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Potrzeby żywieniowe jako determinanta rozwoju rynku 
żywności funkcjonalnej

Nutritional needs as a determinant of the growing 
functional food market

Kamila Daniek
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Streszczenie. Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie w problematykę żywności 
funkcjonalnej, której zadaniem jest zaspokojenie potrzeb żywieniowych i  zdrowotnych 
człowieka. Potrzeby to kluczowe pojęcie dla nauk społecznych i ekonomicznych. Poznanie 
hierarchii potrzeb człowieka umożliwia podjęcie działań, mających na celu stworzenie wa-
runków ich zaspokajania. Najbardziej podstawową potrzebą jest zdobycie żywności, która 
umożliwia ludzkiemu organizmowi przeżycie, wpływa na jego ogólną sprawność, zdro-
wie i witalność. Współcześnie, oprócz podstawowej funkcji zniwelowania uczucia głodu, 
produktom żywieniowym stawia się dodatkowe zadania. Prozdrowotny trend zachęca do 
zakupu pożywienia, które dzięki odpowiednim składom chemicznym, pozytywnie wpływa 
na zdrowie człowieka. Rozwijający się rynek żywności funkcjonalnej stanowi nowy sektor 
powiązany z zaspokajaniem potrzeb wtórnych. Potrzeby te można zdefiniować jako pożą-
danie dóbr służących zaspokajaniu nie tylko podstawowych potrzeb, lecz także i takich, 
które generowane są poprzez dynamicznie rozwijający się rynek dóbr i usług, zgodnych 
z oczekiwaniami współczesnych konsumentów. Mimo niejednoznacznych wyników, anali-
za dostępnych badań i przegląd literatury wskazują na zapotrzebowanie na żywność funk-
cjonalną. Chociaż świadomość polskiego społeczeństwa na temat żywności funkcjonalnej 
jest niewielka, konsumenci deklarują chęć zakupu takich produktów w przyszłości. W ob-
liczu utrzymującego się trendu prowadzenia zdrowego trybu życia należy przypuszczać, 
że konsumenci będą skłonni nabywać produkty, które uważają za właściwe dla prozdro-
wotnej diety.

Słowa kluczowe: potrzeby człowieka, konsumpcja, żywność funkcjonalna

Abstract. The objective of this paper is to present the issue of functional food in order 
to meet human nutrition and health needs. Human needs is the keyword for social and 
economic science. Understanding the hierarchy of needs allows us to undertake actions 
to create required conditions to satisfy them. The most fundamental need is food, which 
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makes living possible and has a huge influence on our health as well as on overall effi-
ciency and vitality. Nowadays, besides getting rid of hunger, edibles have much more 
things to do. Evolving healthy trend encourages people to look for food with specific nu-
tritious ingredients or only for those products, which have a positive influence for hu-
man health. The developing functional food market is a new sector related to meet the 
secondary needs. These needs can be defined as the desire for goods serving to meet not 
only the essential needs, but also those generated by the dynamically developing market 
of goods and services, consistent with the expectations of modern consumers. Despite of 
ambiguous results, the analysis of available studies and review of the scientific literature 
indicates the demand for functional food. Although the awareness of the Polish society 
about functional food is low, consumers declare their will to buy such products in the 
future. If the health-enhancing trend will persist, it’s reasonable to assume that the con-
sumers will be buying these products, which consider as a good for healthy diet.

Keywords: human needs, consumption, functional food

Wstęp

Wybory konsumenckie są determinowane przede wszystkim przez potrzeby, które 
stają się podstawowym motywatorem ludzkiego działania. W zależności od aktualnych 
braków i  niezaspokojonych pragnień, konsument podejmuje decyzje konsumenckie, 
które mają skutecznie usatysfakcjonować jego oczekiwania. Współczesne rozważania 
na temat konsumpcji mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ obejmują szeroką 
skalę różnych dziedzin naukowych. Poruszanie zagadnienia zachowań konsumpcyj-
nych jest ważne zarówno z  perspektywy jednostki, dla której konsumpcja stanowi 
podstawową sferę egzystencji, jak i z punktu widzenia społeczeństwa, które kształtuje 
współczesne style życia (Włodarczyk-Śpiewak, 2011). 

Badacze w swoich opracowaniach poświęcają bardzo dużo miejsca na szczegółowe 
przemyślenia nad zagadnieniem potrzeby, która jest elementarnym pojęciem teorii 
zachowań konsumenckich. Większość naukowców za najbardziej fundamentalne 
potrzeby uznaje zaspokajanie głodu. We współczesnym świecie zadaniem pożywienia 
staje się jednak nie tylko ich podstawowa funkcja, jaką jest dostarczenie organizmowi 
energii, lecz coraz częściej żywność z  założenia ma spełniać inne, nadprogramowe 
role. Żywność, w  której występują dodatkowe składniki odżywcze lub przeciwnie – 
zawiera pewnych składników mniej, ma zapewnić większe korzyści zdrowotne. Taki 
rodzaj żywności jest dedykowany zwłaszcza osobom, które prowadzą zdrowy tryb 
życia i dbają o sylwetkę.

W artykule podjęto rozważania dotyczące zagadnienia potrzeb konsumenckich, 
którymi jednostka kieruje się dokonując codziennych wyborów. Jednak celem nadrzęd-
nym artykułu jest wprowadzenie w tematykę żywności funkcjonalnej, której problema-
tyka jest coraz częściej podejmowana w pracach badawczych. Jednocześnie ich niewielka 
ilość nie daje pełnego obrazu zależności zachodzących między żywnością funkcjonalną 
a zapotrzebowaniami społeczeństwa. W związku z tym pojawiają się liczne pytania: czy 
trend prozdrowotny będzie umacniał swoją pozycję i coraz więcej osób będzie skłon-
nych zmienić swój tryb życia na zdrowszy? Czy będzie rósł popyt na żywność funkcjo-
nalną? Czy żywność funkcjonalna będzie się stawać coraz powszechniejszym substy-
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tutem żywności tradycyjnej? Jakie można wysunąć prognozy ekonomiczne w związku 
z dostępnymi badaniami? Która grupa konsumencka jest docelową dla żywności tego 
typu? W niniejszym artykule autor postara się odpowiedzieć na te pytania.

Pojęcie potrzeby jako motywatora działań jednostki

W naukach społecznych i  ekonomicznych nie funkcjonuje jednoznaczna definicja 
pojęcia „potrzeby”. W związku z trudnościami ze zdefiniowaniem tego terminu, w lite-
raturze istnieją różne jej ujęcia i próby skategoryzowania potrzeb człowieka. W ogólny 
sposób można wyodrębnić potrzeby pierwotne, czyli takie, które dotyczą warunków 
egzystencji człowieka i są związane m.in. z zaspokajaniem głodu czy bezpieczeństwa, 
oraz potrzeby wtórne, związane z pragnieniami jednostki do posiadania dóbr, które 
mogą zaspokoić potrzeby pierwotne – pożądane dobra służą do realizacji potrzeb pier-
wotnych (Żelazna, Kowalczuk, Mikuta, 2002). 

Badacze jednak nie ograniczają się tylko do tego podziału i różnicują potrzeby na: 
obiektywne i subiektywne, indywidualne i zbiorowe, pozytywne i negatywne, teraź-
niejsze i przyszłe, i wiele innych. Jeden z ekonomistów, Pohorille (1985), zwraca uwagę 
na propozycję podziału potrzeb w zależności od przyjmowanej perspektywy. Za innymi 
badaczami wyróżnia potrzeby obiektywne i subiektywne, gdzie składnik subiektywny 
staje się podstawą rozwoju kolejnych potrzeb. Pohorille analizuje również podział 
potrzeb na biologiczne i psychologiczne. Te pierwsze wynikają z zakłóceń równowagi 
biologicznej, natomiast źródło drugich tkwi w  świadomości jednostki i  mają ścisły 
związek z  jej stosunkami ze środowiskiem społecznym. Coraz większe znaczenie 
odgrywa dążenie do zrównoważonego stanu między jednostką a  społeczeństwem. 
W wyniku kontaktu ze środowiskiem jednostka tworzy wyobrażenie siebie i roli, jaką 
odgrywa w społeczeństwie. 

Pohorille (1985) wyjaśnia również koncepcję stopniowalności, która określa zacho-
wanie konsumenta jako strukturę podlegającą ciągłej ewolucji. Jeżeli jednostka X ma 
potrzebę przemieszczenia się z jednego punktu do drugiego, staje przed różnymi możli-
wościami jej zaspokojenia, które tworzą pierwotną przestrzeń wyboru. W zależności od 
kryteriów nakładanych przez osobę X, przestrzeń ta ulega znacznemu pomniejszeniu, 
aż zostaje jeden punkt, który wydaje się dla jednostki najkorzystniejszy. Im więcej 
wymogów nakładanych przez jednostkę (np. szybkość pojazdu czy komfort podróży), 
tym mniejsza liczba dóbr, spełniających dane kryteria. Przywołana koncepcja stopnio-
walności ściśle wiąże się zagadnieniem potrzeb wtórnych. Jednostka, dokonując wyboru 
z różnych możliwości ich zaspokojenia, wybierze tę, która będzie dla niej najwyższej 
jakości – nie tylko zaspokoi daną potrzebę, lecz przyniesie dodatkowe korzyści.

Z kolei według innego badacza, Młynarskiego, potrzeby dzielą się na fizjolo-
giczne (utrzymują organizm przy życiu i umożliwiają reprodukcję), socjologiczne (ich 
podstawą jest to, że mają chęć współżycia z innymi ludźmi) oraz psychologiczne (doty-
czące duchowych właściwości człowieka, skupiających przede wszystkim potrzeby 
pozamaterialne (Kwasek, 2012). 

Na podkreślenie zasługuje również jedna z  oryginalnych klasyfikacji potrzeb 
konsumpcyjnych według chilijskiego ekonomisty Max-Neefa, który wymienia dziewięć 
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kategorii potrzeb: utrzymania, ochrony, miłości, zrozumienia, uczestnictwa, bezczyn-
ności, tworzenia oraz wolności. Każda z grup związana jest ściśle ze strefami ważnymi 
dla każdej jednostki, takimi jak: jakość życia, stan posiadania, aktywność jednostki 
oraz jej otoczenia (Kwasek, 2012). 

Abstrahując od konkretnych klasyfikacji, istnieje kilka podstawowych cech charak-
terystycznych, które posiada każda potrzeba. Należy do nich m.in. ich niepoliczalność, 
nieograniczoność czy nieskończoność potrzeb w  czasie (Żelazna, Kowalczuk, Mikuta, 
2002). Potrzeby człowieka mają zmienny i dynamiczny charakter, a ich struktura i hierar-
chie mogą zmieniać się w ciągu kilku godzin do nawet kilkunastu lat (Kwasek, 2012). 

Ogólny schemat zaspokajania danej potrzeby ma charakter zamkniętego cyklu, 
w którym potrzeba staje się motywatorem do podjęcia pewnych dążeń do jej zaspo-
kojenia, które z kolei wyzwalają zachowania nakierowane na zniwelowanie odczucia 
braku. W zależności od efektu podjętych działań jednostka może uruchomić kolejne 
próby jej zaspokojenia lub mogą pojawić się nowe dążenia w  celu realizacji nowej 
potrzeby (Miler-Zawodniak, 2012). 

Hierarchia potrzeb według Abrahama Maslowa

W literaturze występują różne klasyfikacje potrzeb. Jedną z najbardziej popularnych 
jest teoria Abrahama Maslowa, która tworzy logicznie spójną hierarchię potrzeb. 
Badacz w  swojej koncepcji wyróżnia obszary potrzeb fizjologicznych, bezpieczeń-
stwa, afiliacji oraz szacunku i  samorealizacji, które ujęte są w  formie piramidy. 
Według Maslowa, aby jednostka była w stanie zaspokoić pragnienia wyższego rzędu, 
konieczne jest zaspokojenie potrzeb niższego rzędu. Punktem wyjścia teorii moty-
wacji są potrzeby fizjologiczne, które tworzą podstawę piramidy. Są to najbardziej 
podstawowe pragnienia takie jak głód, sen czy aktywność seksualna. Maslow wyja-
śnia, że jeśli pojawiają się wyższe potrzeby, a te z niższego rzędu są stale zaspokajane, 
przestają mieć one dominujący wpływ na działania organizmu, który będzie dążył 
do realizacji kolejnych, wyższych potrzeb (Maslow, 2009). W  myśl tej zasady, jeśli 
potrzeby fizjologiczne są zaspokojone, pojawiają się pragnienia z  kolejnej warstwy 
piramidy – są to potrzeby bezpieczeństwa (np. opieki, stabilności, pewności, wolności 
od strachu i lęku, porządku). Jeśli jednostka nie ma zapewnionego poczucia bezpie-
czeństwa, wszystkie wysiłki organizmu są skoncentrowane na jej znalezieniu. Jednym 
z aspektów dążenia człowieka do czucia się bezpiecznym jest unikanie tego, co obce 
i szukanie stabilności w tym, co znane. Tendencja ludzi do przyjmowania religii bądź 
jakiejś filozofii, która organizuje wszechświat i  wyznacza pewien system wartości, 
jest również umotywowana poszukiwaniem bezpieczeństwa. Kolejny poziom pira-
midy Maslowa zajmują potrzeby przynależności i miłości, które związane są zarówno 
z przyjmowaniem czyjegoś uczucia, jak i obdarzaniem uczuciami innych ludzi. Osoba, 
która czuje się wyobcowana i  samotna, jednocześnie pragnąc związków z  ludźmi, 
będzie intensywnie dążyć do tworzenia relacji interpersonalnych, które będą w stanie 
zaspokoić tę potrzebę. Pragnienia przynależności w  pewnej mierze wynikają ze 
skłonności człowieka do życia stadnego, zrzeszania się i poszukiwania więzi. Potrzeby 
szacunku zajmują następny poziom. Ludzie dążą do pozyskania ugruntowanej pozy-
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cji społecznej, zapewniającej im prestiż i  szacunek otoczenia. Zaspokojenie tego 
pragnienia prowadzi do wysokiej samooceny i poczucia bycia pożytecznym, z kolei 
jej deprywacja wywołuje uczucie słabości, niższości i bezradności. Na tym poziomie 
zapewnienie uczuć bliskich nie jest już wystarczające – jednostka pożąda uznania 
i  podziwu. Szczyt piramidy zajmują potrzeby samorealizacji, które są najbardziej 
zindywidualizowane i oryginalne, ponieważ każda jednostka będzie odczuwać samo-
spełnienie w  inny sposób. Potrzeby samorealizacji można wyjaśnić jako tendencję 
do zrealizowania swojego potencjału. Wszystkie zachowania jednostki będą skupione 
wokół dążenia do zaspokajania własnych ambicji. Wspólną cechą potrzeb samoreali-
zacji jest ich warunek zaistnienia, ponieważ pojawiają się one dopiero, gdy zostaną 
zaspokojone pragnienia z niższych rzędów piramidy (Maslow, 2009). 

Warto zwrócić uwagę na to, że przeciętny człowiek swoje potrzeby realizuje 
w następujący sposób: fizjologiczne realizuje w 85%, potrzeby bezpieczeństwa w 70%, 
przynależności i  miłości w  50%, szacunku – w  40%, a  samorealizacji jedynie 10% 
(Kwasek, 2012). Hierarchia potrzeb według Maslowa jest powszechnie zaakceptowana 
w naukach ekonomicznych, ponieważ wyjaśnia m.in. motywy leżące u podstaw podej-
mowania decyzji konsumenckich.

Potrzeby żywnościowe w hierarchii potrzeb

W związku z zagadnieniem poruszanym w niniejszym artykule, należy bliżej przyjrzeć 
się potrzebom żywnościowym, które zajmują pierwsze miejsce w pilności zaspokaja-
nia potrzeb. Żelazna (Kwasek, 2012) wymienia niektóre właściwości żywności i na ich 
podstawie formułuje następujące wnioski:
– żywność służy do zaspokajania głodu i pragnienia, stymuluje wzrost i rozwój orga-

nizmu;
– żywność to podstawowy czynnik, który warunkuje stan zdrowia człowieka; powią-

zania między odżywaniem się a samopoczuciem zauważano już w starożytności, 
natomiast współczesny człowiek coraz bardziej interesuje się wpływem odpowied-
niego pożywienia na jego zdrowie;

– żywność bierze udział w podtrzymywaniu więzi społecznych i rodzinnych, czego 
przykładem może być wspólne celebrowanie posiłku, które korzystnie wpływa na 
poczucie bliskości i integralności z innymi jednostkami;

– w wymiarze ekonomicznym żywność jest głównym elementem utrzymującym go-
spodarkę domowych budżetów;

– żywność umożliwia zaspokajanie zarówno podstawowych, jak i  ponadpodstawo-
wych potrzeb człowieka.

Ponadto produkty konsumpcyjne można sklasyfikować ze względu na zachowania 
konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem czasu poświęconego na zakup danego 
artykułu. Według tego kryterium, Kwasek (2012) dzieli produkty na:
– powszechne, czyli takie, które mają niską cenę i  duży popyt. Wlicza się do nich 

produkty podstawowe (np. chleb czy mleko), produkty kupowane pod wpływem 
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nagłego impulsu chęci ich posiadania (np. słodycze) oraz produkty nabywane pod 
wpływem nagłej potrzeby (np. prezenty okolicznościowe);

– wybieralne, kupowane znacznie rzadziej, a ze względu na wyższą cenę wymagają 
od konsumenta dłuższego czasu podejmowania decyzji, porównania z innymi sub-
stytutami i często porady innej osoby (np. sprzęt elektroniczny);

– luksusowe – nabywane najrzadziej przez hermetyczne grono nabywców, dla któ-
rych największe znaczenie odgrywa marka (np. drogie alkohole);

– niespostrzegane – do których należą wszystkie nowe i nieznane dobra i usługi lub 
znane, lecz ignorowane przez konsumentów (np. mięso dla wegetarianina).

Konsumpcja na tle potrzeb żywieniowych jednostki i jej 
zachowań konsumenckich

Każda jednostka ekonomiczna, dokonując konkretnych wyborów, kieruje się przede 
wszystkim swoim interesem i dąży do zaspokojenia swoich pragnień. Trzon procesu 
podejmowania decyzji konsumenckich stanowi hierarchia potrzeb konsumpcyjnych, 
które można określać jako skłonność do użytkowania bądź posiadania konkretnego 
produktu. Wśród nich wyróżnia się pragnienie, czyli niezaspokojoną potrzebę, oraz 
wymaganie, definiowane jako uniwersalne zapotrzebowanie na dany towar. Na podsta-
wie potrzeb konsumpcyjnych jednostka dokonuje zakupu, kształtując tym samym 
swoją konsumpcję (Włodarczyk-Śpiewak, 2011).

Konsumpcja to najbardziej powszechna czynność człowieka, która trwa od 
momentu jego narodzenia do śmierci. Termin „konsumpcja” zawiera takie pojęcia, jak 
m.in. potrzeby, możliwości ich zaspokajania, warunki bytu, jakość czy styl życia. Mimo 
wielowymiarowej kategorii konsumpcji i  licznych proponowanych definicji w ujęciu 
różnych koncepcji, można przyjąć wyjaśnienie konsumpcji jako aktu, a  zarazem 
procesu zaspokajania ludzkich potrzeb poprzez zużycie bądź stopniowe zużywanie 
dóbr i usług (Żelazna, Kowalczuk, Mikuta, 2002). Takie holistyczne podejście oznacza, 
między innymi, że istotą spożycia jest zaspokojenie potrzeb jednostki.

W analizie zachowań konsumenckich powiela się spostrzeżenie, iż czynnikiem 
wyzwalającym skłonność do tych zachowań jest potrzeba (Gutkowska i Ozimek, 2005). 
W związku z tym można określić pewną sekwencję etapów, składających się na prze-
bieg zachowania konsumenckiego, a mianowicie:
– odczuwanie potrzeb i określenie ich pilności zaspokojenia,
– dobór sposobu pozyskania środków zaspokojenia potrzeb,
– wybór wśród dostępnych środków konsumpcji,
– wykorzystanie tych środków i obecny temu poziom satysfakcji.

Na wybór odpowiedniego artykułu spożywczego składa się szereg czynników, które 
decydują o  akceptacji i  zakupie produktu lub jego odrzuceniu. Według Gutkowskiej 
i Ozimek (2005) na zachowania konsumentów wobec żywności składają się następu-
jące aspekty:

m.in
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– odczucie głodu (pierwotny bodziec wewnętrzny),
– zinternalizowane normy konsumpcyjne (wtórny bodziec wewnętrzny),
– elementy marketingu żywnościowego (np. cena, dostępność),
– warunki otoczenia środowiskowego, ekonomicznego i społeczno-kulturowego.

Jak wspominano już wcześniej, zaspokojenie potrzeb żywnościowych jest podstawą 
utrzymania fizjologicznego i społecznego wymiaru życia człowieka. Potrzeby żywno-
ściowe stają się motywatorem zachowań konsumenckich w sferze żywności i żywienia 
(Gutkowska i  Ozimek, 2005). Zachowania konsumenckie w  tym wymiarze stanowią 
ich szczególny rodzaj, gdzie znaczącą rolę odgrywa nie tylko aspekt fizjologiczny, lecz 
także intelektualny i emocjonalny. Gutkowska i Ozimek (2008) wyodrębniają szereg 
istotnych czynników, mających wpływ na zachowanie konsumenta podczas podejmo-
wania decyzji nabycia produktu:
– indywidualne preferencje (zgromadzone głównie wokół cech sensorycznych, np. 

smaku),
– religia, kultura i tradycje, gdzie spożywanie niektórych produktów nabiera symbo-

licznego charakteru lub rozpatruje się go w kategoriach grzechu,
– presja społeczna (posiadanie danego produktu jest wyznacznikiem prestiżu i wy-

sokiego statusu społecznego),
– aspekty ekonomiczne, jak cena, dochody konsumentów, dostępność produktu.

Uogólniając klasyfikację czynników wpływających na wybór żywności, można 
pogrupować je na trzy kategorie: czynniki związane z produktem, konsumentem i ze 
środowiskiem. Warto przyjrzeć się zwłaszcza tym ostatnim, gdzie zachowania konsu-
menckie są determinowane przez wzory zachowań żywieniowych, zwyczaje panujące 
w danej społeczności oraz całe spektrum wpływów grup rówieśniczych, mody i reklamy. 

Trend prozdrowotny i jego znaczenie w rozwijaniu rynku 
żywności funkcjonalnej

Z różnych badań wynika, że zdrowie człowieka, jego umieralność i choroby mają ścisły 
związek z jego dietą. Spożywanie niewłaściwych pokarmów i brak aktywności fizycznej 
są przyczyną wielu przewlekłych chorób, w tym również nowotworów, chorób układu 
krążenia oraz otyłości. Rosnące zagrożenie zdrowia i życia ludzi zwróciło uwagę zdro-
wia publicznego na konieczność wprowadzenia działań prewencyjnych. W  związku 
z  tym podczas 57. Światowego Zgromadzenia Zdrowia, przyjęty został opracowany 
przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) dokument (Global Strategy on Diet, 
Physical Activity and Health, 2004), w którym położono nacisk na redukcję czynników 
ryzyka, zwiększenie świadomości konsumentów na temat optymalnej diety oraz na 
zachęcenie do wdrażania zasad racjonalnego żywienia. Aby stale upowszechniać 
wiedzę związaną z prawidłowym odżywaniem się i wprowadzać trend prozdrowotny 
na szeroką skalę, według Kwasek (2012), wskazana jest m.in.:

m.in
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– odpowiednia polityka państwa, której zadaniem jest przydzielanie środków finan-
sowych na wsparcie profilaktyki zdrowotnej,

– poprawa organizacji rynku żywności i podnoszenia jej jakości,
– przestrzeganie prawa żywnościowego, szczególnie dotyczącego określonych wa-

runków produkcji,
– kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród publicznych autorytetów.

Jednym z głównym czynników mających wpływ na postawy konsumentów wobec 
żywności są kampanie reklamowe. W ramach poprawy stanu zdrowia Polaków prowa-
dzone jest wiele kampanii społecznych i  akcji propagujących zdrowe odżywianie. 
Należy do nich np. kampania „5 razy dziennie warzywa i owoce”, która ma na celu 
zachęcenie polskiego społeczeństwa do częstszego spożywania warzyw i  owoców 
oraz do aktywności fizycznej. Innym przykładem jest program „Owoce i  warzywa 
w szkole”, którego zadaniem jest przede wszystkim walka z nadwagą i innymi choro-
bami cywilizacyjnymi oraz zwiększenie konsumpcji owoców wśród dzieci (Kwasek, 
2012). Program stworzony z inicjatywy Komisji Europejskiej zakończył się w 2017 r., 
a  o  jego efektach można dowiedzieć się z  raportu przygotowanego przez Agencję 
Rynku Rolnego.

Dzięki rzetelnym reklamom i  programom zdrowotnym nieprawidłowe nawyki 
w odżywaniu mogą ulec znacznej poprawie lub zostać całkiem wyeliminowane, co jest 
niezbędne w prowadzeniu zdrowego stylu życia. 

Zgodnie z powyższymi informacjami można stwierdzić, że w ostatnich latach coraz 
wyraźniej w zachowaniach konsumenckich rysuje się trend prozdrowotny. Zwiększenie 
świadomości przyczyn powstawania chorób, polepszanie dobrostanu ludzkości oraz 
poprawa jakości życia powodują, że nastąpiła zmiana podejścia konsumentów do 
zagadnień dotyczących żywności. Według badań przygotowanych przez On Board PR 
Ecco Network we współpracy z Gemius Polska, 71% polskiego społeczeństwa zwraca 
uwagę na skład produktów żywnościowych, a 75% Polaków stara się wprowadzać do 
swojego życia zdrową dietę (Tomaszewska i  in., 2014). Analizując powyższe dane, 
można wysunąć wniosek, że trend prozdrowotny będzie przybierał na sile w kolejnych 
latach. W obszar tego zagadnienia wpisuje się żywność funkcjonalna.

Liderem na rynku żywności funkcjonalnej jest Japonia, w której w połowie lat 80. 
XX w. zapoczątkowano jej produkcję na skalę przemysłową. Pojęcie żywności funkcjo-
nalnej wciąż jest nieznane większości Polaków, wśród których tylko 9% badanej popu-
lacji polskiego społeczeństwa zadeklarowało, że spotyka się z tym pojęciem. Na uwagę 
zasługuje jednak to, że połowa badanych prawidłowo wskazała definicję żywności 
funkcjonalnej, co może sugerować, że brak znajomości terminu nie jest równoznaczny 
z tym, że Polacy jej nie kupują (Tomaszewska i in., 2014). 

Zmiany postaw konsumentów w  stosunku do oferowanej żywności pozwalają 
jednak prognozować, że grono zwolenników żywności funkcjonalnej będzie się 
stopniowo powiększać. Nastąpiła ewolucja w  świadomości konsumenckiej, gdzie 
koncepcja „żywienia optymalnego” zastępuje dotychczasowe „żywienie odpowiednie”. 
Zaspokojenie potrzeby głodu przestaje być dla konsumenta najważniejszą funkcją 
pożywienia i zaczyna on oczekiwać od żywności dodatkowych korzyści, które pomogą 
mu w utrzymaniu zdrowia (Kozłowska-Strawska, Badora, Chwil, 2017).
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Istnieją różne przyczyny coraz większego zainteresowania żywnością funkcjonalną 
zarówno wśród konsumentów, jak i producentów. Najważniejszymi z nich jest kwestia 
nasycenia rynku produktów żywnościowych i poszukiwanie przez klientów ich nowych 
segmentów, co zmusiło producentów do wprowadzenia nowych produktów, które będą 
w stanie usatysfakcjonować ich nabywców. Tworzenie takiej innowacyjnej żywności 
stało się możliwe dzięki postępowi technologicznemu i wprowadzaniu unowocześnień 
w  procesie produkcji. Innych czynników można upatrywać we wspomnianych już 
wcześniej zmianach w świadomości konsumenckiej, w rosnącym trendzie prowadzenia 
zdrowego stylu życia oraz zwiększającej się liczbie chorób zależnych od diety (Szwacka 
i Skórniewska, 2005).

Z powodu różnorodności produktów zaliczanych do żywności funkcjonalnej 
w Europie nie ma usankcjonowanej prawnie definicji tejże żywności. Jedna z najczęściej 
wykorzystywanych definicji ujmuje żywność funkcjonalną jako produkty spożywcze 
i napoje, które wykazują udokumentowane korzystne oddziaływanie na zdrowie czło-
wieka, ponad to wynikające z obecnych w nich składników uznawanych za niezbędne. 
Rada Żywności i Odżywania USA przyjęła definicję żywności funkcjonalnej jako poży-
wienie modyfikowane lub jego składnik, który zapewnia większe korzyści zdrowotne 
(Bogacz, 2006). Z kolei według ILSI (International Life Science Institute) dzięki fizjolo-
gicznym aktywnym składnikom, żywność funkcjonalna zapewnia korzyści zdrowotne, 
niezależnie od swojej funkcji, czyli prawidłowego odżywania (Karwowska i  Bogacz, 
2007). Żywność funkcjonalna doczekała się regulacji prawnej jedynie w Japonii, gdzie 
uznaje się, że są to produkty, które działają sprzyjająco na zdrowie człowieka i są stwo-
rzone na podstawie wiedzy o związkach między pokarmem, jego składnikami a zdro-
wiem człowieka. W 2001 r. japoński rząd wprowadził nowy system regulacji żywności 
funkcjonalnej i nadał jej nowe, szersze określenie: żywność ze specjalnymi żywienio-
wymi deklaracjami: Food with HealthClaims – FHC (Kudełka, 2011). 

Żywność funkcjonalna o  obniżonej wartości energetycznej jest skierowana do 
konsumentów dbających o szczupłą sylwetkę i dobry stan zdrowia. Produkty o obni-
żonej zawartości cukru i tłuszczu powstały jako żywność funkcjonalna, mająca na celu 
pomagać w obniżeniu spożycia cukru i tłuszczu. Badania postaw konsumentów wyka-
zują, że większe znaczenie w profilaktyce chorób dla kupujących ma żywność o obni-
żonej zawartości tłuszczu, niż żywność o obniżonej zawartości soli i  cukru (Babicz- 
-Zielińska, 2010). Obecnie prawie każdy artykuł spożywczy posiada swój odpowiednik 
w wersji light. Wartość energetyczna takich produktów musi być co najmniej mniejsza 
o 30% od tradycyjnej żywności. Takie produkty wytwarzane są poprzez:
– zmniejszenie ilości takich składników, jak tłuszcz lub cukier (np. dżemy niskosło-

dzone czy majonezy w lżejszej wersji),
– zastosowanie zamienników tłuszczu bądź cukru, mających mniejszą wartość ener-

getyczną (np. produkty słodzone syntetycznymi środkami),
– zmniejszenie ilości mąki lub zastąpienie jej błonnikiem pokarmowym,
– zwiększeniem ilości wody w danym produkcie (Kudełka, 2011).

Aby obniżyć ilość cholesterolu w pożywieniu, można zastosować żywność funkcjo-
nalną niskocholesterolową. Do produkcji takiej żywności wykorzystuje się substytuty 
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składników bogatych w cholesterol, w których szkodliwe tłuszcze występują w ślado-
wych ilościach lub w ogóle ich nie ma (Tomaszewska i in., 2014). 

Podobnie jak w krajach Europy Zachodniej i innych krajach rozwiniętych, w Polsce 
wyraźnie zaczyna dominować wspominany już wcześniej trend prozdrowotny. Według 
badań najpopularniejszymi produktami funkcjonalnymi w  Polsce są jogurty probio-
tyczne, przetwory mleczne, napoje energetyzujące i  izotoniczne, margaryny i płatki 
śniadaniowe. Chętnie wybierane są również wzbogacone witaminami i  składnikami 
mineralnymi soki, nektary i herbaty (Andrzejewska, 2009). 

Zwiększona świadomość korelacji zachodzących między odżywaniem się a stanem 
zdrowia powoduje wśród Polaków wzrost zainteresowania produktami spożywczymi 
o właściwościach prozdrowotnych. W Polsce stale zwiększa się wartość rynku żywności 
funkcjonalnej, choć wzrost ten jest mało dynamiczny. Można jednak wysunąć przy-
puszczenie, że w kolejnych latach ten segment rynku będzie się stale rozwijał i zyski-
wał coraz większe rzesze zwolenników (Tomaszewska i in., 2014). Prognozy oparte na 
danych unijnych przewidują, że rynek żywności funkcjonalnej w samej Unii Europejskiej 
będzie miał wartość ponad 40 mld euro w 2020 r. Ponadto jest on uznawany za jeden 
z najprężniej rozwijających się rynków żywienia na świecie (Mejssner, 2015).

Warto zaznaczyć, że żywność funkcjonalna stwarza również perspektywy dla rozwoju 
niewielkich polskich gospodarek. Prognozy rozwoju tego sektora żywności wydają się 
optymistyczne dla mniejszych podmiotów przetwórstwa rolno-spożywczego. Analiza 
SWOT przeprowadzona na terenie województwa podlaskiego, nakreślająca szanse 
i  zagrożenia dla rozwoju żywności funkcjonalnej może być podstawą przewidywań 
ekonomicznych w odniesieniu do gospodarki ogólnopolskiej. Do słabych stron można 
zaliczyć niski poziom zaufania między przedsiębiorcami, słabo rozwinięte zaplecze 
badawcze i niewielką ilość działań marketingowych. Z kolei szans można upatrywać 
w dofinansowaniu badań nad produktami funkcjonalnymi przez Unię Europejską oraz 
w prowadzeniu zakrojonych na szeroką skalę promocji na rzecz zdrowego stylu życia. 
Wśród zagrożeń dla omawianego sektora bez wątpienia jest konkurencja producen-
tów zagranicznych, którzy nierzadko oferują tańsze zamienniki polskich produktów. 
Ich większe walory estetyczne wiążą się jednak ze spadkiem jakości i prozdrowotnych 
właściwości. Szansą na zwiększenie produkcji żywności funkcjonalnej przez mniejsze 
jednostki może okazać się współpraca podmiotów w ramach klastrów gospodarczych, 
co pozwoliłoby także na wprowadzenie innowacyjnych technologii wzorem bardziej 
unowocześnionych przedsiębiorstw (Błaszczak i Grześkiewicz, 2014). 

Szansą dla wielu przedsiębiorstw jest wypełnianie nisz rynkowych, do których zali-
cza się żywność funkcjonalną, ekologiczną i tradycyjną. Wzrost nowoczesnych technik 
przetwórstwa żywności i ciągłe modernizacje rolnictwa sugerują, że produkcja żywno-
ści może stać się kluczowym sektorem polskiej gospodarki. Miśniakiewicz zwraca 
uwagę na fakt, że przemysł rolno-spożywczy ma rozdrobniony charakter, w związku 
z  czym konieczne jest wsparcie zwłaszcza mniejszych firm, które mogą przesądzać 
o  całościowej sytuacji tego sektora. Impulsem dla rozwoju żywności lokalnej, może 
stawać się przetwarzanie surowców rolnych bezpośrednio w  gospodarstwie lub na 
blisko położonych obszarach wiejskich. Ponadto wpisanie się w obecne trendy proz-
drowotne zmobilizuje produkcję żywności funkcjonalnej, zgodnie z  oczekiwaniami 
konsumentów (Miśniakiewicz, 2017). 
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Żywność funkcjonalna może przynieść duże korzyści nie tylko jej konsumentom, 
lecz także może przyczynić się do modernizacji rolnictwa, wzrostu produkcji, postępu 
naukowego i  dynamicznego tworzenia się nowych przedsiębiorstw zajmujących się 
innowacyjną żywnością. W kolejnych latach będzie rosło zapotrzebowanie na produkty 
wzbogacone o dodatkowe suplementy, co pozytywnie wpłynie na udział mniejszych 
przedsiębiorstw w rolnictwie i produkcji żywności. 

Jak wspomniano wcześniej, produkty light zawierają mniej kalorii niż tradycyjna 
żywność. Otrzymuje się je poprzez zmniejszenie zawartości cukru bądź tłuszczu 
przez zastosowanie innych surowców lub składników syntetycznych. Amerykańska 
Administracja Żywności i Leków (FAD – Food and Drug Administration) ujęła żywność 
typu light jako produkty zawierające zmniejszoną ilość tłuszczu, cukru i kalorii. Oprócz 
terminu light stosowane są także inne określenia, jak reduced lub less/few, które dotyczą 
żywności o obniżonej wartości kalorycznej o 25% w stosunku do produktów tradycyj-
nych. Zgodnie z rozporządzeniem WE Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1924/2006 
pojęcie light znaczy „lekki” i  może być stosowane tylko wtedy, jeśli producent jest 
w stanie udowodnić jego lekkość. 

W 2004 r. zostały przeprowadzone badania na 300 respondentach w celu weryfika-
cji hipotezy, że młodzi konsumenci, dbając o zgrabną sylwetkę, częściej niż przeciętnie 
mogą deklarować zainteresowanie kupowaniem produktów typu light. Analiza wyni-
ków doprowadziła do wysunięcia następujących wniosków:
– źródłami informacji o produktach light są źródła marketingowe, takie jak reklama, 

prasa czy opakowanie;
– najliczniejszą grupą konsumentów są młode, niezamężne kobiety mieszkające 

w miastach, które posiadają wykształcenie średnie lub wyższe, otwarte na innowa-
cyjne produkty;

– na rynku młodego konsumenta znane są przede wszystkim takie produkty light, jak 
jogurty, coca-cola i pieczywo chrupkie;

– najczęściej kupowanym produktem z tej grupy jest guma do żucia i napoje;
– czynniki decydujące o zakupie żywności light to przede wszystkim obniżona kalo-

ryczność i dbałość o sylwetkę.

Inne badania, z 2005 r., przeprowadzone na grupie młodych konsumentów, między 
siódmym a  osiemnastym rokiem życia wykazują, że 1/3 ankietowanych spotkała się 
z  określeniem „żywność typu light”. Nieznacznie częściej deklarowały to dziewczęta 
(40,7%), niż chłopcy (34,3%). Ponadto można wysunąć wniosek, że wraz ze wzrostem 
wieku badanych wzrasta także liczba deklarujących znajomość tego pojęcia. Młodzi 
konsumenci potrafią również prawidłowo wskazać definicję produktu light jako produkt 
niskokaloryczny bądź o  niskiej zawartości tłuszczu. Ankietowani jako przykład tako-
wego produktu najczęściej podawali napoje, mleko oraz przetwory mleczne. W dalszej 
kolejności znalazły się wyroby zbożowe, owoce i przetwory oraz słodycze. Respondenci, 
którzy deklarowali kupowanie towarów typu light, najczęściej wybierali mleko i  jego 
przetwory (20,8%) oraz napoje (14,1%). Wyniki sugerują ponadto, że młodzi konsumenci 
za główną przyczynę nabywania żywności typu light podawali ich esencję, czyli obniżoną 
kaloryczność, która ułatwia utrzymanie zgrabnej sylwetki (Gutkowska i Ozimek, 2008).
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Badania Dąbrowskiej i  Babicz-Zielińskiej z  2011 r. przeprowadzone wśród 210 
losowo wybranych osób z różnych grup wiekowych zawierały zagadnienia dotyczące 
żywności funkcjonalnej, w  tym m.in. kwestie na temat ich korzystnego wpływu na 
zdrowie. Większość ankietowanych (67%) deklarowała znajomość żywności nowej 
generacji. Najmniej to pojęcie było znane osobom reprezentującym najstarszą grupę 
wiekową. Badania dowiodły również, że większość respondentów uważa żywność 
funkcjonalną za przynoszącą wymierne korzyści dla zdrowia organizmu.

Z kolei celem badania z 2011 r. było poznanie zachowań konsumenckich w obsza-
rze żywności typu light, ocena ich wpływu na zdrowie oraz zamiar nabywania takich 
wytworów w  przyszłości. Wśród tysiąca ankietowanych tylko 9,1% deklarowało, że 
często nabywa produkty typu light, a  1/3 twierdziła, że nie kupuje takiej żywności 
w  ogóle. Ponad 20% badanych nie dostrzega korzyści wynikających ze stosowania 
produktów o obniżonej kaloryczności, a prawie 1/3 określa te korzyści jako umiarko-
wane. Częściej pozytywne aspekty żywności typu light dostrzegają kobiety (25,8%), 
niż mężczyźni (19,7%), osoby najmłodsze (27,1%) i osoby z wykształceniem wyższym 
(31,1%). Z kolei 1/4 badanych zadeklarowała chęć zakupu takiej żywności w przyszło-
ści (Jeżewska-Zychowicz, Jeznach, Kosicka-Gębska, 2012). Na podstawie powyższych 
badań wyprowadzono konkluzję, że w badanej grupie osób zainteresowanie żywnością 
typu light było niewielkie, a ocena jej korzyści raczej krytyczne.

Tabela 1. Opinie o korzyściach wynikających ze spożywania żywności light (%)
Table 1. Opinions about the benefits of consuming light foods (%)

Ocena korzyści / Benefit assessment

duże
high

raczej 
duże

rather 
high

ani duże 
ani małe
average

raczej 
małe

rather 
low

małe
low

brak
no 

benefits

Ogółem / Total 7,2
9,3
5,0

15,6
16,5
14,7

31,0
32,2
29,8

11,5
11,5
11,5

13,5
12,3
13,9

21,6
18,1
25,2

Kobiety / Women
Mężczyźni / Men

Wiek / Age

Do 25 lat / Up to 25 years old
26–35 lat / 26–35 years old
36–45 lat / 36–45 years old
Powyżej 46 lat / Over 46 years old

9,3
8,2
4,8
6,0

17,8
15,2
16,6
12,4

28,5
30,9
34,9
30,3

7,8
12,5
13,5
12,8

11,4
16,8
13,1
11,1

25,3
16,4
17,0
27,4

Wykształcenie / Education

Niższe niż średnie / Low
Średnie / Secondary
Wyższe / Higher

5,0
6,1

14,1

11,2
14,4
27,0

34,5
33,4
18,4

11,8
12,0
9,7

12,9
13,8
11,9

24,6
20,3
18,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań Jeżewska-Zychowicz, Jeznach, Kosicka-Gębska 
(2012)

Source: Author’s elaboration based on Jeżewska-Zychowicz, Jeznach, Kosicka-Gębska (2012)

m.in
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Nie zmienia to faktu, że badacze przewidują, iż rynek żywności funkcjonalnej 
będzie stale rosnąć. Według specjalistów, najszybciej rozwija się segment słodyczy 
funkcjonalnych, jak również dużą popularnością cieszą się produkty zmniejszające 
ryzyko zapadania na choroby cywilizacyjne. Warto również zwrócić uwagę na to, że 
polski rynek żywności funkcjonalnej charakteryzuje się większą dynamiką wzrostu niż 
inne rynki spożywcze (Śliwińska i Lesiów, 2013). 

Wnioski

Potrzeby żywieniowe stanowią fundament ludzkiej egzystencji. Aby ludzki organizm 
funkcjonował prawidłowo, niezbędne jest dostarczanie mu energii, której źródłem 
są spożywane pokarmy. Jednostka nie decyduje się tylko na wybór jakiegokolwiek 
produktu, ale coraz więcej uwagi poświęca na jego jakość i wymaga od niego korzyst-
nego wpływu na zdrowie. W doborze odpowiednich składników pokarmowych coraz 
częściej pomagają licznie rozwijające się programy żywnościowe i  kampanie rekla-
mowe, których celem jest wdrażanie prawidłowych nawyków odżywiania i zachęcanie 
do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Na podstawie przywołanych badań oraz analizy literatury przedmiotu można 
prognozować, że grono odbiorców żywności funkcjonalnej będzie charakteryzować 
tendencja wzrostowa. W związku z trendem prozdrowotnym i zwiększającą się samo-
świadomością konsumentów należy przypuszczać, że popyt na takie produkty będzie 
rósł, zwłaszcza w  grupie młodych konsumentów, wśród których istotne znaczenie 
odgrywa wygląd i smukła sylwetka. Motywem nabywania żywności funkcjonalnej star-
szych konsumentów może być przede wszystkim chęć dbania o zdrowie i zapobieganie 
skutkom nieprawidłowej diety. 

Popyt na żywność funkcjonalną, w  tym również na produkty typu light, rośnie 
i utwierdza społeczeństwo w przekonaniu, że jest ona niezbędna w stosowaniu zasad 
racjonalnego żywienia.
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Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w regionach o wysokim 
i niskim poziomie urbanizacji

Conditions for the development of agriculture in the regions 
with high and low level of urbanization

Franciszek Kapusta
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Zarządzania i Gospodarki 
Żywnościowej

Streszczenie. Celem badań było: ustalenie zakresu, kierunku i  tempa zmian dokonu-
jących się w regionach o wysokim i niskim poziomie urbanizacji, a szczególnie na ob-
szarach wiejskich, dotyczących: a) odmienności i podobieństw oraz kierunków i tempa 
zmian badanych województw (regionów), b) zmian w poziomie infrastruktury technicz-
nej i społecznej, c) poziomu rozwoju pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, 
d) zmian w stanie i kierunkach rozwoju rolnictwa. Jako przedmiot badań wybrano dwa 
województwa: śląskie (o najwyższym poziomie urbanizacji) i  świętokrzyskie (o niskim 
poziomie urbanizacji, 15. pozycja w kraju). Rozmiary, kierunek i tempo zmian Polski sta-
nowiły punkt odniesienia oceny zmian w województwach.

Jako źródło informacji wykorzystano literaturę zwartą i  ciągłą oraz publikacje 
Głównego Urzędu Statystycznego. Zgromadzone informacje zostały opracowane i  zin-
terpretowane przy pomocy metody porównawczej w formie wertykalnej i horyzontalnej, 
metody statystycznej oraz metody waloryzacji względnej. 

Stwierdzono, że: a) zachodzi proces zmniejszania zasięgu terytorialnego obszarów 
wiejskich czemu towarzyszy wzrost zamieszkałej na nich ludności, b) istnieją różnice 
w dynamice rozwoju gospodarczego regionów; śląskie przewyższa świętokrzyskie, c) re-
gion śląski charakteryzuje się wyższym poziomem infrastruktury technicznej i społecz-
nej niż region świętokrzyski, chociaż w badanym okresie dynamika zmian kształtowała 
się odwrotnie, d) obszary wiejskie w coraz większym stopniu spełniają funkcję mieszkal-
ną, czemu służy wzrost poziomu infrastruktury technicznej i społecznej, e) na obszarach 
wiejskich na coraz większą skalę podejmują działalność podmioty zarejestrowane w sys-
temie REGON. Obraz przedsiębiorczości i jego skutki na obszarach wiejskich jest zróż-
nicowany; najwięcej pozytywnych efektów można odnotować w regionie śląskim, f) wy-
stępują duże zmiany w zasobach czynników produkcji rolniczej; ubytek ziemi, a wzrost 
pozostałych czynników produkcji. Zmienia się liczba i struktura obszarowa gospodarstw 
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rolnych, g) wzrasta towarowość rolnictwa. Najwyższy przyrost wartości skupu zł/1 ha UR 
w badanych latach wystąpił w regionie śląskim, minimalnie mniejszy w kraju, a najniższy 
w  regionie świętokrzyskim. Region świętokrzyski charakteryzuje się również najniższą 
wartością skupu na 1 ha UR. 

Słowa kluczowe: region, zmiany, tempo, kierunek, infrastruktura, czynniki produkcji

Abstract. The aim of the research was to: determine the extent, direction and pace of 
changes in regions with high and low urbanization, especially in rural areas: a) differenc-
es and similarities, directions and pace of changes in the voivodships (regions) b) tech-
nical and social infrastructure, c) level of development of non-agricultural activities 
in ruralareas, d) changes in the state and directions of agricultural development. Two 
voivodships were selected as the subject of research: Silesian with the highestlevel of ur-
banization and Świętokrzyskie with lowlevel of urbanization (15th position in the coun-
try). Dimensions, direction and pace of change in Poland were the point of reference for 
assessment of changes in selected voivodships. As a source of information, compact and 
continuous literature and publications of the Central Statistical Office were used. The 
information collected has been developed and interpreted using the vertical and hori-
zontal comparative method, the statistical method and the relative valorization method. 
It was fund that: a) thereis a process of decreasing the territorial coverage of ruralareas, 
accompanied by an increase in the populationin habited by them; b) there are differ-
ences in the dynamics of economic development of the regions; Silesian is better than 
Świętokrzyskie, c) Silesian region ischaracterized by a higherlevel of technical and social 
infrastructure than Swietokrzyskie region, d) rural areas are increasingly fulfilling their 
residential function, increasing the level of technical and social infrastructure, e) rural 
areas are becoming more and more involved in the activities of entities registered in the 
REGON system. The image of entrepreneurship and its effects in rural areas is diverse; 
The most positive effects can be noted in Silesian region, f) there are big changes in the 
resources of agricultural production factors; loss of land and growth of other factors of 
production. The number and structure of farms is changing, g) Agricultural commodity 
production is increasing. The high estincrease in the zł / 1 ha of purchaseprice in the 
analyzed years occurred in Silesian region, slightly smaller in the country, and the lowest 
in Świętokrzyskie region. The Świętokrzyski Region is also characterized by the lowest 
purchase price per 1 ha of UR.

Keywords: region, change, pace, direction, infrastructure, factors of production

Wstęp

Na początku lat 60. XX w. zapoczątkował swoją działalność Komitet Badań Rejonów 
Uprzemysławianych, początkowo umiejscowiony przy Prezydium Polskiej Akademii 
Nauk, a  później przy I  Wydziale Nauk Społecznych PAN. Komitet inicjował badania 
w  nowych rejonach inwestycji przemysłowych i  w  tym celu w  Warszawie powstał 
Zakład Badań Rejonów Uprzemysławianych, a w kilku ośrodkach akademickich powo-
łano sekcje grupujące naukowców z  różnych dyscyplin, którzy prowadzili badania 
w  rejonach nowych inwestycji przemysłowych. Powstawały wówczas takie inwesty-
cje, jak: kopalnia węgla brunatnego i elektrownia Turów, kopalnie rud miedzi i huta 
w  Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, kopalnia węgla brunatnego i  elek-
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trownia Piotrkowsko-Bełchatowski Okręg Przemysłowy, kopalnie siarki i  jej przerób 
Tarnobrzeski Okręg Siarkowy i wiele innych. 

Rozwojowi przemysłu towarzyszyły liczne zmiany w rejonie; zarówno na obszarach 
wiejskich, jak i  w  miastach. Następował przepływ ludności z  obszarów wiejskich do 
miast i dynamiczny wzrost liczby ludności w miastach i wsiach w pobliżu inwestycji, 
np.: Bogatyni, Zgorzelca, Lubina, Głogowa, Bełchatowa, Tarnobrzegu i  wielu innych. 
Jako przykład niech posłuży miejscowość Polkowice, która w 1967 r. liczyła 3394 miesz-
kańców, a  w  1979 r. już 18  054 mieszkańców – dziś miasto powiatowe (ok. 22,5 tys. 
mieszkańców), czy miasto Lubin, które w 1960 r. liczyło 5471 mieszkańców, a w 1979 r. 
już 63 000 mieszkańców (WUS, 1980, s. 69–70).

Do 2000 r. w  ujęciu regionalnym i  krajowym następował wzrost liczby i  odsetka 
ludności miejskiej, a wiejskiej odwrotnie – zmniejszanie. Temu zjawisku towarzyszyła 
zmiana zasięgu terytorialnego miast: przemianowywanie miejscowości dotychczas 
wiejskich na miejskie oraz poszerzanie zasięgu miast – włączanie miejscowości wiej-
skich do obszarów miejskich – co trwa do dzisiaj. Miejscowości podmiejskie „pęcz-
niały” od napływającej ludności pracującej w zakładach zlokalizowanych w miastach. 
W rolnictwie zachodziły liczne zmiany, a jego rozwój odbywał się na zasadzie odwró-
conych kręgów Thünena (Kapusta, 1976, s. 119–121). Po 2000 r. występuje sytuacja 
odwrotna: zmniejsza się liczba i odsetek ludności w miastach, wzrasta zaś na obsza-
rach wiejskich, pomimo zmniejszania ich terytorium. Zachodzą na obszarach wiejskich 
zjawiska, które można określić jako urbanizację społeczną, objawiającą się w postaci 
upowszechniania miejskiego stylu życia, oraz urbanizację ekonomiczną uwidacz-
niającą się w  postaci coraz bardziej zwartych grup ludności wykonujących zawody 
pozarolnicze. Na obszarach wiejskich z  coraz większą intensywnością rozwijają się 
podmioty pozarolniczej działalności. Zjawisko to można określić procesem uprzemy-
sławiania obszarów wiejskich.

Na obszarach wiejskich rolnictwo funkcjonuje w specyficznych warunkach. Z jednej 
strony działają zasady Wspólnej Polityki Rolnej, której rozwiązania są z różną inten-
sywnością wdrażane do praktyki, z drugiej zaś, pod wpływem zaludniania obszarów 
wiejskich, następuje przebudowa infrastruktury technicznej i  społecznej oraz coraz 
intensywniejszy rozwój podmiotów pozarolniczej działalności.

Wyniki wykonanych badań mają charakter poznawczy jako przyczynek do teorii 
współczesnego rozwoju regionów oraz praktyczny jako podstawa formułowania i reali-
zacji strategii zrównoważonego rozwoju.

Cel, zakres, źródła informacji i metodyka ich opracowania

Celem pracy było: ustalenie zakresu, kierunku i tempa zmian dokonujących się w regio-
nach o wysokim i niskim poziomie urbanizacji, a szczególnie na obszarach wiejskich. 
Badania dotyczyły: 
– scharakteryzowania odmienności i podobieństw oraz kierunków i tempa rozwoju 

badanych województw (regionów),
– zmian w poziomie infrastruktury technicznej i społecznej,
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– poziomu rozwoju pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, zmian w sta-
nie i kierunkach rozwoju rolnictwa.

Jako przedmiot badań wybrano dwa województwa: śląskie i  świętokrzyskie. 
Współcześnie województwa śląskie i  świętokrzyskie przechodzą zmiany podobne co 
do kierunku jak w kraju. Dodatkowo województwo śląskie charakteryzuje się istnie-
niem od wieków licznych zakładów przemysłowych i najwyższym odsetkiem ludności 
miejskiej. Z  kolei województwo świętokrzyskie zajmuje 15. pozycję wśród regionów 
pod względem poziomu urbanizacji (16. pozycję zajmuje region podkarpacki). Są to 
województwa sąsiadujące ze sobą, bazujące w  swym rozwoju na przemyśle pozy-
skującym i  przetwarzającym surowce naturalne, o  dobrym poziomie infrastruktury 
transportowej oraz licznych obiektach turystycznych. W okresie utraty niepodległości 
przez Polskę badane regiony znajdowały się w  dwóch odmiennych systemach poli-
tyczno-gospodarczych. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości obydwa wojewódz-
twa podlegały licznym zmianom, zwłaszcza terytorialnym, a  także samorządowym. 
Obecnie w obydwu województwach zachodzi proces zmniejszania poziomu urbaniza-
cji – podobnie zresztą jak w pozostałej części kraju: w województwie śląskim z 78,9% 
ludności miejskiej w 2003 r. do 77,1% w 2015 r., czyli o 1,6 p.p. mniej, w świętokrzyskim 
odpowiednio z 45,7% do 44,6%, czyli o 0,9 p.p. mniej, podczas gdy w Polsce z 61,6% do 
60,3%, czyli o 1,3 p.p. mniej (GUS, 2004, s. 70–73). Ponadto wybrane regiony charak-
teryzują się rozdrobnioną strukturą obszarową gospodarstw rolnych. Jeżeli w Polsce 
w 2002 r. gospodarstwa o obszarze 1–5 ha stanowiły 57,7%, to w województwie śląskim 
81,2%, a w województwie świętokrzyskim 66,8%. 

Aby uchwycić dokonujące się zmiany w  badanych województwach wybrano dwa 
okresy ujęcia stanu, tj. lata 2001–2003 – okres przed akcesją Polski do Unii Europejskiej 
i lata 2013–2015 – ostatnie, dla których są dostępne informacje statystyczne. Wszędzie 
tam, gdzie informacje statystyczne na to pozwalały, posłużono się średnimi trzylet-
nimi, aby wyeliminować wahania roczne zmian. Dla cech o  stałym kierunku zmian 
posłużono się wielkościami rocznymi. Rozmiary i kierunek zmian na obszarach wiej-
skich Polski stanowiły punkt odniesienia oceny zmian w  województwach. Zmiany 
w stanie i kierunkach rozwoju infrastruktury oceniono na podstawie danych dla lat 
2003 i 2015. Stan infrastruktury ogólnej w województwach odnoszono do takiej infra-
struktury w  kraju, zaś infrastruktury wsi do infrastruktury wsi w  kraju. Jako źródło 
informacji wykorzystano literaturę zwartą i ciągłą oraz publikacje Głównego Urzędu 
Statystycznego – głównie roczniki.

Zgromadzone informacje zostały opracowane i  zinterpretowane przy pomocy 
metody porównawczej w formie wertykalnej i horyzontalnej (Kapusta, 1976, s. 11–12; 
Stachak, 2003, s. 213–216), statystycznej (Stachak, 1997, s. 132–133), oraz waloryzacji 
względnej elementów infrastruktury (Kapusta, 2006, s. 35–52). Metoda waloryzacji 
względnej zasługuje na uwagę z powodu swojej prostoty i względnej oceny stanu infra-
struktury. Sama metoda ogólnie rzecz biorąc polega na porównaniu stanu infrastruk-
tury w badanej jednostce terytorialnej ze stanem w kraju w danej dziedzinie i odpo-
wiedniej ocenie przewagi lub niedowagi (słabości) w  danym rodzaju infrastruktury. 
Następnie dodaje się uzyskane wyniki i oblicza się stan średni dla badanej jednostki. 
Stan średni w  jednostce badanej stwierdza jej przewagę lub niedowagę nad stanem 
w kraju. Wskaźnik Wi wyliczono według wzoru: 
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W
I
Ii
b

k

= ×100,

gdzie:
 Wi – wskaźnik infrastruktury, 
 Ib – stan pojedynczego elementu infrastruktury badanej jednostki, 
 Ik – stan pojedynczego elementu infrastruktury w kraju.

Uzyskane wyniki badań zostały przedstawione techniką tabelaryczną w połączeniu 
z opisem słownym.

Wyniki badań i ich omówienie

Ogólna charakterystyka badanych województw
Województwo śląskie zajmuje obszar 12 333 km2, co stanowi 3,9% powierzchni Polski, 
i zamieszkuje je 4570,8 tys. ludności. Natomiast województwo świętokrzyskie zajmuje 
11 711 km2, co stanowi 3,7% powierzchni kraju i zamieszkuje je 1257,2 tys. ludności. 
Grunty zdewastowane i zdegradowane, wymagające rekultywacji i zagospodarowania 
stanowią (pierwsze dane dotyczą województwa śląskiego a drugie województwa święto-
krzyskiego) 0,4% i 0,3% powierzchni ogólnej, 80,2% i 61,7% ludności korzysta z oczysz-
czalni ścieków, z czego w mieście 90,5% i 95,3%, zaś na wsi 45,3% i 34,7%. Redukcja 
zanieczyszczeń powietrza szczególnie uciążliwych – pyłowych wynosi 99,6% i 99,8%, 
a gazowych (bez dwutlenku węgla) 27,1% i 20,6%. Powierzchnia o szczególnych walo-
rach przyrodniczych prawnie chroniona stanowi 22,2% i 65,0% (GUS, 2016, s. 72–73).

Obszary wiejskie w  województwie śląskim zajmują 69,3% jego powierzchni 
i  zamieszkuje je 22,8% ludności, zaś w województwie świętokrzyskim (odpowiednio) 
94,3% i 55,4%. W obydwu województwach w latach 2003–2014 odsetek ludności wiej-
skiej zwiększył się (nawet przy mniejszej liczbie ludności w województwie świętokrzy-
skim) (GUS, US 2011, s. 98–101; GUS, US 2016d, s. 64–65, 80, 82–83; GUS 2016, s. 70–73).

Zmiany liczby ludności w miastach i na obszarach wiejskich kształtują się głównie 
pod wpływem przyrostu naturalnego i  migracji ludności. I  tak, wskaźnik przyrostu 
naturalnego w kraju w 2014 r. na obszarach wiejskich był dodatni i w przeliczeniu na 
1 tys. ludności wyniósł 0,7 podczas gdy w miastach był ujemny –0,5. Od 2006 r. na 
wsi odnotowano wzrost tego wskaźnika (o 0,1), a w miastach spadek (o 0,3). Ujemny 
przyrost naturalny na wsi odnotowano m.in. w  województwie świętokrzyskim, zaś 
w województwie śląskim dodatni i jego wzrost (GUS, US, 2016d, s. 133). Z kolei migracje 
wewnętrzne w 2014 r. przeważały na linii miasto–wieś, zarówno w kraju, jak i w bada-
nych województwach (GUS, US, 2016d, s. 138).

Położenie geograficzne. Województwo śląskie jest położone w południowej Polsce 
i graniczy z: Czechami i Słowacją – na południu, z województwem łódzkim – na północy, 
małopolskim – na wschodzie, opolskim – na zachodzie i świętokrzyskim – na północ-
nym wschodzie. Leży na obszarze Wyżyny Śląskiej, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
Kotliny Oświęcimskiej oraz Beskidów. Województwo świętokrzyskie jest położone 

m.in
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w południowo-wschodniej Polsce i graniczy z województwami: lubelskim na wscho-
dzie, łódzkim na północnym zachodzie, małopolskim na południu, mazowieckim 
na północy, podkarpackim na południowym wschodzie i śląskim na zachodzie. Leży 
w obrębie Wyżyny Małopolskiej, na obszarze obejmującym: Wyżynę Kielecką, Nieckę 
Nidziańską i wschodnią część Wyżyny Podborskiej. Wybrane wskaźniki rozwoju gospo-
darczego Polski i badanych województw w latach 2003 i 2015 zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wybrane wskaźniki rozwoju gospodarczego Polski i badanych województw
Table 1. Selected indicators of economic development of Poland and analyzed voivod-

ships

Wyszczególnienie / Specification 2003 2015 Wzrost
Difference %

Pracujący ogółem (tys. osób) / Employed persons total (in thous.)

Polska / Poland
Śląskie / Silesia Province
Świętokrzyskie / Świętokrzyskie Province

12332,4
1496,1
430,7

14237,5
1654,8
460,0

1905,1
158,4
29,3

15,4
10,6
6,8

Pracujący na 1000 ludności (osób) / Employed persons per 1000 population

Polska / Poland
Śląskie / Silesia Province
Świętokrzyskie / Świętokrzyskie Province

322,9
225,5
126,5

370
361
364

47,1
135,5
237,5

14,6
60,0
187,7

Wynagrodzenie pracujących (zł) / Gross wages and salaries (PLN)

Polska / Poland
Śląskie / Silesia Province
Świętokrzyskie / Świętokrzyskie Province

2185,02
2249,17
1912,25

3777,10
3862,32
3244,84

1592,08
1613,15
1332,59

72,9
71,7
69,7

Produkt krajowy brutto (zł na 1 mieszkańca) / Gross domestic product (PLN per capita)

Polska / Poland
Śląskie / Silesia Province
Świętokrzyskie / Świętokrzyskie Province

14805
16865
12791

43020
44760
31384

28215
27895
18593

190,6
165,4
145,4

Podmioty gospodarki narodowej / Entities of national economy

Polska / Poland
Śląskie / Silesia Province
Świętokrzyskie / Świętokrzyskie Province

3581593
424031
103679

4184409
465779
110574

602816
41748
6895

16,8
9,8
6,7

Podmioty gospodarki narodowej (na 10 tys. ludności)
Entities of national economy (per 10k of inhabitants)

Polska / Poland
Śląskie / Silesia Province
Świętokrzyskie / Świętokrzyskie Province

938
899
803

1089
1019
880

151
120
77

16,1
13,3
9,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS (2004, s. 66–68, 70–73, 82–85), GUS (2016, 
s. 70–73, 78–81), GUS (2004b, s. 637), GUS (2016b, s. 600)

Source: GUS (2004, s. 66–68, 70–73, 82–85), GUS (2016, s. 70–73, 78–81), GUS (2004b, s. 637), GUS 
(2016b, s. 600)
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W badanym okresie (2003–2015) liczba pracujących w  kraju wzrosła o  15,4%, 
podczas gdy w  województwie śląskim o  10,6%, a  w  województwie świętokrzyskim 
o 6,8%. Jednak największy przyrost pracujących na 1000 ludności nastąpił w woje-
wództwie świętokrzyskim (187,7%), następnie w  województwie śląskim (60,0%), 
a najmniej w kraju (14,6%) (tab. 1). W wyniku takiej dynamiki zmian liczby pracu-
jących na 1000 ludności, zróżnicowanie natężenia pracujących wyraźnie się zmniej-
szyło; w 2015 r. w województwie świętokrzyskim było wyższe niż w województwie 
śląskim.

Występuje wyraźne zróżnicowanie średniego miesięcznego wynagrodzenia pracu-
jących: najwyższe występuje w województwie śląskim, następnie w kraju, a najniższe 
w  województwie świętokrzyskim. Ponieważ dynamika zmian poziomu wynagrodzeń 
jest mało zróżnicowana, więc różnice w poziomie wynagrodzeń powiększają się; woje-
wództwo świętokrzyskie ma najniższy poziom.

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wzrósł (w cenach bieżących) w kraju 
o  190,6%, w  województwie śląskim o  165,4%, a  w  województwie świętokrzyskim 
o 145,4%. Różnica w PKB na 1 mieszkańca między krajem a województwami wyno-
siła w 2003 r.: 13,9% na korzyść województwa śląskiego i 13,6% na niekorzyść woje-
wództwa świętokrzyskiego. W 2015 r. w województwie śląskim przeważał poziom 
krajowy PKB na 1 mieszkańca tylko o 4,0%, zaś województwo świętokrzyskie miało 
niższe od krajowego o 27,0%.

Liczba podmiotów gospodarki narodowej1 wzrosła w analizowanym okresie w kraju 
o 16,8%, w województwie śląskim o 9,8%, zaś w województwie świętokrzyskim o 6,7%. 
Nieco inaczej kształtował się przyrost podmiotów na 10 tys. ludności i wyniósł: w kraju 
16,1%, w województwie śląskim 13,3%, a w województwie świętokrzyskim 9,6%. Oba 
województwa w 2015 r. charakteryzowały się niższym wskaźnikiem podmiotów gospo-
darki narodowej na 10 tys. ludności niż w kraju, z tym, że w województwie świętokrzy-
skim był ten wskaźnik najniższy.

Z przytoczonych wskaźników rozwoju gospodarczego kraju i województw wynika, 
że badane regiony przechodzą proces spowolnienia rozwoju; województwo śląskie 
zmniejsza swoją przewagę, a województwo świętokrzyskie nie zmniejsza dzielącego 
go dystansu do poziomu krajowego. Na podkreślenie zasługuje wyraźny wzrost 
liczby pracujących na 1000 ludności w województwie świętokrzyskim i zbliżenie się 
do średniej krajowej oraz minimalne przekroczenie tego wskaźnika w województwie 
śląskim.

Obydwa regiony charakteryzują się podobnymi warunkami do prowadzenia 
produkcji rolniczej; średni wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
wynosi: dla województwa śląskiego 64,2, a dla świętokrzyskiego 69,3 pkt., przy śred-
niej krajowej 66,6 pkt. Zatem województwo świętokrzyskie ma wskaźnik waloryzacji 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyższy od krajowego o 2,7 pkt., czyli o 4,1%, zaś 
województwo śląskie ma ten wskaźnik niższy o 2,4 pkt, czyli o 3,6% (Kapusta, 2012, 

1  Jakkolwiek jest to miernik powszechnie stosowany dla ukazania aktywności gospodarczej, to 
posiada swoje ułomności, o których należy pamiętać. REGON nie odzwierciedla bowiem takich 
zjawisk, jak zaprzestanie działalności gospodarczej bez wyrejestrowania podmiotu z systemu 
REGON, co dotyczy (szacunek) około 1,7 mln podmiotów w skali kraju.
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s. 127). W obydwu województwach występowały procesy degradacji rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej pod wpływem podmiotów gospodarki narodowej, głównie prze-
mysłu i górnictwa i podejmowane były przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie 
tych negatywnych działań (np. rekultywacja gruntów zdegradowanych i zdewasto-
wanych). Pomimo tych działań takie grunty występowały i  przykładowo w  2015  r. 
w  województwie śląskim ich powierzchnia wynosiła 4889 ha, a  w  województwie 
świętokrzyskim 3501 ha (GUS, 2016b, s. 176). Obydwa województwa posiadały wyso-
kie zasoby ludności pracującej w  rolnictwie i  w  analizowanym okresie te zasoby 
powiększyły się. 

Zmiany poziomu infrastruktury technicznej i społecznej wsi

Infrastruktura to środki techniczne i  instytucje niezbędne do zapewnienia nale-
żytego funkcjonowania działalności produkcyjnej i  usługowej oraz kształtowania 
pożądanych warunków życia ludności. Istnieje wiele definicji infrastruktury i zwią-
zanych z nią pojęć (Kapusta, 2006, s. 35–44). Ze wszystkich rodzajów infrastruktury 
największy wpływ na warunki życia i  działalność społeczeństwa mają te, które są 
zaliczane do infrastruktury technicznej i  społecznej. Zagadnienia infrastruktury 
ujęto następująco:

– zmiany poziomu wybranych elementów infrastruktury technicznej i społecznej dla 
lat 2003 i 2015 w Polsce w województwach śląskim oraz świętokrzyskim; jest to 
infrastruktura służąca zarówno ludności wiejskiej, jak i miejskiej,

– zmiany poziomu wybranych elementów infrastruktury technicznej i społecznej 
dla 2003 i 2015 r. w Polsce na obszarach wiejskich i w badanych województwach.

Dane dla kraju każdorazowo służyły jako wielkości bazowe do czynionych porów-
nań. W ocenie poziomu infrastruktury uwzględniono te elementy, dla których istniały 
(lub można było wyliczyć) informacje dla badanych lat.

W opracowaniu posłużono się pięcioma elementami infrastruktury dla Polski 
i  regionów, takimi jak: linie kolejowe (km/100 km2, drogi o  twardej nawierzchni 
(km/100 km2), powierzchnia lasów ochronnych (%), wydatki na ochronę środowiska 
(zł/mieszkańca), wydatki na gospodarkę wodną (zł/mieszkańca), łóżka szpitalne 
(szt./10 tys. mieszkańców). Z kolei dla obszarów wiejskich posłużono się 16 elemen-
tami z grupy infrastruktury technicznej i społecznej, takimi jak: liczba izb w miesz-
kaniu (szt.), powierzchnia użytkowa mieszkania (m2), powierzchnia użytkowa 
mieszkania (m2/osoba), liczba mieszkań (szt./100 osób), liczba izb (szt./100 osób), 
mieszkania z  (%): wodociągiem, ustępem spłukiwanym, łazienką, gazem z  sieci, 
centralnym ogrzewaniem, wybudowane mieszkania (szt./1000 osób), wybudowane 
mieszkania (szt./1000 zawartych związków małżeńskich), powierzchnia użytkowa 
nowego mieszkania (m2), ludność korzystająca z  oczyszczalni ścieków (%), poczty 
(szt./10 000 ludności), dzieci w przedszkolach (%).

Zastosowane wskaźniki wypracowano lub zaczerpnięto z  materiałów statystycz-
nych. W obu przypadkach wykorzystane elementy infrastruktury można zaliczyć do 
grupy stymulant. Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 2.



Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w regionach o wysokim i niskim poziomie urbanizacji 27

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 4 • 2018

Tabela 2. Zróżnicowanie poziomu infrastruktury technicznej i społecznej w kraju oraz na 
obszarach wiejskich Polski i województw śląskiego oraz świętokrzyskiego w roku 
2003 i 2015

Table 2. Differentiation of technical and social infrastructure in country and in rural are-
as of Poland and Śląskie and Świętokrzyskie voivodships in 2003 and 2015

Wyszczególnienie / Specification

Polska 
Poland

Śląskie 
Silesia 

Province

Świętokrzyskie
Świętokrzyskie 

Province

2003 2015 2003 2015 2003 2015

I.  Infrastruktura ogólna. 
Średnia Wi / General 
infrastructure. Average Wi

II.  Infrastruktura wsi. Średnia Wi 
Ruralinfrastructure. Average Wi

100,0

100,0

100,0

100,0

166,1

118,6

161,1

108,7

116,7

84,9

99,3

89,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS (2004b, s. 354–356, 372, 483, 513, 516, 533, 597–
598, 606), GUS (2016b, s. 34–35, 186, 192, 196, 344–345, 348, 362, 404, 412, 500, 519), GUS, 
US (2010, s. 144–146, 151, 153, 154, 156)

Source: Author’s study based on: GUS (2004b, s. 354–356, 372, 483, 513, 516, 533, 597–598, 606); 
GUS (2016b, s. 34–35, 186, 192, 196, 344–345, 348, 362, 404, 412, 500, 519), GUS, US (2010, 
s. 144–146, 151, 153, 154, 156)

W badanym okresie w  kraju i  województwach były odmienne tendencje zmian 
w infrastrukturze. I tak:
a) w infrastrukturze ogólnej odnotowano w obydwu województwach wolniejsze tem-

po jej rozwoju niż w kraju; w województwie śląskim o 5,0 pkt., a w świętokrzy-
skim o 26,4 pkt. Pomimo to województwo śląskie utrzymuje bardzo wysoką prze-
wagę w  poziomie infrastruktury ogólnej w  odniesieniu do kraju i  województwa 
świętokrzyskiego. W województwie śląskim nastąpił postęp w stosunku do kraju 
w dwóch elementach infrastruktury (powierzchni lasów ochronnych i wydatków 
na ochronę środowiska), a regres w pozostałych, zaś w województwie świętokrzy-
skim postęp w czterech elementach (linii kolejowych, dróg o twardej nawierzch-
ni, wydatków na ochronę środowiska i wydatków na gospodarkę wodną), a regres 
w dwóch elementach (powierzchni lasów ochronnych i wydatków na ochronę śro-
dowiska). Województwo śląskie w 2015 r. posiadało przewagę nad stanem w kraju 
we wszystkich elementach infrastruktury, natomiast województwo świętokrzy-
skie tylko w trzech elementach (drogi o twardej nawierzchni, powierzchnia lasów 
ochronnych i wydatki na gospodarkę wodną). 

b) w infrastrukturze wsi również są różne kierunki zmian w obu województwach; po-
ziom tej infrastruktury w stosunku do stanu krajowego w województwie śląskim 
zmienił się z 118,6 w 2003 r. do 108,7 pkt., czyli zmalał o 9,9 pkt., tj. o 8,3%, zaś 
w  województwie świętokrzyskim wzrósł z  84,9 do 89,4 pkt., czyli o  4,5 pkt., tj. 
o 5,3%. Tak więc infrastruktura wsi w województwie śląskim rozwijała się wolniej 
niż w kraju, natomiast w województwie świętokrzyskim szybciej. Pomimo to średni 
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poziom infrastruktury wsi w 2015 r. w województwie śląskim był wyższy niż w kra-
ju o 8,7 pkt., a w województwie świętokrzyskim niższy od krajowego o 10,6 pkt. 
Województwo śląskie ustępowało województwu świętokrzyskiemu tylko w dwóch 
elementach infrastruktury, tj. mieszkań na 100 osób i  placówek pocztowych na 
10 tys. mieszkańców.

Rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz stan 
i kierunki zmian w rolnictwie
Od dłuższego czasu rolnictwo nie jest jedyną formą działalności gospodarczej na obsza-
rach wiejskich. Wieś zawsze była wielofunkcyjna, jednak rozmiar tej wielofunkcyjno-
ści zmienia się – wzrasta. Współcześnie na obszarach wiejskich, a nawet w rodzinach 
z gospodarstwem rolnym występuje zjawisko konkurowania o te same zasoby czynników 
produkcji (oczywiście w różnych proporcjach) dla rozwijania różnorodnej działalności. 

Obszary wiejskie, z  racji swoich zasobów, są coraz atrakcyjniejszym miejscem 
rozwijania pozarolniczej działalności, co objawia się zwiększeniem liczby podmio-
tów gospodarczych na 1 tys. ludności zarejestrowanych w systemie REGON. W latach 
2003–2014 największy przyrost podmiotów (25,9%) nastąpił w  kraju, następnie 
w regionie śląskim (20,0%), a najmniejszy w regionie świętokrzyskim (15,5%). Tym 
niemniej, w  2014 r. największe natężenie tych podmiotów było w  regionie śląskim 
(82), następnie w kraju (73), a najniższe w regionie świętokrzyskim (60). Natężenie 
podmiotów jest skorelowane z  poziomem infrastruktury (technicznej i  społecznej) 
(Kapusta, 2012b, s. 324).

Rozwój podmiotów pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich oraz migra-
cja wahadłowa służą aktywizacji zawodowej ludności wiejskiej. W badanych jednost-
kach współczynnik aktywności zawodowej (w %) wzrósł najwięcej w  regionie świę-
tokrzyskim (10,5%), następnie w regionie śląskim (7,7%), a najmniej w kraju (0,9%). 
Nieco inaczej wielkość tego współczynnika kształtowała się w  2014 r. w  badanych 
jednostkach; najwyższy był w regionie świętokrzyskim (58,0), następnie w kraju (56,3), 
a najniższy w regionie śląskim (51,8).

Wskaźnik zatrudnienia (w %) najbardziej wzrósł w regionie śląskim (19,6%), następ-
nie w regionie świętokrzyskim (17,0%), a najmniej w kraju (10,9%). Pod względem wiel-
kości tego wskaźnika w 2014 r. na pierwsze miejsce wysunął się region świętokrzyski 
(52,2), następnie kraj (50,9), a  najniższy był w  regionie śląskim (47,0). Z  kolei stopa 
bezrobocia (w %) najbardziej zmalała w regionie śląskim (o 49,7%), następnie w kraju 
(o 46,6%), a najmniej w regionie świętokrzyskim (o 33,1%). W konsekwencji najniższa 
stopa bezrobocia była w  regionie śląskim (9,2), następnie w  kraju (9,5), a  najwyższa 
w regionie świętokrzyskim (10,1).

Pod względem liczby pracujących na 1 tys. ludności największy przyrost nastą-
pił w kraju (32,2%), następnie w regionie śląskim (20,1%), a najmniejszy w regionie 
świętokrzyskim (20,0%). Pod względem wielkości tego wskaźnika w 2014 r. na pierw-
sze miejsce wysunął się region śląski (127,5), następnie kraj (108,8), a najniższy był 
w regionie świętokrzyskim (80,0). 

W sumie obraz przedsiębiorczości i  jego skutki na obszarach wiejskich badanych 
jednostek jest zróżnicowany; najwięcej pozytywnych efektów można odnotować 
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w regionie śląskim (najwięcej podmiotów w systemie REGON, najniższa stopa bezro-
bocia, najwięcej pracujących na 1 tys. ludności), podczas gdy w regionie świętokrzy-
skim można zaobserwować tylko dwa pozytywne skutki (najwyższy współczynnik 
aktywności zawodowej (w %), i najwyższy wskaźnik zatrudnienia (w %). 

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności prowadzonej przez podmioty gospodarki 
narodowej w  podziale na sekcje PKD 2007, odnotowano, że w  2014 r. najwięcej 
podmiotów w  kraju zajmowało się handlem i  naprawą pojazdów samochodowych – 
25,9%, w regionie śląskim – 27,4% (5. lokata), a w regionie świętokrzyskim – 29,9% 
(1. lokata). Na drugim miejscu plasowały się podmioty z działalnością budowlaną – 
16,2%, w regionie śląskim – 15,1% (12. lokata), a w regionie świętokrzyskim – 17,5% 
(4. lokata). Trzecią pozycję zajmowały podmioty z działalnością przemysłową – 12,1%, 
w  regionie śląskim 14,0% (3. lokata), a  regionie świętokrzyskim – 12,2% (6. lokata) 
(GUS, US 2016d, s. 174–175). 

Pozarolnicza działalność rozwija się równolegle z rozwojem infrastruktury tech-
nicznej i społecznej wsi oraz przemieszczaniem się ludności z miast na obszary wiej-
skie. Działalność ta wywiera różnorodny wpływ na produkcję rolniczą; raz mamy do 
czynienia z  rozwojem komplementarnym, innym razem z  sytuacją konkurencyjną. 
W praktyce występuje bardzo wiele różnorodnych układów o zmiennej tendencji.

Ponadto samo rolnictwo od końca XX w. rozwija się pod wpływem Wspólnej 
Polityki Rolnej Unii Europejskiej, który to wpływ po przystąpieniu Polski do Unii zwie-
lokrotnił się. Występuje przestrzenne zróżnicowanie w Polsce (zresztą podobnie jak 
w innych krajach) wpływu tej polityki na zmiany i rozwój rolnictwa. Dużo zależy od 
czynników administracyjnych, w tym agencji rządowych, a  jeszcze więcej od aktyw-
ności i zamiarów samych rolników. Zróżnicowane jest więc odziaływanie tej polityki 
(WPR) na rozwój rolnictwa, co uwidacznia się w jego przemianach w zakresie: czyn-
ników produkcji, organizacji produkcji roślinnej i  zwierzęcej oraz w  produkcyjności 
i produktywności rolnictwa. Zmiany w podstawowych czynnikach produkcji i produk-
cji roślinnej zestawiono w tabeli 3.

W badanym okresie (2001–2003 do 2013–2015) powierzchnia użytków rolnych 
w obydwu województwach znacząco się zmniejszyła; w województwie śląskim o 30,7%, 
a w województwie świętokrzyskim o 25,7%, podczas gdy w kraju o 14,0%. Zmalał udział 
odłogów i ugorów w strukturze użytków rolnych: w kraju o 8,1 p.p., w województwie 
śląskim o 16,4 p.p., a w województwie świętokrzyskim o 10,1 p.p. Udział sadów w UR 
maleje w kraju o 0,2 p.p. i w województwie śląskim o 1,5 p.p., a w województwie świę-
tokrzyskim wzrasta o 3,0 p.p. 

Zasoby pracy na 100 ha UR wzrosły: w kraju o 3,6 rocznych jednostek pracy (AWU), 
tj. o 29,0%, w województwie śląskim o 13,9, tj. o 106,1%, a w województwie święto-
krzyskim o 8,7, tj. o 40,3%. Wartość brutto środków trwałych na 1 ha UR najwyższa 
jest w województwie śląskim i tu występuje najwyższy przyrost nakładów inwestycyj-
nych, na drugim miejscu plasuje się pod względem wartości środków trwałych i przy-
rostu nakładów inwestycyjnych województwo świętokrzyskie, a  najniższe wartości 
obydwu wskaźników występują w kraju. Powierzchnia UR na 1 ciągnik najmniejsza 
jest w województwie świętokrzyskim, na drugim miejscu w województwie śląskim, 
zaś największa w kraju. W badanym okresie powierzchnia UR na 1 ciągnik we wszyst-
kich badanych jednostkach zmniejszyła się: w  kraju o  2,21  ha, w  województwie 
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śląskim o 1,92 ha, a w województwie świętokrzyskim o 2,86 ha. Zmianom w czyn-
nikach produkcji towarzyszą zmiany w liczbie, przeciętnym obszarze oraz struktu-
rze gospodarstw rolnych (tab. 4). W latach 2002–2013 liczba gospodarstw w Polsce 
zmniejszyła się o 28,7%, w województwie śląskim o 48,7%, a w województwie świę-
tokrzyskim o 29,7%. Wzrasta przeciętny obszar gospodarstwa rolnego w ha użytków 
rolnych: w Polsce z 8,44 do 10,20 ha, czyli o 20,9%, w województwie śląskim z 4,41 
do 6,60 ha, czyli o 47,4%, zaś w województwie świętokrzyskim z 4,48 do 5,50 ha, czyli 
o 13,6% (GUS, 2005, s. 214–215; GUS, 2014, s. 507). Zatem największe tempo zmian 
w  liczbie i przeciętnym obszarze gospodarstw występuje w województwie śląskim, 
natomiast najmniejsze w województwie świętokrzyskim.

W obydwu województwach – podobnie jak w całym kraju – nastąpiło zwiększenie 
zasiewów w użytkach rolnych: w śląskim o 0,1 p.p., świętokrzyskim o 8,7 p.p., podczas 
gdy w  kraju o  6,6 p.p. Odmiennie przebiegały zmiany udziału zbóż w  zasiewach; 
w Polsce malał (-4,6 p.p.), podczas gdy w obydwu województwach wzrastał. Kierunek 
zmian udziału pozostałych roślin w strukturze zasiewów był taki sam w wojewódz-
twach jak w kraju, wystąpiły tylko różnice w wielkości zmian (tab. 3). Produkcyjność 
większości upraw wzrastała (z wyjątkiem: w  kraju ziemniaków, w  województwie 
śląskim warzyw i owoców, a w świętokrzyskim owoców). Dynamika tych zmian jest 
zróżnicowana.

W produkcji zwierzęcej wystąpiło zróżnicowanie zmian co do kierunku i  tempa 
w badanych jednostkach. W konsekwencji tych zmian ilościowych w obsadzie zwie-
rząt następuje wzrost: produkcji zwierząt rzeźnych, produkcja mięsa, produkcji mleka 
(za wyjątkiem świętokrzyskiego) i  jaj kurzych tylko w kraju. Poziom produkcyjności 
w badanych jednostkach jest zróżnicowany (tab. 5).

Wzrastała towarowość rolnictwa wyrażona wartościowo jako skup produktów 
rolnych (zł/ha UR) oraz w jednostkach naturalnych jako skup żywca rzeźnego w prze-
liczeniu na mięso (kg/ha UR). Najbardziej syntetycznym wskaźnikiem jest jednak 
skup produktów rolnych w zł/1 ha UR i w jednostkach zbożowych/ha UR. Najwyższy 
przyrost wartości skupu zł/1 ha UR w latach 2013–2015 r. wystąpił w województwie 
śląskim, minimalnie mniejszy w kraju, a najniższy w województwie świętokrzyskim. 
Województwo świętokrzyskie charakteryzuje się również najniższą wartością skupu na 
1 ha UR. Z kolei w jednostkach zbożowych najwyższy przyrost skupu wystąpił w woje-
wództwie śląskim (19,8 jednostek), dalej w kraju (16,3), a najniższy w województwie 
świętokrzyskim (11,3). Obydwa województwa cechują się niższą wielkością skupu 
w jednostkach zbożowych niż w przypadku reszty kraju, przy czym województwo świę-
tokrzyskie najniższą.
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Tabela 4. Zmiany liczby i struktury obszarowej gospodarstw rolnych w latach 2002 i 2013
Table 4. Changes of numer and land structure of farms in years 2002 and 2013

Rok
Year

Jedn. 
miary

Measure 
unit

Gospo-
darstwa
Farms

Gospodarstwa (w tys.) i struktura (w %)
Farms (in thaus.) and structure (in %)

1–2 2–5 5–10 10–20 20–
50

50–
100

100 i
więcej
Over 

100 ha

Polska / Poland

2002

tys./th. 1956,1 517,0 629,9 426,9 266,6 95,9 12,4 7,4

w.z./i.ch. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% 100,0 26,4 32,2 21,8 13,6 4,9 0,7 0,4

2013

tys./th. 1394,6 277,6 455,3 315,2 211,5 103,2 20,7 11,1

w.z./i.ch. 71,3 53,7 72,3 73,8 79,3 107,6 166,9 148,8

% 100,0 19,9 32,6 22,6 15,2 7,4 1,5 0,8

Śląskie / Silesia Province

2002

tys./th. 110,8 50,7 39,8 13,9 4,5 1,4 0,3 0,2

w.z./i.ch. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% 100,0 45,6 35,9 12,5 4,1 1,3 0,3 0,2

2013

tys./th. 56,8 18,1 22,2 9,7 4,0 2,0 0,5 0,3

w.z.i.ch. 51,3 35,7 31,8 69,8 88,9 142,9 166,7 150,0

% 100,0 31,9 39,1 17,1 7,0 3,5 0,9 0,5

Świętokrzyskie / Świetokrzyskie Province

2002

tys./th. 125,8 31,8 52,2 31,8 8,5 1,3 0,1 0,1

w.z.i.ch. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% 100,0 25,3 41,5 25,3 6,7 1,0 0,1 0,1

2013

tys./th. 88,5 18,1 38,5 21,8 7,6 2,1 0,3 0,1

w.z./i.ch. 70,3 56,9 73,8 68,6 89,4 161,5 300,0 100,0

% 100,0 20,5 43,5 24,6 8,6 2,4 0,3 0,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS (2005, s. 214–215), GUS (2016c, s. 108–109), w.z. 
– wskaźnik zmian

Source: GUS (2005, pp. 214–215), GUS (2016c, pp. 108–109), w.z. – an indicator of changes

i.ch
i.ch
i.ch
w.z.i.ch
w.z.i.ch
i.ch
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Podsumowanie i wnioski

1. Przeprowadzona analiza porównawcza (horyzontalna i wertykalna) regionów ślą-
skiego i świętokrzyskiego na tle kraju, wykazała wiele odmienności co do kierunku 
i tempa zmian zachodzących w tych jednostkach jako całości, a szczególnie na ob-
szarach wiejskich. We wszystkich badanych jednostkach zachodzi proces obniże-
nia wskaźnika urbanizacji. Województwo śląskie, jako najbardziej zurbanizowane 
przechodziło trudny okres w swym rozwoju – obniżenie tempa rozwoju gospodar-
czego – chociaż pod względem wielu wskaźników wciąż jeszcze wykazywało wyso-
ką pozycję.

2. Obszary wiejskie zmniejszają swój zasięg terytorialny przy wzroście liczby i odset-
ka ludności; z każdym rokiem w coraz większym stopniu spełniają funkcję miesz-
kalną, czemu służy wzrost poziomu infrastruktury technicznej i społecznej. Region 
śląski – najwyżej zurbanizowany – wykazywał mniejsze tempo wzrostu poziomu 
infrastruktury.

3. Na obszarach wiejskich na coraz większą skalę podejmują działalność podmioty 
zarejestrowane w systemie REGON. Obraz przedsiębiorczości i jego skutki na ob-
szarach wiejskich badanych jednostek jest zróżnicowany; najwięcej pozytywnych 
efektów można odnotować w regionie śląskim (najwięcej podmiotów w systemie 
REGON, najniższa stopa bezrobocia, najwięcej pracujących na 1 tys. ludności), pod-
czas gdy w regionie świętokrzyskim można odnotować tylko dwa pozytywne skutki 
(najwyższy współczynnik aktywności zawodowej w % i najwyższy wskaźnik zatrud-
nienia w %). 

4. Obydwa regiony charakteryzują się podobnymi warunkami do prowadzenia pro-
dukcji rolniczej. Region świętokrzyski ma wyższy wskaźnik waloryzacji rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej od krajowego o 4,1%, zaś region śląski – niższy o 3,6%. 
W obydwu regionach zachodzą procesy degradacji rolniczej przestrzeni produkcyj-
nej pod wpływem głównie przemysłu i górnictwa. W obydwu regionach następuje 
wysoki ubytek ziemi rolniczej, pomimo, że posiadają bardzo wysokie zasoby pracy 
w rolnictwie, a w badanym okresie te zasoby wzrastały.

5. Występują duże zmiany w zasobach czynników produkcji rolniczej; ubytek ziemi 
a wzrost pozostałych czynników produkcji. Zmienia się liczba i struktura obszaro-
wa gospodarstw rolnych. Największy ubytek liczby gospodarstw nastąpił w regionie 
śląskim, następnie w kraju, a najmniejszy w regionie świętokrzyskim. W strukturze 
obszarowej gospodarstw zmniejszał się udział gospodarstw obszarowo najmniej-
szych, a wzrastał obszarowo większych. Przeciętny obszar gospodarstwa w latach 
2002–2013 wzrósł: w regionie śląskim o 47,6% do 6,60 ha UR, w kraju o 20,9% do 
10,20 ha, podczas gdy w regionie świętokrzyskim tylko o 13,6% do 5,50 ha.

6. Wzrastała również towarowość rolnictwa. Najwyższy przyrost wartości skupu 
zł/1 ha UR w badanych latach wystąpił w regionie śląskim, minimalnie mniejszy 
w kraju, a najniższy w regionie świętokrzyskim. Region świętokrzyski charaktery-
zował się również najniższą wartością skupu na 1 ha UR.
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Specyfika agrologistyki i zaawansowanie przedsiębiorstw 
agrobiznesu w jej stosowaniu

The specificity of agro-industry and the advancement of 
agribusiness enterprises in its application

Bogdan Klepacki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Logistyki

Streszczenie. Przedstawiono agrobiznes jako specyficzny dział gospodarki narodo-
wej. Zdefiniowano pojęcie agrologistyki, jako działalności logistycznej dostosowanej 
do potrzeb agrobiznesu. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące stanu logistyki 
w przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego. Dokonano rozpoznania sytuacji 
w zakresie gospodarki zapasami i magazynowej, transportu, zarządzania informacją 
oraz gospodarki opakowaniami. Stwierdzono, że przemysł rolno-spożywczy napotyka 
problemy spowodowane rozproszeniem dostawców, stosuje zróżnicowane rozwiąza-
nia w zakresie zaopatrzenia, gospodarki zapasami, magazynowania, transportu, relacji 
z  klientami i  konsumentami, czy też wykorzystania systemów wspomagania decyzji 
i sieci informatycznych. Relatywnie słabo wykorzystywane są nowoczesne technologie 
bazujące na falach radiowych, chętniej wykorzystywane są kody kreskowe. W relacjach 
z klientami/partnerami dominuje kontakt telefoniczny. Wśród przedsiębiorstw posia-
dających systemy informatyczne dominują związane z finansami, księgowością oraz 
pracą biurową.

Słowa kluczowe: logistyka, logistyka w rolnictwie, agrobiznes, agrologlistyka

Abstract. Agrobusines has been presented as a specific branch of the national econo-
my. The concept of agrologicics has been defined as a logistics activity adapted to the 
needs of agribusiness. The results of research on the state of logistics in agri-food indus-
try enterprises are presented. The situation in the area of   inventory management and 
warehouse management, transport, information management and packaging manage-
ment was recognized. It was found that the agro-food industry faces problems caused 
by dispersal of suppliers, uses diverse solutions in the field of procurement, inventory 
management, storage, transport, customer and consumer relations, or the use of decision 
support systems and IT networks. Modern technologies based on radio waves are rela-
tively poorly used, bar codes are more eagerly used. In relations with customers / part-
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ners, telephone contact prevails. Companies with information systems dominate related 
to finances, accounting and office work.

Keywords: logistics, logistics in agriculture, agrobusiness, agrologistics JEL Code: O13, 
O18, R49

Wstęp
Procesy rozwojowe w gospodarce i społeczeństwie przyspieszają zwykle pewne czyn-
niki katalizujące i motywujące. W dawnych wiekach były to wielkie wyprawy wojenne 
lub odkrywcze, wprowadzenie gospodarki folwarcznej, następnie rynkowej, rozwój 
przemysłu (manufaktura, linie produkcyjne, automatyzacja itp.). Współcześnie „moto-
rem” postępu społeczno-ekonomicznego jest sektor badawczo-rozwojowy, a zwłasz-
cza jej nowoczesne segmenty, takie jak informatyka, automatyzacja, biotechnologia, 
zaawansowana fizyka, chemia, medycyna itd. Z czysto gospodarczego punktu widzenia 
jednym z  najdynamiczniej rozwijających się segmentów gospodarki narodowej od 
dwóch–trzech dekad w Europie, w tym w Polsce, jest logistyka. Współcześnie obserwu-
jemy rosnącą skalę przepływów ludzi, towarów, kapitału finansowego, czy informacji. 
Rozbudowywane są elementy infrastruktury punktowej (porty, lotniska, węzły kole-
jowe, dworce kolejowe i autobusowe, magazyny, centra logistyczne itd.) oraz ciągłej 
(drogi, koleje, szlaki wodne, powietrzne, rurociągi itp.). 

Znaczenie logistyki rośnie w  całej gospodarce narodowej, a  także w  rolnictwie 
oraz agrobiznesie. Celem opracowania jest więc omówienie przyczyn tego zjawiska 
oraz określenie specyfiki agrobiznesu, a  także prezentacja rozwiązań logistycznych 
stosowanych w  przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego. Opracowanie 
ma charakter zarówno teoretyczny, jak i prezentuje wyniki badań dotyczące przedsię-
biorstw agrobiznesu.

Motywy i przyczyny rozwoju logistyki w świecie 
Każde nowe zjawisko gospodarcze ma wiele przyczyn. Dotyczy to również logistyki, 
która jako element działalności ludzkiej (wprawdzie tak nienazwana) funkcjonuje od 
najdawniejszych czasów. Kiedyś miała ona wymiar lokalny, z tendencją do rozszerzania 
się za sprawą kupców, wypraw wojennych, czy misyjnych. Współcześnie jako najważ-
niejsze przyczyny rozwoju logistyki można wymienić następujące(Klepacki, 2016):
– rezerwy oszczędności kosztów w sferze technologii produkcji są w znacznym stop-

niu wyczerpane, można natomiast uzyskać je w transporcie, spedycji, magazyno-
waniu, usprawnieniu przepływów, ograniczaniu strat,

– oferta dla klientów rozszerza się, bowiem producenci i usługodawcy oferują klien-
tom produkty zróżnicowane, w  terminie i  w  formie jakiej sobie życzą; realizacja 
takiej oferty wymaga bardzo precyzyjnej koordynacji pozyskania, magazynowania 
i przepływu dóbr, 

– producenci oraz handlowcy – detaliści chcą jak najmniej produktów magazyno-
wać, a jednocześnie jak najszybciej przekazać towar z magazynu (producenci) lub 
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najpóźniej otrzymać i jak najszybciej towar sprzedać (handel detaliczny), pojawiło 
się więc miejsce na wyspecjalizowanego pośrednika, czyli przedsiębiorstwo logi-
styczne,

– usługodawcy i handlowcy minimalizują działalność magazynową, zamawiając to-
wary dopiero przy sprzedaży lub realizacji usługi, 

– koszty transportu szybko rosną, tradycyjne systemy dystrybucji są zbyt kosztowne; 
ponadto zasoby głównych nośników energii będą malały, stąd ceny paliw do poru-
szania środków transportu będą coraz wyższe,

– nastąpił szybki rozwój technik komputerowych, co ułatwiło rejestrację wielu nie-
zbędnych danych oraz optymalizację działań logistycznych zarówno pod względem 
technicznym oraz organizacyjnym (skrócenie czasu dostaw, poprawa ich termi-
nowości, ograniczenie strat i uszkodzeń towaru itp.), jak i ekonomicznym (niższe 
koszty dostaw, wyższe dochody),

– coraz więcej przedsiębiorstw przyjmuje zaawansowane sposoby organizacji i me-
tody produkcji, np. just-in-time, a przy produkcji zindywidualizowanej just-in-se-
quence, rośnie więc znaczenie precyzji w realizacji dostaw surowców, półfabryka-
tów i produktów finalnych,

– następuje globalizacja działań przedsiębiorstw, co wiąże się m.in. z rosnącą konku-
rencją między producentami i dostawcami w ujęciu światowym, szybkim przepły-
wem kapitału, towarów, technologii i informacji.

Wszystkie przedsiębiorstwa są poddane stałej presji konkurencyjnej, a  ważnym 
czynnikiem poprawy konkurencyjności i  efektywności w  działalności gospodarczej, 
w tym i w agrobiznesie, może być logistyka, rozumiana jako zarządzanie i organizacja 
przemieszczania i składowania towarów, przepływu produktów z miejsc pochodzenia 
do miejsc konsumpcji, jak również zarządzanie informacją związaną z produktami. 

Dotychczas logistyką interesowały się głównie przedsiębiorstwa handlowe, usłu-
gowe, czy też koncerny międzynarodowe, co znajdowało także swoje odzwiercie-
dlenie w  licznych publikacjach naukowych i  popularnonaukowych z  tego zakresu. 
Zainteresowanie logistyką w przedsiębiorstwach agrobiznesu było często niewielkie, 
jak również relatywnie mało eksponowane w  literaturze. W  ostatnich latach zarzą-
dzający przedsiębiorstwami agrobiznesu jednak coraz częściej poszukują możliwości 
i  sposobów udoskonalenia przepływów materiałowo-informacyjnych. Wydaje się 
zatem, że zarówno przed środowiskiem praktyków, jak i naukowców pojawia się wiele 
nowych i ważnych wyzwań w tym zakresie. 

Specyfika agrobiznesu pod względem oddziaływania na 
zadania agrologistyki

Rola logistyki w  agrobiznesie jest szczególnie istotna ze względu na specyfikę tego 
sektora przejawiającą się m.in. (Klepacki, 2016):
1. Znaczną nierównowagą czasową podaży i  popytu na surowce rolne (dotyczy to 

zwłaszcza produkcji roślinnej, w  tym takich branż, jak przetwórstwo zbóż oraz 

m.in
m.in
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owoców i  warzyw); wiele produktów rolnych uzyskuje się tylko raz w  roku i  to 
w określonym sezonie (truskawki – wczesnym latem, zboża – latem, jabłka – głów-
nie jesienią itd.).

2. W rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i  handlu żywnością konieczne jest 
tworzenie specyficznych magazynów, produkty niewłaściwie przechowywane ule-
gają zepsuciu; w przypadku wielu produktów magazyny nie mogą mieć charakteru 
uniwersalnego (takie magazyny są tańsze), muszą bowiem zapewnić konkretne wy-
magania np. co do temperatury, wilgotności, czy ruchu powietrza.

3. Niską podatnością transportową i  magazynową wielu surowców rolnych i  pro-
duktów spożywczych (np. mleko, mięso, owoce i warzywa); produkty te zawierają 
często 80–90% wody, są mało skoncentrowane i wymagają przerobu, np. na susze, 
dżemy, sery, wędliny czy pieczywo.

4. Produkty spożywcze (surowce i artykuły żywnościowe) często są wrażliwe ekono-
micznie i fizycznie na transport; wrażliwość ekonomiczna wynika z dużej zawarto-
ści wody, zaś fizyczna – z delikatności produktów (np. maliny czy truskawki), bądź 
zachodzących w nich procesów fermentacji, gnicia, wysychania itp.

5. Wiele produktów rolniczych i spożywczych wymaga specyficznych środków trans-
portu, np. cystern do mleka, samochodów chłodni do mięsa i wędlin oraz nabiału, 
samochodów przystosowanych do przewozu bydła, trzody chlewnej, czy drobiu lub 
jaj, samochodów do przewozu mąki, kaszy, ryżu luzem; takie środki transportu są 
wyspecjalizowane i rzadko można je użyć w sposób bardziej uniwersalny.

6. Gospodarstwo rolnicze jest przedsiębiorstwem transportowym „mimo woli”, np. 
przy produkcji ziemniaków na pole liczące 1 hektar trzeba dowieźć około 2 ton 
sadzeniaków, kilkaset kilogramów nawozów mineralnych, setki/tysiące litrów wody 
do oprysku przeciw chwastom, szkodnikom i  chorobom, zaś z  pola wywieść kil-
kadziesiąt ton ziemniaków, które muszą być wystandaryzowane według wielkości 
i trafić do odpowiedniego odbiorcy; oznacza to, że transport i magazynowanie to 
podstawowe prace rolnika oraz przetwórcy płodów rolnych (Klepacki, Wysokiński, 
Jarzębowski, 2013).

7. Zarządzanie logistyką jest łatwiejsze przy istnieniu kilku dużych jednostek aniże-
li wielu małych; w rolnictwie istnieje znaczne rozproszenie gospodarstw małych, 
w związku z tym relatywnie drobne są partie towaru, podczas gdy przedsiębiorstwa 
przetwórstwa rolno-spożywczego chcą pozyskiwać duże partie jednolitego towaru, 
czyli zbóż, owoców, warzyw, zwierząt itd.

8. W ostatnich dwóch dziesięcioleciach w  polskim rolnictwie i  agrobiznesie zaszły 
znaczne zmiany w technice i technologii rolniczej oraz pokrewnej; mamy do czy-
nienia z maszynami i urządzeniami różnych generacji, nie zawsze kompatybilnymi, 
co utrudnia utrzymanie potokowości procesów technologicznych i logistycznych.

9. Zróżnicowany poziom techniki ma miejsce równocześnie z różnym poziomem wie-
dzy producentów; nie wszyscy producenci doceniają i realizują współczesne wymo-
gi technologiczne, często są bardzo przywiązani do tradycyjnych metod produkcji, 
tymczasem współcześni odbiorcy stawiają konkretne wymagania co do jakości pro-
duktów, a także ich jednolitości.



Specyfika agrologistyki i zaawansowanie przedsiębiorstw agrobiznesu w jej stosowaniu 43

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 4 • 2018

10. W rolnictwie i agrobiznesie występują liczne oraz niezależne ogniwa pośredni-
czące w całym łańcuchu dostaw „od pola rolnika do stołu konsumenta”, co po-
woduje znaczne zakłócenia w  przepływie informacji i  kłopoty w  „zgraniu” ich 
funkcjonowania oraz dostaw surowców i produktów do kolejnych ogniw łańcucha 
żywnościowego.

Pojęcie agrologistyki

Logistyka jako działalność gospodarcza jest już wszechstronnie zdefiniowana, choć 
definicje stosowane przez różne organizacje i autorów nie są identyczne (Baran i in., 
2008). W związku ze specyfiką agrobiznesu pojawiła się potrzeba zdefiniowania części 
logistyki sektor ten obejmującej, określanej jako agrologistyka. 

Agrologistykę można zdefiniować jako działalność obejmującą organizację, plano-
wanie, kontrolę i realizację przepływu towarów rolno-spożywczych od miejsca wytwo-
rzenia surowców rolnych1, poprzez kanały związane z ich skupem, magazynowaniem2, 
produkcją3 i  dystrybucją, aż do finalnego odbiorcy (konsumenta żywności), której 
celem jest zaspokojenie wymagań rynku, przy zachowaniu bezpieczeństwa żywnościo-
wego, minimalnych kosztach i minimalnym zaangażowaniu kapitału.

Z uwagi na specyfikę produktów rolno-spożywczych o niskiej podatności transpor-
towej i magazynowej, istotna dla agrobiznesu jest właściwa organizacja zaopatrzenia 
i  dystrybucji w  łańcuchach dostaw, uwzględniająca zachowanie odpowiedniej jako-
ści produktów świeżych. Kluczową kwestią agrologistyki przy wielu produktach jest 
tworzenie zintegrowanych łańcuchów zimna.

Właściwa organizacja procesów logistycznych uwzględniająca specyfikę sektora 
agrobiznesu może zwiększyć konkurencyjność polskich przedsiębiorstw tego sektora, 
zarówno poprzez optymalizację kosztów, jak i  zaoferowanie odbiorcom wyższego 
poziomu obsługi dostawczej. Doskonała logistyka w pojedynczym przedsiębiorstwie 
agrobiznesu nie wystarczy jednak do poprawy jego konkurencyjności, ważna jest efek-
tywna współpraca i jej doskonalenie we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw przed-
siębiorstw agrobiznesu. 

Z punktu widzenia jakości i bezpieczeństwa żywności istotna jest również identy-
fikacja pochodzenia surowców i produktów rolno-spożywczych (trace ability) (Bezat- 
-Jarzębowska i  Jarzębowski, 2014). Jej stosowanie umożliwia śledzenie przepływu 
partii towarów od produkcji pierwotnej aż do konsumentów końcowych i w odwrot-
nym kierunku. Korzyści wynikające z tego rozwiązania to: sprawniejsze zarządzanie 
kryzysowe (szybkie decyzje o wycofaniu z rynku określonych grup produktów), zarzą-

1 Takimi producentami są gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnicze, produkcja odbywa się także 
na różnych działkach niemających statusu gospodarstwa, np. ogródki przydomowe, działki 
pracownicze, ogródki działkowe. 

2 Są to różne jednostki zajmujące się handlem rolnym, a  także np. jednostki Agencji Rynku 
Rolnego.

3 Najważniejszą rolę odgrywają tu przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego, choć ważne 
miejsce zajmuje przerób domowy, czy gospodarski.
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dzanie ryzykiem (różnicowanie i dokumentowanie produktów o atrybutach jakościo-
wych niedających się zdefiniować), szybki dostęp do informacji dotyczących klientów 
i konsumentów oraz optymalizacja zarządzania stanami magazynów.

Trend przechodzenia z orientacji produkcyjnej na orientację na klienta wymusza 
na przedsiębiorstwach agrobiznesu poszukiwanie bardziej efektywnych rozwiązań 
pozwalających na zwiększenie konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. 
Przedsiębiorstwa agrobiznesu w przyszłości będą dążyć do:
– rozpoznania i zastosowania nowych rozwiązań logistycznych umożliwiających ob-

niżenie kosztów oraz poprawę poziomu obsługi klienta,
– tworzenia współpracujących łańcuchów dostaw, wykorzystujących zasoby, umoż-

liwiających śledzenie i monitorowanie ruchu produktów m.in. dla przestrzegania 
standardów bezpieczeństwa żywności,

– stosowania kompleksowych systemów IT, opracowanych na potrzeby agrobiznesu 
i wspomagających zarządzanie logistyką.

Sukces w zakresie organizacji i zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach agro-
biznesu jest możliwy wówczas, gdy będą one działać, wykorzystując dostępną wiedzę 
technologiczną i  ekonomiczną. W  ramach tej ostatniej szczególną rolę odgrywa 
wykorzystanie rachunku kosztów, jego dostępnych i dość dobrze rozwiniętych metod 
(Szymańska, 2014). Coraz ważniejsze będą badania naukowe, które pozwolą na prze-
noszenie znanych rozwiązań logistyki jako wiedzy i umiejętności „ogólnej” do agrolo-
gistyki, a także doradztwo, uwzględniające specyfikę sektora.

Stan logistyki w przedsiębiorstwach przemysłu 
rolno-spożywczego w Polsce4

Badania przeprowadzono w  przedsiębiorstwach agrobiznesu, zajmujących się prze-
twórstwem mięsa, mleka, owoców i  warzyw, zbóż oraz piekarnictwem. Rozpoczęto 
je w 2010 r., a objęto w pierwszym etapie 502 przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-
-spożywczego (ankiety rozesłano do 10 tys. przedsiębiorstw, uzyskano 512 odpo-
wiedzi, z czego 502 ankiety wypełnione kompletnie), zaś w drugim etapie, w  latach 
2011–2012, pogłębione ankiety uzyskano z 30 jednostek.

Specyfiką agrobiznesu jest sezonowość produkcji i dostaw podstawowych surow-
ców, co powoduje konieczność budowy magazynów, a  także ich konserwacji i pono-
szenia kosztów ich użytkowania. Zapasy generują koszty alternatywne lub rzeczy-
wiste, wynikające z  zatrzymania obrotu środków pieniężnych (utracone odsetki od 
kapitału lub koszt obsługi kredytów zaciągniętych na zakup surowców do produkcji) 
(Baran i  Pietrzak, 2010). Sezonowość produkcji szczególnie dotyczy przedsiębiorstw 
przetwórstwa owoców i warzyw (ponad 90% respondentów w tej grupy wskazywało na 
wpływ sezonowości podaży surowców na poziom zapasów), następnie mleka (prawie 
70%), kolejno mięsa (ponad 60%), zaś najmniej zbóż i piekarni (30–40%).

4 Szerzej wyniki badań przedstawiono w opracowaniu: Klepacki i Wicki (2014).

m.in
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Przedsiębiorstwa agrobiznesu często wykorzystują obcą bazę magazynową. Na brak 
lub niedostatek powierzchni magazynowej narzekali zwłaszcza producenci z  przed-
siębiorstw mniejszych. W  największym stopniu z  zewnętrznej bazy magazynowej 
korzystali przetwórcy owoców i warzyw (ponad 20%), następnie zbóż i mięsa (po około 
15%), zaś najmniej piekarnie (2%) (Baran, 2014). Można stwierdzić, że im większa jest 
sezonowość produkcji surowców rolnych, tym ważniejsze jest wykorzystanie obcej 
bazy magazynowej przez przedsiębiorstwa.

Różnorodność skupowanych surowców, magazynowanych półproduktów i produk-
tów finalnych powoduje zróżnicowanie potrzeb w  zakresie rodzajów magazynów. 
W agrologistyce można wiec spotkać budynki magazynowe klasyczne (głównie osłona 
i  ochrona produktów), zamknięte i  otwarte, które dominują w  przetwórstwie zbóż, 
a  także przeważają w  piekarniach oraz przetwórniach owoców i  warzyw. Inne to 
budynki magazynowe z kontrolowaną atmosferą, szczególnie ważne w przetwórstwie 
mięsa (ponad 80%) i  mleka (prawie 80%), ale także owoców i  warzyw (60% przed-
siębiorstw). Z  kolei istotną rolę w  mleczarstwie pełnią zbiorniki, a  w  przetwórstwie 
owocowo-warzywnym place i wiaty (60%).

W każdej branży ważną rolę pełni opakowanie produktów. Stąd też w  przedsię-
biorstwach dużych (prawie w 40%), zwłaszcza w mleczarniach, istniały odrębne działy 
zajmujące się zarządzaniem opakowaniami (Rokicki, 2014). Na ogół w  większych 
jednostkach wyższy był udział opakowań zwrotnych, szczególnie w produkcji napojów 
oraz przetwórstwie mięsa i mleka. Podobna była tendencja w udziale kosztów opako-
wań zbiorczych w całkowitych kosztach logistycznych. W przedsiębiorstwach mniej-
szych relatywnie dużo było opakowań pojedynczych i  zbiorczych, zaś w  większych 
– palet i ładunków całopojazdowych. Palety stosowano w 39% mikroprzedsiębiorstw, 
37% małych, 69% średnich i 86% dużych. Najszerzej wykorzystywano je w przedsię-
biorstwach mleczarskich i owocowo-warzywnych. Kontenery częściej stosowały przed-
siębiorstwa większe (24% dużych wobec 1–2% mikro), zwłaszcza z  branży owoców 
i warzyw.

Wszystkie sektory przemysłu rolno-spożywczego i  handlu rolnego napotykają 
znaczne problemy ze skupem, spowodowane rozproszeniem producentów, dostawców. 
Mleko w Polsce produkuje około 300 tys. producentów na terenie całego kraju, rolnicy 
posiadają krowy różnych ras, utrzymują je na różnych stanowiskach, zróżnicowane jest 
żywienie i skala produkcji. Niejednolita jest jakość mleka, choć oczywiście wymuszana 
jest, w pewnym zakresie, jego standaryzacja. Zorganizowanie skupu oraz transportu 
mleka do mleczarni, podobnie jak i innych surowców rolniczych, a także zwierząt, jest 
przedsięwzięciem skomplikowanym i kosztownym, stąd jest ono jednym z głównych 
obiektów zainteresowania kierownictwa zakładów rolno-spożywczych.

W agrologistyce, ze względu na znaczną liczebność dostawców towarów, bardzo 
ważną rolę spełnia transport. O ile w rolnictwie istnieje równowaga czy nawet przewaga 
transportu wewnętrznego, o tyle w przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego 
głównie ma on charakter zewnętrzny. Koszty transportu sięgają 40% całości kosztów 
logistycznych, a więc stanowią ważny element kształtowania wyników ekonomicznych 
przedsiębiorstw, stąd sprawne i efektywne zarządzanie transportem jest kluczowym 
elementem ich sukcesu. Z badań wynika, że w miarę zwiększania ich wielkości coraz 
częstsze było wyodrębnianie oddzielnego działu transportu (Rokicki, 2014). O  ile 
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w  przedsiębiorstwach mikro odsetek takich jednostek nieznacznie przekraczał 10%, 
o tyle w średnich wynosił ponad 40%, zaś w dużych sięgał 80%. Najczęściej wyodręb-
niano transport w mleczarniach, następnie przy produkcji napojów oraz w przemy-
śle olejarskim. Relatywnie rzadziej transport stanowił oddzielny dział w piekarniach 
i przemyśle paszowym. Podobne tendencje można odnotować w zakresie prowadzenia 
odrębnej ewidencji kosztów transportu, czy też optymalizacji tras i ładowności środków 
transportu (optymalizacja tras była częściej stosowana aniżeli ładowności pojazdów).

Różnorodność surowców i  produktów rzutuje na wyposażenie w  środki trans-
portu. Najwięcej pojazdów specjalnych było w przedsiębiorstwach dużych, zwłaszcza 
w przedsiębiorstwach związanych z przetwórstwem mleka (ponad 90% z nich miało 
własne cysterny), mięsa (chłodnie, ponad 80%), ale także olejarskie i tłuszczowe, czy 
paszowe. Najbardziej uniwersalne pojazdy użytkowały zakłady zbożowe, producenci 
napojów oraz piekarnie. Dominował transport drogowy, choć w  dużych przedsię-
biorstwach ważne były też transport kolejowy i morski (48% przedsiębiorstw dużych, 
szczególnie w przewozie produktów tłuszczowych, olejarskich, owoców i warzyw).

W przedsiębiorstwach mikro i małych korzystano głównie z transportu własnego 
(odpowiednio 75% i 59%), zaś w średnich (34%) i zwłaszcza dużych (13%) znaczenia 
nabierał transport obcy lub mieszany (własny lub/i obcy). Transport własny domino-
wał w piekarniach (75%), przetwórstwie zbóż oraz mięsa (po około 50%). Transport 
obcy lub mieszany częściej stosowano w przemyśle owocowo-warzywnym, tłuszczo-
wym, paszowym i owocowo-warzywnym. Przedsiębiorstwa duże znacznie częściej od 
pozostałych korzystały z leasingu (zwłaszcza mięsne, olejarsko-tłuszczowe, piekarskie 
i produkujące napoje), aniżeli mniejsze, które preferowały zakupy pojazdów za środki 
własne, z ewentualnym wykorzystaniem kredytu. Wraz ze wzrostem rozmiarów przed-
siębiorstwa zwiększało się korzystanie z usług transportowych, zarówno świadczonych 
przez spedytorów, jak i  przewoźników indywidualnych. Z  tych ostatnich najczęściej 
korzystały przedsiębiorstwa produkujące pasze, oleje i tłuszcze oraz napoje. Z usług 
spedytorów najczęściej korzystał sektor przetwórstwa owoców i warzyw oraz napojów.

Kierownictwo przedsiębiorstw dostrzegało korzyści wynikające ze stosowania 
systemów informatycznych umożliwiających ograniczenie kosztów utrzymania zapa-
sów, administracji, operacyjnych, lepszego wykorzystania zasobów, a w efekcie zwięk-
szenia przychodów i zysków. Posiadanie jednego systemu informatycznego deklaro-
wało prawie 20% badanych przedsiębiorstw, w  tym najwięcej (38%) przedsiębiorstw 
dużych. Z branż wiodącą rolę pełnią mleczarnie, nieco rzadziej jeden system informa-
tyczny występuje w branżach przetwórstwa zbóż i mięsa. 

W większości przedsiębiorstw agrobiznesu nie dokonywano klasyfikacji zapasów 
dotyczących ich zużycia, częstości, czy regularności pobrań (Jałowiecki i Wicki, 2014). 
Nie prowadzono pogłębionych analiz gospodarki zapasami. Dominowała pisemna 
forma ich rejestracji (ponad 60%), choć w  miarę wzrostu wielkości przedsiębiorstw 
forma elektroniczna zyskiwała na znaczeniu. Porównując sytuację według branż agro-
biznesu, można stwierdzić, że najwyższy był udział przedsiębiorstw stosujących elek-
troniczną ewidencję zapasów w mleczarstwie, najniższy zaś w piekarniach i zakładach 
mięsnych. Podobna była sytuacja w zakresie wyznaczania zapasu wyrobów gotowych. 

Relatywnie słabo wykorzystywano w magazynach nowoczesne technologie bazu-
jące na falach radiowych (RFiD), chętniej wykorzystywano kody kreskowe, w  tym 
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umożliwiające śledzenie pochodzenia surowca. Do rzadkości należało stosowanie 
terminali radiowych (0,6% przedsiębiorstw), wybierania świetlnego, czy głosowego 
(Jałowiecki i Wicki, 2014). Kody kreskowe najczęściej stosowały mleczarnie (stosowało 
je 95,8% mleczarni, ale tylko 39,7% zakładów mięsnych), rzadziej przetwórnie owoców 
i warzyw. Pozostałe formy identyfikacji towarów stosowało 18% (23,1% nie stosowało 
znakowania) przedsiębiorstw każdej branży. W transporcie ze wspomagania informa-
tycznego częściej korzystały przedsiębiorstwa większe (48,3%), zwłaszcza mleczarnie 
(54,2%), najrzadziej natomiast producenci olejów i  tłuszczów. Identyczne tendencje 
wystąpiły w przypadku wspomagania informatycznego gospodarki opakowaniami.

W relacjach z klientami/partnerami dominował kontakt telefoniczny (około 85%) 
i  to bez względu na wielkość przedsiębiorstwa (Jałowiecki i  Wicki, 2014). E-mailem 
posługiwało się 53,6% respondentów, zaś za pomocą systemów komputerowych 
12,1%. Istniała wyraźna tendencja, że im większe było przedsiębiorstwo, tym częściej 
korzystano z  systemów informatycznych. I  tak e-mailem przekazywało informacje 
32,8% przedsiębiorstw mikro, zaś 89,7% dużych. W  przypadku systemów kompu-
terowych różnice te były większe i  udziały wynosiły odpowiednio 3,3% oraz 65,5%. 
Najwięcej z  systemów informatycznych korzystały przetwórnie mleka (odpowiednio 
75,0% e-mail i 33,3% programy komputerowe) oraz owoców i warzyw (87,9% i 18,2%). 
Dane te dotyczą relacji zewnętrznych, ale podobne tendencje wystąpiły w przypadku 
przekazywania informacji wewnątrz jednostek. 

Wśród przedsiębiorstw posiadających systemy informatyczne dominowały zwią-
zane z  finansami, księgowością oraz pracą biurową (65,9%), zwłaszcza w  zakładach 
przetwórstwa owocowo-warzywnego (84,8%) i mlecznego (83,3%). Drugą grupę stano-
wiły systemy zarządzania zasobami materiałowymi i  produkcyjnymi MPR (18,0%), 
również w  tych samych branżach. Najsłabiej przedsiębiorstwa były wyposażone 
w systemy eksperckie (0,6%).

Respondenci deklarowali jako najwyżej zaawansowane pod względem informatycz-
nym takie obszary, jak zamówienia i prognozy (38,9% w całej zbiorowości, w tym 58,6% 
w  przedsiębiorstwach dużych, zaś 45,8% w  mleczarniach), gospodarka magazynowa 
(36,6% i odpowiednio 69,0% w jednostkach dużych i 70,8% w mleczarstwie), a także 
gospodarka zapasami (33,1%, 58,6% i  58,3%). Najgorzej było w  zakresie gospodarki 
opakowaniami. Interesujące jest, że wszystkie obszary były objęte wspomaganiem 
informatycznym w  15,2% przedsiębiorstw, jednak było tylko 3,8% takich przedsię-
biorstw mikro, zaś 21,4% dużych. 

W badaniach dokonano oceny zaawansowania przedsiębiorstw w  zakresie logi-
styki, skonstruowano specjalny wskaźnik ustalany na podstawie ośmiu podstawowych 
charakterystyk. Na jego podstawie wyodrębniono pięć grup przedsiębiorstw, z czego 
w  grupie o  bardzo wysokim zaawansowaniu znalazło się 18,8% badanych przed-
siębiorstw, o  wysokim 13,8%, średnim 20,8%, niskim 22,0% i  bardzo niskim 20,0% 
(Jałowiecki i  Wicki, 2014). Okazało się, że przedsiębiorstwa o  wyższym wskaźniku 
zaawansowania logistyki częściej wykorzystywały techniki informatyczne, bardziej 
uwzględniały sezonowość produkcji surowców, miały większą własną powierzchnię 
magazynową i to relatywnie lepiej od innych wyposażoną. 



Bogdan Klepacki48

PDGR – PSAH

Podsumowanie

W polskich przedsiębiorstwach agrobiznesu istnieją jeszcze znaczne rezerwy w zarzą-
dzaniu i to w różnych obszarach, zwłaszcza w gospodarce magazynowej, transporcie, 
systemach informatyzacji i komunikacji. Agrologistyka jest więc ważnym kierunkiem 
badań naukowych i rozwiązań praktycznych. Wiele metod stosowanych poza agrobiz-
nesem jest lub może być wykorzystanych w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Należy 
jednak uwzględniać cechy specyficzne tego sektora, m.in. ze względu na to, że przed-
miotem obrotu i magazynowania są organizmy żywe oraz materiały organiczne lub 
ich pochodne. Szczególnie ważne jest to w  przypadku obrotu zwierzętami żywymi 
i produktami pochodzenia zwierzęcego, mlekiem świeżym oraz owocami i warzywami. 
Nieco mniej są wrażliwe produkty piekarnictwa, zaś najmniej wyroby żywnościowe 
suszone, konserwowane lub pasteryzowane. 

Przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego są bardzo zróżnicowane, zarówno 
pod względem własności, rodzaju wytwarzanych produktów, jak też wielkości czy 
wyspecjalizowania. Każda z  tych grup przedsiębiorstw wprawdzie może korzystać, 
i często korzysta, z uniwersalnych rozwiązań logistycznych, jednak w znacznym stop-
niu wymaga innych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia, gospodarki zapasami, maga-
zynowania, transportu, relacji z  klientami i  konsumentami, czy też wykorzystania 
systemów wspomagania decyzji i sieci informatycznych. 

Wiele przedsiębiorstw, mimo świadomości ich kierownictwa, nie stać jednak finan-
sowo na wprowadzenie zaawansowanych technologicznie rozwiązań, zaś u części z nich 
potrzeba ta nie jest jeszcze w pełni uświadamiana. Należy jednak oczekiwać, iż skala 
przejmowania i wykorzystania nowoczesnych narzędzi logistycznych w przedsiębior-
stwach szeroko rozumianego agrobiznesu będzie wzrastała, a  w  przyspieszeniu tego 
procesu pomocny może być sektor nauki, czy, szerzej ujmując, badawczo-rozwojowy.
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Rolnictwo i żywność ekologiczna jako szansa dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Organic farming and organic food as an opportunity for 
sustainable development of rural areas

Agnieszka Marszałek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania 
Produktem

Streszczenie. W  warunkach występowania rozwoju zrównoważonego, optymalnym 
systemem gospodarowania wydaje się rolnictwo ekologiczne, które jest zrównoważone 
zarówno pod względem ekonomicznym, społecznym, jak również ekologicznym w skali 
państwa, regionu, a także wsi. Ekologiczny model rolnictwa jest nowoczesną metodą go-
spodarowania, nieobciążającą środowiska przyrodniczego, która zapewnia trwałą żyzność 
gleby, wysoką jakość biologiczną ziemiopłodów oraz zdrowotność zwierząt. Jego głównym 
celem jest produkcja wysokiej jakości, bezpiecznej żywności. Można powiedzieć, iż rolnic-
two ekologiczne jest odpowiedzią na wyzwania, jakie niesie XXI w. i potrzeba racjonalne-
go korzystania z dóbr przyrody. Zatem powinno ono, w połączeniu z innymi dziedzinami 
gospodarki, być traktowane jako podstawa zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie rolnictwa ekologicznego, będącego 
przykładem jednostki gospodarczej, działającej zgodnie z założeniami zrównoważonego 
rozwoju, jak również na rzecz umacniania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 
Omówiona zostanie istota oraz cel rolnictwa ekologicznego, tj. produkcja żywności wyso-
kiej jakości, zaprezentowany zostanie rynek żywności ekologicznej w Polsce, jak również 
przedstawione zostaną korzyści wynikające z rozwoju tego modelu rolnictwa dla obsza-
rów wiejskich. W pracy dokonano analizy literatury krajowej i zagranicznej. 

Słowa kluczowe: żywność ekologiczna, rolnictwo ekologiczne, rynek żywności ekolo-
gicznej, obszary wiejskie, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Abstract. Organic farming is widely recognized as the optimal agricultural system com-
bining land management with the principles of sustainable development, both in so-
cio-economic and ecological terms, on the national, regional and local level. The organic 
model of agriculture is a relatively modern method of farming, which does not burden 
the natural environment, ensures sustainable soil fertility, high biological quality of 
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crops, and animal health. Its main purpose is the production of high quality, safe food. 
It can be said that ecological farming is a response to the challenges of the 21st century 
and the need for rational use of natural resources. Therefore, it should be treated as the 
basis for sustainable development of rural areas in combination with other sectors of the 
economy.

The purpose of this paper is to provide an in-depth description of ecological farming 
as an example of economic unit operating in accordance with the core values of sustaina-
ble development and thus strengthening the development of rural areas. The nature and 
purpose of ecological farming will be discussed, i.e. the production of high quality food, 
the organic food market in Poland, as well as the benefits resulting from the development 
of this agricultural model for rural areas. A thorough review of relevant research litera-
ture available in Polish and other languages was also conducted.

Keywords: organic food, organic farming, organic market, rural areas, sustainable devel-
opment of rural areas

Wstęp

W drugiej połowie XX w. dynamiczny rozwój gospodarczy wpłynął zarówno na wzrost 
dobrobytu w krajach rozwiniętych, jak również doprowadził do przyspieszonego zuży-
cia zasobów środowiska oraz pauperyzacji ludności (Żylicz, 2004, s. 197). Odpowiedzią 
na te problemy jest z  pewnością koncepcja zrównoważonego rozwoju (sustainable 
development). Ta ostatnia wymaga traktowania zasobów naturalnych jako ograniczo-
nych zasobów gospodarczych, a także wykorzystywania kapitału przyrodniczego w taki 
sposób, który pozwali na zachowanie funkcji ekosystemów w długookresowej perspek-
tywie. Należy jednak zaznaczyć, iż dylemat ten może być rozwiązany tylko wtedy, gdy 
nastąpi zintegrowanie zarówno polityki środowiskowej, gospodarczej, jak i społecznej. 
Zrównoważony rozwój rozpatrywany jest nie tylko w skali całej gospodarki, lecz także 
w wybranych obszarach, np. zrównoważony rozwój obszarów wiejskich czy rolnictwa 
(Kondratowicz-Pozorska, 2014).

Fundamentem trwałego rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich w Unii Euro-
pejskiej jest Wspólna Polityka Rolna (WPR). Do celów współczesnej WPR niewątpliwie 
zalicza się zarówno dążenie do zapewnienia zrównoważonego rozwoju sektora rolni-
czego, jak i obszarów wiejskich oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego 
obywatelom na terenie całej Unii Europejskiej. Należy podkreślić, iż w ramach WPR 
duże znaczenie przypisuje się rolnictwu ekologicznemu. Deklaracje w tym obszarze 
znalazły odzwierciedlenie, m.in.: w  przepisach, będących podstawą do opracowa-
nia założeń w  nowym okresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 
(PROW). W ramach wymienionych przepisów wyodrębnione zostało osobne działanie 
„rolnictwo ekologiczne” poświęcone jedynie temu sektorowi (Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi [MRiRW], 2014; Piworowicz, 2015). 

Wśród badaczy, którzy zajmują się problematyką wsi, żywo dyskutowane są kwestie 
dotyczące zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz rolnictwa. Aspekty te 
są zbieżne z  dynamicznym wzrostem, szczególnie w  ciągu ostatniej dekady, liczby 
ekologicznych gospodarstw w Polsce (Kajdanek i Smoliński, 2016). Rolnictwo ekolo-
giczne doskonale wpisuje się w koncepcję zrównoważonej gospodarki rolnej. Jest to 
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system gospodarowania, który wspiera naturalne cykle biologiczne, bioróżnorodność, 
jak również biologiczną aktywność gleby. Za nadrzędny cel takiej formy działalno-
ści uznaje się produkcję żywności wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu 
równowagi biologicznej w środowisku przyrodniczym (Kostecka i Mroczek, 2007).

Celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie rolnictwa ekologicznego, będącego 
przykładem jednostki gospodarczej, działającej zgodnie z założeniami zrównoważo-
nego rozwoju, jak również na rzecz umacniania zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich. Omówiona zostanie istota oraz cel rolnictwa ekologicznego, tj. produkcja 
żywności wysokiej jakości, zaprezentowany zostanie rynek żywności ekologicznej 
w  Polsce, jak również przedstawione zostaną korzyści wynikające z  rozwoju tego 
modelu rolnictwa dla obszarów wiejskich. W pracy dokonano analizy literatury krajo-
wej i zagranicznej. 

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa

W raporcie pt. Nasza wspólna przyszłość Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ 
z 1987 r. globalnej opinii publicznej zaprezentowana została idea rozwoju zrównowa-
żonego. W  dokumencie tym stwierdzono, iż „na obecnym poziomie cywilizacyjnym 
możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego 
pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich 
zaspokojenie” (Brundtland, 1991, s. 13). Innymi słowy celem rozwoju zrównoważo-
nego jest zagwarantowanie społeczeństwu długofalowej wizji rozwoju. Można powie-
dzieć, że dotyczy on równocześnie trzech wzajemnie ze sobą powiązanych filarów, 
tj. środowiska naturalnego (stanowiącego konieczną podstawę zrównoważonego 
rozwoju), gospodarki (będącej narzędziem osiągania zrównoważonego rozwoju) oraz 
społeczeństwa (dobra jakość życia dla ludzi stanowi cel zrównoważonego rozwoju) 
(Kondratowicz-Pozorska, 2014). Idea ta ma istotne znaczenie w kontekście rolnictwa 
oraz obszarów wiejskich, z uwagi na ich bezpośrednie oddziaływanie na środowisko 
przyrodnicze (Piontek, 2002, s. 27).

Zadaniem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich jest utrzymanie, a nawet 
powiększenie produkcyjnego potencjału rolnictwa opartego na przyjaznych środo-
wisku technologiach wytwarzania (Sołtysiak, 1994). W  koncepcji zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich Woś i Zegar (2002), a także Siekierski (2003) wymieniają 
następujące kierunki rozwoju:
– ochrona obszarów wiejskich, w tym także ochrona krajobrazu wiejskiego, różno-

rodności biologicznej oraz przeciwdziałanie erozji gleb;
– zrównoważony i trwały rozwój rolnictwa;
– ochrona wody, gleby oraz powietrza przed zanieczyszczeniami rolniczymi;
– zachowanie ostrożności przy rozwoju inżynierii genetycznej oraz biotechnologii.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich zakłada jednoczesne 
dążenie do poprawy warunków życia ludności, a  także prowadzenia działalności 
gospodarczej w  obrębie tych obszarów, bez naruszania specyficznych zasobów wsi, 
tj. środowiska naturalnego, krajobrazu wsi, a także dziedzictwa kulturowego (Żmija, 
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2014). Należy podkreślić, iż koniecznym warunkiem zrównoważonego rozwoju obsza-
rów wiejskich staje się podtrzymywanie bądź rozwijanie zasobów środowiskowych, jak 
również kapitału społecznego i ekonomicznego w sposób, który zapewni, że dochody 
oraz poziom jakości życia mieszkańców wsi będą porównywalne między obecnymi 
a przyszłymi pokoleniami. W takim podejściu można upatrywać dążenia do pogodzenia 
praw przyrody oraz ekonomii poprzez przyjęcie w działaniach gospodarczych kierunku 
rozwoju, który dostosowany jest do istniejących uwarunkowań przyrodniczych, czyli 
potrzeb oraz woli lokalnych społeczności, a także norm ekologicznych (Urban, 2003).

Biorąc pod uwagę ścisły związek rozwoju rolnictwa z rozwojem obszarów wiejskich, 
nie można mówić o  zrównoważonym rozwoju tych terenów bez zrów noważonego 
rolnictwa (Runowski, 2002). Istotą tego ostatniego jest wdrożenie do praktyki rolni-
czej procesu planowania środowiskowego. Można powiedzieć, iż jest to rozwój, który 
zapewnia rolnictwu żywotność ekonomiczną, a także społeczną akceptowalność przy 
jednoczesnej realizacji produkcyjnych i ekologicznych celów (Sydorovych i Wossink, 
2008; Żmija, 2014).

Modelem rolnictwa, który spełnia wymienione warunki i  tym samym wpisuje 
się w paradygmat zrównoważonego rozwoju jest z pewnością rolnictwo ekologiczne 
(Duda-Krynicka i Jaskólecki, 2010, s. 85; Kostecka i Mroczek, 2007).

Z uwagi na wzrost znaczenia sektora rolno-spożywczego oraz obszarów wiej-
skich dla rozwoju kraju 25 kwietnia 2012 r. Rada Ministrów przyjęła „Strategię 
zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020” (SZRWRiR). 
Celem opracowania tej strategii jest określenie najważniejszych kierunków rozwoju 
terenów wiejskich, rolnictwa, a także rybactwa do 2020 r., a tym samym odpowied-
nie adresowanie zakresu interwencji publicznych, które finansowane są ze środków 
zarówno krajowych, jak i unijnych. Główny, długookresowy cel działań, który służyć 
ma rozwojowi wymienionych obszarów, dotyczy poprawy warunków życia oraz pracy 
mieszkańców wsi poprzez wzrost gospodarczy z uwzględnieniem wymogów ochrony 
środowiska. Dążenie do osiągnięcia nadrzędnego celu realizowane będzie za pomocą 
działań przypisanych do pięciu następujących celów szczegółowych (MRiRW, 2014; 
Piworowicz, 2015):
Cel 1.  Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, a  także zatrudnienia oraz 

przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
Cel 2.  Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich, jak również poprawa ich prze-

strzennej dostępności.
Cel 3. Bezpieczeństwo żywnościowe.
Cel 4. Wzrost produktywności oraz konkurencyjności sektora rolno-spożywczego.
Cel 5.  Ochrona środowiska, jak również adaptacja do zmian klimatu na terenach wiej-

skich.

Należy podkreślić, iż działania strategii wychodzą naprzeciw współczesnym 
wyzwaniom cywilizacyjnym, do których zalicza się rozwój technologii informacyjnych, 
starzenie się społeczeństw, wymianę pokoleń, mobilność zawodową oraz terytorialną, 
zmiany klimatu czy też wpływ sytuacji demograficznej na świecie na bezpieczeństwo 
żywnościowe (Żmija, 2014). 
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Szczególne znaczenie z  punktu widzenia rozwoju rolnictwa ekologicznego, 
a  także rynku żywności ekologicznej, ma cel 3, tj. „Bezpieczeństwo żywnościowe”, 
jak również cel 4 „Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożyw-
czego”. W  ramach celu 3, jednym z  priorytetowych zadań jest produkcja wysokiej 
jakości, bezpiecznych artykułów rolno-spożywczych, w tym takich, które wytwarzane 
są metodami ekologicznymi, integrowanymi oraz tradycyjnymi na bazie lokalnych 
surowców, zasobów oraz produktów rybnych. Ważny jest także cel dotyczący wzro-
stu produktywności oraz konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, w  ramach 
którego głównymi priorytetami są: modernizacja i  wzrost innowacyjności tego 
sektora, promocja, a także poszarzanie rynków zbytu artykułów rolno-spożywczych 
(MRiRW, 2014). 

Rolnictwa ekologiczne jako element zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich

Zagadnienie rolnictwa ekologicznego regulowane jest zarówno prawem unijnym, jak 
i  krajowym. W  celu zapewnienia konsumentom, iż wyroby oznakowane jako ekolo-
giczne zostały wytworzone zgodnie z  wytycznymi dotyczącymi produkcji, ustano-
wionymi określonymi przepisami, proces produkcji ekologicznej objęty jest ścisłym 
systemem nadzoru na terenie całej Unii Europejskiej. Jednakowe przepisy unijne 
obowiązują wszystkich producentów, przetwórców i pośredników, którzy uczestniczą 
w całym łańcuchu produkcji oraz obrotu żywnością ekologiczną. Wśród najważniej-
szych wspólnotowych aktów prawnych wymienić można (Olkiewicz, 2017): 
– rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiają-

ce szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w spra-
wie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu 
do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. L 250 z 18.09.2008 r., s. 1 
z późn. zm.);

– rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produk-
cji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządze-
nie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 189 z 20.07.2007 r., s. 1 z późn. zm.);

– rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesie-
niu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich.

Uzupełnieniem przepisów europejskich są regulacje krajowe. W  Polsce obowią-
zują dodatkowo m.in. (Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
[IJHARS], 2017):
– ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2009, Nr 116, 

poz. 975) określająca zadania, a także właściwość organów administracji publicznej 
oraz jednostek organizacyjnych w rolnictwie ekologicznym;

– oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z  dnia 2 marca 2010 r. 
w  sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i  potwierdzających zgodność 
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środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach do-
tyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków (Dz. U. 
Nr 54, poz. 326).

Ponadto pamiętać należy, iż producenci ekologiczni zobowiązani są także do 
przestrzegania wszystkich wymogów ogólnie obowiązujących, do których stosują się 
wytwórcy konwencjonalni.

W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele definicji rolnictwa ekologicznego. 
Jedna z  nich mówi, że jest to system gospodarowania o  zrównoważonej produkcji 
roślinnej oraz zwierzęcej, który opiera się na wykorzystaniu wyłącznie naturalnych 
środków (biologicznych i mineralnych), nieprzetworzonych technologicznie. Główną 
zasadą tego modelu rolnictwa jest odrzucenie środków chemii weterynaryjnej, rolnej 
i  spożywczej (Łuczka-Bakuła, 2007; Duda-Krynicka i  Jaskólecki, 2010; Reganold 
i Wachter, 2016). W związku z powyższym w procesie produkcji ekologicznej rezygnuje 
się ze stosowania nawozów sztucznych, hormonów, silnych antybiotyków, konserwan-
tów oraz innych dodatków paszowych (Komorowska, 2009; Domagalska i Buczkowska, 
2015). W myśl ekologicznych zasad produkcji żywności zaleca się tradycyjne, fizyczne 
i mechaniczne techniki upraw, wykorzystywanie płodozmianu, jak również stosowa-
nie do produkcji roślinnej oraz zwierzęcej odpadów, które pochodzą z gospodarstwa 
(Łuczka-Bakuła, 2007; Tyburski i Żakowska-Biemans, 2007). Rolnictwo ekologiczne to 
zatem system, który łączy przyjazne środowisku praktyki gospodarowania oraz wyko-
rzystuje naturalne procesy, dzięki którym pozwala zapewnić w sposób trwały żyzność 
gleby, wysoką jakość biologiczną płodów rolnych oraz odpowiedni dobrostan zwierząt 
(Kołodziejczyk, 2010; Golinowska, 2013).

Zgodnie z  rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z  dnia 28  czerwca 2007 r. 
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylają-
cym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, celem produkcji ekologicznej oprócz wytwa-
rzania wysokiej jakości, bezpiecznej żywności jest także stworzenie zrównoważonego 
systemu zarządzania rolnictwem, który:
– uwzględnia systemy oraz cykle przyrody, a także przyczynia się do utrzymania i po-

prawy zdrowia wody, gleby, roślin i zwierząt, jak również równowagi między nimi;
– wpływa na utrzymanie wysokiego poziomu różnorodności biologicznej;
– przestrzega wysokich norm odnoszących się do dobrostanu zwierząt, a zwłaszcza 

zaspokaja potrzeby behawioralne charakterystyczne dla danego gatunku;
– a  także korzysta w  sposób odpowiedzialny z  energii oraz zasobów naturalnych 

(wody, gleby, materii organicznej, powietrza). 

Cele rolnictwa ekologicznego osiągane są poprzez ograniczenie do minimum 
oddziaływania człowieka na środowisko, a  także poprzez realizowanie tego typu 
systemu gospodarowania w sposób naturalny (Węglarzy i Bereza, 2010). 

Warto przywołać również definicję rolnictwa ekologicznego zaproponowaną przez 
Sołtysiak (1993) zgodnie, z którą jest to system zrównoważony zarówno pod względem 
ekologicznym (ponieważ nie obciąża środowiska), ekonomicznym (bo jest w znacznym 
stopniu niezależny od zewnętrznych nakładów), jak i  społecznym (gdyż umożliwia 
rozwój wsi oraz rolnictwa jako kategoriom kulturowym i społecznym).
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Należy podkreślić, iż producent ekologiczny musi zwrócić szczególną uwagę na to, 
że (Kondratowicz-Pozorska, 2014): 
– teren gospodarowania oraz agrotechnika powinny być w stosunku do środowiska 

optymalne, a nie maksymalne; 
– mechanika musi być dostosowana do potrzeb roślin i zwierząt, a także warunków 

glebowych;
– plon w gospodarstwie rolnym o ekologicznym profilu jest optymalny do uzyskania 

w warunkach naturalnej produkcji, nie zaś maksymalny.

Rolnictwo ekologiczne przynosi wiele korzyści dla środowiska, jak również dla ludzi. 
Wśród nich wyróżnić można korzyści: ekonomiczno-społeczne, zdrowotne, środowi-
skowe oraz etyczno-estetyczne, które omówiono w tabeli 1 (Łuczka-Bakuła, 2007).

Tabela 1. Korzyści dla obszarów wiejskich związane z rolnictwem ekologicznym 
Table 1. The benefits organic farming can bring to rural areas

Ekonomiczno- 
-społeczne
Economical-
social

–  zapobieganie nadmiernemu odpływowi ludności z obszarów 
wiejskich / preventing excessive migration of village population,

–  utrzymanie miejsc pracy na wsi / creating and maintaining 
workplaces on rural areas,

–  wydajna i zrównoważona działalność gospodarcza / efficient and 
sustainable business activity,

–  rentowne gospodarczo oraz dobrze prosperujące społeczności 
wiejskie / economically viable and prosperous rural communities,

–  nowe rynki i produkty / new markets and products. 

Zdrowotne 
Health

–  zagwarantowanie wysokiej wartości odżywczej produktu / ensuring 
high nutritional value of products,

–  dostarczenie wyrobów o wysokiej wartości zdrowotnej / providing 
wholesomeness of products.

Środowiskowe 
Environmental 

–  utrzymanie różnorodności biologicznej, a także właściwego 
funkcjonowania ekosystemów / maintaining biodiversity as well as 
the proper functioning of ecosystems,

–  ochrona zasobów naturalnych / protection of natural resources,
–  zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych / reduction of 

greenhouse gas emissions,
–  odporność na zmiany klimatu / resistance to climate change.

Etyczno- 
-estetyczne
Ethical-esthetic 

–  zachowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego / preserving 
diversified agricultural landscape,

–  kierowanie się zasadami etyki środowiskowej / following the rules 
of environmental ethics.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Domagalska i Buczkowska (2015), Golinowska (2013), 
Łuczka-Bakuła (2007), https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/publi-enrd-rr-23-2017-
pl.pdf

Source: Author’s elaboration based on: Domagalska i Buczkowska (2015), Golinowska (2013), Łucz-
ka-Bakuła (2007), https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/publi-enrd-rr-23-2017-pl.pdf

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/publi-enrd-rr-23-2017-pl.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/publi-enrd-rr-23-2017-pl.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/publi-enrd-rr-23-2017-pl.pdf
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Charakterystyka żywości ekologicznej

Jednym z podstawowych celów rolnictwa ekologicznego jest produkcja żywności wyso-
kiej jakości, z zachowaniem równowagi biologicznej w przyrodzie. Zgodnie z rozporzą-
dzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z  dnia 28 czerwca 2007 r. żywność ekologiczna to 
żywność wyprodukowana co najmniej w 95% w sposób ekologiczny. Jak pisze Kowalska 
(2015), żywność ekologiczna niewątpliwie służy zrównoważonej konsumpcji, ponie-
waż jest to żywność, która jest produkowana zgodnie z zasadami najbardziej zbliżo-
nymi do upraw naturalnych. Żywność ta charakteryzuje się następującymi cechami 
(Duda-Krynicka i Jaskólecki, 2010):
– do jej produkcji nie wykorzystuje się chemicznych środków ochrony roślin oraz na-

wozów sztucznych, zaś celem zapewnienia żyzności gleby w jej uprawach stosowa-
ny jest płodozmian;

– zwierzęta pochodzące z ekologicznych gospodarstw zapewnione mają zdrowe wa-
runki, a także są karmione paszą ekologiczną oraz dokupowanymi paszami, w któ-
rych znajdują się dozwolone ilości pasz konwencjonalnych;

– przetworzona żywność ekologiczna nie zawiera w składzie sztucznych barwników, 
aromatów, konserwantów, polepszaczy smaków oraz nie jest modyfikowana gene-
tycznie. 

Niewątpliwie atutem żywności ekologicznej jest jej stała kontrola i  certyfika-
cja, które zapewniają odpowiedni poziom jakości oraz wartość odżywczą na każdym 
etapie począwszy od produkcji poprzez przechowywanie, przetwarzanie, a także zbyt. 
Zgodnie z  obowiązującymi regulacjami prawnymi na wszystkich produktach ekolo-
gicznych zamieszczony musi być kod jednostki certyfikującej oraz nazwa ostatniego 
podmiotu (tj. rolnika, sprzedawcy lub przetwórcy), który zajmował się przygotowaniem 
do obrotu określonego wyrobu (Kieljan, 2011). Ponadto producenci żywności ekolo-
gicznej na terenie całej UE zobowiązani są do stosowania wspólnotowego logo. Należy 
wspomnieć, że we wszystkich krajach UE od 1 lipca 2010 r. obowiązuje nowe logo, tj. 
„Euro-liść”, czyli gwiazdki UE ułożone w kształcie liścia znajdujące się na zielonym lub 
czarno-białym tle (Chudzian i Chatys, 2014) (ryc. 1).

Ryc. 1. Unijne logo żywności ekologicznej
Fig. 1. New EU logo of organic food

Źródło: Matysik-Pejas i Żmuda (2011)
Source: Matysik-Pejas i Żmuda (2011)
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Żywność ekologiczna w odróżnieniu od żywności konwencjonalnej cechuje się: 

– niższą zawartością azotanów i azotynów – potwierdzeniem tego są badania porów-
nawcze warzyw pochodzących z  upraw ekologicznych i  konwencjonalnych prze-
prowadzone m.in. przez: Lairon i in. (1982); Pommer i Lepshy (1985); Rutkowska 
(2001), z których wynika, że w analizowanych warzywach ekologicznych zawartość 
azotanów była niższa o niemal 50% w porównaniu z produktami z upraw konwen-
cjonalnych;

– niższą zawartością pestycydów – za przykład mogą posłużyć wyniki badań zapre-
zentowane przez Tasiopoulou i in. (2007), zgodnie z którymi 2,63% z 266 analizo-
wanych próbek żywności ekologicznej i aż 26,96% z 3242 próbek żywności kon-
wencjonalnej zawierało wykrywalny poziom pestycydów; do podobnych wniosków 
można dojść, analizując dane z raportu EFSA (2014) – wykrywalny poziom pesty-
cydów znaleziono w 14,1% z 4576 produktów ekologicznych oraz 43,8% z 73 814 
próbek żywności konwencjonalnej;

– wyższą zawartością suchej masy, co potwierdzają wyniki badań, przeprowadzonych 
przez Kazimierczak i in. (2011), dotyczących wybranych gatunków roślin zielarskich, 
wykazały one istotnie wyższą zawartość suchej masy w surowcach pochodzących 
z  uprawy ekologicznej (23,94 mg/100 g świeżej masy) w  porównaniu z  surowca-
mi konwencjonalnymi (19,93 mg/100 g świeżej masy); wyższą zawartość suchej 
masy w produktach ekologicznych w stosunku do konwencjonalnych potwierdzono 
także m.in.: w badaniach Hallmann i Rembiałkowskiej (2006) dotyczących cebuli 
– 71,36 mg/100 g świeżej masy dla upraw ekologicznych i 64,69 mg/100 g świeżej 
masy dla konwencjonalnych; 

– wyższą zawartością związków fenolowych – coraz liczniejsze doniesienia nauko-
we potwierdzają, że ekologiczne warzywa i  owoce zawierają o  około 30% więcej 
związków o charakterze antyoksydacyjnym w porównaniu z płodami rolnymi po-
chodzącymi z rolnictwa konwencjonalnego; za przykład posłużyć mogą badania: 
Carbonaro i  in. (2002), w których porównywano poziom antyoksydantów w eko-
logicznych i  konwencjonalnych brzoskwiniach; a  także badania przeprowadzone 
przez Levite, Adrian i Tamm (2000) dotyczące winogron;

– wyższą zawartością cukrów – przykładem potwierdzającym mogą być badania 
Hallmann i Rembiałkowskiej (2006) dotyczące cebuli, gdzie wykazano, że w pro-
duktach uprawy ekologicznej znajduje się średnio 4,09% cukrów ogółem oraz 0,43% 
cukrów redukujących, zaś w cebulach z uprawy konwencjonalnej odpowiednio: tyl-
ko 3,20% oraz 0,26%; inne badania Halmann i Rembiałkowskiej (2007) dotyczące 
pomidorów również potwierdzają wyższą zawartość cukrów ogółem oraz reduku-
jących w produktach ekologicznych (odpowiednio: 2,18% i 1,01%) w porównaniu 
z konwencjonalnymi (odpowiednio: 1,54% i 0,32%);

– wyższą zawartością witaminy C i niektórych składników mineralnych. Worthington 
(2001) dokonała przeglądu 41 badań, w których porównano produkty uprawy eko-
logicznej i konwencjonalnej i wykazała, że wyroby upraw organicznych zawierają 
o  27% więcej witaminy C, o  21,1% więcej żelaza, o  29,3% więcej magnezu oraz 
o  13,6% więcej fosforu w  porównaniu z uprawami konwencjonalnymi; potwier-

m.in
m.in


Agnieszka Marszałek60

PDGR – PSAH

dzeniem mogą być również badania Rembiałkowskiej i  Hallmann (2008), wska-
zujące na ponad dwukrotnie wyższą zawartość witaminy C w  świeżej papryce 
ekologicznej (95,95 mg/100 g świeżej masy) w  stosunku do świeżej papryki po-
chodzącej z uprawy konwencjonalnej (44,40 mg/100 g świeżej masy), a także wyż-
szą o 52,47% zawartość witaminy C w ekologicznej papryce marynowanej (57,24 
mg/100 g świeżej masy) w porównaniu z marynowaną papryką konwencjonalną 
(37,54 mg/100 g świeżej masy); również w badaniach Perez-Lopez i in. (2007) wyż-
szą zawartość witaminy C miała ekologiczna papryka świeża w porównaniu z kon-
wencjonalną i było to odpowiednio: 148 mg/100 g świeżej masy oraz 120 mg/100 g 
świeżej masy, a więc o 23,33%;

– lepszą jakością w trakcie przechowywania podczas okresu zimowego (wyższa war-
tość odżywcza oraz korzyść ekonomiczna) – zostało to dowiedzione przez Bulling 
(1987) – z  przeprowadzonej analizy wynika, że badane próbki owoców i  warzyw 
ekologicznych miały w porównaniu z ich konwencjonalnymi odpowiednikami niż-
sze straty masy o około 10%.

Należy podkreślić, że konsumpcja ekologicznych produktów roślinnych może 
przynosić korzyści zdrowotne. Ze względu na niższe zawartości związków azotowych 
oraz jednocześnie wyższe zawartości witaminy C i związków fenolowych mogą mieć 
one istotne znaczenie w profilaktyce antynowotworowej (Adamczyk, Rembiałkowska, 
Wasiak-Zys, 2006). 

Produkty ekologiczne z  uwagi na wyższą zawartość suchej masy mają zwartą 
konsystencję i są słodsze. Ponadto żywność ta ma wyraźniejszy zapach i smak. Warto 
dodać, że zwierzęta karmione paszą z ekologicznego gospodarstwa charakteryzują się 
lepszymi parametrami zdrowia oraz płodności, a także wykazują mniej chorób meta-
bolicznych.

Ekologiczna produkcja roślinna oraz zwierzęca charakteryzuje się niższą wydaj-
nością w porównaniu z konwencjonalną produkcją rolniczą. Konsekwencją tego jest 
niższy zysk dla producenta oraz wyższe ceny produktów dla konsumentów, co z kolei 
stanowić może barierę zakupową (Golinowska, 2013). Potwierdzeniem tego są badania 
przeprowadzone przez Mäder i  in. (2002), którzy dowiedli, że plony z  upraw ekolo-
gicznych są o 20% mniejsze. Do podobnych wniosków można dojść, analizując wyniki 
badań Adanacioglu i Olgun (2012), z których wynika, iż zbiory bawełny z 1 ha plantacji 
ekologicznych są niższe w  stosunku do konwencjonalnych o  blisko 470 kg (11,4%). 
Z kolei badania przeprowadzone przez  Nachtman (2015) pokazują niższą wydajność 
chowów ekologicznych od 8,5% do 21,7% (w zależności od wielkości gospodarstw) 
w porównaniu z mieszanymi gospodarstwami.

Jednak należy podkreślić, iż obecnie obserwuje się wzrost świadomości nabyw-
ców, którzy coraz częściej preferują naturalną żywność wysokiej jakości z uwagi na 
jej pozytywny wpływ na ich zdrowie oraz samopoczucie. Znajduje to odzwierciedle-
nie w zwiększającym się popycie na produkty ekologiczne, w tym również w Polsce 
(Klebaniuk i Gronowicz, 2011; Żakowska-Biemans, 2015; IJHARS, 2017; Kowalczuk- 
-Vasilevi i Olkiewicz, 2017). Można powiedzieć, iż konsumpcja ilościowa zaczyna 
ustępować na rzecz konsumpcji jakościowej, a od wielkości porcji produktu staje się 
ważniejszy jego skład oraz wynikające z niego korzyści zdrowotne (Bryła i Domański, 



Rolnictwo i żywność ekologiczna jako szansa dla zrównoważonego rozwoju... 61

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 4 • 2018 

2013). Jednocześnie, jak wynika z  raportu IJHARS (2017), coraz większa liczba 
producentów oraz przetwórców decyduje się na rozpoczęcie działalności związanej 
z żywnością ekologiczną. 

Rynek żywności ekologicznej obecnie należy do jednego z  najszybciej rozwija-
jących się sektorów rynku produktów żywnościowych na świecie, w  szczególności 
w  krajach członkowskich Unii Europejskiej. Świadczyć o  tym może zarówno liczba 
gospodarstw ekologicznych, jak i  dynamika wzrostu powierzchni użytkowej gospo-
darstw. Ta ostatnia od 1993 r. zwiększyła się dziesięciokrotnie i obecnie wynosi ponad 
10 mln ha. Natomiast w odniesieniu do 2002 r. jest to dwukrotny wzrost (Golik i Żmija, 
2017). Według danych Eurostat, działalność związaną z  rolnictwem ekologicznym 
w  2015 r. prowadziło ponad 271,5 tys. producentów rolnych. We Włoszech odnoto-
wano największą liczbę gospodarstw o  profilu ekologicznym, tj. 52,6 tys., w  dalszej 
kolejności były Hiszpania (34,6 tys.), Francja (28,8 tys.), Niemcy (25,0 tys.) i Austria 
(23,0 tys.). W 2015 r. Polska na tle innych krajów UE pod względem liczby gospodarstw 
ekologicznych zajmowała szóste miejsce, zaś jeśli chodzi o wielkość powierzchni użyt-
ków rolnych była na pozycji piątej (IJHARS, 2017).

Z analizy danych zaprezentowanych na rycinie 2, dotyczących liczby producentów 
ekologicznych w Polsce w latach 2004–2016, wynika, iż od 2004 do 2013 r. ich liczba 
systematycznie się zwiększała, odpowiednio z 3760 do 27 093. Powodem dużego zain-
teresowania tym modelem rolnictwa niewątpliwie była możliwość uzyskania dotacji 
przewidzianych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Z kolei na 
zmniejszenie liczby gospodarstw ekologicznych w 2014 r. do 25 427 wpływ mogły mieć 
wprowadzone w 2013 r. zmiany w przepisach dotyczących zasad przyznawania dotacji 
(Golik i Żmija, 2017). Dopiero po dwóch latach spadku liczby producentów ekologicz-
nych, tj. w 2016 r., nastąpiła ponowna zmiana tendencji (odnotowano wzrost o 1,6% 
w stosunku do roku poprzedniego). 

Ryc. 2. Liczba producentów ekologicznych w Polsce w latach 2004–2016
Fig. 2. Number of organic producers in Poland in 2004–2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: IJHARS (2017)
Source: Author’s elaboration based on: IJHARS (2017)
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Należy nadmienić, iż według stanu na 31 grudnia 2016 r. do najliczniejszej grupy 
spośród wszystkich producentów ekologicznych należeli producenci rolni. Jak wynika 
z  Raportu o  stanie rolnictwa ekologicznego w  Polsce w  latach 2015–2016 (IJHARS, 
2017), działalność w tym zakresie prowadziło 22 435 podmiotów, tj. blisko 96% wszyst-
kich producentów ekologicznych w Polsce. Wśród nich 83,2% stanowiły gospodarstwa, 
które zajmowały się wyłącznie produkcją roślinną, natomiast gospodarstw zajmują-
cych się zarówno produkcją roślinną, jak i zwierzęcą było 16,8%. Pozostali producenci 
ekologiczni zajmowali się przetwórstwem produktów ekologicznych, wprowadzaniem 
ich na rynek, zbiorem produktów ze stanu naturalnego, produkcją wegetatywnego 
materiału rozmnożeniowego, jak również nasion do celów uprawy, pszczelarstwa bądź 
akwakultury i wodorostów morskich. 

Warto dodać, że w  2016 r. najwięcej gospodarstw ekologicznych znajdowało się 
w województwach: warmińsko-mazurskim (4159), podlaskim (3470) oraz zachodnio-
pomorskim (2679). Producenci ekologiczni z tych województw łącznie stanowili 44,1% 
ogółu producentów ekologicznych w Polsce. Należy nadmienić, iż te trzy wojewódz-
twa przodowały także pod względem liczby gospodarstw rolnych, która łącznie na ich 
obszarze wynosiła 10 152. Najmniejszą liczbę producentów ekologicznych w  Polsce 
w  2016 r. odnotowano, podobnie jak w  poprzednim roku, na terenie województwa 
opolskiego (75), gdzie również znajduje się najmniejsza liczba ekologicznych produ-
centów rolnych (68) (IJHARS, 2017).

Na rycinie 3 przedstawiony został udział poszczególnych podmiotów zajmują-
cych się przetwórstwem produktów ekologicznych w podziale na branże w 2015 oraz 
2016 r. W okresie tym największy udział w przetwórstwie ekologicznym, podobnie 
jak w  poprzednim roku, miały podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców 
i  warzyw (31,1%), innych artykułów rolno-spożywczych (30,8%) oraz produktów 
przemiału zbóż (17,2%). Jednak w porównaniu z 2015 r. udział podmiotów działa-
jących w  obszarze przetwórstwa ekologicznych owoców i  warzyw oraz tych, które 
zajmują się przetwórstwem produktów przemiału zmniejszył się odpowiednio o 1% 
oraz 3,1%. Ponadto zanotowano spadek udziału podmiotów działających w zakresie 
przetwórstwa mięsa i ryb (o 1,6%) oraz nieznaczny spadek udziału podmiotów prowa-
dzących działalność w obszarze przetwórstwa kawy i herbaty (o 0,1%). W stosunku 
do 2015 r. nastąpiło natomiast zwiększenie o 2,6% udziału podmiotów zajmujących 
się przetwórstwem innych artykułów rolno-spożywczych oraz o  1,8% podmiotów 
trudniących się przetwórstwem mleka i wyrobem serów. Ponadto nieznacznie wzrósł 
udział podmiotów działających w  obszarze przetwórstwa tłuszczów roślinnych 
i zwierzęcych (o 1,1%). 

Na rycinie 4 zaprezentowano wielkość powierzchni ekologicznych użytków rolnych 
w  latach 2004–2016. Należy nadmienić, iż od początku badanego okresu do 2013 r. 
powierzchnia ekologicznych użytków rolnych zwiększyła się odpowiednio z 82 730 ha 
do aż 669 969 ha. Począwszy od 2014 r. powierzchnia ta stopniowo maleje. W 2016 r. 
wynosiła ona 536 579 ha, co oznacza, że w porównaniu z 2013 r., w którym odnoto-
wano największą powierzchnię zajmowaną przez uprawy ekologiczne, zmniejszyła się 
o 19,9%. Spadek ten podobnie jak w przypadku liczby gospodarstw ekologicznych ma 
związek z wprowadzonymi w 2013 r. zmianami w ramach programów rolnośrodowi-
skowych.
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Ryc. 3. Udział podmiotów zajmujących się przetwórstwem produktów ekologicznych w po-
dziale na branże w 2015 i 2016 r.

Fig. 3. Shares of organic processors in division to categories in 2015 and 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: IJHARS (2017)
Source: Author’s elaboration based on: IJHARS (2017)

Jak wynika z Raportu o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015–2016 
(IJHARS, 2017), w  2016 r. największą powierzchnię ekologicznych użytków rolnych 
zajmowały rośliny na paszę 172 681,62 ha (32,2%), w dalszej kolejności znajdowały się 
łąki i pastwiska, o łącznej powierzchni 137 497,49 ha (25,6%) oraz uprawy zbóż, zajmu-
jące 101 147,80 ha (18,9%) powierzchni ekologicznych użytków rolnych. Udział tych 
trzech kategorii upraw stanowił 76,7% powierzchni ekologicznych użytków rolnych, tj. 
o 3,5% mniej w porównaniu z 2015 r. 

Należy nadmienić, iż w  2016 r. największa powierzchnia zajmowana przez 
ekologiczne użytki rolne znajdowała się w  województwach: warmińsko-mazurskim 
(108 667,22 ha) oraz zachodniopomorskim (100 570,18 ha), łącznie stanowiąc 39,0% 
powierzchni użytków ekologicznych w Polsce. Z kolei najmniejsza powierzchnia ekolo-
gicznych użytków rolnych występowała w województwach: opolskim (3216,54 ha) oraz 
śląskim (5324,79 ha). Największy udział w  strukturze gospodarstw, w  2016 r. miały 
gospodarstwa o powierzchni 10–20 ha upraw ekologicznych, stanowiąc 26,5% ogólnej 
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liczby gospodarstw ekologicznych. Najmniejszy udział miały natomiast gospodarstwa 
o powierzchni powyżej 100 ha (3,6%) (IJHARS, 2017). 

Należy podkreślić, iż warunki strukturalne, historyczne, środowiskowe i społeczne 
mogą znacznie ułatwić polskim rolnikom podejmowanie produkcji żywności meto-
dami ekologicznymi. W  porównaniu z  większością europejskich krajów, Polska jest 
państwem, w  którym zużycie chemicznych środków produkcji w  rolnictwie zawsze 
plasowało się na niższym poziomie. Sprawia to, iż ekologiczna jakość przestrzeni 
produkcyjnej w rolnictwie, a także jej różnorodność biologiczna zaliczają się do najlep-
szych w Europie (MRiRW, 2014).

Mimo że idea rolnictwa ekologicznego spotyka się z coraz większym zaintereso-
waniem także w  Polsce, wydaje się jednak, iż nadal nie są wykorzystywane w  pełni 
korzystne uwarunkowania gospodarczo-przyrodnicze występujące na terenie kraju dla 
tego typu produkcji. Niewątpliwie poprawie tej sytuacji służyć powinna sprawna reali-
zacja programów działań na rzecz rozwoju rolnictwa i żywności ekologicznej.

Wśród nich wyróżnić można „Ramowy Plan Działań dla Żywności i  Rolnictwa 
Ekologicznego w Polsce w latach 2014–2020”. Działania, które przewidziane są w ramach 
ww. planu realizują, a także wspierają zadania wyznaczone w zakresie Europejskiego 
Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich między innymi poprzez (MRiRW, 
2014):
– zwiększenie rentowności gospodarstw, 
– wspomaganie transferu wiedzy oraz innowacji w rolnictwie, 
– promowanie dobrostanu zwierząt,
– wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności,
– wspomaganie efektywnego gospodarowania zasobami oraz przechodzenia na ni-

skoemisyjną gospodarkę.

Ryc. 4. Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w Polsce w latach 2004–2016 (ha)
Fig. 4. Agricultural area under organic farming in Poland in 2004–2016 (ha)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: IJHARS (2017)
Source: Author’s elaboration based on: IJHARS (2017)
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W Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na 
lata 2014–2020 zaproponowane zostały cele, kierunki, a  także konkretne działania, 
korespondujące z  dokumentami o  strategicznym charakterze, zwłaszcza Strategią 
Rozwoju Kraju 2020 oraz Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 
i  równocześnie stanowiące ich niezbędne uzupełnienie w  odniesieniu do żywności 
i rolnictwa ekologicznego (MRiRW, 2014). 

Podsumowanie

Nadrzędną zasadą idei rozwoju zrównoważonego jest zachowanie równowagi między 
trzema systemami: ekonomicznym, społecznym oraz ekologicznym. Dlatego też 
w przypadku rolnictwa, czyli działalności bezpośrednio powiązanej z przyrodą, na bie-
 ra ona szczególnego znaczenia. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w  wymiarze 
teoretycznym, jak i  praktycznym, najpełniej realizowana jest przez system rolnic-
twa ekologicznego. Pochodzące z produkcji prowadzonej technikami ekologicznymi 
produkty rolne stanowią gwarancję bezpiecznej żywności. Równocześnie ta forma 
produkcji przyjazna jest środowisku przyrodniczemu, gdyż nie powoduje jego degra-
dacji. Należy podkreślić, iż rolnictwo ekologiczne nie tylko dostarcza wysokiej jakości 
żywność, lecz także wpływa na utrzymanie oraz zwiększenie różnorodności biolo-
gicznej, jak i  przyrodniczych walorów rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Ponadto 
rolnictwo ekologiczne z uwagi na swoją pracochłonność przyczynia się do zwiększenia 
zatrudnienia na obszarach wiejskich. Produkcja żywności metodami ekologicznymi 
to szansa na podniesienie konkurencyjności przetwórców oraz producentów rolnych. 
Należy dodać, iż przyczynia się ona do zmiany sposobu konkurowania z ilościowego 
na jakościowy. Ponadto rosnące zainteresowanie żywnością ekologiczną przyczynia 
się w dużym stopniu do zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich, jak również 
rozwoju turystyki wiejskiej.

Rolnictwo oraz żywność ekologiczna mogą być zatem rozpatrywane jako szansa dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ zaspokajają potrzeby rolni-
ków, przyrody, a także społeczeństwa. 

Rolnictwo ekologiczne dowodzi, iż postęp i nowoczesność wcale nie muszą ozna-
czać obniżenia żyzności gleby, niszczenia krajobrazu, zanieczyszczenia wód oraz 
pogarszania zdrowia ludzi i zwierząt, jak i marnotrawstwa nieodnawialnych zasobów 
przyrody.
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Możliwości rozwoju ekoturystyki w rolniczych terenach 
zdominowanych przez drobne gospodarstwa – przykład 
Wyżyny Miechowskiej

Possibilities of development of ecotourism in agricultural 
areas dominated by small farms – an example of the 
Miechow Upland

Kamila Musiał
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Systemów 
i Środowiska Produkcji

Streszczenie. Wyżyna Miechowska jest obszarem typowo rolniczym, zdominowanym 
przez drobne gospodarstwa rolne. Na jego stosunkowo niewielkim obszarze, wynoszącym 
około 960 km² znajduje się wiele terenów chronionych, w  tym: 9 rezerwatów przyrody 
i 21 obszarów specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000. Obejmują one różnorodne siedli-
ska roślinne, zarówno o  charakterze naturalnym, jak i  półnaturalnym. Głównym celem 
badań była próba określenia uwarunkowań przyrodniczych i  szans rozwoju ekoturysty-
ki w terenach typowo rolniczych i tradycyjnie mało związanych z turystyką. Drugą część 
analizy oparto na badaniach ankietowych, przeprowadzonych w 2017 r. wśród studentów 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Chronione obszary na Ziemi Miechowskiej są głów-
nie związane z półnaturalnymi ekosystemami muraw kserotermicznych z klasy Festuco- 
-Brometea. Są to rzadkie w skali kraju zbiorowiska trawiaste, które ze względu na wystę-
powanie tam interesujących gatunków roślin oraz dużą bioróżnorodność siedlisk, mogą 
być predysponowane do objęcia przez jakąś formę turystyki zielonej, w celu promowania 
wiedzy o obszarach chronionych. Ekoturystyka, która w ostatnich czasach staje się coraz 
bardziej popularna, związana jest z ideą rozwoju zrównoważonego i stanowi próbę odpo-
wiedzi na szybki i degradujący środowisko rozwój turystyki masowej. Pomimo, że nie ma 
badań precyzyjnie określających, czy faktycznie istnieje tzw. polski ekoturysta, a zatem 
jaki procent społeczeństwa mniej lub bardziej świadomie zajmuje się zieloną turystyką, 
wycinkowe badania ankietowe wskazują na zainteresowanie takim rodzajem aktywności 
w terenach typowo rolniczych.

Słowa kluczowe: obszary rolnicze, tereny cenne przyrodniczo, ekoturystyka, Wyżyna 
Miechowska
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Abstract. Miechow Upland is a typically agricultural land, dominated by small agricul-
tural holdings. In the subregion, which area is about 960 km² there are many protected 
sites, including: 9 nature reserves and 21 Special Habitat Protection Areas Natura 2000. 
They include various plant habitats, both natural and semi-natural. The main purpose of 
this paper was to determine the natural conditions and opportunities for the develop-
ment of ecotourism in typically agricultural areas and traditionally not much related to 
tourism. The second part of the analysis was based on surveys carried out in 2017, among 
students from the University of Agriculture in Kraków. Those protected sites are mainly 
associated with the semi-natural ecosystems of xerothermic grasslands, from Festuco-
Brometea class. They are considered as rare in Poland and due to occurrence of interest-
ing plant species and high biodiversity of such habitats, are predisposed to be included 
in some form ofa green tourism, in order to promote knowledge about protected areas. 
Ecotourism, which nowadays has become more and more popular, is associated with the 
idea of sustainable development and is an attempt to respond to the rapid growth of 
mass tourism, degrading the environment.Although there are no studies precisely deter-
mining whether there is actually a „Polish ecotourist”, and therefore what percentage of 
society more or less consciously deals with green tourism, fragmentary surveys indicate 
interest in this type of activity in typically agricultural areas.

Keywords: agricultural areas, valuable natural sites, ecotourism, Miechow Upland

Wstęp

Idea rozwoju zrównoważonego pojawiła się w  latach 60. poprzedniego stulecia jako 
próba poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące zagrożeń związanych z dyna-
micznym rozwojem gospodarki krajów zachodnich, wyczerpywaniem się nieodnawial-
nych zasobów przyrody oraz zanieczyszczeniem naturalnego środowiska (Płachciak, 
2011). Odpowiedzią na to było nowe spojrzenie i otwarcie w postawach społecznych 
oraz nurtach filozoficznych. Przykładem jest teza przedstawiona przez norweskiego 
filozofa Arne Naessa, autora terminu głęboka ekologia, wedle której oddalanie się 
współczesnego człowieka od natury jest jedynie pozorne, a w rzeczywistości podświa-
domie dąży on do niej poprzez kształtowanie własnej przestrzeni życiowej. U podstaw-
tej koncepcji znajduje się przekonanie, że formy życia nie tworzą piramidy z naszym 
gatunkiem na wierzchołku, a raczej krąg, w którym wszystko jest ze wszystkim powią-
zane. Nurt ten określany jako ekofilozofia dał podwaliny m.in. do rozwoju ekoturystyki, 
będącej próbą odpowiedzi na szybki i degradujący środowisko rozwój turystyki maso-
wej. Jej celem było przywrócenie człowieka środowisku naturalnemu, przypominając 
mu, że on także stanowi jego integralną część (Tyburski, 2006).

Turystyka może być zaklasyfikowana jako „eko”, wówczas gdy spełnione są nastę-
pujące warunki: podróżowanie do obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, 
minimalizowanie oddziaływania na środowisko, zwiększanie świadomości ekologicz-
nej, zapewnienie bezpośrednich korzyści finansowych na potrzeby ochrony przyrody 
oraz dla lokalnej społeczności, jak również szacunek dla lokalnej kultury. Istotne są 
zwłaszcza funkcje poznawcze, kiedy poprzez podróżowanie do stosunkowo natural-
nych i nieskażonych obszarów, bierze się za cel nie tylko podziwianie natury, lecz także 
studiowanie występujących tam gatunków roślin i zwierząt oraz przyrody nieożywio-

environment.Although
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nej. Jest to możliwe, ponieważ Polska na tle innych państw europejskich wyróżnia się 
bogatym dziedzictwem przyrodniczym. Jednym z  atutów jest w  dalszym ciągu duże 
zróżnicowanie siedlisk, a obszary prawnie chronione zajmują ponad 30% powierzchni 
kraju. Z  drugiej jednak strony, rozrost terytoriów zajętych przez aglomeracje miej-
skie sprawia, że coraz więcej osób wybiera wyjazdy turystyczne, które powiązane są 
z poznawaniem przyrody. Regionem o szczególnych walorach krajobrazowych i kultu-
rowych jest województwo małopolskie, gdzie agroturystyka jest dobrze rozwinięta 
i zorganizowana, przez co istnieje także olbrzymi potencjał dla rozwoju ekoturystyki 
(Tyran, 2005; Lenarczyk, Piriwieziencew, Włoszczowski, 2010; Kurczewski, 2011; 
Meyer, 2015; Zaręba, 2015).

Taka forma aktywnego wypoczynku wzbogaconego o  elementy poznawcze, 
określana jest często także jako: turystyka przyrodnicza, zielona, alternatywna, czy 
też odpowiedzialna (Graja-Zwolińska i  Spychała, 2013). Warunkiem jej rozwoju jest 
lokalizacja w terenach o niskim poziomie uprzemysłowienia i urbanizacji. Może być 
zatem formą agroturystyki, poszerzoną o  aspekt poznawczy, z  dbałością o  przyrodę 
i związaną z terenami o szczególnych walorach, przez co objętymi różnymi formami 
ochrony prawnej. Ekoturystykę można zaliczyć także do tzw. turystyki aktywnej, 
związanej z uprawianiem wędrówek pieszych lub rowerowych, co ma zapewnić dobrą 
kondycję i zdrowie dla jej uczestników (Błoński, 2000). Innym jej aspektem jest kontakt 
ze zwierzętami gospodarskimi, które także mogą być czynnikami stymulującym zwią-
zek z przyrodą, zwłaszcza wśród mieszkańców wielkich miast. Szczególnie atrakcyjne 
dla turystów wydają się owce, jako że wypasające się stada wpływają na wzrost malow-
niczości krajobrazu (Kuźnicka, 2004). Pomimo potrzeby promowania ekoturystyki 
na obszarze całego kraju, wyniki badań opracowanych przez Departament Strategii 
Polskiej Organizacji Turystycznej w 2015 r. ukazały, że nie znalazła się ona w grupie 
najbardziej popularnych wyjazdów w Polsce. Ponadto uczestnictwo w wyjazdach, które 
już się odbyły, było niższe od deklaracji skorzystania z nich w przyszłości. Jeśli chodzi 
o  postawę respondentów wobec ekoturystyki, większość pytanych potwierdziło, że 
pojęcie ekoturystyka jest im znane, jednak głównie dlatego że zrozumiałe są obydwa 
człony tej nazwy, a  nie idzie za tym zrozumienie idei takiego rodzaju wypoczynku 
(Ekoturystyka w Polsce, 2016).

Celem pracy była próba określenia uwarunkowań przyrodniczych i szans rozwoju 
ekoturystyki w terenach typowo rolniczych i tradycyjnie mało związanych z turystyką 
i rekreacją, jednak cennych przyrodniczo, na przykładzie Wyżyny Miechowskiej. 

Charakterystyka obszaru i uwagi metodyczne

Wyżyna Miechowska stanowi fragment Niecki Nidziańskiej i położona jest w północ-
nej części województwa małopolskiego, obejmując swoją powierzchnią około 960 km². 
Mezoregion ten cechuje się występowaniem wzniesień przekraczających w  kilku 
miejscach wysokość 400 m n.p.m. Jest to urodzajna kraina rolnicza, w dużej mierze 
pokryta przez less, na którym wykształcają się gleby brunatne. Częste i wartościowe 
rolniczo są tam także rędziny (Kondracki, 2009). Dzięki żyznym glebom, o bogactwie 
obszaru od zawsze stanowiło rolnictwo reprezentowane przez drobne gospodarstwa 
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rolne. Dominującym składnikiem krajobrazu są użytki rolne, zajmujące około 79% jej 
ogólnej powierzchni, w tym grunty rolne poprzecinane przez niewielkie płaty lasów 
(12%). Całość tworzy swoistą mozaikę pofałdowanych pól, najczęściej małej wielko-
ści, na których uprawia się zboża oraz rośliny okopowe, pomiędzy którymi na mało 
dostępnych, stromych zboczach wykształcają się ciepłolubne zbiorowiska trawiaste 
i okrajkowe. W tym typowo rolniczym regionie znajduje się także wiele obszarów obję-
tych różnymi formami ochrony, co czyni go atrakcyjnym przyrodniczo.

Na terenie samej tylko gminy Miechów funkcjonuje ponad 2,3 tys. gospodarstw 
rolnych, natomiast w obrębie powiatu miechowskiego jest ich około 8,5 tys. Średnia 
powierzchnia gospodarstwa w  powiecie wynosi około 5,6 ha i  mimo że jest ona 
niewielka, to jednak uznawana jest za największą w województwie małopolskim. Około 
35% wszystkich gospodarstw ma średnią powierzchnię od 2 do 5 ha, kolejne 35% od 5 
do 10 ha, natomiast gospodarstwa nieco większe, od 10 do 15 ha, stanowią zaledwie 
11%. Administracyjnie obszar ten obejmuje powiat miechowski, w skład którego wcho-
dzi 7 gmin, w tym miejsko-wiejska gmina Miechów oraz wiejskie: Charsznica, Gołcza, 
Kozłów, Książ Wielki, Racławice oraz Słaboszów (Strategia..., 2013). Ze względu na 
naturalne walory tego obszaru, m.in.: przyrodniczo-krajobrazowe, dobry stan środo-
wiska naturalnego oraz historię i tradycję Ziemi Miechowskiej, powinna także rozwijać 
się tam turystyka, w tym agro- i ekoturystyka.

Głównym celem opracowania było podjęcie problemu możliwości rozwoju w tym 
obszarze tzw. turystyki zielonej, a zatem formy turystyki szczególnie uwzględniającej 
poznawanie oraz poszanowanie przyrody. W analizie opierano się na istniejącej tam 
w  sposób naturalny znaczącej „bazie” przyrodniczej, w  postaci wielu terenów chro-
nionych. Drugą część analizy oparto na badaniach sondażowych, przeprowadzonych 
w 2017 r. wśród studentów. Obejmowały one grupę 52 studentów Wydziału Rolniczo- 
-Ekonomicznego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (tab. 1). Próbę losową stano-
wili studenci kierunków Rolnictwo i Ochrona środowiska, a zatem studenci kierunków 
przyrodniczych. Ankieta sondażowa miała za zadanie sprawdzić wiedzę, zainteresowa-
nie oraz wrażliwość badanych w odniesieniu do mniej praktycznych aspektów środo-
wiska naturalnego niż rolnictwo, takich jak przyroda i jej ochrona, które są niezwykle 
istotne zwłaszcza w dobie zmniejszania się bioróżnorodności. Osoby do badań wybrano 
losowo, jednak wszyscy byli studentami trzeciego roku, w tym kobiety stanowiły 73%, 
a mężczyźni 27%. Ankieta dotyczyła oceny szans i możliwości rozwoju ekoturystyki 
w terenach typowo rolniczych, wykazujących podwyższoną atrakcyjność przyrodniczą. 
Oprócz metryczki respondentów składała się ona z 2 głównych części, obejmujących 
zainteresowania w aspekcie spędzania wolnego czasu oraz ocenę szans rozwoju ekotu-
rystyki w regionach typowo rolniczych. Materiały pozyskane z ankiet zostały poddane 
analizie. W celu przedstawienia wyników wykorzystano metody opisowe, tabelaryczne 
oraz graficzne. W badaniach dominowały osoby mające stałe miejsce zamieszkania na 
terenach wiejskich (75%), które zaklasyfikowano do wariantu funkcjonalnego o prze-
wadze funkcji rolniczej (58%).
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Tabela 1. Charakterystyka respondentów, którzy wzięli udział w ankiecie
Table 1. Information about respondents who took part in the survey

Identyfikacja respondentów / Identification of respondents

Miejsce przeprowadzenia ankiety
Place of the survey

Wydział Rolniczo-  
-Ekonomiczny, Uniwersytet 

Rolniczy w Krakowie
Faculty of Agriculture and 
Economics, University of 

Agriculture in Krakow

Data wykonania ankiety / Date of the survey Maj 2017/ May 2017

Status społeczno-zawodowy respondentów
Social and professional status of respondents

Studenci 3 roku / 3rd year 
students

Liczba wykonanych ankiet / Number of surveys 52

Płeć respondentów / Gender of respondents (%) Kobieta
Woman 38 (73)

Mężczyzna
Man 14 (27)

Miejsce stałego zameldowania (liczba mieszkańców)
Place of permanent residence (number of residents)

Miejsce / Place Liczba osób
No of people %

Wieś / Country 39 75

Miasto do 50 tys. / Town to 50 thous. 7 13

Miasto 50–100 tys. / Town 50–100 thous. 2 4

Miasto 100–500 tys. / Town 100–500 thous. 2 4

Miasto > 500 tys. / City > 500 thous. 2 4

Klasyfikacja miejsca stałego zamieszkania do typu funkcjonalnego
Classification of a permanent place of residence for a functional type

Typ funkcjonalny / Functional type Liczba osób
No of people %

Miasto – przemysł, usługi / City – industry, service 7 13

Miasto – funkcja kulturowa / City –cultural function 6 12

Obszary wiejskie – rolnictwo
Rural areas – agriculture 30 58

Obszary wiejskie – turystyka / Rural areas – tourism 0 0

Obszary wiejskie – mieszany / Rural areas – mixed 9 17

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Source: Author’s study based on surveys
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Charakterystyka obszaru pod względem uwarunkowań 
przyrodniczych

Na Wyżynie Miechowskiej znajduje się wiele obszarów objętych różnymi formami 
ochrony przyrody. Cechują się one znaczącymi wartościami naturalnymi i  są na 
ogół wrażliwe na przekształcenia lub nimi zagrożone (Musiał, 2017). W granicach 
mezoregionu, na terenie gminy Gołcza mieści się część Dłubniańskiego Parku 
Krajobrazowego, skupionego wzdłuż Rzeki Dłubni (tab. 2). Park ten utworzono 
dla zachowania cennych zasobów: przyrodniczych, geologicznych, historycznych, 
kulturowych i  krajobrazowych obszarów dolinowych tej rzeki (http://krakow.rdos.
gov.pl/formy-ochrony-przyrody). Inną formą ochrony przyrody jest rozległy Obszar 
Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, zajmujący powierzchnię 57078 ha. 
Rozciąga się on na terenie 6 gmin: Charsznica, Kozłów, Książ Wielki, Racławice, 
Słaboszów oraz na części gminy Miechów i w jego obrębie znajdują się liczne obszary 
Natura 2000 oraz rezerwaty przyrody. Celem jego istnienia jest ochrona szaty roślin-
nej, która należy do najbardziej interesującej na terenie całej Niecki Nidziańskiej. 
Bogactwo i  duży walor przyrodniczy podkreśla występowanie około 60 gatunków 
roślin prawnie chronionych.

Na obszarze Wyżyny Miechowskiej rozmieszczonych jest łącznie 21 obszarów 
Natura 2000 oraz 9 rezerwatów przyrody, w  dużej mierze znajdujących się w  obrę-
bie obszaru chronionego krajobrazu. Obejmują one różnorodne siedliska roślinne, 
zarówno o  charakterze naturalnym, jak i  półnaturalnym. Na to bogactwo terenów 
chronionych składają się m.in. lasy, zwłaszcza grądy, czyli lasy grabowo-lipowe, 
fitosocjologicznie ujmowane jako zespół Tilio-Carpinetum oraz świetliste dąbrowy 
(Potentillo albae-Quercetum), należące do klasy Querco-Fagetea (Matuszkiewicz, 2002).
Najpiękniejsze ich fragmenty chronione są w  rezerwatach: Kwiatówka, Kępie na 
Wyżynie Miechowskiej oraz Lipny Dół. Zbiorowiska te, z  uwagi na dużą zmienność 
siedlisk spowodowaną bogatą rzeźbą terenu, są bardzo różnorodne pod względem 
florystycznym. Występuje w  nich wiele gatunków rzadkich i  chronionych, m.in.: 
zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris L.), lilia złotogłów (Lilium martagon L.), 
wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum L.), róża francuska (Rosa gallica L.), tojad 
mołdawski (Aconitum moldavicum HACQ), dzwonecznik wonny (Adenophora liliifo-
lia L.), pluskwica europejska (Cimicifuga europaea SCHIPCZ), orlik pospolity (Aquilegia 
vulgaris L.), ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum BERNH.), miodunka miękkowłosa 
(Pulmonaria mollis WULFEN EX A. KERN.), gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis L.) oraz 
kopytnik pospolity (Asarum europaeum L.) (http://www.miechow.pl/page/_Obszar_
Chronionego_Krajobrazu; Mirek i in., 2002).

Charakterystycznym elementem krajobrazu Wyżyny Miechowskiej są obok licz-
nych wzniesień także długie wąwozy, cechujące się często bardzo stromymi brze-
gami. Na takich zboczach, jak również na bezleśnych pagórkach występują mura-
wowe zbiorowiska stepowe i kseromorficzne z klasy Festuco-Brometea. Stanowią one 
najcenniejsze siedliska dla obszarów Natura 2000 Wyżyny Miechowskiej oraz uznaje 
się je za jedne z najbogatszych florystycznie zbiorowisk w Polsce. Roślinność z nimi 
związana przywędrowała tam z cieplejszych rejonów Europy, zwłaszcza z południo-
wego-wschodu. Miało to miejsce po ostatnim zlodowaceniu, a zatem około 10 tys. 

http://krakow.rdos.gov.pl/formy
http://krakow.rdos.gov.pl/formy
m.in
m.in
http://www.miechow.pl/page/_Obszar_Chronionego_Krajobrazu
http://www.miechow.pl/page/_Obszar_Chronionego_Krajobrazu
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Tabela 2. Formy ochrony przyrody na Wyżynie Miechowskiej
Table 2. Forms of nature conservation in the Miechow Upland

Nazwa / Name Powierzchnia 
Area (ha)

Gmina
Commune

Opis terenu i siedliska roślinne
Description of the area and plant 

habitats

I. Dłubniański Park 
Krajobrazowy
Dłubnia Landscape 
Park

10 959 Gołcza

Ochrona cennych zasobów 
przyrodniczych wzdłuż Rzeki 
Dłubni
Protection of valuable natural 
resources along the Dłubnia River

II. Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu Wyżyny 
Miechowskiej
Wyżyna 
Miechowska Nature 
Park

57 078

Charsznica, 
Kozłów, 
Książ 
Wielki, 
Miechów, 
Racławice, 
Słaboszów

Teren z licznymi wzgórzami, 
najwyższe wzniesienie 
Biała Góra (415 m n.p.m.). 
Zbiorowiska grądowe i świetlistej 
dąbrowy, zbiorowiska stepowe 
i kseromorficzne (w jego obrębie 
poniższe obszary Natura 2000 
i rezerwaty przyrody)
Area with numerous hills, the 
highest Biała Góra (415 ma.s.l.). 
Forest, steppe and xerothermic 
communities (within it the 
following Natura 2000 sites and 
nature reserves)

III. Obszary Natura 2000 / Natura 2000 sites

Wały 9,3 Racławice

Strome zbocza z rędzinami, 
strome miedze i odłogowane pola, 
stare wyrobiska kamieniołomów. 
Zbiorowiska muraw 
kserotermicznych z klasy Festuco- 
-Brometea
Steep slopes with leptosols, steep 
field balks and untilled land, old 
excavation of quarries. Plant 
communieties of xerothermic 
grasslands from Festuco-Brometea

Sterczów Ścianka 11,0 Racławice
Dąbie 4,0 Racławice
Opalonki 2,4 Racławice
Kalina-Lisiniec 5,7 Racławice
Cybowa Góra 18,2 Słaboszów
Grzymałów 15,2 Słaboszów
Giebułtów 6,4 Książ Wielki
Kalina Mała 25,6 Miechów
Kaczmarowe Doły 12,6 Miechów
Sławice Duchowne 4,4 Miechów
Komorów 4,9 Miechów
Widnica 7,9 Miechów
Pstroszyce 19,4 Miechów
Chodów-Falniów 7,3 Charsznica
Uniejów Parcele 3,7 Charsznica
Poradów 11,3 Miechów
Biała Góra 12,9 Kozłów
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lat temu, kiedy nie było jeszcze zwartej pokrywy leśnej, a przy znacznym ociepleniu 
się klimatu roślinność taka miała dobre warunki do rozwoju (Roślinność kseroter-
miczna..., 2012). Charakteryzują one ciepłolubne, kalcyfilne zbiorowiska trawiaste, 
uważane obecnie za rzadkie dla obszaru Polski, w obrębie których występuje wiele 
zagrożonych gatunków roślin, m.in.: aster gawędka (Aster amellus L.), dwulistnik 
muszy (Ophrys insectifera L.), czosnek kulisty (Allium rotundum L.), miłek wiosenny 
(Adonis vernalis L.), len włochaty (Linum hirsutum L.), len złocisty (L. flavum L.). 
Z  kolei na obrzeżach muraw kserotermicznych i  lasów, a  także na miedzach pól 
rozwijają się wielogatunkowe zarośla leszczynowe i tarninowe, z zespołu Peucedano-
Coryletum (klasa Querco-Fagetea).

Nazwa / Name Powierzchnia 
Area (ha)

Gmina
Commune

Opis terenu i siedliska roślinne
Description of the area and plant 

habitats

Kępie na Wyżynie 
Miech. 54,2 Kozłów Zbiorowiska leśne z klasy Querco- 

-Fagetea
Forest communities from Querco- 
-Fagetea classKwiatkówka Książ 

Wielki

Dolina Górnej 
Mierzawy 912,4 Kozłów

Zbiorowiska łąk zmienno- 
-wilgotnych i świeżych z klasy 
Molinio-Arrhenatheretea
Meadow communities from 
Molinio-Arrhenatheretea class

IV. Rezerwaty przyrody / Nature reserves

Sterczów-Scianka 3,04 Racławice

Rezerwaty stepowe i florystyczne
Steppe and flora nature reserves

Dąbie 2,61 Racławice

Opalonki 2,23 Racławice

Biała Góra 11,25 Kozłów

Wały 5,81 Racławice

Kępie 40,51 Kozłów
Rezerwaty leśne – wielogatunkowe 
lasy liściaste
Forest nature reserves -multi- 
-species deciduous forests

Kwiatkówka 11,25 Książ Wielki

Lipny Dół 20,23 Książ Wielki

Złota Góra 4,40 Miechów

Źródło: http://krakow.rdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody, Mapa Przyrodniczo-Krajobrazo-
wa (2015)

Source: http://krakow.rdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody, Mapa Przyrodniczo-Krajobrazo-
wa (2015)

Tabela 2. cd. / Table 2. cont.

m.in
http://krakow.rdos.gov.pl/formy
http://krakow.rdos.gov.pl/formy
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Obecnie tereny porastane przez roślinność ciepłolubną kurczą się w  szybkim 
tempie wskutek zaniechania nieopłacalnych form gospodarowania w trudno dostęp-
nych wąwozach, na stokach i skarpach. Podstawowym zagrożeniem jest zaniechanie 
gospodarki pasterskiej, głównie hodowli owiec, która była bardzo powszechna w grani-
cach dawnego zaboru rosyjskiego jeszcze w XIX w. W tak ekstremalnych siedliskach, 
charakteryzujących się bazą pokarmową o  niskiej jakości, najlepiej sprawdzają się 
pierwotne, stare rasy zwierząt hodowlanych, takie jak owce i kozy (Barańska, 2014).
Obecnie na obszarach zajętych przez zbiorowiska murawowe, ale także przez ciepło-
lubne zarośla, na których wyznaczono specjalne obszary ochrony siedlisk, prowa-
dzony jest wypas rodzimej rasy, jaką jest owca olkuska (Musiał i in., 2017). Nazwy tych 
obszarów często nawiązują do miejscowości, w których są zlokalizowane. Są to m.in.: 
Kalina Mała, Chodów-Falniów, Biała Góra, Komorów, Poradów, Widnica, Pstroszyce 
czy Sławice Duchowne, jak również rezerwaty przyrody, m.in.: Wały, Dąbie i Opalonki. 
Objęcie ochroną takich półnaturalnych ekosystemów stanowi konieczność, ze względu 
na ustawicznie zachodzące w nich procesy sukcesji. Obok braku wypasu, największym 
zagrożeniem dla takich zbiorowisk, które rozmieszczone są poza obszarami chro-
nionymi jest także systematyczne zalesianie gruntów przez właścicieli, a  także ich 
zaśmiecanie szczególnie w pobliżu wyrobisk kamienia wapiennego.

W północnej części tego mezoregionu, w  pobliżu umownej granicy z  Garbem 
Wodzisławskim mieści się inny obszar Natura 2000 – Dolina Górnej Mierzawy, który 
obejmuje różnego typu zbiorowiska łąkowe. Równoleżnikowy układ Mierzawy, będą-
cej dopływem Nidy, sprawia, że jest ona naturalną granicą pomiędzy tymi dwiema 
jednostkami fizjograficznymi. Rzeka ta w  części swego przebiegu została uregulo-
wana, stanowiąc obecnie wąski i  prosty kanał. Jednak na niektórych jej odcinkach 
pozostały naturalne fragmenty tworzące malownicze meandry, bogate w  roślinność 
wodną i  bagienną (Musiał, 2011). Ochronie podlegają tam m.in. zmienno-wilgotne 
łąki trzęślicowe oraz łąki świeże z klasy Molinio-Arrhenatheretea, w których występują 
gatunki roślin objętych ochroną gatunkową lub zagrożone. Są to m.in.: goździk pyszny 
(Dianthus superbus L.), groszek błotny (Lathyrus palustris L.) oraz kukułka krwista 
(Dactylorhiza incarnata L.).

Turystyka przyrodnicza na obszarach chronionych na 
przykładzie Wyżyny Miechowskiej

Powiat Miechowski jest zróżnicowany topograficznie, krajobraz jest tutaj znacznie 
pofalowany, a  wysokości względne dochodzą do kilkudziesięciu metrów, co wpływa 
na jego urozmaicenie. Jest to istotne, ponieważ rzeźba terenu determinuje w jakimś 
stopniu atrakcyjność danego regionu, a tereny płaskie są na ogół uważane za mniej 
atrakcyjne niż pagórkowate. Niezaprzeczalnym atutem Ziemi Miechowskiej jest także 
jej bogata i nieskażona przemysłem przyroda. Pomimo niezbyt dużej ogólnej lesisto-
ści terenu, występują tam rozległe kompleksy leśne, rozproszone pomiędzy polami 
uprawnymi, które to z kolei poprzecinane są przez zbiorowiska: murawowe, zaroślowe, 
łąkowe oraz roślinność wodną i  bagienną. W  całości daje to obraz mozaikowatego 
układu siedlisk, który wpływa na urozmaicenie krajobrazu. Całość stanowi utrwalony 

m.in
m.in
m.in
m.in
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od wieków krajobraz kulturowy wsi miechowskiej, atrakcyjny w  dużej mierze także 
dzięki utrzymaniu tradycyjnego rolnictwa, na które składają się drobne gospodarstwa 
(Plit, 2016). Ponadto region słynie z historii i tradycji narodowowyzwoleńczych, wobec 
czego na piękno przyrody nakłada się dodatkowo aspekt kulturowy.

Przy założeniach, że ekoturystyka opiera się na trzech filarach: zasobach przy-
rodniczych, kulturze oraz lokalnej społeczności, na Miechowszczyźnie można stwo-
rzyć ofertę pozwalającą chronić dwa pierwsze elementy i  równocześnie polepszać 
warunki życia mieszkańców regionu (Priwieziencew, 2015). Podróże realizowane 
w  środowisku przyrodniczym, z  naciskiem na ich aspekt poznawczy, umożliwia 
istnienie znacznej liczby terenów chronionych. Wraz ze zdrowym klimatem spra-
wia to, że są tam sprzyjające warunki do uprawiana czynnego wypoczynku, co jest 
zgodne z założeniami ekoturystyki. Z punktu widzenia rozwoju tzw. zielonej tury-
styki, na Ziemi Miechowskiej najważniejsze wydają się rozsiane po całym jej terenie 
obszary Natura 2000. Najciekawsze z nich obejmują zbiorowiska murawowe, które 
pełnię rozwoju osiągają w  czerwcu i  lipcu, przez co najlepiej odwiedzać je późną 
wiosną i latem. Wówczas można podziwiać niezwykle kolorowe kobierce roślinności, 
która zawędrowała na obszar obecnej Polski z innych obszarów Europy i przez to tak 
interesującej. Takie urokliwe miejsca można po kolei odkrywać, np. na rowerze lub 
pieszo, z mapą w ręku.

Poszczególne obszary Natura 2000 nie zajmują zbyt dużej powierzchni, najczęściej 
obejmują tereny o areale od kilku do kilkunastu hektarów (tab. 2). Niewielkie rozmiary 
mają tą zaletę, że nie sposób się tam zgubić, jednak niektóre z nich mogą być trudne 
do odnalezienia, zwłaszcza przez osoby odwiedzające region po raz pierwszy. Ostatnio 
jednak sytuacja ta dynamicznie się zmienia, dzięki umieszczaniu przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska w  Krakowie w  ich sąsiedztwie tablic informacyjnych, 
które pozwalają już z daleka dostrzec dany obszar. Ułatwia to znacznie dostęp nawet 
do miejsc oddalonych od głównych dróg i położonych pośród pól uprawnych, takich 
jak m.in.: Chodów-Falniów, Kaczmarowe Doły czy Kalina Mała (Mapa Przyrodniczo- 
-Krajobrazowa, 2015; Przewodnik Przyrodniczo-Turystyczny – Wyżyna Miechowska, 
2017). Problemem jest jednak nadal to, że część terenów znajduje się na gruntach 
prywatnych, ponadto są to obszary o znacznym nachyleniu terenu i trudno dostępne. 
Rozwiązaniem mogłoby być zwiedzanie poprzez przemieszczanie się po utwardzonych 
i polnych drogach gminnych, wiodących wokół poszczególnych rezerwatów przyrody 
czy obszarów specjalnej ochrony siedlisk. W  wielu przypadkach z  tych dróg są one 
dobrze widoczne, prezentując wszystkie swe walory. 

Największe zagęszczenie takich terenów chronionych stwierdzono w  obrę-
bie gminy Racławice, która jest znana także z  ważnych wydarzeń historycznych. 
Ponadto dostępność do niej zwiększa bliskość Miechowa, który położony jest obok 
trasy krajowej nr 7. W obrębie gminy istnieje 5 obszarów Natura 2000 oraz 4 rezer-
waty przyrody. Ciekawy wydaje się np. szlak rozpoczynający się w  Janowiczkach 
pod Racławicami, gdzie znajduje się m.in. kopiec Kościuszki, upamiętniający 
bohatera Bitwy pod Racławicami (Przewodnik Przyrodniczo-Turystyczny – Wyżyna 
Miechowska, 2017). Po takim historyczno-kulturalnym wstępie warto zacząć odkry-
wać rozmieszczone w  pobliżu tereny chronione. Na północ od Racławic znajduje 
się rezerwat florystyczny Wały, gdzie istnieje duża populacja niezwykle rzadkiego 

m.in
m.in
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w Polsce dziewięćsiła popłocholistnego (Carlina onopordifolia BESSER) oraz znajdują 
się stanowiska lnu włochatego i złotego, miłka wiosennego i wielu innych rzadkich 
gatunków. Następnie można przemieścić się dalej na północny-zachód, gdzie mieści 
się ciekawy obszar Natura 2000 Kalina-Lisiniec, w  którym można spotkać różne 
gatunki storczyków.

Ze względu na dużą różnorodność przedstawicieli tej rodziny botanicznej, 
obszar Wyżyny Miechowskiej często określany jest także jako „kraina storczyków”. 
Odwiedzający muszą mieć jednak świadomość, że gatunki storczyków, jak i inne rośliny 
występujące na murawach kserotermicznych, podobnie jak te rosnące w świetlistych 
dąbrowach i na łąkach, często stanowią gatunki rzadkie i zagrożone, a zatem nie wolno 
ich zrywać. Pomimo tego wielu przedstawicieli gatunków o wyjątkowo atrakcyjnych 
kwiatach, często nadal pada ofiarą wykopywania w celu przesadzenia do przydomo-
wych ogródków. Działania takie na Wyżynie Miechowskiej znacznie zmniejszyły np. 
populację obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus L.), storczyka purpurowego 
(Orchis purpurea HUDS.), storczyka kukawki (Orchis militaris L.) oraz gółki długoostro-
gowej (Gymnadenia conopsea L.). Wedle założeń zielonej turystyki, najistotniejsze jest 
poszanowanie przyrody oraz aspekt poznawczy. Zatem zwiedzający nie niszczą roślin, 
ale poprzez ich obserwację powiększają swoją wiedzę przyrodniczą, np. korzystając 
z dostępnych atlasów flory Polski. Odnosi się to także do zwierząt, których nie wolno 
płoszyć oraz należy dołożyć wszelkich starań, aby pozostawić dany obszar takim, jakim 
się go zastało.

Uprawianie tak pojętej zielonej turystyki daje także pewne szanse na promocję 
regionu, a  zatem i  tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost dochodu rolników. 
Pozwala to również na polepszenie stanu środowiska, zapewniając poprawę kondy-
cji zdrowotnej mieszkańców, produkcję wysokiej jakości żywności, a  także wzrost 
wartości terenów objętych ochroną i uznanych za cenne przyrodniczo w świadomości 
społecznej, co pociąga za sobą także wzrost wartości gruntów (Bąba, 2005; Sznajder, 
Przezbórska, Scrimgeour, 2009). Do najczęściej dostrzeganych pozytywnych aspektów 
wynikających z  rozwoju turystyki przyrodniczej zalicza się także: edukację ekolo-
giczną, np. w postaci wycieczek w celach poznawczych organizowanych przez szkoły, 
co także przyczynia się do promocji obszarów przyrodniczych (Kożuchowska, 2000; 
Graja-Zwolińska i Spychała, 2013).

Analiza świadomości odnośnie ochrony przyrody 
i możliwość rozwoju ekoturystyki w ocenie respondentów

Pewnym aspektem prowadzonych analiz była ocena świadomości ekologicznej 
respondentów, w tym badanie zainteresowań pozazawodowych w aspekcie spędzania 
wolnego czasu. W tej części ankiety respondenci mogli wskazać jedną z przedstawio-
nych im do wyboru odpowiedzi. Na pytanie, jak ważną kwestią jest ochrona przyrody, 
78% zapytanych odpowiedziało, że ważną, 12% wskazało na jej bardzo ważną rolę, 
natomiast co dziesiąty zapytany uznał ją za mało istotną (ryc. 1). Korzystając z różnych 
form rekreacji i  turystyki, środowisko przyrodnicze powinno być traktowane jako 
ważny argument przy wyborze miejsca do wypoczynku. Zapytano zatem o to, czy stan 
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i  kondycja środowiska naturalnego w danym regionie mają znaczenie przy wyborze 
destynacji weekendowych lub wakacyjnych. Respondenci spośród zaprezentowanego 
zestawu odpowiedzi najczęściej wskazywali, że jest to dla nich ważne (64%), zaś 33% 
zapytanych podkreśliło, że nawet bardzo ważne. Jedynie 3% uznało, że kondycja środo-
wiska, w którym spędzają czas wolny nie ma dla nich znaczenia (ryc. 2). Wskazuje to, 
że jakość zastanej przyrody, reprezentowana przez różne aspekty środowiska natural-
nego stanowi dla ankietowanych ważną kwestię przy wyborze miejsca do wypoczynku. 
Mniej pozytywnie wypadły odpowiedzi związane ze znajomością atutów środowiska 
przyrodniczego w okolicy miejsca zamieszkania, na podstawie znajomości gatunków 
roślin, zwierząt i zasobów przyrody nieożywionej. Większość zapytanych (54%)okre-
śliło swoją wiedzę przyrodniczą jako dobrą, ale aż 40% stwierdziło, że jest ona słaba, 
a tylko 6%, że bardzo dobra (ryc. 3). Ze względu na to, że respondenci byli studentami 
uczelni przyrodniczej, oceny te powinny być wyższe.

Kolejnym obszernym problemem poruszonym w  kwestionariuszu ankiety było 
określenie przez respondentów, czym są ekoturystyka oraz możliwości jej rozwoju 
w  regionach typowo rolniczych, a  także czynniki hamujące taki proces. Na pytanie, 
z czym kojarzy się ekoturystyka, 33% respondentów odpowiedziało, że z podróżowa-
niem z poszanowaniem przyrody, co czwarty zapytany wskazał na promowanie pozy-
tywnych postaw. 23% uznało że turystyka zielona oznacza po prostu bliski kontakt 
z naturą, natomiast 6% zapytanych podkreśliło kwestię nakłaniania do zmiany nega-
tywnych postaw względem zachowania bioróżnorodności, a  13% wybrało wszystkie 
powyższe odpowiedzi (tab. 3). Odpowiedzi te są w zasadzie zgodne z ogólnymi założe-
niami ekoturystyki, dla której szczególnie istotne jest uwzględnienie wymogów posza-
nowania i ochrony przyrody.

Ryc. 1. Opinie respondentów odnośnie ochrony przyrody
Fig. 1. Respondents’ opinions regarding the nature conservation

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Source: Author’s study based on surveys
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Ryc. 2. Ocena znaczenia środowiska przyrodniczego przy wyborze miejsca do wypoczynku
Fig. 2. Importance of the environment when choosing a place to relax

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
Source: Author’s study based on surveys.

Ryc. 3. Znajomość przyrody ożywionej w okolicy miejsca zamieszkania
Fig. 3. Knowledge about the nature around the place of residence

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Source: Author’s study based on surveys

Ważną kwestią wydają się również możliwości przekształcenia turystyki kon wen-
cjonalnej w  „eko”, oraz sposoby i  drogi, jakimi ten proces powinien przebiegać. 
Zdaniem 40% respondentów może być to realizowane poprzez zwiększoną świadomość 
społeczną, a 27% zapytanych wskazało na zminimalizowanie wpływu na środowisko. 
Kolejne 16% za istotne wskazało wzrost finansowania dla potrzeb ochrony przyrody, 
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Tabela 3. Możliwości rozwoju i czynniki hamujące dla ekoturystyki
Table 3. Possibilitiesof development and factors that may inhibit expansion of ecoto-

urism

Ekoturystyka / Ecotourism

Liczba osób / No of people %

1. Z czym kojarzy się termin ekoturystyka
What is term ecotourism associated with (2 odp./ 2 answers)

Podróżowanie z poszanowaniem przyrody / Traveling with respect for 
nature 29 33

Promowanie odpowiedzialnych postaw / Promoting responsible attitudes 22 25

Nakłanianie do zmiany postaw o negatywnym wpływie na 
bioróżnorodność / Urging to change attitudes with a negative impact 
on biodiversity

5 6

Bliski kontakt z przyrodą / Close contact with nature 20 23

Wszystkie powyższe odpowiedzi / All of the above answers 12 13

2. Możliwości przekształcenia turystyki konwencjonalnej w „eko”
Possibilities of transforming conventional tourism into „eco” (2 odp. / 2 answers)

Minimalizowanie wpływu na środowisko / Min. impact on the 
environment 26 27

Zwiększona świadomość społeczna / Increased social awareness 38 40

Wzrost finansowania ochrony przyrody / Increase of funds for nature 
conservation 15 16

Wzrost finansowania lokalnych społeczeństw / Increase of funds for 
locals 12 13

Wszystkie powyższe odpowiedzi / All of the above answers 4 4

3. Czynniki hamujące rozwój ekoturystyki / Factors inhibiting development of 
ecotourism (2 odp. / 2 answers)

Mała atrakcyjność przyrodnicza / Low natural attractiveness 33 32

Konkurencja – tereny typowo turystyczne / Competition – typical 
tourist areas 24 23,5

Zbyt biedna lokalna społeczność / Local community is too poor 8 8

Słabe zaplecze turystyczne / Poor tourist facilities 24 23,5

Brak popytu na ekoturystykę / No demand for ecotourism 10 10

Wszystkie powyższe odpowiedzi / All of the above answers 3 3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Source: Author’s study based on surveys
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natomiast 13% dla lokalnych społeczeństw. Ponadto 4% zapytanych uważało, że 
w celu wdrażania tzw. zielonej turystyki, konieczne jest spełnienie wszystkich powyż-
szych warunków (tab. 3). Natomiast za najważniejsze czynniki hamujące rozwój tury-
styki zielonej, 32% uznało małą atrakcyjność przyrodniczą regionu, a 23,5% wskazało 
zarówno na konkurencję ze strony terenów typowo turystycznych, jak i  na słabe 
zaplecze turystyczne. Co dziesiąty respondent podkreślił brak popytu na taką formę 
turystyki, a zatem brak zainteresowania takim sposobem spędzania wolnego czasu, 
a 8% wskazało na zbyt biedną społeczność lokalną. Wreszcie 3% respondentów okre-
śliło, że czynnikami hamującymi mogą być wszystkie powyższe elementy.

Kolejne pytanie dotyczyło opinii respondentów odnośnie znaczenia kontaktu 
z przyrodą. W tej części ankiety respondenci mogli wskazać dwie z przedstawionych im 
do wyboru odpowiedzi. 42% zapytanych wskazało, że kontakt z naturą przyczynia się 
do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, 29% uznało, że daje im to poczucie 
szczęścia, dla 16% respondentów kontakt z przyrodą jest ważny ze względu na aspekt 
edukacyjno-poznawczy, 6% wskazało na nowe doświadczenie, 4% na pasję lub hobby. 
Ponadto 3% zapytanych uznało, że odnośnie tego, co daje nam kontakt z przyrodą, 
istotne są wszystkie powyższe argumenty (ryc. 4).

Ryc. 4. Opinie respondentów odnośnie znaczenia kontaktu z przyrodą
Fig. 4. Respondents’ opinions regarding the importance of contact with nature

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Source: Author’s study based on surveys

W ramach poruszanego problemu dotyczącego możliwości rozwoju ekoturystyki 
w  regionach typowo rolniczych, znalazło się także określenie przez responden-
tów pozytywnych następstw rozwoju tego zjawiska w  obszarach wiejskich (tab. 4). 
Najwięcej zapytanych (36%) wskazało na możliwość pozyskania dodatkowych źródeł 
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Tabela 4. Ocena szans rozwoju ekoturystyki w obszarach rolniczych
Table 4. Assessment of development opportunities for ecotourism in agricultural areas

Ekoturystyka w terenach rolniczych / Ecotourism in agricultural areas

Liczba osób / No of people %

1. Pozytywne następstwa rozwoju ekoturystyki dla rolników i lokalnych 
społeczeństw / Positive consequences of ecotourism development for farmers and 
local communities (2 odp. / 2 answers)

Dodatkowe źródła przychodu / Additional sources of income 35 36

Zmiana profilu gospodarstwa – żywność ekologiczna / Change in 
farm’s profile – organic food 14 14

Podtrzymanie produkcji zwierzęcej / Sustaining of livestock 
production 2 2

Nawiązywanie nowych znajomości / Making new friends 7 7

Dbałość o wygląd okolicy / Taking care of the surroundings 32 34

Wszystkie powyższe odpowiedzi / All of the above answers 7 7

2. Plany wyjazdu w celach ekoturystycznych do obszaru typowo rolniczego
Plans for an outing in ecotouristic purposes to the typically agricultural area

Tak, zdecydowanie pojadę / Yes, I will definitely go 24 46

Być może / Possibly 23 44

Nie jestem zainteresowany / I am not interested 5 10

3. Szanse rozwoju ekoturystyki w rolniczych terenach, gdzie występują chronione 
obszary obejmujące murawy kserotermiczne / Opportunities for ecotourism 
development in agricultural areas with protected areas including xerothermic 
grasslands

Bardzo duże / Very big 3 6

Duże / Big 23 44

Niewielkie / Slight 24 46

Żadne / None 2 4

4. Region w Polsce płd. najbardziej predysponowany do rozwoju ekoturystyki
The most predisposedregion in southern Poland to the development of 
ecotourism

Beskidy (różne pasma) / Beskids (different mountain ranges) 10 20

Jura Krakowsko-Częstochowska 35 67

Wyżyna Miechowska 7 13

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Source: Author’s study based on surveys
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dochodu dla rodzinnego budżetu. Kolejne 34% respondentów podkreśliło znacze-
nie dbałości o wygląd okolicy, które jest istotne, jeżeli chce się rozwijać działalność 
usługową polegającą na przyjmowaniu turystów, co jednocześnie stanowi pozytywny 
aspekt w  ujęciu społeczno-przyrodniczym. Dalsze 14% respondentów wskazało na 
zmianę profilu gospodarstwa, z  nastawieniem na produkcję żywności ekologicznej 
wysokiej jakości. Jest to związane prawdopodobnie ze wzrostem zainteresowania 
w  ostatnich latach różnymi produktami regionalnymi, takimi jak sery i  wędliny. 
Pomimo tego jedynie dla 2% zapytanych istotne okazało się podtrzymanie produkcji 
zwierzęcej w takich regionach.

O możliwościach rozwoju zielonej turystyki, świadczyć może także chęć odbycia 
podróży o charakterze ecofriendly, do terenów wiejskich, o specyfice typowo rolniczej. 
Na pytanie o plany wyjazdu w celach ekoturystycznych do obszaru typowo rolniczego, 
46% respondentów odpowiedziało, że zdecydowanie wybiorą się w  takie miejsce 
w celach poznawczych, dbając przy tym o zastane zasoby przyrody ożywionej i nieoży-
wionej, 44% wskazało że być może się wybiorą, natomiast 10% nie było zainteresowa-
nych taką formą spędzania wolnego czasu. 

Ciekawą część stanowiło również zagadnienie dotyczące szans dla rozwoju tury-
styki odpowiedzialnej w  regionach zdominowanych przez rolnictwo, ale bogatych 
także w  różnego typu tereny chronione, np. obejmujące murawy kserotermiczne. 
Jedynie 6% respondentów oceniło te szanse na bardzo duże, 44% na duże, 46% na 
niewielkie, natomiast 4% zapytanych stwierdziło, że nie zainteresowałyby ich takie 
obszary (tab. 4). Wreszcie ankietę zamykało pytanie o region w południowej Polsce, 
który posiada cechy najbardziej predysponujące go do rozwoju ekoturystyki. Większość 
zapytanych (67%) wskazało na Jurę Krakowsko-Częstochowska, 20% na różne pasma 
Beskidów, natomiast jedynie 13% na Wyżynę Miechowską. Taka niska ocena tego 
ostatniego regionu wynika jednak nie tyle z braku w nim atrakcji przyrodniczych, ile 
po prostu z tego, że jest on stosunkowo słabo rozpoznany jako miejsce predystyno-
wane do aktywnego wypoczynku.

Wnioski

Pomimo że nie ma badań precyzyjnie określających czy faktycznie istnieje tzw. polski 
ekoturysta, a zatem jaki procent społeczeństwa mniej lub bardziej świadomie zajmuje 
się ekoturystyką, wycinkowe badania ankietowe wskazują na zainteresowanie takim 
rodzajem aktywności. Wpływ na to ma niewątpliwie postępująca industrializacja 
i będąca jej wynikiem wzrastająca potrzeba kontaktu z naturą. Przebywanie na terenach 
wiejskich daje możliwość wypoczynku i regeneracji, jest także szansą na aktywizację 
gospodarczą niektórych obszarów wiejskich. Korzystne warunki do rozwoju ekotu-
rystyki mogą być zapewnione w rejonach o małym udziale zatrudnienia w zawodach 
pozarolniczych i słabych rolniczo, a zatem na obszarach, gdzie dominują małe i śred-
nie gospodarstwa o  ograniczonej intensywności produkcji rolnej, jednocześnie przy 
podwyższonych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Dzięki temu takie drobne 
gospodarstwa, mimo że często tracą istotne dla nich funkcje ekonomiczne, mogą pełnić 
nowe role, np. ekologiczne, poprzez zapobieganie dezagraryzacji danego subregionu.
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Przeprowadzone badania ankietowe wskazują, że młodzi ludzie (studenci), doce-
niają wartości ochrony przyrody oraz znaczenie i  jakość środowiska przy wyborze 
miejsca do wypoczynku. Opinie respondentów na temat znaczenia kontaktu z przy-
rodą wskazują, że umożliwia ona dostęp do aktywnego trybu życia oraz daje poczucie 
szczęścia. Niestety znajomość przyrody ożywionej w  okolicy miejsca zamieszkania 
nie jest wśród zapytanych wystarczająca, co może się w  praktyce przekładać na 
rzeczywistą chęć odbywania podróży czy też wycieczek o charakterze typowo przy-
rodniczym. Najważniejszą barierą dla ankietowanych odnośnie rozwoju ekoturystyki 
była mała atrakcyjność przyrodnicza oraz konkurencja ze strony terenów typowo 
turystycznych i  brak zaplecza turystycznego. Za pozytywne następstwa rozwoju 
ekoturystyki uznano natomiast możliwość zdobycia dodatkowego dochodu przez 
lokalną społeczność. Respondenci upatrują także szanse na zmianę profilu gospo-
darstwa i przez to poprawę estetyki i dbałości o otoczenie wsi. Wizerunek turystyki 
przyrodniczej w  terenach rolniczych w  dużej mierze zależy od stopnia wrażliwości 
ekologicznej, jak i wiedzy przyrodniczej osób ją uprawiających. Ekoturystyka powinna 
uwrażliwiać ludzi na promowanie idei rozwoju zrównoważonego, polegającego na 
poszanowaniu środowiska naturalnego poprzez niezakłócanie równowagi w  zasta-
nych ekosystemach. A zatem rozwój zrównoważony obszarów chronionych może być 
realizowany poprzez zieloną turystykę, co znajduje odzwierciedlanie także w obrębie 
Wyżyny Miechowskiej. 

Bibliografia
Barańska, K. (2014). Podręcznik najlepszych praktyk ochrony kseroterm. Dla różnorodności biologic-

znej. Warszawa: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, 5–34.
Bąba, W. (2005). Ochrona środowiska w agroturystyce. Agroturystyka i usługi towarzyszące. Kraków: 

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Wydawnictwo AR, 145–151. 
Błoński, J. (2000). Stan i  możliwości rozwoju turystyki, w  tym agroturystyki. Agroturystyka, red. 

U. Świetlikowska. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 16–21.
Ekoturystyka w Polsce. (2016). Departament Strategii Polskiej Organizacji Turystycznej (Opra-

cowała: Dorota Zientalska). Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna, 1–8.
Graja-Zwolińska, S., Spychała, A. (2013). Jak rozumieć turystykę przyrodniczą? Studium przy-

padku młodzieży akademickiej.Turyzm, 23(1), 39–47.
Kondracki, J. (2009). Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kożuchowska, B. (2000). Podstawowe pojęcia, cechy, składniki agroturystyki oraz formy samoorga-

nizacji usługodawców. Agroturystyka, red. U. Świetlikowska. Warszawa: Fundacja Programów 
Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 22–26.

Kurczewski, R. (2011). Rola społeczności lokalnej w  rozwoju ekoturystyki. Folia Pomeraneae 
Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 64, 45–52.

Kuźnicka, E. (2004). Możliwości wykorzystania owiec w  celu uatrakcyjnienia wiejskiej przestrzeni 
turystycznej. Miejsce wypasu i  gospodarki owczarskiej w  koncepcji rozwoju zrównoważonego. 
Kraków: Instytut Botaniki PAN, 21–23.

Lenarczyk, E., Piriwieziencew, S., Włoszczowski, T. (2010). Ekoturystyka między Bugiem a Narwią. 
Warszawa: SIE, 16.

Mapa Przyrodniczo-Krajobrazowa. (2015). Miechów i Okolice. Wydawnictwo Compass.
Matuszkiewicz, W. (2002). Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN.

akademickiej.Turyzm


Możliwości rozwoju ekoturystyki w rolniczych terenach zdominowanych przez drobne... 87

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 4 • 2018 

Meyer, M. (2015). Czym jest ekoturystyka – krótka charakterystyka. Ekoturystyka wobec globalnych 
wyzwań. Warszawa, 4–11.

Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A., Zając, M. (2002). Flowering plants and pteridophytes of 
Poland, a checklist. Kraków: Instytut Botaniki PAN.

Musiał, K. (2011). Walory przyrodnicze zbiorowisk łąkowych doliny rzeki Mierzawy. Łąkarstwo 
w Polsce (Grassland Science in Poland), 14, 105–114.

Musiał, K. (2017). Potencjalne i  rzeczywiste funkcje cennych przyrodniczo terenów w  obrębie 
dużego miasta – przykład Dębnicko-Tynieckiego obszaru łąkowego. Problemy Drobnych 
Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings, 4, 77–88. doi: http://dx.doi.
org/10.15576/PDGR/2017.4.77

Musiał, K., Szewczyk, W., Walczak, J., Grygierzec, B. (2017). The role of re-introducing sheep 
grazing on protected calcareous xerothermic grasslands. Grassland resources for extensive 
farming systems in marginal lands: major drivers and future scenarios. Grassland Science in 
Europe, 22, 372–374.

Plit, J. (2016). Krajobrazy kulturowe Polski i  ich przemiany. Warszawa: Instytut Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. 

Płachciak, A. (2011). Geneza idei rozwoju zrównoważonego. Economia Economics, 5(17), 231–248.
Priwieziencew, A. (2015). Ekoturystyka w Polsce a wyzwania zrównoważonego rozwoju. Ekoturystyka 

wobec globalnych wyzwań. Warszawa: Społeczny Instytut Ekologiczny, 50–59.
Przewodnik Przyrodniczo-Turystyczny – Wyżyna Miechowska.(2017). Kraków: Regionalna 

Dyre kcja Ochrony Środowiska.
Roślinność kserotermiczna na obszarach chronionych woj. małopolskiego. (2012). Przewodnik 

przyrodniczy, red. S. Loster. Kraków.
Strategia rozwoju gminy i miasta Miechów na lata 2014–2020. (2013). Miechów.
Stasiak, A. (2011). Wieś jako obszar polityki społecznej. Folia Pomeraneae Universitatis Tech-

nologiae Stetinensis. Oeconomica, 64, 19–31.
Sznajder, M., Przezbórska, L., Scrimgeour, F. (2009). Agritourism. MPG Books Group, UK.
Tyburski, W. (2006). Powstanie i rozwój filozofii ekologicznej. Problemy Ekorozwoju, 1, 7–15.
Tyran, E. (2005). Podstawy agroturystyki. Agroturystyka i usługi towarzyszące. Kraków: Małopolskie 

Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Wydawnictwo AR, 1–51. 
Zaręba, D. (2015). Rozwój ekoturystyki w Polsce – przykłady dobrych praktyk. Ekoturystyka wobec 

globalnych wyzwań. Warszawa: Społeczny Instytut Ekologiczny, 2–21. 

Strony internetowe:
http://krakow.rdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody
http://www.miechow.pl/page/_Obszar_Chronionego_Krajobrazu

Zaakceptowano do druku – Accepted for print: 15.02.2019

Do cytowania – For citation:
Musiał, K. (2018). Możliwości rozwoju ekoturystyki w rolniczych terenach zdominowanych przez 
drobne gospodarstwa – przykład Wyżyny Miechowskiej [Possibilities of development of ecoto-
urism in agricultural areas dominated by small farms – an example of the Miechow Upland]. 
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings, 4, 69–87. doi: 
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2018.4.69. 

http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2017.4.77
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2017.4.77
http://krakow.rdos.gov.pl/formy
http://www.miechow.pl/page/_Obszar_Chronionego_Krajobrazu
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2018.4.69


Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych • Nr 4 • 2018, 89–103

Problems of Small Agricultural Holdings • No. 4 • 2018, 89–103

DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2018.4.89 

Adres do korespondencji – Corresponding author: Prof. dr hab. Wojciech Ziętara, Instytut 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Warszawa, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 
Warszawa, e-mail: zietara@ierigz.waw.pl

Gospodarstwa rodzinne w Polsce, stan i kierunki rozwoju

Family farms in Poland: present condition and development 
directions

Wojciech Ziętara
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Warszawa

Streszczenie. Celem artykułu jest ocena silnych i słabych stron oraz wskazanie kierun-
ków rozwoju gospodarstw rodzinnych w Polsce. Oceny tej dokonano na podstawie analizy 
literatury przedmiotu. Stwierdzono, że rodzinne gospodarstwa rolnicze prowadzące pro-
dukcję towarową są z merytorycznego punktu widzenia przedsiębiorstwami, funkcjonują-
cymi w formie prawnej „przedsiębiorstwa osoby fizycznej”. Przyjęto następującą definicję 
gospodarstwa rodzinnego: za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo prowadzo-
ne przez rolnika (właściciela, użytkownika, dzierżawcę) na własny rachunek i  odpowie-
dzialność, w którym w nakładach pracy dominuje praca własna rolnika i  członków jego 
rodziny (ponad 50%), w którym występuje ścisłe połączenie (jedność) gospodarstwa do-
mowego z gospodarstwem rolnym. Tak rozumiane gospodarstwo rodzinne nie jest ograni-
czone wielkością powierzchni, która jest uzależniona od zasobów pracy własnej, poziomu 
intensywności produkcji i stosowanych technologii. Wskazano silne strony gospodarstw 
rodzinnych, z których najważniejsza to „jedność myśli i ręki”, przejawiająca się szczegól-
nym związkiem pracy kierowniczej i  wykonawczej. Własne zasoby pracy zwiększają jej 
elastyczność. Dochód w tych gospodarstwach jest podstawą utrzymania rodziny rolnika. 
W sytuacji obniżonych okresowo przychodów rodzina reaguje na bieżąco redukcją swoich 
potrzeb. Z tego powodu ma większe zdolności przetrwania kryzysu niż przedsiębiorstwa 
z najemną siłą roboczą. Pracownicy najemni nie są skłonni do wyrażenia zgody na obniże-
nie wynagrodzeń w sytuacji zmniejszenia przychodów przedsiębiorstwa spowodowanych 
np. spadkiem cen produktów rolnych lub klęsk żywiołowych. Wskazano także ograniczenia 
występujące w gospodarstwach rodzinnych, których źródłem są przesłanki ekonomiczne 
i społeczne. Te pierwsze wynikają ze względnej stałości zasobów gospodarstwa: pracy wła-
snej, ziemi i kapitału oraz tendencji zmian cen środków produkcji i produktów rolnych. 
Przesłanki społeczne wynikają z większego tempa wzrostu dochodów z pracy w działach 
pozarolniczych. Wskazano na możliwości dostosowawcze gospodarstw rodzinnych pole-
gające na zwiększaniu ich potencjału produkcyjnego oraz integracji poziomej i pionowej. 

Słowa kluczowe: gospodarstwa rodzinne, formy prawne przedsiębiorstw, dochód rolni-
czy, gospodarstwa grupowe
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Abstract. The aim of the article is to assess strengths and weaknesses as well as indicate 
the directions for the development of family farms in Poland. The assessment was made 
based on the analysis of subject literature. It was found that, from factual perspective, 
family farms conducting production of goods constitute enterprises, functioning in the 
legal form of the “self-employed sole trader”. The following definition of a family farm 
was adopted: a family farm is a holding run by the farmer (owner, user, or tenant) in-
dependently and at his own responsibility; in which own labour of the farmer and his 
family members dominates (over 50%); and where there is a close link (unity) between 
the household and the farm. Thus understood, the family farm is not limited by the size 
of the land relying on the family’s own labour resources, or by the level and intensity 
of production, or by the technologies used. Strengths of family farms were pointed out, 
the most important being the “unity of thought and hand”, manifested by the special 
connection between the managerial and the executive work. Using one’s own labour re-
sources increases flexibility. Income in these farms is the basic source of livelihood for 
the farmer’s family. In situations of periodically reduced revenues, the family responds 
by reducing its current needs. For this reason, a family farm has a greater capacity to 
survive a recession than an enterprise that relies on hired workforce. Hired employees are 
not willing to agree to a reduction of wages in the event of a decrease in the company’s 
revenues – caused, for example, by a drop in prices of agricultural products, or by natu-
ral disasters. Certain restrictions pertaining to family farms are also indicated, resulting 
from economic and social considerations. The former entail the relative stability of the 
farm’s resources: own labour, land and capital, as well as the changing trends in the prices 
of means of production and agricultural products. The social considerations include the 
higher rate of income growth in non-agricultural industries. The adaptation possibilities 
of family farms were indicated, consisting in increasing their production potential as well 
as horizontal and vertical integration.

Keywords: family farms, legal forms of enterprises, agricultural income, group farms

Wprowadzenie

Produkcja rolnicza prowadzona jest w  jednostkach gospodarczych zwanych gospo-
darstwami. Jednostki te występują pod postacią różnych form prawnych i  organi-
zacyjnych. Najbardziej powszechną formą organizacyjną produkcji w  rolnictwie 
w  zdecydowanej większości krajów są gospodarstwa prowadzone przez rodzinę 
rolniczą. Z  tego powodu określane są mianem gospodarstw rodzinnych. Stanowią 
one podstawę utrzymania rodziny rolniczej. Historia gospodarstw rodzinnych jest 
bardzo długa, wynosi ponad dwa tysiące lat (Reisch, 1994). Mimo zmian w otoczeniu 
rolnictwa – głównie rynku – i postępu technicznego, forma gospodarstw rodzinnych 
występuje powszechnie w różnych krajach, wykazując duże zdolności dostosowaw-
cze do zmiennych warunków. Oprócz gospodarstw rodzinnych w  rolnictwie wystę-
pują również jednostki gospodarcze o innym charakterze: oparte na pracy najemnej, 
o różnych formach własności i o odmiennych formach prawnych. 

W związku z tym pojawiają się następujące pytania: 
– jaka jest sprawność różnych form organizacyjnych i prawnych jednostek gospodar-

czych w rolnictwie?
– jakie są źródła trwałości gospodarstw rodzinnych?
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– czy i jakie występują ograniczenia i zagrożenia?
– jakie są możliwości i kierunki dalszego rozwoju gospodarstw rodzinnych?

Cel badań, źródła i metody
Celem badań jest nie tylko próba odpowiedzi na sformułowane wyżej pytania, lecz 
także przedstawienie silnych stron gospodarstw rodzinnych, a także ich słabości oraz 
wskazanie kierunków ich rozwoju w zmieniającym się otoczeniu. Materiał źródłowy 
stanowi literatura przedmiotu i dane statystyczne. Podstawową metodą badawczą jest 
metoda opisowa. 

Formy prawne gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych 

W literaturze przedmiotu występują różne definicje gospodarstwa rolnego (np. 
według: kodeksu cywilnego1, Głównego Urzędu Statystycznego2 i dyscypliny nauko-
wej, jaką jest ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych). Powszechnie poję-
cie gospodarstwa odnosi się gospodarstwa indywidualnego. Według wyżej podanej 
dyscypliny naukowej: „gospodarstwo to jednostka techniczno-organizacyjna wyod-
rębniona pod względem organizacyjnym, obejmująca czynniki produkcji – ziemię, 
pracę i  kapitał – nastawiona na wytwarzanie produktów rolniczych. Natomiast 
przedsiębiorstwo rolnicze, to analogiczna jednostka, wyodrębniona dodatkowo pod 
względem ekonomicznym i prawnym nastawiona na wytwarzanie produktów rolni-
czych w celu ich sprzedaży”(Manteuffel, 1984, s. 265–266). Zgodnie z tym ostatnim 
stwierdzeniem gospodarstwa indywidualne, zwane też rodzinnymi, prowadzące 
produkcję towarową są przedsiębiorstwami.

Przedsiębiorstwa, w tym rolnicze, funkcjonują w formie prawnej, która określa:
– kto ponosi odpowiedzialność materialną i podejmuje ryzyko,
– kto sprawuje funkcje kierownicze i jest uprawniony do reprezentowania przedsię-

biorstwa na zewnątrz, 
– jakie są źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa i jak określana jest zdol-

ność do zaciągania i obsługi kredytów, 
– kto jest płatnikiem podatku, 
– kto decyduje o podziale zysku i pokrywa straty (Reisch, 1994).

1 Według kodeksu cywilnego: „Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami 
leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą 
stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z  prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego” (Kodeks cywilny, art. 55, 1990).

2 Według GUS „Jednostka wyodrębniona pod względem technicznym i ekonomicznym, posiada-
jąca odrębne kierownictwo (użytkownik lub zarządzający) i prowadząca działalność rolniczą. 
Gospodarstwa rolne nie obejmują posiadaczy użytków rolnych nieprowadzących działalności 
rolniczej oraz posiadaczy użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha prowadzących działal-
ność rolniczą o małej skali” (GUS, 2017).
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W rolnictwie występują następujące formy prawne przedsiębiorstw:
– przedsiębiorstwo osoby fizycznej, 
– spółka osobowa (cywilna, jawna, komandytowa), 
– spółka kapitałowa ( z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna),
– spółdzielnia,
– przedsiębiorstwo państwowe.

Dominującą formą prawną przedsiębiorstw w  rolnictwie jest przedsiębiorstwo 
osoby fizycznej. Ich udział w Polsce w 2016 r. wynosił 99,7% (GUS, 2017). W tej formie 
funkcjonują gospodarstwa zwane indywidualnymi. Forma ta charakteryzuje się tym, 
że właściciel i  użytkownik gospodarstwa rolnego za jego zobowiązania odpowiada 
majątkiem osobistym. 

Spółki osobowe, w tym cywilne funkcjonujące na podstawie kodeksu cywilnego 
i  jawne oraz komandytowe, funkcjonujące na podstawie kodeksu handlowego, 
w rolnictwie polskim występują sporadycznie. Charakteryzują się tym, że wspólnicy 
solidarnie odpowiadają za zobowiązania spółki majątkiem osobistym. Wyjątkiem jest 
spółka komandytowa, w której odpowiedzialność wspólników jest zróżnicowana3.

Wśród spółek kapitałowych wyróżnia się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
(sp. z o.o.) i spółki akcyjne. Spółki z o.o. w rolnictwie polskim występują w ograniczo-
nym zakresie. W tej formie występują spółki zajmujące się hodowlą roślin i zwierząt 
nadzorowane przez KOWR4 oraz założone przez pracowników byłych PGR-ów, użytku-
jące grunty państwowe (najczęściej w formie dzierżawy). Spółki akcyjne praktycznie 
w polskim rolnictwie nie występują.

Spółdzielnie – ta forma prawna w produkcji rolniczej odnosi się do rolniczych spół-
dzielni produkcyjnych, które aktualnie w rolnictwie polskim występują w niewielkiej 
liczbie5. 

Forma prawna przedsiębiorstwa państwowego w rolnictwie występowała do 1992 r. 
jako Państwowe Gospodarstwa Rolne, które prawnie uległy likwidacji po przejęciu do 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu6.

3 W spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusz i komandyta-
riusz. Komplementariusz pełni funkcję zarządczą i za zobowiązania spółki odpowiada mająt-
kiem osobistym, natomiast odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do sumy 
komandytowej (Kodeks Handlowy Spółek, Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037).

4 KOWR – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, [prawny] następca Agencji Nieruchomości 
Rolnych.

5 W 2017 r. funkcjonowało 700 Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, co stanowi około 0,05% 
ogółu gospodarstw (Krajowy Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, www.kzrsp, 
2017).

6 Na podstawie ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa i zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2007, nr 231, poz. 1700).

www.kzrsp
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Gospodarstwa rodzinne w rolnictwie

W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji gospodarstwa rodzinnego. Jak 
podaje Puślecki, w badaniach FAO występowało 36 definicji tego pojęcia na świecie, 
w  tym 10 sformułowanych na potrzeby badań naukowych oraz 10 sformułowanych 
przez rządy dla celów realizowanej polityki rolnej (Puślecki, 2016). Przy tworzeniu 
definicji przyjmowano różne kryteria o  charakterze ekonomicznym i  kulturowym. 
Według Wosia gospodarstwo rodzinne to „samodzielna jednostka produkcyjna, gdzie 
podstawowe czynniki produkcji należą do właściciela (głowy rodziny), który wypełnia 
funkcje kierownicze; praca wykonywana jest głównie przez właściciela i jego rodzinę; 
własność i  zarządzanie przekazywane są z  pokolenia na pokolenie; gospodarstwo 
domowe nie jest oddzielone od jednostki produkcyjnej, a wynikiem gospodarowania 
jest dochód” (Woś, 1998, s. 340). Podobnie definiuje gospodarstwo rodzinne Górecki, 
który akcentuje dwie jego cechy: udział pracy własnej właściciela (lub użytkownika) 
i członków jego rodziny oraz wykorzystanie dochodów zarówno na cele produkcyjno-
-gospodarcze, jak i  na potrzeby ekonomiczne i  społeczne rodziny (Górecki, 2011). 
Ustawową definicję rodzinnego gospodarstwa rolnego zawiera ustawa o kształtowa-
niu ustroju rolnego7. Zgodnie z  art. 5 ustawy „za gospodarstwo rodzinne uważa się 
gospodarstwo rolne: prowadzone przez rolnika indywidualnego, w  którym łączna 
powierzchnia użytków rolnych nie jest większa niż 300 ha. Natomiast za rolnika indy-
widualnego, o  którym mowa w  definicji gospodarstwa rodzinnego, uważa się osobę 
fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem 
lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia nie przekracza 
300 ha, mającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkującą w gminie, 
na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo” (art. 6 
ustawy). Definicja ta została przyjęta na potrzeby aktualnej polityki rolnej i nie zawiera 
podstawowych, merytorycznych cech gospodarstwa rodzinnego, jakimi są dominacja 
pracy własnej rolnika i członków jego rodziny oraz jedność gospodarstwa domowego 
i rolnego. Kryterium obszarowe ma charakter czysto administracyjny i nie ma lub ma 
bardzo luźny związek z istotą gospodarstwa rodzinnego, jakim jest dominujący udział 
pracy własnej.

Na potrzeby opracowania przyjęto następujące rozumienie gospodarstwa rodzin-
nego: za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo prowadzone przez rolnika 
(właściciela, użytkownika, dzierżawcę) na własny rachunek i  odpowiedzialność, 
w którym w nakładach pracy dominuje praca własna rolnika i  członków jego rodziny 
(ponad 50%) i  w  którym występuje ścisłe połączenie (jedność) gospodarstwa domo-
wego z gospodarstwem rolnym. Gospodarstwo tego typu występuje w formie prawnej 
osoby fizycznej. Tak rozumiane gospodarstwo rodzinne nie jest ograniczone wielkością 
powierzchni, która jest uzależniona od zasobów pracy własnej, poziomu intensywności 
produkcji i  stosowanych technologii. Podobny pogląd na istotę gospodarstwa rodzin-
nego wyrażają inni autorzy (Górecki, 2011; Parzonko, 2011; Prutis, 2015; Puślecki, 2016).

7  Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego z dalszymi zmianami (Dz.U. 
2017 r., poz. 2233).
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Cechy przedsiębiorstw rolniczych w zależności od charakteru 
pracy i form organizacyjnych i prawnych
W rolnictwie od wielu wieków dominującą formą prawną i organizacyjną są gospodar-
stwa rodzinne, funkcjonujące w  formie prawnej osoby fizycznej. Ta forma dominuje 
w krajach Europy Zachodniej i Środkowej oraz w Ameryce Północnej. Drugą formą są 
przedsiębiorstwa o większej skali produkcji i powierzchni, funkcjonujące z wykorzysta-
niem pracy najemnej. Ta forma przedsiębiorstw nie zdobyła pozycji dominującej. Było 
to skutkiem ograniczeń, jakie w niej występują, związanych głównie z pracą najemną, 
która dominuje w tych przedsiębiorstwach. Zdaniem Reischa historia od ponad dwóch 
tysięcy lat zna tylko dwa przypadki przewagi wielkich jednostek produkcyjnych 
w rolnictwie (nie rodzinnych) nad gospodarstwami rodzinnymi. Pierwszy przypadek 
dotyczy jednostek, w których pracujących w nich ludzi łączy „jakaś idea”. Jako przykład 
podaje gospodarstwa prowadzone przez zakony, np. cystersów, w których ideą była reli-
gia lub kibuce w Izraelu, w których ideą była ciągła gotowość i potrzeba obrony (Reisch, 
1994). Drugi przypadek dotyczy jednostek, którymi kieruje kierownik (menedżer) 
o  wielkim, niekwestionowanym autorytecie. Tezę tę potwierdzają przykłady przed-
siębiorstw państwowych w  rolnictwie polskim w  okresie powojennym, np. Ośrodek 
Hodowli Zarodowej w  Osowej Sieni kierowany przez dyr. Edmunda Apolinarskiego, 
Kombinat PGR Bieganowo kierowany przez dyr. Bogumiła Paula, Kombinat PGR Kietrz 
kierowany przez dyr. Aleksandra Marszałka, Kombinat PGR Głubczyce kierowany przez 
dyr. Zbigniewa Michałka, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Agrofirma Witkowo, 
kierowana przez ponad 50 lat przez Prezesa Mariana Ilnickiego.

Źródłem przewag gospodarstw rodzinnych jest występująca w nich zasada „jedności 
myśli i ręki”, która przejawia się silnym związkiem pracy kierowniczej i wykonawczej. 
Tę cechę szczególnie podkreśla Manteuffel (1984). Wskazuje jednocześnie na zasadni-
czą rolę człowieka w procesie produkcji rolniczej. W rolnictwie, w przeciwieństwie do 
innych działów gospodarki, człowiek nie jest producentem, tym są rośliny i zwierzęta. 
Zadaniem człowieka jest stwarzanie im odpowiednich warunków. Specyficzne cechy 
gospodarstw rodzinnych podkreślał również Grabski, który twierdził, że w  przed-
siębiorstwach rolnych z  najemną siłą roboczą trudniejsze jest wytworzenie silnej 
motywacji pracowników najemnych i najczęściej najemnego kierownictwa. Analizując 
w  okresie międzywojennym efektywność gospodarstw rodzinnych, stwierdził, że 
wykazywały one większe zdolności adaptacyjne do zmiennych warunków gospodaro-
wania i okazały się bardziej odporne na kryzys niż duże majątki ziemskie oparte na 
pracy najemnej (Grabski, 1930). Za główną przyczynę różnic w efektach gospodarstw 
rodzinnych i  majątków ziemskich uznał „ustrój pracy”, który łączył z  pracą własną 
lub najemną. Pozytywne cechy gospodarstw rodzinnych podkreśla również Michna, 
stwierdzając, że „gospodarstwa rodzinne odegrały wielką rolę historyczną. Ich stan 
własnościowy zawsze określał udział i  miejsce Polski w  Europie. Dzięki solidarno-
ści rodzinnej zdolne były one do pokonywania różnorodnych kryzysów narodowych 
i  politycznych, demograficznych i  ekonomicznych. Są one w  stanie przetrwać duże 
klęski nieurodzajów i wielkie zapaści cenowe na rynkach surowców rolnych. Na ogół 
nie bankrutują z powodu klęsk przejściowych” (Michna, 2011, s. 59). Na podkreślenie 
zasługuje jeszcze jedna cecha gospodarstw rodzinnych. Dochód z gospodarstwa jest 
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podstawą utrzymania rodziny rolnika. W sytuacji obniżonych okresowo przychodów, 
rodzina reaguje na bieżąco obniżeniem swoich potrzeb. Pracownicy najemni nie są 
skłonni do wyrażenia zgody na obniżenie wynagrodzeń w sytuacji zmniejszenia przy-
chodów przedsiębiorstwa spowodowanych np. spadkiem cen zbytu produktów rolnych 
lub klęsk żywiołowych. 

Słabości i zagrożenia gospodarstw rodzinnych

Oprócz wymienionych wyżej silnych stron gospodarstw rodzinnych nie są one wolne 
od pewnych ograniczeń i  słabości. Należy wskazać na dwa źródła tych ograniczeń. 
Pierwsze wynikają z  przesłanek ekonomicznych, natomiast drugie ze społecznych. 
Przesłanki ekonomiczne związane są ze względną stałością zasobów gospodarstwa: 
pracy własnej, ziemi i kapitału. W „otoczeniu” gospodarstwa występują permanentne 
zmiany, które wymuszają na nich procesy dostosowawcze. Pierwszy rodzaj zmian 
wiąże się ze spadkiem jednostkowej opłacalności produkcji rolnej będącej skutkiem 
wolniejszego tempa wzrostu cen zbytu produktów rolnych od tempa wzrostu kosztów 
pracy w gospodarce narodowej i cen środków produkcji nabywanych przez rolników 
(Ziętara i Adamski, 2018). W tej sytuacji rolnik, chcąc uzyskać satysfakcjonujący go 
dochód z gospodarstwa, musi zwiększać skalę produkcji w swoim gospodarstwie przez 
wzrost poziomu intensywności produkcji lub powierzchni gospodarstwa. Rolę rynku, 
który wymusza powiększanie skali produkcji w  gospodarstwach, podkreśla również 
Zegar (2011). Zwiększanie skali produkcji nie zawsze jest możliwe w  krótkim okre-
sie. Drugi rodzaj zmian zachodzących w  otoczeniu wiąże się z  nieustannym postę-
pem technicznym, przejawiającym się oferowaniem rolnikom przez przemysł środ-
ków produkcji dla rolnictwa w  postaci coraz bardziej wydajnych maszyn rolniczych 
i ciągników o wyższych mocach i jednocześnie wyższych cenach. Rolnicy nie zawsze są 
w stanie sprostać tym wymaganiom. Potencjał ich gospodarstw nie zapewnia racjonal-
nego wykorzystania nowoczesnych środków produkcji. Podkreślić należy także rosnące 
wymagania przedsiębiorstw handlu i  przetwórstwa produktów rolnych w  zakresie 
wielkości partii, jakości i ciągłości dostaw. Tym wymaganiom nie zawsze mogą spro-
stać gospodarstwa rodzinne.

Drugi rodzaj zagrożeń wynika z przesłanek społecznych. Prowadzenie gospodar-
stwa z wykorzystaniem własnych zasobów pracy rolnika i jego rodziny jest źródłem 
jego siły, dzięki wysokiemu poziomowi elastyczności pracy. Z  tego powodu gospo-
darstwa rodzinne mogą skutecznie reagować na zmiany zachodzące w  otoczeniu 
spowodowane zjawiskami przyrodniczymi. Stałe i  jednocześnie ograniczone zasoby 
własnej pracy są źródłem ryzyka związanego z chorobą, nieszczęśliwymi wypadkami 
rolnika i  pracujących członków rodziny. W  takiej sytuacji funkcjonowanie gospo-
darstwa może być poważnie zagrożone. Ciągłość procesów pracy w  gospodarstwie, 
zwłaszcza z produkcją zwierzęcą, utrudnia lub wręcz uniemożliwia korzystanie przez 
rolnika i członków jego rodziny z urlopu i wolnego czasu. Ścisłe powiązanie gospo-
darstwa domowego z gospodarstwem rolnym w szczególnie trudnej sytuacji stawia 
kobiety – żony rolników. W  zdecydowanej większości gospodarstw oprócz prowa-
dzenia gospodarstwa domowego jednocześnie uczestniczą w pracach gospodarstwa 
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rolnego, głównie w produkcji zwierzęcej, pracach podwórzowych, a także polowych. 
Powoduje to nadmierne ich obciążenie pracą i chroniczne przemęczenie. Do wyjąt-
ków należą sytuacje, w których żony rolników zajmują się wyłącznie gospodarstwem 
domowym. Kolejnym problemem, który występuje w  gospodarstwach rodzinnych, 
jest sukcesja czyli przejmowanie gospodarstwa przez następców, których często 
brakuje. Ten problem występuje nie tylko w  gospodarstwach rodzinnych w  Polsce, 
lecz także w  krajach Unii Europejskiej, szczególnie UE-15. Jest dostrzegany przez 
Komisję Europejską, która uwzględniając starzenie się rolników, zaleca stwarzanie 
sprzyjających warunków dla młodych rolników przejmujących gospodarstwa rodzinne 
(Komunikat Komisji…, 2017).

Kierunki rozwoju gospodarstw rodzinnych

Biorąc pod uwagę ograniczenia i słabości gospodarstw rodzinnych, nasuwa się pyta-
nie, jakimi możliwościami dostosowawczymi one dysponują. Wyróżnić należy dwa 
ich rodzaje. Pierwsze o charakterze wewnętrznym, tkwiące w gospodarstwach, doty-
czące zwiększania ich powierzchni, przyjęcia odpowiedniego poziomu intensywności 
produkcji oraz struktury produkcji. Druga grupa możliwości dostosowawczych dotyczy 
działań zewnętrznych, odnoszących się do różnych form współpracy między gospo-
darstwami.

Przykładem działań dostosowawczych pierwszej grupy są zmiany powierzchni 
gospodarstw w wybranych krajach UE i w Polsce w latach 1960–2013, które podano 
w  tabeli 1. Wyboru tych krajów dokonano, przyjmując za kryterium wysoki poziom 
rozwoju ich rolnictwa. W  1960 r. powierzchnia gospodarstw w  badanych krajach 
zawarta była w przedziale od 5,9 ha (Polska) do 41 ha UR (Wlk. Brytania). W pozo-
stałych krajach wynosiła od 7,9 do 15,8 ha. W 2013 r. w krajach Europy Zachodniej 
powierzchnia gospodarstw zawarta była w przedziale od 27,4 ha (Holandia) do 93,6 ha 
(Wlk. Brytania). W analizowanym okresie powierzchnia gospodarstw w tych krajach 
wzrosła od 2,28 (Wlk. Brytania) do 7,41 razy (Niemcy). Mniejsza powierzchnia gospo-
darstw w Holandii w stosunku do sąsiednich krajów była rekompensowana wysokim 
poziomem intensywności produkcji, który spowodował, że pod względem wielkości 
ekonomicznej gospodarstwa holenderskie były zbliżone do brytyjskich, mimo że te 
ostatnie użytkowały trzykrotnie większą powierzchnię. Powierzchnia gospodarstw 
polskich w 1960 r. wynosiła 5,9 ha i była o 25% mniejsza niż niemieckich, a w 2013 r. 
wzrosła do 10,1 ha i była mniejsza od gospodarstw niemieckich o 83%. Podane liczby 
wskazują na olbrzymi dystans, który dzieli polskie gospodarstwa od gospodarstw 
analizowanych krajów.

Podkreślić należy niskie tempo zwiększania średniej powierzchni gospodarstw 
w Polsce. W latach 1960–1990 średnia powierzchnia gospodarstwa wzrosła o 6,8%, 
a  w  pozostałych krajach w  tym okresie zwiększyła się dwu-, a  nawet trzykrotnie 
(Niemcy). Tempo zmian w powierzchni gospodarstw i różnice średniej powierzchni 
gospodarstw między poszczególnymi krajami są związane z  poziomem gospodar-
czego rozwoju krajów określonego wielkością Produktu Krajowego Brutto (PKB) 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ilustracją tych zależności są liczby podane 
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w tabeli 2. Wynika z nich, że w krajach o wysokim PKB w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca powierzchnia gospodarstw jest zdecydowanie większa niż w  krajach 
o niskim poziomie PKB. Większe różnice występują przy określeniu wielkości gospo-
darstw wartością produkcji standardowej (SO)8. W krajach o wysokim PKB dominują 
gospodarstwa duże, natomiast w krajach o niskim poziomie PKB przeważają gospo-
darstwa małe.

Tabela 1. Zmiany powierzchni gospodarstw w badanych krajach w latach 1960–2013
Table 1. Changes in the farmsarea in the surveyedcountries in the years 1960–2013

Kraje
Country

Średnia powierzchnia w ha użytków rolnych (UR) 
w roku

Averagearea (ha) of arable land (UAA) 
Wskaźnik

Ratio
1960 = 100

1960 1970 1990 2013

Dania
Denmark 15,8 21,0 34,2 62,9 398,1

Francja
France 17,8 10,0 . 58,7 329,8

Holandia
Netherlands 7,9 12,8 16,1 27,4 346,8

Niemcy
Germany 7,9 10,3 26,1 58,6 741,7

Szwecja
Sweden 14,1 17,8 . 45,2 320,6

Wlk. Brytania
Great Britain 41,0 57,0 67,9 93,6 228,3

Polska
Poland 5,9 5,1 6,3 10,1 171,0

Źródło: GUS, 2015, Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2015
Source: GUS, 2015, Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2015

Niezależnie od poziomu rozwoju gospodarczego krajów procesy dostosowawcze 
gospodarstw polegające na zwiększaniu skali produkcji nie są w  stanie dopasować 
potencjału produkcyjnego gospodarstwa i  jego organizacji do tempa postępu tech-
nicznego w zakresie środków produkcji dla rolnictwa i do wymagań przedsiębiorstw 
handlu i  przetwórstwa rolniczego. W  tej sytuacji zachodzi potrzeba wykorzystania 
zewnętrznych sposobów umożliwiających dostosowanie gospodarstw do zmieniają-
cych się warunków gospodarowania.

8 SO – Standard Output. Obliczana jest jako wielkość średnia z okresu 5 lat i wyrażana w tys. 
euro. Przyjęto następujące klasy wielkości ekonomicznej gospodarstw: bardzo małe (2–8 tys. 
euro); małe (8–25 tys. euro); średnio małe (25–50 tys. euro); średnio duże (50–100 tys. euro); 
duże (100–500 tys. euro) i bardzo duże (=>500 tys. euro).
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Tabela 2. Produkt Krajowy Brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca i wielkość gospo-
darstw w badanych krajach w 2015 r.

Table 2. Gross Domestic Product per capita and size of holdings in the surveyedcountries 
in 2015

P

K

B

G

D

P

W

Y

S

O

K

I

H

I

G

H

Kraj
Country

PKB 
(tys. euro/

mieszkańca
GDP per 
capita 

(ths. euro)

Powierzchnia
gospodarstwa 

(ha)
Surface

farms (ha)

Tys. euro 
SO/gosp.
(2013 r.)

SO/farm ths. 
euro (2013)

Wielkość 
ekonomiczna
gospodarstwa
Economicsize 

of farm

S

I

Ł

A

G

O

S

P

O

D

A

R

S

T

W

F

O

R

C

E 

F

A

R

M

Austria
Austria 39,4 19,2 40,4 Średnio małe

Medium small

Belgia
Belgium 36,6 34,6 226,6 Duże

Large

Dania
Denmark 47,8 67,5 250,2 Duże

Large

Holandia
Netherlands 40,0 27,4 303, Duże

Large

Irlandia
Ireland 55,1 35,5 35,9 Średnio małe

Medium small

Niemcy
Germany 37,1 58,6 162,3 Duże

Large

N

I

S

K

I

L

O

W

Bułgaria
Bulgaria 6,3 18,3 13,1 Małe

Small

Polska
Poland 11,2 10,1 15,2 Małe

Small

Litwa
Lithuania 12,9 16,7 11,2 Małe

Small

Łotwa
Latvia 12,3 23,0 12,1 Małe

Small

Rumunia 
Romania 8,1 3,6 3,3 Bardzo małe

Very small

Węgry
Hungary 11,1 9,5 11,3 Małe

Small

Źródło: Statistisches Jahrbuchüber Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 2015
Source: Statistisches Jahrbuchüber Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 2015

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na bardzo szeroką gamę sposobów dosto-
sowawczych wykorzystywanych przez rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne. 
Jednym z najstarszych sposobów wykorzystywanych przez rolników w celu obniżenia 
kosztów transakcyjnych w zakresie zaopatrzenia i  zbytu było tworzenie spółdzielni. 
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Były one własnością rolników. Ich celem było maksymalizowanie korzyści człon-
ków, a nie maksymalizacja zysku spółdzielni, jako przedsiębiorstwa. Ich dewizą było 
zaopatrywanie rolników w środki po możliwie najniższych cenach, a skup produktów 
rolnych po możliwie najwyższych. Dzięki spółdzielniom rolnicy zwiększyli swoją siłę 
przetargową wobec hurtowych dostawców i  odbiorców. Inną formą samoorganizacji 
rolników było tworzenie w  formie spółdzielni przedsiębiorstw przetwórstwa rolni-
czego (mleczarnie, rzeźnie, gorzelnie, krochmalnie itp.). Dzięki temu rolnicy mogli 
czerpać korzyści z tytułu przejęcia marży. 

W celu efektywniejszego wykorzystania nowoczesnego sprzętu technicznego 
(maszyn, cięgników) rolnicy organizowali zespoły wspólnego użytkowania tych środ-
ków. Ten sposób okazał się mało skuteczny w dłuższym czasie. Zespoły się rozwiązy-
wały z powodu konfliktów związanych z ponoszeniem kosztów napraw. Zdecydowanie 
bardziej efektywną formę współpracy w zakresie wspólnego wykorzystania środków 
opracowali rolnicy niemieccy w  formie tzw. kółek maszynowych (Maschinenringe). 
Ich istota polega na tym, że zrzeszeni w  zespole rolnicy uzgadniają indywidualne 
zakupy określonych maszyn i  świadczą sobie wzajemnie usługi po uzgodnionych 
cenach. Forma ta okazała się efektywną, gdyż funkcjonuje w Niemczech od początku 
lat 60. ubiegłego wieku. Początkowo uzyskiwała wsparcie od państwa, które częściowo 
pokrywało koszty utrzymania kierownika (dyspozytora), który koordynował system 
wzajemnych usług9 (Steffen, 2011). Kółka maszynowe rozszerzyły ofertę swoich usług. 
Polegała ona na zatrudnieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, którzy nie 
tylko wspierali rolników w określonych pracach, lecz także zastępowali ich w prowa-
dzeniu gospodarstwa w przypadku choroby lub wyjazdu na urlop. Tego rodzaju formy 
współpracy w postaci „banku pracy” funkcjonują także we Francji (Wierzbicki, 1993).

Nowy sposób, odmienny od dotychczasowych form współpracy rolników prowa-
dzących gospodarstwa rodzinne opracowano i  wdrożono we Francji. Polega on na 
tworzeniu tzw. gospodarstw grupowych, znanych pod nazwą GAEK (Groupernents 
Agricoles d’ Exploatation en Commun). W dosłownym tłumaczeniu oznacza to rolnicze 
zespoły wspólnej gospodarki. (Wierzbicki, 1993). Wydaje się celowym przedstawienie 
tej formy współpracy rolników, która odgrywa istotną rolę we Francji. 

Początek ruchu tworzenia gospodarstw grupowych we Francji wystąpił w latach 30. 
ubiegłego stulecia. Jego idea wywodziła się z filozofii katolickiego socjalizmu i była 
rozwijana przez katolicką młodzież wiejską wywodzącą się głównie z małych i średnich 
gospodarstw rolnych. Pozostawała ona pod wpływem filozofii Emmanuela Mouniera 
i dominikanina Petera Lebreta (Pfeifer, 1981). Mounier był zwolennikiem personali-
stycznej ekonomiki w celu wprowadzenia humanistycznego porządku do gospodarki, 
w której powinny obowiązywać następujące zasady:
– pierwszeństwo warunków socjalnych przed zyskiem,
– pierwszeństwo pracy przed kapitałem,
– pierwszeństwo osobistej odpowiedzialności przed anonimowym aparatem kierow-

niczym. 

9 Dyspozytor dysponował informacjami o  podaży usług (rolników – właścicieli maszyn goto-
wych do świadczenia usług) i  o potrzebach rolników zainteresowanych usługami. Obecnie 
w procesie koordynacji tego rodzaju usług wykorzystywany jest intranet. 
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Ta ostatnia zasada oznacza likwidację podziału pracujących na kierowników 
i podwładnych. Do realizacji idei gospodarstw grupowych doszło w okresie powojen-
nym w  wyniku szerokiej dyskusji, w  której istotną rolę odegrał postęp techniczny. 
Rolnicy dysponujący większymi gospodarstwami zrzeszeni w  Związku Rolników 
Francuskich byli zwolennikami tezy zakładającej konieczność koncentracji ziemi 
na bazie własności ziemskiej, jako warunku wykorzystania postępu technicznego. 
Lewica reprezentowana głównie przez komunistów opowiadała się za rozwojem 
spółdzielczości rolniczej na wzór radzieckiej i krajów realnego socjalizmu. Natomiast 
młodzi rolnicy francuscy wybrali drogę rozwoju w  formie gospodarstw grupowych 
(Czyszkowska-Dąbrowska, 1978). 

Niezwykła aktywność młodych rolników francuskich doprowadziła do uchwale-
nia przez Parlament Francuski w 1962 r. odpowiedniej ustawy, która weszła w życie 
w 1965 r. i umożliwiła tworzenie gospodarstw grupowych. W ustawie sformułowano 
następujące cele GAEK:
– zorganizowanie rentownego wspólnego gospodarstwa, przy zachowaniu jego ro-

dzinnego charakteru,
– stworzenie odpowiednich stosunków między wspólnikami na bazie pracy,
– zapewnienie stabilności wspólnemu gospodarstwu, jednak bez ograniczenia wspól-

nikom możliwości wystąpienia z gospodarstwa grupowego,
– zapewnienie gospodarczego i  fiskalnego statusu, w  którym sytuacja poszczegól-

nych wspólników nie będzie gorsza od rolników gospodarujących indywidualnie, 
– ograniczenie osobistej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich (wspólnicy 

odpowiadają do wysokości wniesionych wkładów, podobnie jak w spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością),

– zapewnienie dalszego rozwoju gospodarstwom rodzinnym przez ich otwarcie na 
postęp techniczny, zapewniając pełne wykorzystanie zasobów pracy i kapitału. 

W ustawie określono również formę prawną gospodarstw grupowych. GAEK posiada 
cechy gospodarstwa rodzinnego, spółdzielni i spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią. Cecha gospodarstwa rodzinnego przejawia się w przyjętych sposobach podziału 
dochodu, który najczęściej dzielony jest według wkładów pracy. Pod względem fiskal-
nym wspólnicy traktowani są jak rolnicy indywidualni. Są płatnikami podatku docho-
dowego po podziale dochodu. Podatku dochodowego nie płaci gospodarstwo jako 
podmiot. Cecha spółdzielni przejawia się zasadą „jeden członek jeden głos”, a spółki 
z o.o. odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości wkładu.

W ustawie określono także zasady tworzenia gospodarstw grupowych. Mogą je 
utworzyć minimum dwaj wspólnicy. Maksymalna liczba wspólników wynosi 10. To 
ograniczenie wynika z przyjętej zasady, która zakłada wykluczenie podziału na pracę 
kierowniczą i wykonawczą. Obowiązuje norma: dotychczasowe gospodarstwo wcho-
dzące w skład tworzonego gospodarstwa grupowego może być reprezentowane tylko 
przez jedną osobę, najczęściej rolnika lub jego żonę. Zasada ta wiąże się z kolejną, 
zakładającą oddzielenie gospodarstwa domowego od gospodarstwa rolnego. Dzięki 
temu żony rolników zostały uwolnione z  obowiązku pracy w  gospodarstwie. Mogą 
podjąć pracę poza gospodarstwem. Oczywiście mogą okresowo pracować w gospodar-
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stwie rolnym w  charakterze pracownika sezonowego. To rozwiązanie zostało zaak-
ceptowane przez żony rolników. Wszyscy wspólnicy mają te same prawa i obowiązki. 
Wykonywanie funkcji kierowniczej, np. reprezentowanie gospodarstwa wobec insty-
tucji, nie zwalnia z pracy wykonawczej. Podstawę utworzenia gospodarstwa grupo-
wego stanowi bilans. Wspólnicy wnoszą do gospodarstwa wkłady w naturze i kapitale 
pieniężnym. Wspólnicy z  dotychczasowych gospodarstw wybierają te środki, które 
będą przydatne w gospodarstwie grupowym i dokonują ich wyceny. W bilansie ujmo-
wane są po stronie aktywów. W pasywach w pozycji „kapitał zakładowy” ujmowana 
jest wartość wkładów wniesionych przez poszczególnych członków. Ziemia nie jest 
wkładem do gospodarstwa. Wyjątkiem może być działka budowlana przewidziana 
na budowę ośrodka gospodarczego. Ziemia wspólników użytkowana jest na zasadzie 
dzierżawy. W  funkcjonowaniu gospodarstw grupowych przyjęto zasadę „minimali-
zacji własności wspólnej” (kapitału własnego) gospodarstwa grupowego. Inwestycje 
finansowane są kredytem lub wkładami członków w formie oprocentowanej pożyczki. 
Przyjęcie zasady minimalizacji kapitału własnego jest bardzo ważne, gdyż ułatwia 
„wyjście” wspólnika z  gospodarstwa grupowego. Nie występuje problem spłat. Ten 
problem pojawia się w  spółkach cywilnych w  Niemczech, szczególnie wschodnich. 
Po kilkunastu latach wspólnego gospodarowania w  wyniku inwestowania „powsta-
wał” wspólny majątek o dużej wartości. W tej sytuacji wyjście jednego ze wspólników 
stawiało w niezwykle trudnej sytuacji pozostałych, którzy nie byli zdolni do spłaty 
(Ziętara, 2004). 

Zaproponowane rozwiązanie w formie gospodarstw grupowych zostało zaakcepto-
wane przez rolników francuskich. W pierwszym okresie obowiązywania ustawy zain-
teresowanie rolników było umiarkowane. W  latach 1965–1975 rocznie powstawało 
około 300 gospodarstw grupowych. W kolejnych latach 1975–1995 zainteresowanie 
tą formą zdecydowanie zwiększyło się. W tym okresie rocznie powstawało około 3 tys. 
gospodarstw grupowych. W 1970 r. udział gospodarstw grupowych w całkowitej licz-
bie gospodarstw wynosił zaledwie 1%. W ich użytkowaniu znajdowało się 3% użytków 
rolnych. W 2000 r. udział gospodarstw grupowych wynosił 19,1%, a w ich użytkowaniu 
znajdowało się 42% użytków rolnych (Ziętara, 2004). Natomiast w 2013 r. w całkowi-
tej liczbie gospodarstw we Francji wynoszącej 451,6 tys. 153,8 tys. (34%) funkcjono-
wało w różnych formach zespołowego gospodarowania10, użytkując 62,3% całkowitej 
powierzchni użytków rolnych (Agreste, recensementagricole 2013, 2016). 

Podsumowanie
Mimo powszechnego przekonania o  pozytywnych i  trwałych cechach gospodarstw 
rodzinnych, nie są one wolne od ograniczeń. W  sytuacji intensywnych przeobrażeń 
w otoczeniu ekonomicznym i  społecznym stają przed koniecznością dostosowań do 
zachodzących zmian, głównie w zakresie postępu technicznego i tendencji w kosztach 

10 Zespołowe formy gospodarowania, oprócz GAEK, obejmują inne formy: EARL (Eksploitation 
Agricolea’ Responsabilite’ Limite’e) – gospodarstwo rolne z ograniczoną odpowiedzialnością; 
SCEA (Socie’te Civile Eksploatation Arcole) – spółka cywilna.
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pracy poza rolnictwem, cen środków produkcji dla rolnictwa i  cen zbytu produktów 
rolniczych. Dostosowania przez wzrost skali produkcji w gospodarstwach są ograni-
czone. Skuteczniejszymi sposobami są różne formy współpracy gospodarstw, takie 
jak integracja pozioma i  pionowa, wspólne użytkowanie maszyn i  innych środków 
oraz różne formy wspólnego gospodarowania, np. grupy i organizacje producenckie. 
W rolnictwie polskim udział tych form jest zaskakująco niski. Forma rolniczych spół-
dzielni produkcyjnych została skutecznie skompromitowana przez przymusową kolek-
tywizację w latach 1949–1955. Obecnie funkcjonuje około 700 spółdzielni i nie odgry-
wają istotnej roli (Krajowy Rejestr Sądowy, 2017). Trudno zakładać, że ta forma będzie 
się upowszechniać. Wydaje się, że pozytywne doświadczenia francuskie w  zakresie 
nowej formy organizacyjnej i  prawnej gospodarstw rodzinnych mogą wskazywać 
kierunki ich rozwoju. Forma ta może zainteresować młodych rolników, nieobciążonych 
ujemnymi doświadczeniami przymusowej kolektywizacji. Polska miała również własne 
doświadczenia z podobną formą w postaci Zespołów Rolników Indywidualnych, które 
były organizowane w  latach 1970–1980 (Czyszkowska-Dąbrowska, 1978). Głównym 
motywem ich tworzenia były przywileje w  formie umarzalnych kredytów (do 60%). 
Nie wytrzymały one „próby czasu” i  po 1981 r. zostały rozwiązane. Doświadczenia 
francuskie wskazują na korzyści ekonomiczne i  społeczne związane z  tworzeniem 
gospodarstw grupowych. Korzyści ekonomiczne wynikały z  ekonomii skali. Istotne 
są również korzyści społeczne. Rozdział gospodarstwa domowego od rolnego spowo-
dował uwolnienie żon rolników od uciążliwych prac w gospodarstwie rolnym. Mogły 
podjąć pracę zawodową poza rolnictwem. Dzięki temu zniknął problem „żon dla rolni-
ków”. Gospodarstwo grupowe, dzięki pracy minimum dwóch członków umożliwiało 
lepszą organizację czasu wolnego w formie wolnych niedziel (możliwość zastępstwa) 
i urlopów. Warunkiem rozwoju gospodarstw grupowych w Polsce jest stworzenie odpo-
wiednich form prawnych ich organizacji i funkcjonowania.
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Changes in the sizes of agricultural areas and their 
agricultural and environmental functions within the 
territories of Cracow’s Mogiła and Wyciąże neighbourhoods*

Zmiany powierzchni użytków rolnych i ich funkcji 
rolno-środowiskowych na terenie krakowskich osiedli 
Mogiła i Wyciąże

Piotr Krzyk, Bogusława Kwoczyńska
University of Agriculture in Krakow, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Abstract. The paper addresses the issue of peri-urban agricultural areas in the context 
of execution of local spatial management plans and analysis of the physiographic con-
ditions for the research objects. The main research aim is quantitative assessment of 
the conversion of agricultural land to investment purposes based on analysis of local 
plans drawn up in the 2010–2013 period. The research also addressed soil quality, con-
tent of heavy metals in soil and soil pH. Two neighbourhoods located in the eastern 
part of Cracow: Mogiła and Wyciąże, have been selected for analysis. They are examples 
of areas subjected to intensive urbanisation processes, which have continued since the 
1950s, when the neighbourhoods were added to the Nowa Huta district being built at the 
time. The neighbourhoods selected for analysis, with a lot of land classified as farmland, 
have different functions in terms of suitability for development and shaping the urban 
environment. The Mogiła neighbourhood is located within the main system of natural 
connections within the territory of Cracow, whereas the Wyciąże neighbourhood is char-
acterised by high quality of farmland – which should maintain its production function 
and be protected against fragmentation of agricultural production space and excessive 
spread of development. Analysis of the spatial management plans for the selected neigh-
bourhoods, in which farmland accounts for a  significant share, indicates a  systematic 
decline in the share of biologically active areas. 

The paper also analyses the condition of soils in the examined urban neighbour-
hoods, taking into account both the aspect of their agricultural use, and by extension, 
the quality and safety of food products, and ecosystem and climatic services of soils in 

* The article is funded by National Science Centre, Poland under the project no 2016/21/D/
HS4/00264.
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the urban environment. The Mogiła and Wyciąże neighbourhoods have sizeable agri-
cultural areas, which also constitute environmentally valuable areas, including eco-
logical corridors – also of European significance – such as the Vistula Valley ecological 
corridor, and ecological sites. A  threat to such areas is posed by the development of 
uncoordinated investments, which may limit ecological functions such as plant and 
animal migration, and air exchange and regeneration – so important for Cracow ag-
glomeration. Research results have shown that urban areas classified as agricultural 
within the Mogiła and Wyciąż neighbourhoods are treated as reserve land designated 
for development. A significant part of farmland is set aside despite good soil quality 
and agrochemical conditions. 

Keywords: farmland, agricultural areas, use, soil contamination, development, Nowa 
Huta district 

Streszczenie. W publikacji podjęta została problematyka okołomiejskich obszarów rol-
nych w  kontekście realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
oraz analizy warunków fizjograficznych dla badanych obiektów. Głównym celem badaw-
czym jest ocena ilościowa przekształceń gruntów rolnych na cele inwestycyjne na pod-
stawie analizy planów miejscowych opracowanych w  latach 2010–2013. Przedmiotem 
badań były również warunki bonitacyjne, zawartość metali ciężkich w glebie oraz od-
czyn pH gleb. 

Do analizy wybrano dwa osiedla zlokalizowane we wschodniej części Krakowa: Mogiłę 
i Wyciąże. Są to przykłady obszarów poddanych intensywnym procesom urbanizacyjnym, 
trwającym od lat 50. XX w., kiedy zostały włączone do budowanej wówczas Nowej Huty. 
Obydwa wytypowane do analiz osiedla, z dużą ilością gruntów ewidencjonowanych jako 
rolne, posiadają odmienną funkcję w zakresie przydatności do zagospodarowania i kształ-
towania środowiska miejskiego. Mogiła znajduje się w obrębie głównego układu powią-
zań przyrodniczych na terenie Krakowa, zaś osiedle Wyciąże ma wysoką jakość gruntów 
rolnych – predestynowanych do utrzymania funkcji produkcyjnej i ochrony przed frag-
mentacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz nadmiernym rozprzestrzenianiem zabu-
dowy. Z przeprowadzonej analizy planów zagospodarowania przestrzennego wybranych 
osiedli Krakowa, gdzie znaczny odsetek zajmują grunty rolne, wynika, że systematycznie 
spada udział powierzchni biologicznie czynnych. 

W publikacji dokonano również analizy stanu gleb badanych osiedli miejskich, gdzie 
wzięto pod uwagę zarówno aspekt ich rolniczego wykorzystania, a co za tym idzie jakość 
i  bezpieczeństwo produktów żywnościowych oraz funkcje ekosystemowe i  klimatyczne 
gleb w środowisku miejskim.

Na analizowanych osiedlach Mogiła i Wyciąże występują znaczne powierzchnie tere-
nów rolnych, które jednocześnie stanowią obszary cenne przyrodniczo, w tym korytarze 
ekologiczne – również o  znaczeniu europejskim, takie jak korytarz ekologiczny Doliny 
Wisły, użytki ekologiczne. Zagrożeniem dla tych terenów jest rozwój nieskoordynowanych 
inwestycji, które mogą ograniczać funkcje ekologiczne, takie jak migracja roślin i zwie-
rząt, oraz wymianę i regenerację powietrza atmosferycznego, tak ważną dla aglomeracji 
krakowskiej. Wyniki badań wykazały, że miejskie tereny ewidencjonowane jako rolne na 
osiedlach Mogiła i Wyciąże traktowane są jako rezerwa gruntów pod zabudowę. Znaczna 
część gruntów rolnych jest odłogowana mimo dobrych warunków bonitacyjnych i agro-
chemicznych.

Słowa kluczowe: grunty rolne, użytki rolne, zagospodarowanie, zanieczyszczenie gleb, 
zabudowa, Nowa Huta
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Introduction 

In Cracow, agricultural areas (arable land, grassland, pasture) and orchards account 
for around 40% of the city’s administrative area (Krzyk, 2009, 2012). These areas fulfil 
important ecosystem services in the environmental structure of every city and form 
natural connections in city-countryside relations (Sroka, 2014a). While the biggest 
metropolises of Europe, the USA and Canada develop food strategies in which the food 
system is regarded as a leverage of sustainable development of the areas subjected to 
city impacts (Krzyk et al., 2013), in Poland urban farmland still tends to be treated as 
reserve land for development. 

In Cracow, like in many larger Polish cities, the most agricultural areas are located 
in the zone of suburbs, between the border of the urban zone and the city’s adminis-
trative border. This zone, apart from residential buildings, which often reflect histori-
cal urban layouts of former villages (e.g. Bieńczyce, Krzesławice, Mogiła), also includes 
open areas with significant cultural, environmental and landscape values, constituting 
the city’s environmental buffer zone. Within this zone, there are also river valleys and 
city airing channels, with a lot of pastures, cropland, and set-aside land. Uncoordinated 
development of such areas constitutes a barrier to airing and air regeneration, which 
has a negative impact on aero-sanitary conditions as it raises the level of air pollution, 
which, especially in the heating period in Cracow, poses a problem due to the high 
level of dust.

Of all Cracow districts, the largest quantity of agricultural terrains is located in the 
Nowa Huta district, which was created as a result of the inclusion of villages located near 
Cracow as the city was built from 1949 (Fig. 1). In 1950, construction of an iron and steel 
combine started in the fields located in the eastern part of the Mogiła village, with hous-
ing estates erected in its western part. In 1950, the Mogiła neighbourhood became part 
of Cracow, and since 1991 it has been part of the administrative area the 18th district of 
Cracow – Nowa Huta. In this part of the city, despite local pollution of soil, there are still 
good conditions for agricultural production, especially in the areas located east of the 
combine, which include, among other things, the Wyciąże neighbourhood, which is less 
known than the historic Mogiła neighbourhood (Salwiński and Sybili, 2008). 

General analyses of changes in spatial development of cities indicate that farm-
land is one of the most intensively converted types of land uses, showing a systematic 
decline. There is also an increase in the area of set-aside land, due to low profitability 
of carrying out agricultural production on small-size farms and in the agricultural 
areas that do not form farms. These trends are observed in almost all larger Polish 
cities, and even in some rural areas (Krzyk et al., 2013; Sroka, 2014b). 

There is also a  tendency to introduce development in agricultural areas located 
within the terrains marked in planning documents as “ZN” (areas of natural green-
ery and river valleys, for which building prohibition was introduced in studies of the 
conditions and directions in spacial management) (Krzyk et al., 2013). River valleys 
usually fulfil an important role in the urban environmental system – they constitute 
ecological corridors. Strong urbanisation of such sites and the related need to lower 
groundwater limit the hydrological role of river valleys, while fences around premises 
or fields created as a result make migration of animals more difficult (Wójcik, 2009). 
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Fig. 1. Map of the villages constituting the eastern districts of Cracow, including the areas 
subject to the study 

Source: Lempart (2012)

The authors’ analyses indicate that both ecophysiographic studies and the study of 
the conditions and directions of spatial management for the areas under examination 
marginalise the production role of agricultural land in the city’s economy. Similarly, 
they do not take into account the environmental roles (hydrological, climate-forming) 
fulfilled by sizeable tracts of agricultural land in the urban environmental system. 
However, it should be borne in mind that the ecological significance of such areas 
increases as their production potential grows – especially soil quality (Hoppe and 
Mayer, 1987; Brink, 2002). Some authors also highlight landscape-related aspects of 
urban agricultural areas (Lohrberg, 2001). 

 The main research objective is quantitative evaluation of the conversion of agri-
cultural land to investment purposes based on analysis of local plans. The research 
also addressed soil quality, content of heavy metals in soil and soil pH. In many cases, 
the planned development is a combined result of the current needs and the widespread 
tendency to reclassify land as building land rather than a spatial management logic 
based on a thorough analysis of the phenomena and processes in question (Ziobrowski 
et al., 2008). 

Material and methods

Two neighbourhoods located in the eastern part of Cracow: Mogiła and Wyciąże, 
have been selected for analysis (Fig. 1). The Mogiła neighbourhood is a former village 
near Cracow, situated at the site where the Dłubnia river flows into the Vistula River, 



Changes in the sizes of agricultural areas and their agricultural and environmental... 109

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 4 • 2018 

around 8.5 km north-east of the centre of Cracow. It is located at the former cross-
ing of two trade routes: the main route running from Cracow to Lublin (also known 
as Sandomierz Road) and the road called Solarka, which goes north near Wanda 
Mound. The village was situated in the Vistula Valley on its left-bank terrace and 
bordered Lęg and Czyżyny villages in the west. Today, the Mogiła neighbourhood 
includes environmentally valuable areas of the Vistula’s ecological corridor with 
Łąki Nowohuckie meadow, Lasek Mogilski and Lasek Łęgowski forests. It is also the 
location of a famous abbey with a Cistercian monastery, whose constraction started 
in 1222 (Lempart, 2012). 

The Wyciąże neighbourhood, in turn, is one of the easternmost neighbourhoods 
of Cracow. It borders Ruszcza and Przylasek Rusiecki to the west, Kościelniki, Cło and 
Wolica to the east, and Przylasek Wyciąski to the south. In the Wyciąże neighbour-
hood, there are large agricultural areas with very fertile soils. In contrast to the Mogiła 
neighbourhood, where the soil is more contaminated with heavy metals in some parts 
of the area, the Wyciąże neighbourhood does not differ much in physiognomical terms 
from the rural commune Igołomia-Wawrzeńczyce, which borders Cracow to the east. 

Both the neighbourhoods selected for analysis, with a lot of land classified as farm-
land, have different functions in terms of suitability for development and shaping the 
urban environment. The Mogiła neighbourhood is located within the main system of 
natural connections within the area of Cracow, whereas the Wyciąże neighbourhood is 
characterised by high quality of agricultural land – which should maintain its produc-
tion function and be protected against fragmentation of agricultural production space 
and excessive spread of development. 

The research methodology involved the use of materials from of the Spatial 
Planning Office of the Municipal Office of Cracow (BIP Kraków) and an urban inven-
tory during which photos were taken of the areas under examination. The research 
subject was local urban development plans for the 2010–2013 period and entries in an 
ecophysiographic study, a study of the conditions and directions of spatial manage-
ment of Cracow. The local plans were analysed with a particular focus on quantitative 
data concerning changes in the size of agricultural areas. 

The research also relied on the soil and agricultural map as well as maps showing 
the content of basic heavy metals in the soil,including cadmium, lead, zinc, nickel, 
copper, and pH of the neighbourhoods under analysis, which had been prepared by 
the Institute of Soil Science and Plant Cultivation (Polish: IUNG) in Puławy for the 
purpose of the author’s own research project entitled: “Obszary rolne jako element 
struktury przestrzennej miast – problemy planistyczne” (Agricultural areas as an 
element of the spatial structure of cities – planning issues) executed in the Institute 
for the Development of Cities in Cracow in the 2011–2013 period. 

Earlier analyses of the spatial management plans for the 2010–2013 period cover-
ing 10 peripheral neighbourhoods of Cracow: Łokietk’s neighbourhood, Czyżyny-Łęg, 
Mogiła, Grębałów-Lubocza, Łuczanowice, Wyciąże, Tyniec Wschód, Tyniec Południe, 
Osiedle Tyniec and Wadów-Węgrzynowice neighbourhoods (with a total area of 40.02 
km2 accounting for 12.2% of the city’s administrative area), with agricultural land 
constituting a significant percentage, indicate a systematic decrease in the share of 
biologically active areas (Krzyk and Bury, 2013). 
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Based on the local plans for the neighbourhoods listed above, it has been found 
that before new investment areas were planned (residential buildings, service provi-
sion buildings, roads), for every 1 ha of the developed land there had been 3.66 ha 
of biologically active areas. However, changes to the plan projects would leave only 
1.48 ha of biologically active areas for every 1 ha of the developed land. This significant 
difference is due to planned conversion of agricultural land and green areas to other 
purposes. Their total areas would decrease by 543.04 ha (25% decrease) and 240.27 ha 
(60% decrease) respectively. As a  result of these changes, in percentage terms, the 
total area of biologically active areas would decrease by 23.99%. Based on the adopted 
local plans, a total of 54.3 ha of agricultural land and 75.46 ha of biologically active 
areas are gone on average. The largest area of biologically active land was converted 
to other uses in plans covering Łokietek’s neighbourhood – 51%, Grębałów-Luboczę 
neighbourhood – 40.3%, Czyżyny-Łęg neighbourhood – 38% and Łuczanowice neigh-
bourhood – 35.3%. Only in the case of the spatial management plan projects for Mogiła 
and Czyżyny-Łęg neighbourhoods, the conversion to other uses concerned to a large 
extent other kinds of developed land such as residential and service-provision areas, 
commercial areas and industrial and storage areas. 

Changes of the use of biologically active areas between 2010 and 2013 mostly 
involved reclassification of land as residential building land, whose total area increased 
by 428.72 ha (i.e. by 105%). The total area of other types of developed land increased by 
222 ha (by 79%), whereas roads and communication areas increased by 102 ha (by 59%). 
As a result of such changes, the total area of the developed land in Cracow’s peripheral 
neighbourhoods increased by 87.75%. 

The local spatial management plan for the Mogiła neighbourhood was in force from 
24 December 2010 to 7 May 2015. The area covered by the plan includes the environ-
mentally valuable ecological site known as Nowohuckie Łąki and a unique fragment 
of the former boggy forest called Lasek Mogilski. Not only are they environmentally 
significant, but they also constitute traditional recreational areas of the city. The plan 
covers the area of 372.45 ha, including environmentally valuable terrains. 

By judgement of the Voivodeship Administrative Court in Cracow of 28 June 2013, 
the resolution of the City Council of Cracow of 3 November 2010 concerning the passing 
of the local spatial management plan for the Mogiła neighbourhood was annulled. The 
City Council of Cracow filed a cassation complaint. However, by judgement of 7 May 
2015, the Supreme Administrative Court (file reference: II SA/Kr 351/11) dismissed 
the cassation complaint filed by the City Council of Cracow concerning the judgement 
of the Voivodeship Administrative Court in Cracow of 28 June 2013 (file reference: 
II SA/Kr 351/11) annuling resulution No CXV/1555/10 adopted by the City Council of 
Cracow of 3 November 2010 concerning the passing of the local spatial management 
plan for the Mogiła neighbourhood. Thus, the spatial management plan for the Mogiła 
neighbourhood was annuled. Currently, two plans are being drawn up in its place: Łąki 
Nowohuckie and Mogiła II. 

The basic objective of drawing up a spatial management plan for the Mogiła neigh-
bourhood was to introduce regulations coordinating spatial management, because 
a spontaneous and gradual development of open areas driven by investors’ and owners’ 
pressure leads to degradation of the most valuable areas in terms of the environment 
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and, as a  consequence, decreased attractiveness of the city. With the plan annulled, 
there is a threat of uncoordinated development in the environmentally valuable areas 
within the ecological corridors, especially in the vicinity of Łąki Nowohuckie meadow 
and Las Mogilski forest.

Based on the inventory prior to the drawing-up of the plan, the agricultural land in 
the Mogiła neighbourhood accounted for 51.5% of the area covered by the plan, whereas 
the developed land – 23.4%. Based on the local plan, around 62% (118 ha) of the agricul-
tural land was converted to non-agricultural uses, including, above all, developed land 
(an increase of 76%, which is 65.89 ha). The plan project foresaw increasing the area 
of surface water by almost 28% (3.73 ha). If the local plan was implemented, a total of 
65.86 ha of biologically active areas would be gone (around 23% of their surface area). 

The location of Łąki Nowohuckie (Fig. 2) in a relative proximity of the Vistula River, 
its relief (concave form), as well as the fact that is is sheltered by the nearby buildings 
have a  definite impact on the climate in this place. Because it is located in a  river 
valley, freezes appear earlier there, it records the lowest winter temperatures and the 
biggest range of air temperatures throughout the year, and is characterised by high 
air humidity. For around 150 days in a year, fog basins are formed, especially in late 
autumn and winter periods (Wójcik, 2009). 

Fig. 2. Nowohuckie meadow in Cracow

Source: Photo P. Krzyk

The area of Łąki Nowohuckie meadow, due to its location in the Vistula valley, is at 
risk from flood water in the case of damage to the embankment, which occurred e.g. in 
1997, and at risk from flooding due to the hydrological dependence of the groundwater 
level and the level of water in the river. 
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It is an area with a relatively high share of windless days, accounting for around 
45% in a year. Winds from west to east prevail. The big number of windless days is 
one of the factors attracting flocks of rooks and jackdaws, which roost in the vicinity 
of Łąki Nowohuckie forming groups of over 20 thousand birds in the area of Lasek 
Mogilski, Lasek Łęgowski and the wooded lands around Łąki (Wójcik, 2009). 

The unique climate conditions of Łąki Nowohuckie meadow are characteristic of 
the natural habitats and species of the flora and fauna that can be met in that place. 
Although such bioclimatic conditions are unfavourable for the development of settle-
ments, residential buildings are erected around this ecological site and „approach” 
its borders (Wójcik, 2009). Urbanisation of river valleys is a problem in many areas in 
Poland, but in the immediate vicinity of an environmentally valuable area this issue 
becomes particularly significant. Based on the author’s analyses, the natural and 
geotechnical conditions are unfavourable also from the engineering point of view, and 
improvement of bearing capacity and the use of buildings require drainage for building 
purposes, which poses a threat to environmentally valuable habitats. Preserving and 
protecting the natural values of Łąki Nowohuckie area also requires a proper manage-
ment of its neighbourhood. 

The section of the Vistula valley lying within Cracow constitutes a bottleneck of one 
of the largest ecological corridors in Poland, which enable migrations of animals and 
plants on Polish-wide scale. Elimination of such areas as Łąki Nowohuckie meadow 
may result in a complete closure of the Vistula corridor. In addition, Łąki Nowohuckie, 
along with the nearby Lasek Mogilski forest (Fig. 3) and the River Dłubnia corridor, 
constitute important elements of the natural environment of Cracow, and the Nowa 
Huta district in particular. Further anthropressure affecting areas of importance for 
the urban environmental system will result in wild species disappearing from parks 
and green areas, replaced by ubiquitous species such as pigeon, rook and jackdaw. 

Fig. 3. a) Lasek Mogilski forest, b) Long and thin forms of tree collars showing habitat over-
drying

Source: Photo P. Krzyk

a)       b)
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Łąki Nowohuckie meadow is the basis of the environmental system of the Vistula 
valley, the continuity of which depends on migration of numerous animals, espe-
cially birds, and plants. Łąki Nowohuckie meadow was formed at the site of a former, 
18th-century riverbed. All that is left today from the vast old river bed is a small pond. 
Łąki Nowohuckie meadow is the last well-preserved fragment of the meadows on the 
River Vistula in the Nowa Huta district (Wójcik, 2009). 

Recommendations to the local spatial management plans covering Łąki 
Nowohuckie and the surrounding area should take into account all environmental 
considerations, including the necessity of preserving the ecological corridor. The 
corridor should be made up of public green areas and agricultural land marked as 
excluded from development. Recommendations to the plan drew on the planning 
solutions proposed in the conceptual project of the Park of the old Vistula river 
bed created by Prof. Stanisław Juchnowicz, which highlighted proper solutions and 
arrangements with regard to the protection and management of the natural envi-
ronment, as well as detailed arrangements for most of the other specified areas, to 
ensure protection of the natural values of both the area covered by the plan and its 
surroundings. 

The annulled local plan for the Mogiła neighbourhood covered environmentally 
valuable areas of the Łąki Nowohuckie ecological site and a  unique fragment of 
a  former boggy forest – the so-called Lasek Mogilski. Not only are they of environ-
mental significance, but they also constitute traditional recreational areas of the city. 
Thus, it is vital to respect the principles of sustainable development, which combines 
protection of preserved natural resources from depletion with the development of the 
necessary infrastructure to enable inhabitants to use such areas for recreation and 
leisure purposes. 

The objective of the spatial management plan for the Mogiła neighbourhood is to 
introduce regulations coordinating spatial management, because a spontaneous and 
gradual development of open areas driven by investors’ and owners’ pressure leads to 
fragmentation of the most valuable areas in terms of the environment, and as a conse-
quence, decreased attractiveness of the city. As the area of the Mogiła neighbourhood 
includes reserve land designated for housing, the plan’s specific objective is to ensure 
that it is managed in an economic and proper way. 

A spatial management plan should treat humans and the nature equally. Both 
people and the nature should have proper conditions for development. Urban useful-
ness of land should be equally important as the value of natural habitats. However, 
it is difficult to meet two basic conditions: compactly built neighbourhoods on the 
one hand and collision-free communication between neighbourhoods and between 
natural complexes on the other hand. Natural routes should preferably be made up of 
all watercourses, channels and streams. The already existing natural complexes should 
be combined into larger ones, and the areas separating them should be added to them 
instead of increasing environmental fragmentation by building up environmentally 
valuable areas, especially within an ecological corridor. This applies in particular to 
the reclassification of the agricultural land between the built-up area along Podbipięty 
Street and Lassk Łęgowski forest as building land. This land is mostly private, and their 
owners requested this change to the land use. 
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The local spatial management plan for the Mogiła neighbourhood designated a strip of 
land marked as 4ZP3 to fulfil the role of an ecological corridor between Łąki Nowohuckie 
meadow and the Vistula riverbed – Europe’s main ecological corridor. Although a car 
workshop is currently planned to be built on this land, it would be reasonable to join the 
land with Lasek Łęgowski forest. For that purpose, as suggested by the Łąki Nowohuckie 
Association, a similar strip of land should be designated within the area of Czyżyny-Łęg, 
from the junction of Grąby Street and Podbipięty Street to Lasek Łęgowski forest, next 
to the plant of Guliwer Sp. z o.o. (90 MPM Street), along the current building line. This 
terrain is sufficiently wide, flat and used for agricultural purposes. 

For the purpose of the ecological corridor, one could also use the nearby allotments 
adjoining Łąki Nowohuckie meadow to the north, where there are still undeveloped 
areas on the southern side (see fig. 4a – Krzyk et al., 2013), as well as the areas desig-

Fig. 4. Development of the Mogiła neighbourhood a) Jutrzyńska Street, b) view from the 
Vistula River bank

Source: Photo P. Krzyk

a)

b)
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nated for residential development (MN) marked as MN 22 and MN 25 in the plan blue-
print. The allotments border the areas marked as MN 19 and MN 20 to the south. The 
new land designated for residential development has the features of swampy meadows 
– catchment for the watercourse that flows southwards towards the Vistula River. This 
area is extremely valuable in terms of the environment and its agricultural character 
should be preserved. Another reason why it should be excluded from development is 
that it has unfavourable soil and water conditions. 

Lasek Łęgowski forest (Fig. 5) is a relic of las łęgowski forest, a natural monument, 
a habitat of protected plants and animals. It is very small, which in itself is a danger, 
but it is also subject to gradual desiccation of soil. Therefore, the development of the 
local spatial management plan for this area should be an opportunity to strengthen the 

Fig. 5. Lasek Łęgowski forest

Source: Photo P. Krzyk
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function of Lasek Łęgowski and secure the conditions of its existence. In the local plan 
project, it was separated from the river by a road, a turn-off on Niepokalanej Panny 
Marii Street, and a housing estate (see fig.4.1 – Krzyk et al., 2013), areas marked as 
MN 41-45. Additionally, from the direction of Podbipięty Street, a strip of land adjoin-
ing Lasek Łęgowski forest was designated for development: areas marked as MN 34 – 
single family houses – and K3 (communication areas in the plan blueprint) – technical 
infrastructure. Lasek Łęgowski forest is currently an element of the ecological corridor 
for Łąki Nowohuckie. It is a  place where roe deer stay temporarily when migrating 
from the Vistula River valley to Łaki Nowohuckie meadow. Lasek needs a transitional 
zone which should be made up of agricultural land, as it was in the previous version of 
the Plan for Czyżyny-Łęg (Krzyk et al., 2013). 

Sizeable areas of agricultural land (R) surround Łąki Nowohucki meadow. In the 
plan for the Mogiła neighbourhood, they are marked with symbol 1-13R. The basic uses 
of areas 1-13R are: arable land, orchards, gardens, grassland and pasture. Acceptable 
uses include: wooded land, land improvement facilities, land access roads, pedestrian 
and cycle paths. In terms of the management of such areas, the plan prohibits the 
fencing of properties – an arrangement that facilitates the functioning of the ecologi-
cal corridor. 

The basic threat to Łąki Nowohuckie meadow is its isolation from the ecological 
corridor in the Vistula valley due to its location close to a built-up area and requali-
fication of a  significant amount of the agricultural land to the south as building 
land. Currently, new residential buildings emerge in a close vicinity to this ecologi-
cal site. 

The ecological site protection plan (Walasz et al., 2003) states that the Skarpa 
Nowohucka scarp should not be developed in a way that allows the elements of the 
development to rise to the south over the scarp. The only exception can be made with 
regard to the extension of the axis of the Central Plac square – as proposed in the 
design by architect Prof. Stanisław Juchnowicz, a  large open terrace rising over the 
scarp should be placed there offering the view of the whole Łąki Nowohuckie area. 
Additionally, the area in the immediate proximity to Łąki Nowohuckie meadow should 
be entirely protected from any development (Walasz et al., 2003). As the area near 
the site is being increasingly developed, this situation will pose a threat to habitats 
sensitive to fluctuations in the groundwater level, since the groundwater level has to 
be lowered in the area close to the buildings so that they can be used. 

The local spatial management plan for Wyciąże neighbourhood was passed on 
7 October 2009. It covered an area of 281.66 ha located in the eastern part of Howa 
Huta district, at Igołomska Street, Wyciąska Street and Rzepakowa Street. This area 
was mainly used for agricultural purposes. The agricultural land accounted for 83.34% 
of the area covered by the plan, with only 14% of it designated for development. 
The plan-covered land was until 2002 a part of the protection zone around Tadeusz 
Sendzimir Steelworks designated by decision No 29/80 of 14 July 1980 by Head of the 
Kraków–Nowa Huta District. The zone was subject to special principles of land use 
limitation, which prohibited the conducting of economic activity as well as building 
and repair of houses with a view to ensuring protection from the negative impact of 
the pollution emitted by the steelworks.
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The local spatial management plan for the Wyciąże neighbourhood mainly envis-
aged change in the function of the agricultutal land (Tab. 1). Almost 45% (around 
100 ha) of areas was designated for development. As a result of this change, the size 
of residential development and communication areas will increase by around 300% 
(78 ha) (Fig. 6). Only a  small part of agricultural land, including other biologically 
active terrains, was converted to other types of developed land (22 ha) and green 
areas (7.4 ha). Overall, the area of developed land increased by 248% , while the size of 
biologically active areas fell by 41%. 

Fig. 6. Development of the Wyciąże neighbourhood

Source: Photo P. Krzyk
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In the paper, the so-called other types of developed land include the other terrains: 
residential and service areas, commercial services areas, public services areas, bases, 
storages, technical infrastructure as well as terrains of sports services and religious 
cult. The category of other biologically active terraines included: wooded land and 
scrubland and allotment gardens. 

Condition of urban soils

Urban areas are ecosystems with a predominant human impact, where the dominant 
elements are buildings and communication networks. The rational development of 
urbanised areas should take into account not only creation of infrastructure but also 
the necessity of protecting natural resources.

When analysing the condition of urban soils, one should take into consideration 
the aspect of their agricultural use, the quality and safety of food products as well as 
the ecosystem and climatic services of soils in the urban environment. Thus, according 
to the authors, vegetable and fruit cultivation should be eliminated in contaminated 
areas, wheraes best quality soils should be protected from being converted to building 
land by enhancing their ecological and productive potential. 

The host rocks of the soils in Cracow are mainly Quaternary deposits of varied 
origin: glacial formations, periglacial sand and gravel, loess and loess-like clays as 
well as silt, clays and alluvial soils covering the accumulation terraces of the Vistula 
River and its tributaries – as in the analysed Mogiła and Wyciąże neighbourhoods. Very 
good soils made of loess as well as fertile alluvial soils of the bottom of the Vistula 
valley and its tributaries account for a substantial share of the soils in the city (soil and 
agricultural map IUNG Puławy). 

The main sources of pollution in the city include: Arceroll Mittal steelworks and the 
heat and power plant in Łęg – which have a significant impact on the condition of the 
soils in Mogiła and Wyciąże neighbourhoods – as well as the Skawina Power Station in 
Skawina and the Siersza Power Station in Trzebinia, which mostly affect the western 
part of the city. Additionally, emisison is generated by plants in the chemical, pharma-
ceutical, electromechanical, printing and transport industries, local boiler houses and 
individual furnaces, causing especially in the heating period a serious increase in air 
poluttion, which sometimes takes the form of smog (WIOŚ Kraków). 

Despite the significant anthropressure affecting the environment, Cracow’ssoils 
do not show in most cases a significant level of contamination that would completely 
exclude agricultural use (Krzyk, 2012). However, the indicators of element accumula-
tion show that at the depth range of 0.0–0.2 m Cracow’s soils accumulate significant 
amounts of zinc, copper, nickel and lead, whereas the deeper level soils are mainly 
enriched with nickel, chromium, zinc and copper (Pasieczna, 2003). 

General analysis of the condition of the soils in Mogiła and Wyciąże neighbour-
hoods is presented in Table 2 based on soil and agricultural maps and maps showing 
the content of heavy metals in Cracow, developed by the Institute of Soil Science and 
Plant Cultivation (Polish: IUNG) in Puławy. These are fertile soils formed on fluvisols, 
but they are significantly affected by industrial emissions. The Mogiła neighbourhood’s 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=the+Quaternary


Piotr Krzyk, Bogusława Kwoczyńska120

PDGR – PSAH

soils show locally, depending on the type, higher content of or low contamination 
with cancerogenic cadmium. The Wyciąże neighbourhood is less contaminated with 
metals, however both the analysed neighbourhoods are characterised by higher or low 
contamination with zinc. For that reason, cultivation of plants that easily accumulate 
these metals, in particular lettuce, carrot and brassicas, should be locally excluded. 

Table 2. Assessment of the soil quality in the Mogiła and Wyciąże neighbourhoods in 
Cracow

Content of metals in 
soil 

Limit value 
of metals 
in soil for 

agricultural 
areas

Mogiła 
neighbourhood

Wyciąże 
neighbourhood

Cadmium [mg · kg–1] 4 1–4 0.3–1

Cadmium contamination 
level

I to II – higher content 
or low contamination 0 – natural level

Lead [mg · kg–1] 100 50–100 30–50

Lead contamination level I – higher content 0 – natural level

Nickel [mg · kg–1] 100 10–35

Nickel contamination level 0 to I – natural or higher content

Zinc [mg · kg–1] 300 100–300

Zinc contamination level I to II – higher content or low contamination 

Copper [mg · kg–1] 150 15–30
Copper contamination 
level 0 to I – natural or higher content 

Soil pH 4.5–5.5 acidic soils 

Soil types
medium clays and 
loose sands formed on 
fluvisols 

loose sands and 
slightly loamy sands 
formed on fluvisols

Arable soil complexes 
mainly class II, class 
VIII, small pieces of 
class I

Mainly class II, class 
I locally 

Cultivation limitations and 
recommendations

It is recommended 
to exclude vegetable 
cultivation – especially 
lettuce, spinach, 
couliflower and carrot 
due to cadmium and 
zinc.

It is recommended 
to exclude vegetable 
cultivation – 
especially lettuce, 
spinach, couliflower 
and carrot due to 
zinc. 

It is recommended to lime the soils due to soil 
acidifidation and decreased mobility of heavy 
metals.

Source: Author’s study based on materials from IUNG Puławy
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Urban soils are contaminated with zinc in almost all cities of Poland (Pasieczna, 
2003). Zinc is one of the most intensively used non-ferrous metals. It is mainly used 
(over 90%) in metalic form to coat steel plates and iron casings to protect from corro-
sion. Zinc dispersal in metalic form is not significant, but its compounds, used in 
the production of rubber, plant protection products, fertilisers, pharmaceuticals and 
cosmetics, migrate more easily. During ore roasting and the storage of mining and 
metallurgical waste and tailings, particulate emissions and water contamination 
occurr. A significant source of soil contamination with zinc is the production of paints, 
coal combustion, tyre abrasion, discharge of waste water and landfill leachate. Zinc is 
easily absorbed by plants and participates in many biochemical processes, but both its 
deficit and excessive amount leads to tissue damage. Zinc deficit in food causes skin 
and bone diseases, but excessive amount of this element can be toxic in some cases 
(Kabata-Pendias and Pendias, 1999). 

The soils of Mogiła and Wyciąże neighbourhoods are characterised by acid pH (soil 
pH maps of IUNG Puławy), which causes greater mobility of heavy metals contained 
in the soil and incraeses the likelihood of harmful substances penetrating caltivated 
plants. For that reason, such soils should be intensively limed and properly fertil-
ised. The widespread lack of information about soil contamination, combined with 
the lack of appropriate agronomic knowledge among owners of agricultural areas, 
poses a threat to their health in case of long-term consumption of products originat-
ing from contaminated areas. A significant share of the owners of urban farmland, 
including allotment gardens, grow crops for their own consumption purposes, with-
out subjecting them to any quality control. This situation is relatively common in 
Poland. 

The soils of the Mogiła neighbourhood are more exposed to the harmful indus-
trial emissions from the steelworks and the Kraków heat and power station in Łęg 
compared to the Wyciąże neighbourhood. The Mogiła neighbourhood is located closer 
to these facilities and has been urbanised to a greater extent. It has more compact 
built-up areas. It also has larger areas of grassland, which have lost their production 
function, but due to their landscape values constitute public green areas of significant 
recreational importance for inhabitants of this part of the city. The Wyciąże neigh-
bourhood, which is located more to the east compared to the Mogiła neighbourhood, 
is characterised by less contaminated soils, with vegetable cultivation limitations ony 
due to the content of zinc. It also contains more arable land compared to the Mogiłe 
neighbourhood, and the fact that the neighbourhood is surrounded by vast arable land 
and lacks typically urban greenery makes it look more like military terrains. 

Increasing climate changes, through an incraese in average air temperature all 
over the world, pose numerous dangers to cities, where such phenomena as sultriness, 
clamminess, scotching heat and air pollution will tend to increase. It is thus necessary 
to take actions to „cool” urban areas. Thermal extremes are moderated by green areas, 
which become the islands of coldness and moisture in the summer period. The most 
beneficial in this respect are agricultural areas – in particular grassland and arable 
land, as well as river terraces with shallow ground water placement. Thus, city parks or 
even tree lanes and groups with tight crowns as well as forests around cities are highly 
desirable in the environemntal structure (Hoppe and Meyer, 1987). 
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Preserving in urban development processes the most precious soil habitats charac-
terised by high water and thermal capacity, fertility and biological activity is important 
not only for maintaining production capacity, but also due to environmental consider-
ations. This is because such soils are characterised by high capacity for accumulation 
of heat (climatic function) and water from intense surface and underground run-off 
(retention function). Land needs connected with urbanisation processes can be fully 
met by designating lowest quality urban land for development. However, studies of 
European cities, including Polish ones conducted by the Institute of Soil Science and 
Plant Cultivation in Puławy (Urban SMS project), indicate excessive development of 
high quality class land (www.urban-sms.eu).

Summary 

There are sizeable areas of agricultural terrains in the Mogiła and Wyciąże neighbour-
hoods, accounting for 67% and 97% of the biologicall active area respectively, which 
also cover environmentally valuable araes, including ecological corridors of European 
significance, such as the Vistula valley, ecological sites (Mogiła neighbourhood). 
A  threat to such areas is posed by the development of uncoordinated investments, 
which may limit ecological functions such as plant and animal migration, and air 
exchange and regeneration – so important for Cracow agglomeration. In this context, 
the process of changes in the development of areas of river vallyes and other environ-
mentally valuable terrains can be an interesting research issue. 

The plan project for the Mogiła neighbourhood envisaged decreasing the geodetic 
area of agricultural land by 112.45 ha, wheraes the plan project for the Wyciąże neigh-
bourhood – by 104.35 ha, which is a chang of 31.8 and 37.5 percentage points respec-
tively. Before the planned changes in land use,developed land accounted for 23.4% 
of the Mogiła neighbourhood’s area and 14.3% of the Wyciąże neighbourhood’s area. 
Designating areas in local plans for a  specific type of development does not mean 
an instant change in the actual land use. In order to monitor the actual changes in 
space, photogrammetrical methods can be used, among other things, which enable the 
assessment of the quantity and direction of an increase in built-up areas and varia-
tion in the use of biologically active areas – including set-aside. The authors intend to 
conduct such studies in the future. 

The authors’ experience shows that the basic guarantee of land protection against 
uncoordinated development is spatial management plans, which are gradually increas-
ing in number. However, the pace at which such documents are drawn up is too slow 
relative to the needs in terms of the urban natural system protection and concurrent 
urbanisation pressure. 

Analysis of agronomic conditions indicates that a factor limiting agricultural use 
of land can be soil contamination with heavy metals and soil acidification, provided 
that users have knwoledge about the state of the environment. Nevertheless, agri-
cultural products grown on soils with a  low contamination level can be valuable 
if appropriate agricultural technology, liming and fertilisation are used. Highly 
contaminated soils should be excluded from agricultural production for consump-

http://www.urban-sms.eu/
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tion purposes, subjected to rehabilitation, wheraes substantially contaminated areas 
– subjected to regenation. 

Possibility of converting agricultural araes to non-agricultural purposes and the 
related increase in the value of land accelerates the decline in the interest in land 
cultivation and the increase in the total area of set-aside land, whch is noticeable in 
the Mogiła neighbourhood. Poland sees a decline in the significance of the produc-
tion function of peri-urban agricultural terrains, which gives way to other ecosystem 
services due to an important role played by such areas in the urban environmental 
system. For that reason, urban and peri-urban agricultural land in ecological corri-
dors should be excluded from development or covered by local spatial management 
plans. 
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