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SEMANTYCZNE ASPEKTY WYBRANYCH TERMINÓW
STOSOWANYCH W GOSPODARCE
PRZESTRZENIĄ ROLNICZĄ
____________
SEMANTIC ASPECTS OF CHOSEN TERMS USED
IN AGRICULTURAL LAND MANAGEMENT
Streszczenie
Niektóre terminy stosowane w praktyce gospodarki przestrzenią w Polsce
budzą wątpliwoĞci natury jĊzykowej oraz prawnej. Na przykáad sáowo „rolny”
czĊsto uĪywane jest wymiennie ze sáowem „rolniczy”. Podobnie, dosyü powszechne jest stosowanie wymiennie pojĊü: „ grunt rolny” i „uĪytek rolny”. Zdarza siĊ równieĪ, Īe „grunty rolne” utoĪsamiane są z „gruntami ornymi”. Autor
proponuje, aby trzymaü siĊ ĞciĞle definicji zawartych w dokumentach prawnych,
które są spójne pod wzglĊdem merytorycznym, chociaĪ obarczone pewnymi wadami semantycznymi.
Sáowa kluczowe: problemy terminologiczne, przestrzeĔ rolnicza
Summary
Some terms applied in the practice of land management in Poland raise
doubts of lexical and legal nature.
The paper deals with such words as “rolny”, “rolniczy” – both translated
into English as “agricultural” and such terms as “grunt rolny”, “uĪytek rolny” –
in English “agricultural land”, etc.
The gist of the article is practically untranslatable into English.
In conclusion the author proposes to obey strictly definitions contained in
legal documents, which are substantially coherent, though bearing some semantic
faults.
Key words: terminological problems, rural areas
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WPROWADZENIE

W kaĪdej dyscyplinie podstawową kwestią jest w miarĊ precyzyjne zdefiniowanie stosowanych pojĊü. Sprawy te od dawna byáy przedmiotem badaĔ
i analiz w páaszczyĨnie logiczno-terminologicznej, zarówno przez specjalistów
tych dyscyplin, jak teĪ jĊzykoznawców i filozofów nauki.
W tym drugim przypadku szczególnie zaznaczyli siĊ przedstawiciele neopozytywizmu, kierunku upatrującego rolĊ filozofii, zwáaszcza w wyjaĞnieniu
pojĊü naukowych stosowanych w naukach szczegóáowych. Kierunek ten rozwinąá siĊ gáównie po I wojnie Ğwiatowej w tzw. Kole WiedeĔskim (Wiener Kreis)
w Ğrodowisku przyrodników oraz matematyków i reprezentowany byá gáównie
przez takich badaczy, jak Schlick, Carnap i Neurath. W Polsce do tego kierunku
nawiązywaá Tarski. [Schaff 1962]. W etapie tzw. semantyki neopozytywiĞci
zwrócili uwagĊ na stronĊ znaczeniową stosowanych w nauce okreĞleĔ, wyrazów.
Po drugiej wojnie Ğwiatowej w Polsce opracowanych zostaáo kilka norm
dotyczących terminologii stosowanej w gospodarce ziemią w rolnictwie. Lektura
obowiązującej obecnie normy [1997] oraz caáej literatury ze sfery tak naukowej
jak i praktycznej pozwala wysnuü zasadnicze spostrzeĪenie, iĪ terminy stosowane w Polsce oparte są o utrwalone w praktyce okreĞlenia, czĊsto wątpliwe
bądĨ dyskusyjne z punktu widzenia semantyki – poprawnoĞci jĊzykowej, czy
nawet ustaleĔ prawnych. Celem zatem tego artykuáu jest zasygnalizowanie potrzeby kontynuacji dyskusji, w nawiązaniu do pewnych wątków rozwaĪaĔ semantycznych, w celu doprecyzowania stosowanych terminów w odniesieniu do
gospodarki przestrzennej na terenach rolniczych.
Dyskusja nasza koncentrowaü siĊ bĊdzie gáównie na przymiotnikach: „rolny” i „rolniczy”.
W artykule oparto siĊ o metodĊ analizy logicznej i opisowej.
SEMANTYKA OKREĝLEē: ROLNY I ROLNICZY

Z lektury Sáownika poprawnej polszczyzny [1980] dowiadujemy siĊ, iĪ
„rolniczy” – tzn. odnoszący siĊ do rolnictwa albo rolnika np. kraj rolniczy, paĔstwo rolnicze, narzĊdzia rolnicze, szkoáa rolnicza. Ale w niektórych wyraĪeniach
przymiotnik ten jest uĪywany wymiennie z przymiotnikiem rolny (np. przemysá
rolniczy albo rolny, artykuáy rolnicze albo rolne, produkcja rolnicza albo rolna).
„Rolny” natomiast, to związany z rolą, uprawą roli. Stąd: polityka rolna, reforma
rolna, bank rolny, pracownik rolny. W niektórych wyraĪeniach przymiotnik ten
uĪywany jest wymiennie z „rolniczy”.
Reasumując, nie ulega jednak wątpliwoĞci, iĪ podstawowe znaczenie sáowa „rolniczy” odnosi siĊ do rolnictwa, natomiast „rolny” do roli, czyli gruntów
ornych.
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Alternatywne natomiast stosowanie tych dwóch bliskoznacznych sáów,
lecz bynajmniej nie synonimów, powoduje pewien chaos, który dotyka nie tylko
sfery praktyki ale nawet i teorii gospodarki przestrzenią w rolnictwie, które ze
sobą rzecz jasna ĞciĞle korespondują.
UĩYTKI ROLNE I GRUNTY ROLNE

Te dwa okreĞlenia stosowane są powszechnie w teorii i praktyce gospodarki ziemią. Niemniej ich interpretacja przez róĪne osoby i instytucje wykazuje
doĞü spore rozbieĪnoĞci.
Pod pojĊciem „grunty rolne” zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych
i leĞnych [1995] rozumie siĊ obok uĪytków rolnych takĪe grunty pod: stawami
rybnymi, budynkami i urządzeniami gospodarstw rolnych, grunty: ogrodów
botanicznych, zrekultywowane na cele r o l n e (!), pod zadrzewieniami, zakrzewieniami Ğródpolnymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi, grunty pod urządzeniami melioracyjnymi, torfowiska stanowiące nieuĪytki, grunty pod drogami
dojazdowymi do gruntów rolnych.
UĪytki rolne zgodnie z powyĪszą ustawą, jak teĪ rozporządzeniem
w sprawie ewidencji gruntów i budynków [2001], obejmują grunty orne (zresztą
oznaczone symbolem R – od sáowa „rola”), sady, trwaáe áąki i pastwiska,
g r u n t y r o l n e (!) zabudowane, grunty pod stawami oraz rowy melioracyjne.
W powyĪszych definicjach pewne wątpliwoĞci moĪe budziü zastosowanie
okreĞleĔ: zrekultywowane na cele r o l n e (raczej rolnicze!) oraz: g r u n t y rolne
zabudowane (raczej uĪytki rolne!).
W literaturze przedmiotu niestety dosyü powszechnie traktuje siĊ wymiennie pojĊcie gruntu rolnego i uĪytku rolnego. W instrukcji w sprawie dopáat bezpoĞrednich [2007] stwierdza siĊ na przykáad, Īe g r u n t y rolne oznaczają
u Ī y t k i rolne obejmujące grunty orne, trwaáe uĪytki zielone (áąki, pastwiska)
oraz plantacje wieloletnie (w tym sady, ogródki przydomowe) – niepotrzebnie
zaciemniając istniejące róĪnice miĊdzy nimi.
Niekiedy teĪ teoretycy i praktycy gospodarki ziemią w rolnictwie traktują
grunty rolne (jako pochodne od roli) za synonim gruntów ornych (bĊdących de
facto rolą) – pogáĊbiając chaos terminologiczny [por. Dydenko 2006].
ZAKOēCZENIE I WNIOSKI

Zarysowane niniejszym artykule przykáady zastosowania przymiotników rolny i rolniczy w odniesieniu do kwestii gospodarki ziemią wskazują na
panujący w tej dziedzinie pewien chaos. Niesáusznie stawia siĊ niekiedy znak
równoĞci pomiĊdzy gruntami i uĪytkami rolnymi. Fatalnym juĪ báĊdem jest
traktowanie jako synonimów pojĊcia gruntów rolnych i ornych.
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Sytuacja obecnie dojrzaáa, zdaniem autora niniejszego artykuáu, do podjĊcia kroków naprawczych w tej dziedzinie.
Dobrze byáoby w ogóle, aby nie dopuĞciü do wymiennego traktowania
przymiotników „rolny” i „rolniczy” w róĪnych pojĊciach dotyczących gospodarki ziemią na terenach rolniczych. RównieĪ poprawniej byáoby na przykáad
zamiast utrwalonych okreĞleĔ: grunty rolne, czy uĪytki rolne stosowaü: grunty
rolnicze i uĪytki rolnicze. Grunt rolny natomiast powinien byü synonimem
gruntu ornego (roli) – co jednak w chwili obecnej byáoby sprzeczne z oficjalną
terminologią. RealizacjĊ powyĪszych propozycji utrudniają ponadto uwarunkowania historyczne – wieloletnie funkcjonowanie dotychczasowej terminologii
w teorii i praktyce gospodarki przestrzenią rolniczą.
Wobec tego, do czasu przeprowadzenia ewentualnych zmian, pozostaje
praktyczne rozwiązanie polegające na Ğcisáym trzymaniu siĊ podstawowych
dokumentów, jakie definiują terminy z zakresu gospodarki ziemią, a do których
naleĪą: ustawa o ochronie gruntów rolnych i leĞnych [1995], rozporządzenie
w sprawie ewidencji gruntów i budynków [2001], czy norma ustanowiona przez
Polski Komitet Normalizacyjny [1997]. Dokumenty te bowiem są spójne pod
wzglĊdem merytorycznym, chociaĪ obarczone pewnymi wadami natury semantycznej.
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