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Synopsis. Celem badañ by³a ocena zaanga¿owania rolników gospodaruj¹cych na terenach Parku Krajobrazo-
wego Doliny Bystrzycy w pozyskiwaniu �rodków finansowych w ramach instrumentów WPR. Jak wykaza³y
badania ankietowe, zaanga¿owanie to by³o znikome. Powszechnie wykorzystywanym instrumentem wspar-
cia by³y tylko dop³aty bezpo�rednie, natomiast tylko 12% respondentów skorzysta³o z dzia³añ w ramach
PROW-u. Wiedza na temat programów rolno�rodowiskowych w�ród rolników jest niewystarczaj¹ca. Równie
niska jest �wiadomo�æ konieczno�ci gospodarowania w sposób przyjazny dla �rodowiska przyrodniczego w
warunkach prowadzenia produkcji rolniczej na terenach prawnie chronionych. Rolnicy zamierzaj¹ w wiêk-
szo�ci ³¹czyæ dzia³alno�æ rolnicz¹ z turystyk¹. Jednak niezbêdne do tego inwestycje przeprowadzaj¹ g³ównie
w oparciu o kapita³ w³asny.

Wstêp
Obszary o wysokich walorach przyrodniczych w Polsce objête ochron¹ praw¹ [Ustawa o

ochronie przyrody 2008] zajmuj¹ 32,3% powierzchni kraju [Ba³tromiuk 2010ab]. Do g³ównych
form ochrony przyrody nale¿¹ miêdzy innymi:  parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty
przyrody i obszary Natura 2000 [Gotkiewicz 2010]. Ponad 20% terenów tworz¹cych System
Obszarów Chronionych stanowi¹ u¿ytki rolne [Ochrona �rodowiska� 2005]. Rolnictwo pozo-
staje dominuj¹c¹ form¹ dzia³alno�ci gospodarczej na obszarach chronionych, coraz czê�ciej
³¹czone jest z turystyk¹. Na terenach parków narodowych ogranicza siê dzia³alno�æ rolnicz¹,
natomiast mniej - w okolicach parków narodowych i w parkach krajobrazowych. Podstawowym
celem dzia³alno�ci rolniczej jest zachowanie równowagi ekologicznej, bioró¿norodno�ci i stwa-
rzanie warunków do produkcji zdrowej ¿ywno�ci [Kutkowska 2007]. Wspólna polityka rolna
proponuje instrumenty wspieraj¹ce te dzia³alno�ci. S¹ nimi programy rolno�rodowiskowe [Roz-
porz¹dzenie Rady� 2005]. Programy te daj¹ mo¿liwo�æ zachowania cennych walorów �rodowi-
ska przyrodniczego, a szczególnie ochrony gruntów rolnych i lokalnego krajobrazu przed dewa-
stacj¹. Daj¹ one tak¿e szansê osi¹gniêcia korzy�ci ekonomicznych przez w³a�cicieli gospodarstw
rolnych [Zegar 2010]. Instrumenty te wdra¿ane s¹ g³ównie w ramach PROW 2004-2006, a obec-
nie PROW 2007-2013. Dzia³ania wspierane finansowo z funduszy unijnych propaguj¹ pro�rodo-
wiskowe formy u¿ytkowania zasobów �rodowiska na obszarach wiejskich, a rolnicy otrzymuj¹c
p³atno�ci z tytu³u podejmowania poszczególnych programów przekonuj¹ siê, ¿e dba³o�æ o stan
�rodowiska przedk³ada siê na dochody i mo¿liwo�ci rozwojowe gospodarstw.

* Opracowanie powsta³o w ramach projektu badawczego MNiSW pt. �Ocena realizacji celu produkcyjno-
ekonomicznego rolnictwa dolno�l¹skiego w warunkach zrównowa¿onego rozwoju� nr N N114 207834 reali-
zowanego przez IRWiR PAN w Warszawie.
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Metodyka badañ
Celem przeprowadzonych badañ by³a ocena zaanga¿owania rolników, których gospodarstwa

zlokalizowane s¹ na terenach o wysokich walorach przyrodniczych objêtych ochron¹ prawn¹, w
proces pozyskiwania �rodków finansowych z programów unijnych w latach 2004-2008. Oszacowa-
no  równie¿ znajomo�æ uregulowañ prawnych dotycz¹cych prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej w
tych specyficznych warunkach i dostosowywanie siê do ich wymogów. Do analizy wybrano celo-
wo 30 gospodarstw indywidualnych. Kryterium doboru by³a powierzchnia powy¿ej 5 ha oraz
usytuowanie gruntów na terenie parku krajobrazowego. Badania zlokalizowano na terenie Parku
Krajobrazowego Dolina Bystrzycy w województwie Dolno�l¹skim, w gminie K¹ty Wroc³awskie.
Dla potrzeb badañ opracowano formularz kwestionariusza wywiadu. Dane zebrane zosta³y drog¹
wywiadu bezpo�redniego w 2009 roku.

Wyniki badañ
Gmina K¹ty Wroc³awskie stanowi bardzo atrakcyjny pod wzglêdem walorów krajobrazowych i

przyrodniczych fragment powiatu wroc³awskiego. S¹ tu doskona³e warunki do rozwoju turystyki i
rekreacji, szczególnie w formie wypoczynku sobotnio-niedzielnego. Gmina zna korzystne po³o¿enie
w pobli¿u aglomeracji Wroc³awia. Prawie 90% powierzchni gminy stanowi¹ u¿ytki rolne i 7% u¿ytki
le�ne1. G³ównym atutem gminy w zakresie walorów przyrodniczych, jest le¿¹ca na terenie gminy czê�æ
Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy. Powierzchnia parku wynosi 8570 ha i swym zasiêgiem
obejmuje cztery gminy. Powierzchnia czê�ci parku le¿¹ca na terenie gminy K¹ty Wroc³awskie wynosi
4021 ha, co stanowi prawie 50% powierzchni parku oraz 23,7% ogólnej powierzchni gminy. Rejon
badañ charakteryzuje siê bardzo dobrymi warunkami klimatyczno-glebowymi do produkcji rolniczej2.

�rednia powierzchnia ankietowanego gospodarstwa wynosi 28,6 ha u¿ytków rolnych, w tym 92%
stanowi¹ grunty orne.  Jest ona  ponad  czterokrotnie wiêksza od przeciêtnego area³u jakim dysponuj¹
rolnicy w analizowanej gminie. Do badañ nie wziêto obiektów o powierzchni poni¿ej 5 ha, zak³adaj¹c, ¿e
w³a�ciciele takich gospodarstw w najmniejszym stopniu wykorzystuj¹ programy unijne. Gospodarstwa
prowadzone by³y przez  do�wiadczonych rolników w wieku ok. 47 lat. Posiadali oni wykszta³cenie
�rednie nierolnicze (32%) oraz zawodowe nierolnicze (24%). Wykszta³cenie rolnicze na poziomie zawo-
dowym i �rednim mia³o 32% ankietowych. Ponad po³owa z nich, w ramach doskonalenia kwalifikacji
zawodowych, ukoñczy³a kursy i szkolenia, w tym by³y to kursy rolnicze. Tylko 4 respondentów (12%)
uczestniczy³o w szkoleniach z zakresu funduszy unijnych, w tym tylko jeden  z nich zapozna³ siê  szerzej
z mo¿liwo�ciami wprowadzenia do gospodarstw programów rolno�rodowiskowych.

Ze wzglêdu na predyspozycje klimatyczno-glebowe, g³ówn¹ upraw¹ by³y zbo¿a oraz rzepak.  Dla
60% gospodarzy produkcja rolnicza jest g³ównym �ród³em dochodu. Inne �ród³a to dzia³alno�æ poza-
rolnicza na terenie gospodarstwa (agroturystyka), prace zarobkowe poza wsi¹, renty i emerytury oraz
dzia³alno�æ pozarolnicza na terenie wsi. Osoby bardziej wykszta³cone i m³odsze w wiêkszym stopniu
poszukiwa³y zatrudnienia poza terenami wiejskimi, wykorzystuj¹c blisko�æ aglomeracji wroc³awskiej.

Po roku 2004 równie¿ do tych gospodarstw skierowano wsparcie finansowe w ramach fundu-
szy Unii Europejskiej. Instrumentem powszechnie wykorzystywanym by³y dop³aty bezpo�rednie.
Skorzystali z niego wszyscy rolnicy, za wyj¹tkiem w³a�ci-
ciela jednego gospodarstwa, który ze wzglêdów formal-
nych nie stara³ siê o ich uzyskanie.

Kwoty wyp³aconych rocznych dop³at wynosi³y od 1,5
do 50 tys. z³. P³atno�ci w granicach od 1 do 5 tys. z³ otrzyma-
³o  40% ankietowanych, powy¿ej 5 do 10 tys. z³ � 32% i od
powy¿ej 10 do 50 tys. z³ �20%  (rys. 1). Blisko jedna trzecia
badanych gospodarstw przeznaczy³a �rodki finansowe, uzy-
skane z tytu³u dop³at, wy³¹cznie na potrzeby gospodarstwa
domowego, 50 % tak¿e na bie¿¹ce funkcjonowanie gospo-
darstwa rolnego i tylko 10% na cele inwestycyjne.

1 Opracowanie na podstawie danych US we Wroc³awiu (2008 r.).
2 Warto�æ wska�nika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg IUNG w Pu³awach wynosi 95,9 pkt,

przy �redniej dla Polski � 66,6 pkt i dla woj. dolno�l¹skiego � 74,2 pkt.
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Rysunek 1. �rednia wysoko�æ uzy-
skanych dop³at bezpo�rednich w
latach 2004-2008 [% gospodarstw]
�ród³o: badania w³asne.
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W odró¿nieniu od p³atno�ci bezpo�rednich, zainteresowanie innymi instrumentami PROW
2004-2006 i 2007-2010 by³o w znikome. Tylko 10% ankietowanych gospodarstw  siêgnê³o po pro-
gramy rolno�rodowiskowe, a jedno skorzysta³o z mo¿liwo�ci uzyskania wsparcia finansowego dla
gospodarstw niskotowarowych. Tak wiêc, spo�ród 30 ankietowanych rolników tylko czterech
(12%) wykorzysta³o instrumenty finansowane proponowane rolnikom w ramach WPR.

Szukaj¹c przyczyn s³abego wykorzystania instrumentów PROW-u w tych gospodarstwach,
zasiêgniêto opinii ich u¿ytkowników. W 80% gospodarze wskazywali na zbyt zawi³e, ich zdaniem,
procedury biurokratyczne. To wskazanie dominowa³o, niezale¿nie od wieku i poziomu wykszta³ce-
nia respondenta (tab. 1).

Drug¹ istotn¹ przyczyn¹ by³o niespe³nienie wymogów formalnych koniecznych do urucho-
mienia poszczególnych dzia³añ. Na t¹ przeszkodê wskazywali g³ównie rolnicy w wieku 41-52 lat,
legitymuj¹cy siê wykszta³ceniem �rednim. Dla 32% respondentów ograniczeniem by³y zbyt ma³e
�rodki finansowe w³asne, na t¹ przyczynê wskazywali g³ównie rolnicy z wykszta³ceniem podsta-
wowym. Ci respondenci w najwiêkszym procencie nie dostrzegli programów mo¿liwych do wyko-
rzystania w swoich gospodarstwach. Oko³o 30% ankietowanych, jako jedn¹ z przyczyn niewyko-
rzystania programów wsparcia w ramach WPR, wskaza³o niski poziom wiedzy na ten temat. Wed³ug
oceny respondentów, prawie 50% z nich odczuwa³o, ¿e s¹ dobrze poinformowanymi o instrumentach
wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich, jakie proponuje PROW, ale 40% z nich zna³o te programy
s³abo, a 10% bardzo s³abo. Podstawowym �ród³em wiedzy o programach unijnych s¹ media (64%)
oraz kursy i szkolenia organizowane przez o�rodki doradztwa rolniczego (36%) i przez administracjê
gminn¹ (24%). Na telewizjê, internet oraz prasê, jako podstawowe �ród³a informacji o �rodkach unij-
nych, wskazywa³o wiêkszo�æ ankietowanych, niezale¿nie od wieku i wykszta³cenia (rys. 2). Szkolenia
i kursy organizowane przez o�rodki doradztwa rolniczego, jako wa¿ne �ród³o wiedzy o instrumentach
WPR, wskazali respondenci w wieku powy¿ej 40 lat z wykszta³ceniem �rednim, a na kursy organizo-
wane przez gminê osoby z wykszta³cenie zawodowym i podstawowym.

W opinii wiêkszo�ci respondentów, pomimo pomocy finansowej w ramach WPR, w analizowanych
latach sytuacja finansowa ich gospodarstw nie uleg³a zmianie. Tak twierdzili przede wszystkim responden-
ci w wieku powy¿ej 50 lat z wykszta³ceniem podstawowym i zawodowym. W ocenie 28% respondentów
sytuacja ta niewiele siê poprawi³a i dotyczy³o to w³a�cicieli gospodarstw wiêkszych, w wieku do 50 lat.
Wed³ug 12% ankietowanych, kondycja finansowa ich gospodarstw pogorszy³a siê. Byli to rolnicy starsi
z wykszta³ceniem podstawowym. Dla 56% ankietowanych kondycja ta pozosta³a bez zmian. Wskazali na

to w³a�ciciele gospodarstw najwiêkszych,  z
grupy wiekowej 41-50 lat.

Wiêkszo�æ ankietowanych widzia³a mo¿-
liwo�ci rozwoju swoich gospodarstw i potra-
fi wskazaæ plany na przysz³o�æ. Zwi¹zane by³y
one zw³aszcza z zakupem i dzier¿aw¹ grun-
tów, a tak¿e z przeprowadzaniem inwestycji
modernizacyjnych. Tak wskazali przede
wszystkim ankietowani w wieku do 50 lat z
wykszta³ceniem zawodowym, czyli ci, którzy
swoj¹ przysz³o�æ widzieli w kontynuowaniu
dzia³alno�ci rolniczej.
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Rolnicy w analizowanym  okresie prze-
prowadzili inwestycje bazuj¹c g³ównie na
�rodkach finansowych w³asnych oraz na
kredytach preferencyjnych. W niewielkim
stopniu siêgano po �rodki UE (tab. 2). Byli
to w³a�ciciele gospodarstw najwiêkszych, z
grupy wiekowej 41-50 lat, z wykszta³ceniem
�rednim. W przysz³o�ci 56% ankietowych
chce modernizowaæ swoje gospodarstwa.
Dotyczy to zw³aszcza gospodarstw od 10 do
50 ha, ale tylko po³owa z nich chce wykorzy-
staæ w tym celu  �rodki UE.

Ponad 70% ankietowanych wiedzia³a, ¿e
ich gospodarstwo po³o¿one jest na terenie
parku krajobrazowego. Dotyczy to zw³asz-
cza osób w wieku 41-50 lat i powy¿ej 50 lat.
Prawie 30% respondentów deklarowa³a zna-
jomo�æ prawnych ograniczeñ prowadzenia
dzia³alno�ci gospodarczej na tych terenach,
lecz tylko niektórzy z nich stosowali te ogra-
niczenia w praktyce. Byli to przede wszyst-
kim u¿ytkownicy gospodarstw wiêkszych,
w wieku powy¿ej 50 lat, z wykszta³ceniem
�rednim. Tylko co pi¹ty ankietowany wska-
zywa³, ¿e regulacje te stanowi¹ powa¿ne
ograniczenia w prowadzeniu dzia³alno�ci gospodarczej3.

Instrumentem szczególnie predysponowanym do wdra¿ania w gospodarstwach u¿ytkowa-
nych na terenach o wysokich walorach przyrodniczych s¹ programy rolno�rodowiskowe [Kut-
kowska 2008]. Jak wspomniano wcze�niej, do roku 2008 podjê³y je tylko 3 ankietowane gospodar-
stwa. Znajomo�æ tych programów deklarowa³o natomiast 16% ankietowanych. Byli to rolnicy z
grupy obszarowej 50-100 ha,  g³ównie w wieku  do 40 lat.

Dla 63% badanych programy te s¹ dobrym rozwi¹zaniem jako sposób gospodarowania w
przysz³o�ci. Rolnicy wskazywa³o na to najczê�ciej, bez g³êbszej wiedzy na ten temat. Ponad
jedna trzecia ankietowanych nie potrafi³a wypowiedzieæ siê bardziej szczegó³owo na temat
pakietów rolno�rodowiskowych.

Pomimo, ¿e dla wiêkszo�ci ankietowanych rolników produkcja rolnicza obecnie stanowi g³ów-
ne �ród³o dochodów, swoj¹ przysz³o�æ widz¹ oni raczej w jej ³¹czeniu z agroturystyk¹ (rys. 3).
Wystêpuj¹ce walory przyrodnicze, a takie blisko�æ Wroc³awia stawia mo¿liwo�æ propozycji ofert
turystycznych, przede wszystkim weekendowych, dla rodzin z dzieæmi, grup turystycznych, senio-
rów, a tak¿e mi³o�ników jazdy konnej. Niezbêdne inwestycje przystosowuj¹ce gospodarstwa do
tych dzia³alno�ci mog¹ byæ wspó³finansowane w przysz³o�ci w ramach 3 osi PROW 2007-2013.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e w wiêkszo�ci gospodaruj¹cy na terenach parku krajobrazo-

wego rolnicy zdaj¹ sobie z tego sprawê, lecz niewielu z nich zna i stosuje siê do wymogów, wynikaj¹cych
z prawa o ochronie przyrody. W warunkach integracji z UE, po roku 2004 do gospodarstw skierowano
programy rolno�rodowiskowe, a po roku 2006, tak¿e programy dzia³añ w ramach obszarów Natura 2000.
Instrumenty te finansowane z bud¿etu unijnego przeznaczone s¹ przede wszystkim do gospodarstw
po³o¿onych na terenach o wysokich walorach przyrodniczych. Programy rolno�rodowiskowe w latach
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3 Podobne badania prowadzone w roku 2006 na terenach innych dolno�l¹skich parków krajobrazowych wyka-
za³y, ¿e wiêkszo�æ rolników (ok. 80%), zdaje sobie sprawê z faktu, ¿e gospodarstwo znajduje siê na obszarze
chronionym, jednak nie wszyscy spo�ród nich wiedz¹ (14%), jakie s¹ prawne ograniczenia dotycz¹ce gospo-
darowania na tych terenach. Oko³o 20% ankietowanych rolników nie przestrzega wymagañ, jakie stawiane s¹
gospodarstwom po³o¿onym na obszarach objêtych ochron¹ prawn¹ [Kutkowska 2007].

Rysunek 3. Kierunki rozwoju gospodarstw po³o-
¿onych na terenach prawnie chronionych w opi-
nii rolników [% ankietowanych]
�ród³o: opracowanie w³asne.
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2004-2006 by³y dzia³aniami najbardziej nowatorskim. W skali kraju podjê³o je 4% gospodarstw [Wstêp-
na analiza.....2009]. Ich wdro¿enie by³o i jest mo¿liwe tylko dziêki zaanga¿owaniu o�rodków doradztwa
rolniczego [Kania 2008]. Badania wykaza³y jednak, ¿e wiedza w�ród rolników na ten temat jest jednak
zbyt ma³a. Oceniaj¹c zaanga¿owanie prowadz¹cych gospodarstwa na terenach Parku Krajobrazowego
Doliny Bystrzycy w pozyskiwanie �rodków, wspieraj¹cych dzia³alno�æ i rozwój gospodarstw z fundu-
szy unijnych, zauwa¿yæ mo¿na i¿, do tej pory powszechnie wykorzystywanym instrumentem by³y
dop³aty bezpo�rednie, natomiast zainteresowanie innymi programami, w tym programami rolno�rodo-
wiskowymi, by³o znikome. Ankietowani rolnicy maj¹ plany na przysz³o�æ, chc¹ ukierunkowaæ swoj¹
dzia³alno�æ na ³¹czenie produkcji rolniczej z agroturystyk¹. Zadaniem s³u¿b rolnych, administracji lokal-
nej, a tak¿e w³adz parku krajobrazowego jest u�wiadomienie im, ¿e gospodarowanie w sposób przyjazny
dla �rodowiska przyrodniczego jest konieczno�ci¹, a podejmowane przez rolników programy rolno�ro-
dowiskowe daj¹ mo¿liwo�æ osi¹gniêcia równie¿ korzy�ci finansowych.
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Summary
 The opinion of farmers commitment husbanding on the terrains of the Lanscape Bystrzyca Valley Park  in

gaining of  financial centres within the instruments of CAP was the aim of investigations. The questionnaire interview
showed that commitment of farmers was scarce. Only direct payments were universally used, however only 12%
respondents reached after acts in frames of RADP support instruments. Knowledge on the subject of agri-environ-
mental programmes among farmers is insufficient. The consciousness of the necessity of husbanding in the friendly
way for the natural environment in conditions of agricultural production leadership on legally protected terrains is
equally low. Farmers have plans for the future. They are going to combine  the agricultural activity in the majority
with tourism. However indispensable to this investments are realized in the support of own capital mainly.
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