rozporządzenie ogranicza również możliwość finansowa-

nia samochodów osobowych jak również wprowadza 

zmianę we wspieranych kodach PKD. Dużą zmianą jest 

konieczność udokumentowania przychodów z tytułu pro-

wadzenia działalności w każdym roku podatkowym po 

złożeniu wniosku o płatność I raty pomocy. Wysokość 

przychodów musi być  nie mniejszej niż wydatki poniesio-

ne na utrzymanie utworzonych miejsc pracy. Ten wymóg 

dokumentowania przychodu dotyczy beneficjentów 

z obecnego naboru jak również beneficjentów z poprzed-

nich naborów.  

RAFAŁ GALIAK 

Sam. stanowisko ds. ekonomiki 

i zarządzania gospodarstwem 

CDR/O KRAKÓW  
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Rośliny uprawne w przeszłości  

Rośliny towarzyszą człowiekowi od początku istnienia naszego gatunku. Niektóre z nich takie 

jak zboża, stały się ważnym źródłem pokarmu. Umiejętność uprawy oraz przechowywania 

plonu, pozwalał osiągnąć uprzywilejowaną pozycję w danej społeczności.   

Czy wiesz że zboża jadalne były znane człowiekowi już od koń-

ca epoki lodowcowej? Skąd się wzięły i co o nich wiemy ?  

Według danych statystycznych przeciętny Polak zjada 2,98 

kg/osobę pieczywa, 0,57 kg/os. mąki, 0,11 kg/os. kasz, 

0,16kg/os. płatków zbożowych. Mimo że spożycie prze-

tworów zbożowych, ciągle spada, to wciąż przemysł zbo-

żowy jest  jednym z najważniejszych gałęzi rolnictwa 

w naszym kraju. 

Na świecie uprawy zbożowe zajmują 723 mln ha  po-

wierzchni, co stanowi 17% upraw wszystkich na świecie. 

Dla 35% ludzi na całym świecie stanowi główne źródło 

pokarmu w wielu częściach świata.  

Zatem co czyni je takimi wyjątkowymi? 

TRAWY 

Spośród wszystkich znanych na świcie roślin nasiennych 

liczących około 240 000 gatunków rodzina Poaceae obej-

muje 8000-10 000. W Polsce zidentyfikowano około 200 

gatunków traw (56 rodzajów). 

Rozmieszczenie traw we wszystkich strefach klimatycz-

nych, niewątpliwie świadczy o ich umiejętnościach przy-

stosowawczych. 

Najbardziej powszechnymi z gospodarczego punku widze-

nia są trawy użytkowe tj. pszenica (Triticum) i jęczmień 

(Hordeum), najstarsze rośliny rolnicze. Oprócz nich waż-

nym źródłem pasz dla zwierząt są trawy pastewne tj. Alo-

pecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum,  wyniosły 

Arrhenatherum elatius). Wśród traw znajdziemy gatunki 

spełniające określone funkcje np. gatunki darniotwórcze 

(np. Ammophila arenaria, Elymus arenarius), trawy ozdob-

ne (np. Briza maxima, Pennisetum setaceum, Lagurus ova-

tus, Hordeum jubatum), gatunki wykorzystywane w ko-

smetyce (np. Anthoxanthum odoratum, Cymbopogon nar-

dus), oraz trawy lecznicze (np. Agropyron repens). 

Dalsze różnicowanie traw przeprowadzane przez człowie-

ka od najdawniejszych czasów, przyczynia się do powsta-

wania coraz to nowych odmian.  
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UDOMOWIENIE ROŚLIN 

Powstanie nowych odmian obejmował proces udomowie-

nia wybranych gatunków. Z punktu widzenia naukowego 

proces udomowienia (inaczej domestykacji), wynika 

z przemian prowadzących do przekształcenia cech i właści-

wości fizjologicznych, morfologicznych, psychicznych i roz-

wojowych dzikiego przodka udomowionego gatunku na 

skutek działalności człowieka. Oznacza to że nasi przodko-

wie poprzez bezpośrednią ingerencje dotyczącą zmiany 

środowiska (przenoszenie roślin), oraz modyfikowanie ich 

cech genetycznych (czyli tzw. sztucznej selekcji) prowadzą-

cej do selektywnych wyborów preferowanych cech roślin i 

ich dalszego rozmnażania. W ten sposób otrzymano gatunki  

charakteryzujące się np. większymi nasionami, większą za-

wartością białka i mniejszą liczbą plew.  

Uprawa roślin, sprawowanie opieki i doglądanie rodzą-

cych się plonów, wymusiły na naszych przodkach porzuce-

nie koczowniczo-zbierackiego trybu życia, na rzecz bar-

dziej osiadłego.  

Informacje o dawnych gatunkach uprawowych oraz ich 

wykorzystywaniu przez ludzi, zapisane w ziemi, pozwalają 

na ich częściową rekonstrukcję. 

 

 

 

Zdj.1 Materiał archeobotaniczny zawierający zwęglone ziar-

niaki pszenic (a. pszenica płaskurka Triticum dicoccum, b. 

pszenica samopsza Triticum monococcum), odnalezione na 

stanowisku Kraków Nowa Huta – Mogiła 62 (Fot. M Szew-

czyk) 

Źrodło: Kapcia M., Mueller-Bieniek A., 2018, Archaeobota-
nical analysis of abundant cereal finds from Krkaów NowA 

Huta Mogiła 62- getting back to the Old Story, Folia Quater-
naria 86: 217-231.  

 

ARCHEOBOTANIKA CO TO TAKIEGO?  

Dziedziną która zajmuje się m.in. odkrywanie pozostałości 

roślin z przeszłości, ich dokumentacją i określaniem ga-

tunków, nazywana jest Archeobotaniką. Należy ona do 

dyscyplin naukowych znajdujących swoje miejsce na styku 

archeologii i botaniki.  

 Pozostałości roślinne znajdowane na stanowiskach ar-

cheologicznych w obiektach lub poszczególnych war-

stwach, które zachowały się do dnia dzisiejszego, najczę-

ściej składają się ze szczątek różnych roślin i ich części. 

Archeobotanika zajmuje się przede wszystkim badaniem 

owoców, nasion oraz części wegetatywnych (tzw. szczątki 

makroskopowe). 

 

POCZĄTKI UDOMOWIENIA  

Udomowienie roślin nastąpiło około 11000 a 9000 lat te-

mu, a dokładne przyczyny tego zjawiska są przedmiotem 

badań licznych dziedzin naukowych tj. archeologia, bota-

nika, zoologia, paleoekologia, etnologia, lingwistyka czy 

antropologia a także genetyka. Najczęściej są one upatry-

wane w przemianach klimatycznych następujących 

u schyłku epoki holocenu (schyłek zlodowacenia), sprzyja-

jących rozwojowi oraz różnicowaniu dzikich traw. 

Przełomowy moment w organizacji społecznej i gospodar-

czej miał miejsce w wielu regionach świata niezależnie 

(Bliski Wschód, Sahara, Azja południowo-wschodnia, połu-

dniowe Chiny, Meksyk, Peru, Ekwador) i obejmował naj-

różniejsze gatunki roślin (tj. kukurydze, ziemniak, soja, 

pszenice, sorgo), które mogły zostać udomowione kilku-

krotnie na przestrzeni wieków.  

Proces domestykacji dotyczył konkretnych dzikich przod-

ków traw jadalnych. Nie oznacza to że dzikie trawy jadal-

ne pojawiły się dopiero w tym okresie. Historia rodzaju 

Poaceae jest znacznie dłuższa i wybiega poza czasy istnie-

nia człowieka. Prawdopodobnie odlegli przodkowie traw 

pojawili się około 130 mln. lat temu (Kreda / era mezozo-

iczna). Zróżnicowanie klimatu, środowiska, kiedy to zmie-

niały się poszczególne siedliska traw wpłynęły na ich przy-

stosowanie do różnych obszarów. Nastanie epoki lodow-

cowej, stworzyły warunki dogodne do ich, specjacji czyli 

procesu powstawania nowych gatunków. 

 

ROŚLINY UPRAWNE  

Jedne z najstarszych i najlepiej udokumentowanych da-

nych dotyczących najstarszych roślin uprawnych, znane są 

z terenów Azji południowo-wschodniej, którego centrum 

określany jest mianem tzw. Żyznego Półksiężyca 

(południowy Iran, góry Zagros i Antyaurus, wybrzeże mo-

rza Śródziemnego).  

Na stanowiskach archeologicznych datowanych na 11000 

a 8000 lat temu, w kontekście osadniczym znaleziono jed-
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ne z najstarszych roślin uprawnych należących do tzw. 

pakietu roślin udomowionych: pszenica płaskurka 

(Triticum turgidum subs. dicoccum), pszenica samopsza 

(Triticum monococcum subsp. monococcum), jęczmień 

zwyczajny (Hordeum vulgare subsp. vulgare), jęczmień 

dwurzędowy (Hordeum vulgare subsp. distichum), wyka 

soczewicowata (Vicia ervilia), groszek siewny (lędźwian 

siewny Lathyrus sativus/cicerea), groch zwyczajny (Pisum 

sativum), ciecierzyca pospolita (Cicer arietinum), soczewi-

ca jadalna (Lens culinaris), bob (Vicia faba), len zwyczajny 

(Linum usitatissimum). 

Wraz z migracjami ludzkimi zostały przeniesione dalej, do 

Europy Środkowej, Armenii, Gruzji, Turkmenistanu oraz 

Egiptu. 

Zmiany klimatu oraz preferencji ludność zmieniały krajo-

braz rolniczy. Nie zawsze wiedza na temat konkretnych 

upraw była przekazywana z pokolenia na pokolenie a brak 

źródeł pisanych dodatkowo utrudnia odtworzenie tamtej-

szych praktyk agrotechnicznych. Zachowane pozostałości 

roślinne pozostawiają tym samym pole dla dalszych badań 

archeobotanicznych i odkrywaniu przeszłości.  

Powyższy temat będzie kontynuowany w kolejnym numerze. 
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Linder H. P., 1987. The evolutionary history of the Poales/
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Mizany M., 1995 Trawy-grupa roślin, która odniosła ewo-

lucyjny sukces, Wiadomości Botaniczne 39(1/2): 59-70. 

Nowak M., 2020., Czym żywili się nasi przodkowie? Wyniki 

badań nad przeszłymi dietami 

Link: Aktualności - Nauka - Uniwersytet Jagielloński 

(uj.edu.pl) Data modyfikacji: 20/07/2020 

Wasylikowa K., 2001, Początki uprawy roślin: Gdzie, kiedy, 

jak i dlaczego, Wiadomości Botaniczne 45 (1/2): 7-31. 
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Zdj.2 Lokalizacja miejsc udomowienia roślin i zwierząt (Fot. Diamond, Bellwood 2003) 

Źródło: Diamond J,  BELLWOOD P., 2003. Farmers and their languages: the first expansions. Science 300(5619). p 597-603. 

NATALIA PUSCHHAUS 

Dział Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

CDR/O KRAKÓW  

https://nauka.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Sz8leL0jYQen/74541952/145688356
https://nauka.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Sz8leL0jYQen/74541952/145688356
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Wiosenne wysiewy warzyw  

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczyna się okres różnego rodzaju wysiewów m.in. warzyw. 

Aby móc cieszyć się świeżymi jarzynami z własnego ogródka należy wiedzieć, kiedy i na jakich 

zasadach zabrać się wysiewy.  

Wysiew nasion można przeprowadzić na dwa sposoby: na 

rozsadę (do pojemników np. w domu) oraz do gruntu. 

Obie metody są bardzo łatwe.  

Na rozsadę wysiewa się gatunki wrażliwe na chłód oraz te 

o długim okresie wegetacyjnym (np. paprykę, pomidory). 

Dzięki temu w bezpiecznych warunkach rozsady zdążą wy-

kiełkować i wytworzyć dorodne sadzonki, które po okresie 

mrozów będzie można posadzić w ogrodzie. Do gruntu 

natomiast wysiewa się rośliny niewrażliwe na mróz oraz 

gatunki o krótkim okresie wegetacyjnym, które wysiane 

szybko urosną i wydadzą plon (np. rzodkiewki i sałata).  

Wysiew warzyw na rozsadę 

Przygotowanie rozsady to nic innego jak wysiewanie na-

sion i uprawa młodych siewek w kontrolowanych warun-

kach, przed wysadzeniem na miejsce stałe. Taki sposób 

umożliwia wczesne wysiewanie roślin wrażliwych na zim-

no oraz skraca czas uprawy – tj. dzięki wysianiu kilka tygo-

dni wcześniej rośliny będą miały dłuższe kwitnienie. Na-

siona wysiane w cieple i wysokiej wilgotności łatwo kieł-

kują i szybko rosną. Nasiona warzyw należy wysiewać 

zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Produkcję rozsady 

w domu lub w ocieplanej szklarni należy założyć w lutym 

i marcu. W późniejszym terminie temperatura na ze-

wnątrz umożliwia już produkcję rozsady na rozsadniku lub 

pod osłonami z folii.  

Rozsadę roślin przygotowuje się:  

- aby uzyskać wcześniejsze plony warzyw (sałata); 

- dla warzyw ciepłolubnych, które potrzebują wysokich 

temperatur do wzrostu (np. arbuz, melon, oberżyna, po-

midor, papryka); 

- dla warzyw, które po wschodach rosną bardzo wolno 

(brokuł, kalafior, kalarepa, kapusta biała i kapusta czerwona); 

- dla warzyw o długim okresie kiełkowania (karczoch, se-

ler, szpinak nowozelandzki). 

Instrukcja wysiewu nasion w ten sposób:  

- przygotuj doniczki z luźnym podłożem do wysiewu wy-

pełniając wszystkie przestrzenie w pojemniku, 
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- wstaw do pojemnika z wodą, żeby było wilgotne, 

- wysyp nasiona równomiernie na powierzchnię podłoża, 

- przykryj nasiona lekko warstwą (5 mm) podłoża lub we-

rmikulitu, 

- ustaw pojemnik w mnożarce lub na ciepłym i widnym 

parapecie, 

- podlewaj podłoże regularnie, by było stale lekko wilgot-

ne, ale nie mokre, 

- zahartuj rozsadę przed wysadzeniem do ogrodu, ale do-

piero kiedy minie ryzyko przymrozków. 

Szczegółowe zasady przygotowania rozsady: https://

zielonyogrodek.pl/ogrod/warzywnik-i-sad/861-rozsada-

warzyw-krok-po-kroku  

Źródło: https://zielonyogrodek.pl/ 

Wysiew warzyw do gruntu  

Wysiew wprost do gruntu to najłatwiejsza forma uprawy 

warzyw. Przy tej metodzie uprawy ważne jest zadbanie o 

właściwy termin wysiewu i zapewnienie roślinom opty-

malnych warunków wzrostu. Na warzywnik warto wybrać 

miejsce słoneczne i przygotować je jeszcze jesienią, prze-

kopując ziemię i nawożąc kompostem czy obornikiem. 

Wiosną, już w pierwszych ciepłych dniach marca można 

rozpoczynać prace w ogrodzie.  

Instrukcja wysiewu nasion w tej metodzie:  

- przygotuj glebę, rozbijając grudy ziemi i usuwając chwasty, 

- dodaj żyznej ziemi lub dobrze rozłożonego kompostu, 

- wyrównaj ziemię i delikatnie ją zagrab, 

- podlej ziemię, by osiadła, 

- wytycz płytkie, proste rowki w odstępach podanych na 

opakowaniu, 

- wysiej nasiona do rowków, zapewniając każdemu odpo-

wiednio dużo miejsca (patrz opakowanie), 

- przykryj nasiona niewielką warstwą ziemi, 

- przerzedź sadzonki, kiedy urosną lub przesadź w inne 

miejsce, podlewaj siewki regularnie, aby nie przeschły. 

Źródło: https://zielonyogrodek.pl/ 

Istnieje kilka sposobów wysiewu nasion do gruntu:  

rzędowo – siew w przygotowane rzędy. Nasiona są rów-

nomiernie rozmieszczone w rowku na powierzchni, 

wschody są w miarę możliwości równomierne. Tak najczę-

ściej sieje się nasiona drobne i średnie (marchew, pie-

truszka, pasternak, szpinak, skorzonera, sałata, buraki, 

koper). Siew rzędowy zwykle wykonuje się ręcznie, a pew-

nym ułatwieniem będzie użycie małego ręcznego siew-

niczka. Przy siewie w trochę dłuższych rzędach w warzyw-

niku o większej powierzchni, wygodnie jest wykorzystać 

siewnik z rączkami, z zasobnikiem do nasion (regulowane 

wypadanie nasion) i kółkiem ugniatającym rowek. Siewnik 

zapewnia równomierny wysiew nasion w rzędzie.   

gniazdowo – w dołku wysiewa się po 2–3 nasiona w okre-

ślonej odległości. Ten sposób jest najczęściej stosowany 

w przypadku nasion większych, grubych (dynia, bób, faso-

la, kukurydza, cukinia, czasem ogórek). Po wzejściu można 

zostawić jedną najsilniejszą siewkę (lub dwie).  

rzutowo – wysiew stosowany często na małych po-

wierzchniach na działce oraz w pojemnikach. Sprawdza 

się przy nasionach drobnych oraz takich, które nie potrze-

bują być przykrywane i dobrze kiełkują na świetle. Tak 

sieje się najczęściej rzeżuchę, nasiona kopru, mieszankę 

nasion sałat, rzodkiewkę. Nasiona można przykryć war-

stwą przesianego torfu. Wadą jest nieco utrudnione zwal-

czanie chwastów, szczególnie w początkowym okresie.   

punktowo – nasiona są rozmieszczone po jednym w rzę-

dach w określonej odległości od siebie (kilka centyme-

trów). Po wzejściu nie jest wymagana przerywka siewek. 

Tak najczęściej siejemy fasolę, groch, buraki, ogórki, bób, 

kukurydzę. Nasiona muszą być bardzo dobrej jakości, 

z gwarancją, że każde wzejdzie i nie będzie luk w rzędzie.   

Źródło: https://mojogrodek.pl/  

W kwietniu w warzywnikach cały czas można wysiewać 

bezpośrednio do gruntu rzodkiewki, szpinak, groch, bób 

i koper oraz marchew  i pietruszkę. To też odpowiedni czas 

na kontynuowanie sadzenia cebuli z dymki i czosnku jarego.  

W przypadku zapowiadanych nocnych przymrozków należy 

pamiętać o przykryciu grządek np. agrowłókniną.  

Nadal również jest sporo pracy z rozsadami. W dalszym 

ciągu można wysiewać na nie wybrane warzywa, np. rośli-

ny kapustne, sałatę, późniejsze odmiany pomidorów oraz 

zioła i kwiaty. To tez odpowiednia pora na pikowanie 

(przesadzenie do pojedynczych pojemników lub wprost 

do gruntu) sadzonek, które już podrosły.  

ANDŻELIKA WDOWICZ 

Dział Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

CDR/O KRAKÓW  

https://zielonyogrodek.pl/ogrod/warzywnik-i-sad/861-rozsada-warzyw-krok-po-kroku
https://zielonyogrodek.pl/ogrod/warzywnik-i-sad/861-rozsada-warzyw-krok-po-kroku
https://zielonyogrodek.pl/ogrod/warzywnik-i-sad/861-rozsada-warzyw-krok-po-kroku
https://zielonyogrodek.pl/
https://zielonyogrodek.pl/
https://mojogrodek.pl/
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Zatrudnienie Ukraińców Polsce  

24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę, co wywołało najwięk-

szą emigrację ludności w XXI z ogarniętej wojną Ukrainy na 

tereny Polski. Do 28 marca granicę  polsko-ukraińską prze-

kroczyło ponad 2,34 miliona uchodźców z Ukrainy. W po-

czątkowych dniach wojny granicę  polsko-ukraińską dzien-

nie przekraczało ponad 100 tys. Ukraińców. Część emigran-

tów zostanie w Polsce. Wobec powyższego rząd przygoto-

wał ułatwienia w celu uzyskania pracy dla uchodźców. Spe-

custawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z kon-

fliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 

r. poz. 583) weszła w życie 12 marca 2022 r. 

W Polsce może pracować obywatel Ukrainy, który: 

1) przebywa legalnie w Polsce i ma ważny tytuł pobytowy 

albo  

2) przybył legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 

lutego 2022 roku bezpośrednio terenu Ukrainy i deklaruje 

zamiar pozostania w Polsce.  

Obywatela Ukrainy można zatrudnić na podstawie umowy 

o pracę lub umowy-zlecenia. 

Należy potwierdzić legalność wjazdu do Polski osoby 

z Ukrainy, które przybyły w okresie od 24 lutego 2022 ro-

ku i chcą legalnie przebywać w Polsce, poprzez posiadanie 

stempla w paszporcie lub innym dokumencie podróży, 

umieszczonego przez polską Straż Graniczną. Stempel po-

twierdza legalne przekroczenie granicy wraz ze wskaza-

niem daty. Obywatel Ukrainy, który legalnie wjechał do 

Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku z terytorium 

Ukrainy, otrzyma PESEL po złożeniu wniosku w dowolnym 

urzędzie gminy na terytorium Polski. Wniosek może wy-

pełnić wnioskodawca albo pracownik urzędu na podsta-

wie danych podanych przez wnioskodawcę. Wniosek 

o nadanie numeru PESEL należy własnoręcznie podpisać, 

złożyć na piśmie w urzędzie gminy oraz złożyć osobiście.  

Legalne zatrudnienie obywatela Ukrainy 

Można legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy lub małżonka 

obywatela Ukrainy, o ile jego pobyt jest legalny. Wystar-

czy, że w ciągu 14 dni od daty podjęcia pracy poinformuje-

my właściwy powiatowy urząd pracy – właściwy ze wzglę-

du na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. 

Neleży to zrobić elektronicznie na portalu praca.gov.pl .Ta 

procedura dotyczy zarówno obywateli Ukrainy, którzy 

wjechali do Polski 24 lutego 2022 roku lub później, jak 

i osób, które przebywają legalnie w Polsce na innej pod-

stawie (na przykład zezwolenia na pobyt czasowy). Pra-

cownik z Ukrainy zatrudniony na podstawie zgłoszenia do 

powiatowego urzędu pracy może swobodnie zmienić pra-

codawcę. W okresie do 18 miesięcy (licząc od 24 lutego 

2022 roku) może pracować na podstawie ogólnego dostę-

pu do rynku pracy dla obywateli Ukrainy.  

W zgłoszeniu podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy do 

powiatowego urzędu pracy należy  podać: informacje do-

tyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi, dane osobowe cudzoziemca, informacje 

dotyczące wykonywanej pracy.  Informacje dotyczące wy-

konywanej pracy dotyczą  rodzaju umowy pomiędzy pod-

miotem powierzającym wykonywanie pracy a obywate-

lem Ukrainy, stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy 

oraz miejsce wykonywanej pracy. 

Należy pamiętać, że pracodawców zatrudniających obco-

krajowców dotyczą wszystkie obowiązki związane z za-

trudnieniem, czyli:  

1) wynagrodzenie wypłacane cudzoziemcowi nie może być 

niższe niż płaca minimalna lub minimalna stawka godzinowa, 

2) musi być zawarta z obywatelem Ukrainy umowa pisem-

na, która uwzględnia warunki zawarte w oświadczeniu, 

3) umowa o pracę  z cudzoziemcem, musi być przetłuma-

czona na język dla niego zrozumiały, 

4) należy zgłosić pracownika do ubezpieczeń społecznych 

i ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od dnia podjęcia 

przez niego pracy. 

JOACHIM KEMPKA 

Sam. Stanowisko ds. Systemów 

Produkcji Rolnej 

CDR/O KRAKÓW  
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Naczynia połączone - przedsiębiorczość w obliczu wojny 

Żyjemy w czasach globalnej ekonomii. Na co dzień nie do 

końca zdajemy sobie jednak sprawę ze ścisłego powiąza-

nia poszczególnych elementów gospodarki czy rynku. 

I mimo że ostatnie lata przyniosły wiele impulsów do 

wzmacniania lokalnych powiązań gospodarczych i unieza-

leżniania się podmiotów, w tym gospodarstw, od wpły-

wów zewnętrznych, legendarna wręcz samowystarczal-

ność wsi jest w obecnych czasach wystawiona na poważ-

ne próby, ukazujące wiele słabości. Przyzwyczailiśmy się 

już niestety do zaopatrywania w sklepach czy hurtow-

niach działających w ramach dużych sieci, powoli likwidu-

jąc własne uprawy, hodowle czy dodatkowe działalności. 

Podstawą tych decyzji były najczęściej ekonomia i czas. 

Widać jednak, że zachowanie pewnej skali niezależności, 

choćby żywieniowej czy organizacyjnej, w pewnych sytua-

cjach może mieć znaczenie kluczowe. Dobitnymi przykła-

dami z tego zakresu jakie mają miejsce w ostatnich latach 

są pandemia i obecna wojna Rosji z Ukrainą. Wywołane 

nimi stany uświadamiają nam jak szybko działają tzw. 

„naczynia połączone” rynków i jak nieprzewidywalne są 

tego efekty. 

Zacznijmy od skali makro. Myślę, że co najmniej w więk-

szości, jak nie wszyscy nasi czytelnicy podzielają pogląd, 

że jednym z najlepszych i najbardziej boleśnie oddziałują-

cych narzędzi rynku są sankcje gospodarcze. Po agresji 

Rosji na Ukrainę pewnym stało się, że dość szybko sank-

cjami takimi zostanie obłożona strona agresora. Opinia 

publiczna była zgodna, że im szybciej takie sankcje zosta-

ną wprowadzone, tym lepiej, ponieważ zdolności ekono-

miczne Rosji osłabią jej możliwości finansowania armii. 

Taką zależność widział zapewne każdy. Gorzej dostrzegal-

na była wizja wszelkich konsekwencji, jakie mogły wynik-

nąć z takiej sytuacji.  

Wojna na Ukrainie spotęgowała już istniejący problem 

rosnącej w sposób dynamicznie inflacji w Polsce. Zaczęła 

ona osiągać poziom dwucyfrowy, zanim w ogóle usłyszeli-

śmy o „zbrojnym konflikcie”. Pierwszy efekt przypomniał 

zatem „syndrom papieru toaletowego”, jaki poznaliśmy w 

2020 roku, na początku pandemii COV-19. Tym razem 

zachowania konsumentów oparły się na prostym przeło-

żeniu: jeśli sankcje dotkną Rosji, to w drodze ekonomicz-

nego odwetu, prawdopodobnie zostaniemy odcięci od 

źródła paliw. Na reakcję mediów, głównie telewizji i por-

tali społecznościowych - która w kolejności już w „realu” 

spowodowała ruch konsumentów - nie trzeba było cze-

kać. Po kilku dniach od początku wojny ceny paliw poszy-

bowały w górę, w niektórych miejscach Polski osiągając 

trójkrotną cenę sprzed podwyżek. Dziś, gdy piszę ten 

tekst, poziom cen przekracza nadal 7 złotych za litr, a więc 

można przyjąć, że pomimo systemowych prób redukcji 

ceny, ustabilizowała się ona na poziomie około +25% 

względem stanu początkowego. Na poziomie makro wy-

wołało to oczywiste skutki. „Naczynia połączone” nie zna-

ją opóźnienia. Reagują od razu, a w przypadku ekonomii 

nawet… szybciej. Dzieje się tak, dlatego że podwyżka pa-

liw jest także „okazją” do wytłumaczenia wzrostu innych 

cen. Zatem nawet jeśli dany podmiot operuje jeszcze w 

oparciu o zakupione wcześniej zasoby paliw, ceny jego 

produktów rosną od razu, zgodnie z tym, co dzieje się na 

globalnym rynku. Mało tego – w przypadku ponownego 
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obniżenia ceny paliwa, nigdy nie spadają do poziomu po-

przedniego. Wykorzystuje się tu „przyzwyczajenie” klienta 

do nowej ceny oraz niewielkie obniżki pozwalające na 

osiągniecie marketingowych efektów (redukcja ceny, pro-

mocja itd.). Zostawmy jednak te makroekonomiczne czyn-

niki, które jak wiadomo prowadzą dalej do wzrostu cen 

transportu, każdego przewożonego towaru, a więc od-

działują na cały bez wyjątku rynek. 

Co jeszcze spowodowała bieżąca sytuacja i jak na innych 

płaszczyznach funkcjonują ekonomiczne i społeczne 

„naczynia połączone”? Do kraju napłynęła olbrzymia rze-

sza uchodźców z Ukrainy. Wojna rządzi się swoimi prawa-

mi i sytuacja ta jest zrozumiała. To był jedyny dobry ruch 

– ludziom w potrzebie należało bezwzględnie pomóc. Nie 

poddaję więc tej decyzji pod żadną dyskusję. Rozpoczęła 

się jednak od razu debata jak na tę wielką migrację m.in. 

zareaguje polski rynek pracy. Do końca jeszcze nie wiemy, 

jakie zmiany zajdą i które z nich będą miały charakter 

trwały lub chociaż długoterminowy, a więc będą mogły 

być podstawą do jakichś stałych, pewnych rozwiązań. Dziś 

wiadomo, że wiele osób nie zostaje w Polsce, lecz udaje 

się także do innych krajów Europy. Wiadomo też, że po-

śród napływających osób największy odsetek stanowią 

kobiety i dzieci oraz osoby starsze. Są to grupy społeczne, 

które przede wszystkim wymagają wsparcia i opieki, 

a tylko w niewielkim stopniu stanowiące wzmocnienie 

rynku pracy. Warto dodać, że w tym samym czasie docho-

dzi też do istotnego odpływu pracowników. Dzieje się tak 

dlatego, że wielu Ukraińców wróciło do swych miast ak-

tywnie bronić swej Ojczyzny, nieść pomoc poszkodowa-

nym, ratować swoich bliskich czy też pomagać w uspraw-

nianiu infrastruktury… I tu obserwujemy kolejny efekt – 

polskie firmy budowlane czy logistyczne, w których odse-

tek zatrudnionych pracowników napływowych jest duży, 

w dość krótkim czasie straciły np. kierowców, murarzy. W 

sytuacji gdy rynek był już i tak osłabiony wzrostami cen 

materiałów budowlanych (niektóre zdrożały ponad 100% 

w ciągu ostatniego roku), wiele inwestycji stanęło pod 

znakiem zapytania. Kosztorysy budowlane, zatwierdzane 

przez inwestorów jeszcze przed kilkoma miesiącami są nie 

do „spięcia”. Wykonawcy wycofują się z placów budów. 

Nikt nie chce przyjąć zlecenia na okres wybiegający dale-

ko w przyszłość po cenach bieżących. Teraz dana czynność 

kosztuje tyle, ale jutro… zobaczymy ile. Dodatkowy wpływ 

na aktualną sytuację ma oczywiście równoległe załamanie 

na rynku surowcowym. Tylko dla wspomnianej budowlan-

ki wiele materiałów pochodziło właśnie z Ukrainy, skąd 

dostawy praktycznie zostały zatrzymane. Inne branże tak-

że ucierpiały. Dotyczy to wielu polskich przedsiębiorstw, 

które na terenie Ukrainy prowadziły aktywną działalność 

produkcyjną. Część z nich poniosło wielkie straty, a ich 

zakłady były ewakuowane z obszaru dotkniętego wojną 

lub przepadły bezpowrotnie. Dotyczy to także dużych 

przedsiębiorstw, mających na Ukrainie swych podwyko-

nawców. Kolejną falę efektów spowodowały także dysku-

sje dotyczące marek i produktów obecnych na rynku ro-

syjskim. Presja społeczna i oddziaływanie mediów zmusiły 

do rezygnacji z działalności w Rosji nawet największe kor-

poracje…  

Czy to wszystko ma związek z terenami wiejskimi w Pol-

sce? – spytacie. Niektóre zależności są oczywiste. Paliwa, 

koszty energii, główne koszty technologiczne i surowcowe 

– zawsze mają przełożenie na każdy podmiot działający 

w Polsce. Duże wahania na rynku pracy, zaangażowanie 

osób fizycznych, wolontariuszy, szkół czy samorządów w 

akcje humanitarną, a także spore koszty jakie ponosi 

obecnie Państwo. Wszystko to będzie, wcześniej czy póź-

niej, miało wpływ na to, jak kształtować się będą ceny, jak 

wysoko poszybuje inflacja, na co będzie stać polskiego 

obywatela, w tym czy przyszłym roku. 

Co ciekawe, nie tylko czysto ekonomiczne efekty przyno-

szą wahnięcia „naczyń połączonych”. Jak każda sytuacja, 

w szczególności nagła i o dużym oddziaływaniu, ma też 

swoje odbicie w krokach marketingowych. Czy ktoś mógł 

przewidzieć, że rykoszetem niejako „oberwą” na przykład 

pierogi ruskie? Praktycznie w każdej pierogarni i na każdej 

paczce z tym polskim, jakby nie było, przysmakiem poja-

wiła się nowa nazwa – „pierogi ukraińskie”. I nie ważne, 

że pierogi ukraińskie to zupełnie inne danie, o kompletnie 

innej recepturze, a z kolei „ruskie” to nie produkt rosyjski 

tyko danie pochodzące z dawnego województwa ruskie-

go. To się nie liczy. Gdy idzie wojna, w tym ekonomiczno-

marketingowa, ważne jest to, co się sprzedaje, a co nie. 

Wokół czego jest ruch i o czym się mówi. Na marginesie, 

jestem fanem ruskich pierogów, ale cóż - muszę się dosto-

sować. Ale czym z drugiej strony jest taka zmiana wobec 

dostosowań, z jakimi musieli się zmierzyć Ukraińcy? 

Inna sytuacja, o której usłyszałem w ostatnich dniach, 

a będąca także efektem pewnej – odważę się użyć tego 

słowa - „fobii” związanej z rosyjskimi produktami, miała 

miejsce w środowisku plastyków, a dokładnie grafików 

i malarzy, korzystających na przykład z wysokiej jakości 

papierów i farb rosyjskich. Z początkiem wojny momen-

talnie pojawiły się informacje o „bojktotowaniu” tych pro-

duktów. Obserwowałem debatę na ten temat i na szczę-
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ście nie zabrakło w niej głosów, które z rozsądkiem odnio-

sły się do zaistniałej sytuacji. Co innego bowiem sprowa-

dzać dalej towar z Rosji i wspierać jej gospodarkę, a co 

innego piętnować sam towar, który i tak już jest dawno 

zakupiony, leży na półce w polskim sklepie czy magazynie. 

W tym drugim przypadku „bojkot papieru” doprowadziłby 

tylko i wyłącznie do strat firmy działającej w Polsce. Co 

ciekawe – dyskusja dotyczyła konkretnych sklepów pla-

stycznych – okazało się, że właścicielami firmy handlującej 

tymi produktami w Polsce są Ukraińcy. Nie ma chyba lep-

szego przykładu na to, co oznaczają gospodarcze 

„naczynia połączone” i jak trudno wyobrazić sobie sytua-

cję, w której oddziaływanie na jedną ze stron (w tym wy-

padku rosyjską gospodarkę) mogłoby nie przynosić skut-

ków na drugiej szali. Omawiany przykład pokazuje także, 

jak ważny jest rozsądek w podejmowanych decyzjach 

oraz rozważenie tego, kto może naprawdę stracić w danej 

sytuacji.  

Wydaje się, że wiele z obserwowanych dziś globalnych 

zależności nie oddziałuje bezpośrednio na lokalną ekono-

mię, która „broni się” (lub powinna) mocnymi powiąza-

niami wytworzonymi pomiędzy sąsiedzkimi podmiotami. 

Niestety, w obliczu większych kryzysów relacje te nie są 

wystarczające. Modna coraz bardziej „glokalizacja” czyli 

odpowiedź na trendy globalne w postaci wzmacniania 

ekonomii lokalnej, nie potrafi obronić się przed tak duży-

mi zagrożeniami jak pandemia czy wojna. Nie oznacza to 

jednak, że lokalne trendy nie powinny być wzmacniane. 

Wielkie kryzysy, jak żadne inne okresy w historii, pokazują 

że właśnie wtedy jesteśmy silni na tyle, na ile potrafimy 

radzić sobie sami. Warto pomyśleć o tym, jak w najwięk-

szym stopniu stawać się niezależnym od „dużych graczy”. 

Wojna czy pandemia pokazują także ogrom zmian spo-

łecznych, nowy wachlarz ludzkich zachowań, trudne do 

odparcia fale stresu i depresji, często wywołane utratą 

rodziny, bliskich, ale także pracy, sposobu zarobkowania. 

Przemiany społeczne to kolejne „połączone naczynie” 

bardzo silnie reagujące na kwestie gospodarcze. Ogrom 

uruchomionej pomocniczości, jaki pokazało polskie społe-

czeństwo jest bardzo budujący. Potwierdza stare przeko-

nanie, mówiące o tym, że Polacy w dobie kryzysów potra-

fią zjednoczyć się wokół ważnych problemów. Nieliczne 

negatywne zachowania czy wypowiedzi, obecne w szcze-

gólności w mediach społecznościowych, należy raczej po-

wiązać ze strachem przed zagrożeniem, nową sytuacją, 

a może po prostu z niezrozumieniem trudnej rzeczywisto-

ści, w jakiej znaleźli się nasi wschodni sąsiedzi. Będziemy 

w najbliższym czasie zapewne obserwować wiele niezna-

nych nam sytuacji wynikających z rosnącej presji społecz-

nej, wywołanej destabilizacją rynku, rosnącymi kosztami 

życia czy chociażby coraz częstszymi kontaktami z imi-

grantami. Dostosowanie się do nowych wyzwań społecz-

nych, w tym np. w edukacji czy służbie zdrowia, będzie 

sporym sprawdzianem dla polskiego społeczeństwa.  

Na każdej wojnie w ostatecznym rozrachunku cierpią tyl-

ko i wyłącznie obywatele. I to po obu stronach barykady. 

Zakończeniem dywagacji o „naczyniach połączonych” 

niech będzie scena, jaka miała miejsce kilka dni temu 

w lokalnym zakładzie fryzjerskim, pokazująca w pigułce, 

w jak skomplikowanej społecznie i gospodarczo sytuacji 

znaleźliśmy się obecnie. Podczas rozmowy prowadzonej 

z pozycji fryzjerskiego fotela poruszaliśmy akurat temat 

Ukrainki, która zrezygnowała z pracy, ponieważ pojechała 

na… Ukrainę ratować swoją rodzinę i dobytek. Właściciel-

ka zakładu opowiadała akurat o wielkiej rotacji pracowni-

ków i ekonomicznej niepewności co do prowadzonego 

biznesu, gdy otworzyły się drzwi i pojawiła się w nich ko-

lejna klientka. Młoda dziewczyna zapytała czy będzie 

w ogóle ostrzyżona, ponieważ jest… Rosjanką. Przez chwi-

lę zapadła dziwna cisza, wywołana jednak chyba głównie 

zaskakującym pytaniem. Oczywiście klientka została ob-

służona. Sytuacja ta pokazuje jednak jak wielkie zmiany 

mentalne zachodzą nie tylko w głowach osób bezpośred-

nio poszkodowanych przez wojenną machinę.  

To zapewne bardzo trudne, w szczególności gdy codzien-

nie obserwujemy tragiczne obrazy z ukraińskich miast, ale 

zarówno w swych decyzjach konsumenckich, jak i w kon-

taktach międzyludzkich, postarajmy się zachować rozsą-

dek i spokój, by wojna, ta fizyczna i ekonomiczna, nie 

przerodziła się wkrótce w kolejną – społeczną.  
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Część I  

Użytki zielone jako rezerwuar bioróżnorodności 

Utrzymanie trwałych użytków zielonych w bezpośredni sposób 

wpływa na zachowanie różnorodności biologicznej na terenach 

wiejskich. Takie użytkowanie gruntów odgrywa również istotną 

rolę w bilansie gazów cieplarnianych. Półnaturalne zbiorowiska 

roślinne dzięki magazynowaniu próchnicy i glebowej substancji 

organicznej poprawiają strukturę gleby. Łąki i pastwiska wpły-

wają korzystnie na zdolność gleby do magazynowania wody 

i jej odporność na erozję. Szereg pełnionych funkcji wpływa na 

to, że biocenozy półnaturalne są istotnym czynnikiem ograni-

czającym zagrożenia związane z dynamicznymi i niekorzystny-

mi zmianami klimatu oraz przyczyniają się do zachowania rów-

nowagi środowiska przyrodniczego [Burczyk i in. 2018].  Aby 

użytki zielone odgrywały istotną rolę jako rezerwuar bioróżno-

rodności, konieczne jest ich ekstensywne użytkowanie. Błędy 

w pratotechnice m.in. zbyt niskie i późne koszenie, wieloletnie 

jednostronne użytkowanie, za wysokie nawożenie lub niewła-

ściwe sposób aplikacji nawozów naturalnych, nieumiejętna 

regulacja stosunków wodno-powietrznych w glebie, zaniecha-

nie użytkowania prowadzą do zubożenia składu botanicznego 

runi. Doprowadzając do degradacji wielu cennych przyrodniczo 

siedlisk przez nieprawidłową formę konserwacji [Pajewski 

2017]. Powszechna melioracja terenów rolniczych, chemiczna 

ochrona roślin, stosowane nawożenie to zabiegi agrotechnicz-

ne bezpośrednio oddziaływujące na środowisko naturalne, 

a postępująca i nadmierna intensyfikacja rolnictwa dotyczy 

również uprawy trwałych użytków zielonych skutkując spad-

kiem różnorodności biologicznej na terenach rolniczych.  

Rola środowiskowa trwałych użytków zielonych 

Krajobraz rolniczy charakteryzuje się otwartą przestrzenią pól 

uprawnych, w tym wielkoobszarowych monokultur. Agroceno-

za jest typem biocenozy wytworzonym na terenach użytkowa-

nych rolniczo. W wyniku przenikania się działalności człowieka 

oraz naturalnych procesów ekologicznych siedliska tego typu 

nie osiągają pełnych zdolności samoregulacyjnych, ponieważ 

ich funkcjonowanie uzależnione jest od zabiegów agrotech-

nicznych. Zatem bioróżnorodność użytków zielonych warunku-

ją zarówno procesy naturalne oraz technologia uprawy, skład 

gatunkowy runi czy ilość wykonanych pokosów  

w sezonie wegetacyjnym [Sayer, Cassman 2013; Barczak 1994; 

Feledyn-Szewczyk 2014].   

Bioróżnorodność, w Konwencji o różnorodności biologicznej: 

„ - oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów po-

chodzących, inter alia, z ekosystemów lądowych, morskich 

i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, 

których są one częścią. Dotyczy to różnorodności w obrębie 

gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystema-

mi.” [Konwencja o różnorodności biologicznej 1992, s.2].  Klu-

czowym dla realizacji celów produkcyjnych, ekonomicznych, 

społecznych i ekologicznych jest zrównoważone gospodarowa-

nie w rolnictwie umożliwiające uzyskiwanie stabilnej, a jedno-

cześnie niezagrażającej środowisku naturalnemu produkcji 

[Harasim 2012].  Ekstensywne trwałe użytki zielone oraz ele-

menty krajobrazu, takiej jak: miedze, oczka wodne, zadrzewie-

nia i zakrzaczenia śródpolne odpowiadają w znaczącym stopniu 

za regulację bioróżnorodności w środowisku rolniczym.  

W ocenie stopnia zrównoważenia rolnictwa można posłużyć 

się wskaźnikiem rolnośrodowiskowym jakim jest bioróżnorod-

ność [Faber 2007]. Szczególnie wyraźnie widać ujemną zależ-

ność pomiędzy uproszczonym krajobrazem rolniczym, a ich 

stopniem bioróżnorodności (Ryc. 1.) [ETO 2020]. 



 

Ryc. 1. Zmniejszanie się różnorodności biologicznej na użytkach 

zielonych w związku w z intensyfikacją użytkowania gruntów 

[ETO 2020].  

Siedliska półnaturalne i rolnictwo ekstensywne wspierają kształ-

towanie się różnorodności biologicznej w środowisku rolniczym. 

Bogactwo florystyczne trwałych użytków zielonych zależne jest 

od zespołu czynników naturalnych, klimatycznych ale w znacz-

nym stopniu od działalności człowieka, która modyfikuje warun-

ki siedliskowe nawożeniem, regulacją stosunków wodnych, in-

tensywnym użytkowaniem pastwiskowym lub kośnym. Powsta-

łe w wyniku działalności gospodarczej człowieka zbiorowiska 

łąkowo-pastwiskowe są przystosowane do tradycyjnych metod 

uprawy i bardzo wrażliwe na zmianę typu  

i intensywności sposobu użytkowania, a w szczególności na za-

przestanie koszenia lub spasania [Grzegorczyk 2011]. Bogatą 

wielowarstwową runią charakteryzują się łąki uprawiane eks-

tensywnie, na których udział kwitnących roślin dwuliściennych 

jest znaczny, co wpływa na wartość estetyczną krajobrazu wiej-

skiego. Obecnie w wielu regionach kraju na terenach rolniczych 

coraz rzadziej spotykane są barwne łąki, kiedyś występujące 

powszechnie.  

Walory przyrodnicze użytków zielonych i ich rola w ochronie 

bioróżnorodności świadczą o konieczności podejmowanych 

działań na rzecz ich ochrony. Postrzeganie krajobrazu rolniczego 

ulega zmianie, coraz częściej do opinii publicznej docierają in-

formacje o pozarolniczych funkcjach obszarów wiejskich i są 

one społecznie dyskutowana. Biorąc pod uwagę globalne zmia-

ny klimatyczne i wysiłki podejmowana na rzecz spowolnienia 

strat bioróżnorodności coraz więcej osób świadomych jest za-

grożeń związanych z degradacją środowiska. Przyrodnicze zna-

czenie terenów uprawianych ekstensywnie będzie zyskiwało  

na znaczeniu w miarę wzrostu populacji ludności i areałów mo-

nokultur [Symonides 2010].  Znajomość wartości przyrodniczej 

cennych siedlisk łąkowych i pastwiskowych umożliwia wykorzy-

stanie ich zasobów w sposób racjonalny. Użytki zielone są wielo-

gatunkowymi zbiorowiskami roślinnymi, obfitują w rośliny mio-

dodajne i lecznicze. Ograniczając do koniecznego minimum za-

biegi ingerujące w skład runi możliwe jest zachowanie tych zbio-

rowisk w dobrej kondycji i pozyskiwanie z nich np. cennej paszy 

dla zwierząt gospodarskich czy surowców zielarskich. W związku 

dynamicznymi zmianami i rabunkową gospodarką koniecznym 

stało się objęcie ochroną roślinności ekstensywnych łąk w krajo-

brazie rolniczym [Kozuń 2020].     
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