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Stan i perspektywy rozwoju dzia a  przedsi biorczych na 
obszarach wiejskich w zakresie ywno ci niekonwencjonalnej2 

The state and prospects of the development of entrepreneurship 
in rural areas with regard to the unconventional food 

Synopsis. Artyku  jest prób  przedstawienia podstawowych informacji na temat stanu i perspektyw 

rozwoju dzia a  przedsi biorczych na obszarach wiejskich w zakresie ywno ci niekonwencjonalnej, 

tradycyjnej i regionalnej w Polsce. Ponadto jest prób  omówienia dotychczasowych korzy ci, jak i 

potencjalnych zagro e  wynikaj cych z pocz tkowej fazy tworzenia si  niszowego rynku tej e 

ywno ci. 

S owa kluczowe: przedsi biorczo , produkty tradycyjne, regionalne, obszary wiejskie. 

Abstract. The article attempts to present the basic information about the state and prospects of the 

effectiveness of enterprising actions in rural areas with regard to the unconventional, traditional and 

regional food, especially in Poland. It describes the past and future potential dangers resulting from 

the initial phase of creation of this niche food market. 
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Wst p 

Dywersyfikacja czy wielofunkcyjny rozwój wsi, w tym dzia alno  skierowana na 

nowe cie ki poszukiwania dodatkowego czy g ównego dochodu, sprawia, e coraz 

cz ciej wyszukuje si  korzy ci wynikaj cych z pozarolniczej aktywno ci i elastyczno ci 

gospodarstw rolniczych i innych producentów w zakresie produkcji czy przetwórstwa 

ywno ci, zw aszcza po wst pieniu Polski do UE. W ten trend wpisuje si  produkcja 

wysokojako ciowych produktów tradycyjnych i regionalnych, charakterystycznych dla 

danego regionu, wiadcz ca o jego niepowtarzalno ci, oryginalno ci i dziedzictwie. 

Rozpatruj c ten aspekt warto uwzgl dni  kwesti  przedsi biorczo ci osób zaanga owanych 

w t  problematyk . „Przedsi biorczo  mo na rozpatrywa  w kilku kategoriach. Jako 

postawa … indywidualnych cech poszczególnych jednostek, jako sfera ludzkich dzia a  

oraz jako podejmowanie nowych przedsi wzi  i tworzenie nowych form 

organizacyjnych…” [Wiatrak 2003]. Szczególnego znaczenia nabiera trzecie uj cie, 

bowiem przedsi biorczo  jawi si  w kontek cie budowania i kreowania w asnej cie ki 

korzy ci na bazie dost pnych dotychczasowo czynników wytwórczych. Wraz z 

                                                 
1 Dr in ., email: agnieszka_borowska@sggw.p. 
2 Praca naukowa zrealizowana w ramach projektu badawczego MNiSW, grant w asny Nr NN 112 057234 ze 

rodków na nauk  w latach 2008-2009.  
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przyst pieniem naszego kraju do Unii Europejskiej stworzona zosta a po raz pierwszy 

szansa wprowadzenia rozwi za  maj cych swoje pod o e w do wiadczeniach krajów UE w 

zakresie polityki jako ci ywno ci. Ukazuje ona zaanga owanie kapita u spo ecznego w 

tworzeniu oddolnych inicjatyw trójsektorowych, maj cych wp yw na tworzenie 

zintegrowanych strategii rozwoju obszarów wiejskich, uwzgl dniaj cych potrzeby ludno ci 

oraz wykorzystuj cych walory dost pnych zasobów. Dzi ki tego rodzaju dzia aniom 

powsta a mo liwo  odbudowania i nawi zania kontaktów mi dzyludzkich 

przyczyniaj cych si  do wspó pracy, skupionych nie tylko jak dotychczas na 

rozwi zywaniu jednozadaniowych problemów, a g ównie na wspólnych dzia aniach 

prowadz cych do zwrócenia uwagi na powi zania horyzontalne, maj ce znaczenie 

terytorialne, bo regionalne. 

Cel pracy, materia  ród owy i metody badawcze 

Celem artyku u jest próba przedstawienia stanu i perspektyw skutecznego rozwoju 

dzia a  przedsi biorczych na obszarach wiejskich w Polsce w zakresie produkcji ywno ci 

niekonwencjonalnej-tradycyjnej i regionalnej. W opracowaniu wykorzystano podstawow  

literatur  nawi zuj c  tre ci  do podj tego tematu badawczego. Materia  stanowi y: 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i fragmenty bada  

przeprowadzonych w ramach projektu badawczego, grant w asny Nr NN 112 057234, 

finansowanego ze rodków na nauk  MNiSW w latach 2008-2009. Badania empiryczne 

zosta y przeprowadzone w 2009 r. w ród producentów produktów tradycyjnych, 

zarejestrowanych na li cie produktów tradycyjnych (LPT) sporz dzonej przez MRiRW 

oraz podmiotów posiadaj cych produkt zarejestrowany lub aplikuj cy o rejestracj  w Unii 

Europejskiej jako chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie 

geograficzne (ChNP) czy gwarantowan  tradycyjn  specjalno  (GTS). Badania zosta y 

przeprowadzone w dwóch równolegle realizowanych obszarach. Wyniki zaprezentowane w 

opracowaniu odnosz  si  do wybranych najaktywniejszych 89 podmiotów maj cych 

zarejestrowany produkt na LPT i 25 podmiotów zrzeszaj cych producentów posiadaj cych 

zarejestrowany lub aplikuj cy o rejestracj  produkt jako ChNP, ChOG czy GTS. 

Wykorzystano w badaniu technik  wywiadu telefonicznego CATI
3
 oraz kwestionariusz 

ankiety. Obszar badania obj  16 województw. W 10 województwach przeprowadzono 

badania bezpo rednio za  w pozosta ych 6 przy udziale technicznym urz dów 

marsza kowskich. Zaprezentowane w opracowaniu zagadnienia dotyczy  b d  jedynie 

kwestii odnosz cych si  do zagadnie  ogólnych, cho  zostan  poruszone i kwestie 

szczegó owe na konkretnych przyk adach.  

Szansa rozwoju obszarów wiejskich przez poda  produktów i us ug 
niszowych 

Przeobra ania spo eczno-ekonomiczne zachodz ce na obszarach wiejskich w Polsce, 

zw aszcza po wst pieniu do UE, kszta tuj  tak e bod ce do rozwoju przedsi biorczo ci, 

                                                 
3 Badania zosta y przeprowadzone przy pomocy technicznej PENTOR Research International S.A. 
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b d cej alternatyw  dla rolniczej dzia alno ci sensu stricte. Ponadto rozwój ma ej i redniej 

przedsi biorczo ci, nie tylko w niszach rynkowych, stwarza szans  dla aktywizacji 

gospodarczej zarówno samej wsi, jak i obszarów miejsko-wiejskich i podmiejskich. 

Zw aszcza kreatywno  mieszka ców terenów wiejskich jest szczególnie mile widziana, 

bowiem ukazuje d no  do poszukiwania nowych rozwi za  w zakresie pozyskania 

dodatkowego ród a dochodu, a ten jest wektorem wielu zmiennych, w tym migracji 

ludno ci do miast, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, d enia do wprowadzania 

innowacyjno ci w codziennym yciu. Ponadto rozwój przedsi biorczo ci na wsi, jak i na 

obszarach wiejskich, przyczynia si  do inicjowania i powstawania nowych, po ytecznych 

spo ecznie rodzajów dzia alno ci w us ugach, turystyce (agro, wiejskiej), handlu, produkcji, 

transporcie, infrastrukturze lokalnej itp. Poszukiwane s  takie rozwi zania, inicjatywy, 

pomys y, które mog , ale nie musz  by  powi zane z tradycyjnym sposobem 

gospodarowania, wykorzystuj  zanik e zawody lub odtwarzaj  ich tradycj . Cech  

charakterystyczn  tego rodzaju przedsi wzi  jest ich deficyt na rynku lokalnym, których 

produkty stanowi  przedmiot obrotu g ównie w miastach i rynkach zamiejscowych. 

Mo liwo  odniesienia przez nie sukcesu (nie tylko jako wynik ekonomiczny) upatruje si  

tak e w integrowaniu mieszka ców, odtwarzaniu czy kultywowaniu wi zi spo ecznych, i 

mi dzypokoleniowych, kultywowaniu dziedzictwa kulturowego wsi itp. Niew tpliwie 

szczególn  rol  odgrywaj  w tym rodzinne podmioty gospodarcze, które niezale nie od 

formy prawnej, skali dzia alno ci czy wielko ci, utrzymuj  dotychczasowe i tworz  nowe 

miejsca pracy, zw aszcza dla lokalnej ludno ci, wykorzystuj  potencja  i walory czynników 

wytwórczych, zmieniaj  sposób i warunki ycia oraz model nie tylko w asnej konsumpcji, 

stymuluj c wzrost gospodarczy itp. 

Z tych kilku wzgl dów przedsi biorczo  na obszarach wiejskich, zw aszcza w 

obecnym wymiarze, wp ywa na powstawanie np. mikro, ma ych czy rednich 

przedsi biorstw, pozarolniczych inicjatyw, które maj  istotne znaczenie w oddzia ywaniu 

na rozwój danego terenu, regionu i kraju. Upatruje si  niewykorzystany potencja  w tej 

cz ci agrobiznesu, która odnosi si  do szeroko definiowanych produktów tradycyjnych, 

regionalnych czy lokalnych, zarówno o charakterze ywno ciowym, jak i 

nie ywno ciowym. Przeprowadzone badania pozwalaj  stwierdzi , e dla producentów 

(2009 r.) niezmiernie atrakcyjn  form  dzia alno ci b dzie w przysz o ci produkcja, 

przetwórstwo oraz dystrybucja i sprzeda  wysokojako ciowej ywno ci o tradycyjnym i 

regionalnym charakterze. Analiza rynku wskazuje, e za t  tez  przemawiaj  liczne 

argumenty, m. in. rosn cy popyt na produkty przygotowywane tradycyjnymi sposobami i 

metodami produkcji, niejednokrotnie bardzo pracoch onne, ale uznawane przez 

konsumentów za oryginalne i wyj tkowe pod wzgl dem sensorycznym, jako ciowym i 

zdrowotnym. Okazuje si , e na zakup ywno ciowych artyku ów tradycyjnych i 

regionalnych oko o 51,3% respondentów w 2007 r. deklarowa o, i  w skali miesi ca 

wydaje do 50 PLN, cho  Polacy byliby w stanie przeznaczy  na tego typu produkty rednio 

w skali miesi ca kwot  181,1 PLN. Najwi cej deklaruj  wyda  na te wysokojako ciowe 

produkty osoby wykonuj ce wolne zawody ( rednio oko o 265 PLN), gospodarstwa 

domowe sk adaj ce si  z 2 osób doros ych i dziecka, pracownicy przedsi biorstw 

prywatnych, gospodynie domowe (oko o 237 PLN), tradycjonali ci (231,7 PLN), osoby 
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m ode pomi dzy 26-40 rokiem ycia
4
. Ponad 34,56% badanych uwa a, e produkty 

tradycyjne i regionalne nie s  satysfakcjonuj co i wystarczaj co dost pne na rynku. 

Wi kszo  z ywno ci tradycyjnej i regionalnej (zarówno zarejestrowanej na LPT, jak i w 

UE) je li ju , to jest sprzedawana w niewielkich ilo ciach. Wiele z produktów 

zarejestrowanych na LPT dost pne jest okazjonalnie na ró nych lokalnych targach, 

jarmarkach, festynach itp., go ci na sto ach wielu rodzin podczas domowych, czy 

religijnych wi t i uroczysto ci. Ponadto jest ona obecna bezpo rednio w gospodarstwie, 

np. fasola, owoce (wi nia nadwi lanka), jab ka ( ckie, grójeckie), liwki (sechlo ska czy 

szyd owska), czy w prywatnej pasiece, w gospodarstwach agroturystycznych (np. 

pierekaczewnik w „Tatarskiej Jurcie” w Kruszynianach), sezonowo, bardzo nieregularnie, 

cz ciej w ma ych sklepach (na pó ce z innymi konwencjonalnymi wyrobami), ani eli w 

sklepach wielkopowierzchniowych. Cho  s  wyj tki, np. wielkopolski ser sma ony, 

dost pny mi dzy innymi w Auchan. We w asnych piekarniach, cukierniach, czy sklepach 

patronackich producentów mo na naby  np. rogal wi tomarci ski, obwarzanek krakowski, 

andruty kaliskie, chleb pr dnicki etc. Za  np. w sklepie wiejskim oscypek, bryndz  

podhala sk , kie bas  lisieck  i inne.  

Stan i perspektywy rozwoju dzia a  przedsi biorczych na obszarach 
wiejskich w zakresie ywno ci niekonwencjonalnej 

Produkcja ywno ci tradycyjnej i regionalnej w Polsce mo e stanowi  podstaw  do 

rozwoju dzia a  przedsi biorczych nie tylko na wsi, ale te  na szeroko rozumianych 

obszarach wiejskich. Przemawiaj  za tym mi dzy innymi wcze niejsze do wiadczenia 

(projekt DOLPHINS) Francji, W och, Hiszpanii, Portugalii, czy Grecji w tym zakresie, 

dziedzictwo kulturowe i kulinarne naszego kraju, rewitalizacja wi zi spo ecznych, wzgl dy 

ekonomiczne u producentów, wzrost zamo no ci polskiego spo ecze stwa i zmiana modelu 

konsumpcji, wi ksza wiadomo  i poziom wykszta cenia, etnocentryzm itd. Kluczem do 

uzyskania wi kszych korzy ci nie jest jednak oferowany na rynku surowiec, którego cena 

w wi kszo ci przypadków uzale niona jest od podmiotu skupuj cego, a produkt powsta y 

na jego bazie (wysokojako ciowy, naturalny), zawieraj cy warto  dodan  (np. dania 

gotowe, potrawy, przetwory, szlaki kulinarne, produkty turystyczne i in.). Upatruje si  w 

nich szans  na budowanie przewag konkurencyjnych gospodarstw rolniczych, wskazuj c 

koncepcje Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 (np. o  Leader, 

dzia ania w zakresie promocji i informacji, czy samej polityce jako ci ywno ci). Jednak 

przy powsta ych na najbli sze lata programach trudno b dzie mówi  o efektywnym 

wykorzystaniu drzemi cego na wsi potencja u, je li nie uwzgl dnimy kapita u ludzkiego, 

zw aszcza lokalnych liderów, którzy staraj  si  prze amywa  niech , marazm, wa nie czy 

antagonizmy lokalnej ludno ci, aby tworzy  wokó  siebie inicjatywy partnerstwa w celu 

budowania strony poda owej produktów tradycyjnych i regionalnych. Niejednokrotnie, 

pomimo powstania stowarzysze , konsorcjów, grup producentów i kó  aspekty spo eczno-

mentalne i partykularne interesy jednostki dominuj  nad interesem grupy. Cz sto podkre la 

si , i  brak zaanga owania cz onków poszczególnych grup producentów/wytwórców 

                                                 
4 Wyniki bada  uzyskane w 2007 r. w ramach grantu pt. „Charakterystyka konsumentów produktów 

tradycyjnych/regionalnych w Polsce” zrealizowanego przy wsparciu Fundacji „Fundusz Wspó pracy”, projekt 

Agro-Smak 2 [Borowska 2007]. 
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wynika z braku obecnie „namacalnych” i widocznych korzy ci z wprowadzenia produktu 

na rynek, za  oczekuje si  od nich ponoszenia kolejnych niejednokrotnie wysokich 

nak adów. Ponadto, jak wskazuj  wyniki bada , producenci niedostatecznie oceniaj  swoj  

wiedz  oraz umiej tno ci, nie mówi c ju  o mo liwo ci wykorzystania dzia a  

marketingowych w przypadku wytwarzanego produktu. Podkre laj , i  cennym by oby dla 

nich pozyskanie dodatkowych informacji na temat ywno ci tradycyjnej i/lub regionalnej 

odno nie profesjonalnych przyk adów promocji, reklamy i sprzeda y, ponadto nieoceniony 

by by kontakt oraz do wiadczenia przekazane od innych producentów, zw aszcza 

rozwi za  zagranicznych. Ponad 90% uczestnicz cych w badaniu (25) grup zrzeszaj cych 

producentów produktów posiadaj cych ChNP, ChOG, GTS obecnie i ubiegaj cych si  nie 

w przysz o ci (aplikuj cych o rejestracj  w UE) uzna o, i  warto utworzy  grup  

zrzeszaj c  producentów tego samego produktu, z uwagi na to, i  wspólnie mo na: 

aplikowa  o rejestracj  produktu w UE, uzyska  pomoc finansow  ze rodków unijnych, 

podnie  efektywno  wytwarzania i zbytu produktu, promowa  produkt, dzieli  si  

do wiadczeniami z innymi, czy próbowa  rozwi zywa  problemy prawne, organizacyjne i 

ekonomiczne.  

Wybrane aspekty dzia alno ci w zakresie produktów tradycyjnych i 
regionalnych w Polsce  

Przy omawianiu rozwoju przedsi biorczo ci w zakresie produkcji ywno ciowych 

produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce nasuwa si  kilka spostrze e . Po 

pierwsze, niezale nie od tego czy rozpatrujemy podmioty, których produkty s  

zarejestrowane na LPT czy w UE (zarejestrowane lub aplikuj ce o rejestracj ), to s  to 

g ównie inicjatywy rodzinne. Przoduj  w nich g ównie gospodarstwa rolne, których 

dodatkowym ród em dochodu jest produkcja tych wysokojako ciowych produktów, takich 

jak chocia by wi nia nadwi lanka, fasole (wrzawska, korczy ska, z doliny Dunajca), liwki 

(szyd owska i sechlo ska), truskawki kaszubskie, ale i oscypek i bryndza podhala ska. W 

produkcji jab ek grójeckich wyspecjalizowa y si  gospodarstwa sadownicze zrzeszone w 

grupach producenckich. Produkcj  miodów (wrzosowego z Borów Dolno l skich, 

kurpiowskiego, z sejne szczyzny i drahimskiego) zajmuj  si  nieliczne wyspecjalizowane 

gospodarstwa pasieczne, za  w wi kszo ci pozosta ych przypadków indywidualni 

pszczelarze, pasjonaci, hobby ci, osoby fizyczne (np. emeryci, nauczyciele, itp.) zajmuj cy 

si  kilkoma lub kilkunastoma ulami. Ewidencjonowani s  tak e wytwórcy indywidualni, 

osoby prywatne (np. doradcy rolni, pracownicy administracji), a tak e cz onkinie kó  

gospody  wiejskich, zw aszcza w przypadku LPT, które domowym sposobem, wed ug 

tradycyjnej receptury wypiekaj  ciasta, przygotowuj  dania i potrawy gotowe, nalewki. 

Zazwyczaj okazjonalnie wytwarzaj  produkty g ównie dla rodziny, znajomych, b d  w 

celach promocyjnych (udzia  w targach, kiermaszach, dniach produktu, w spotkaniach w 

urz dach), a nie komercyjnych. Identyfikowane s  przypadki produktów, które pomimo 

zarejestrowania na LPT jako dziedzictwo regionu nie s  obecnie wytwarzane i 

prawdopodobnie nie b d  w przysz o ci, z uwagi na brak op acalno ci produkcji, 

zainteresowania ze strony m odszego pokolenia ich produkcj , a tak e regulacji prawnych 

umo liwiaj cych ich lagalny wyrób, a „nie pok tnym sposobem”. Mo na stwierdzi , e 

wi kszo  spo ród zarejestrowanych przez MRiRW na LPT produktów i artyku ów rolno-

spo yczych ma jak dotychczas marginaln  skal  produkcji, stanowi c nierzadko ród o 
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dochodu nie podlegaj cego opodatkowaniu, np. sprzeda  bezpo ednia, marginalna lub 

oferta produktu w tzw. szarej strefie. Osoby je wytwarzaj ce nie prowadz  typowej 

dzia alno ci produkcyjnej (co by oby wskazane, je li jest to produkt przetworzony a nie 

surowiec), ani handlowej, oczywi cie poza wyj tkami. Na drugim biegunie znajduj  si  

wyspecjalizowane zak ady produkcyjne, takie jak np. spó dzielnie mleczarskie i 

pszczelarskie, piekarnie, cukiernie, masarnie, które wytwarzaj  ca orocznie produkt, 

zatrudniaj  najemn  si  robocz , funkcjonuj  na rynku jako producent. Warto zwróci  

uwag  na fakt ponoszenia wysokich kosztów przez producentów, zw aszcza produktów 

pochodzenia zwierz cego, g ównie przetworzonych, na wszelkie procesy dostosowawcze 

do zmieniaj cych si  przepisów sanitarnych, higienicznych, weterynaryjnych, 

podatkowych, systemów jako ci, kontroli czy certyfikacji, tak aby zapewni  konsumentowi 

bezpiecze stwo sprzedawanego mu produktu itp.  

Tabela 1. Wybrane aspekty dzia alno ci w zakresie produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce 

Table 1. Selected information about traditional and regional products in Poland 

Pozytywne  Negatywne 

- szkolenia, spotkania, wymiana wiedzy podczas 

targów, festynów, jarmarków, dni produktu itp. 

- próby tworzenie struktury wspó pracy mi dzy 

producentami  

- tworzenie lokalnych partnerstw 

- zanikanie anonimowo ci wytwórców, producentów 

- dodatkowe i alternatywne ród o dochodu 

- miejsce pracy nie tylko dla cz onków rodziny 

- aktywizacja spo eczno ci 

- wzrost konkurencyjno ci 

- dzia ania prywatno-publiczne 

- wsparcie ze strony instytucji (np. UM, ODR, 

starostwa, gminy zw aszcza w zakresie promocji) 

- kreatywno  i dynamizm liderów 

- dodatkowa oferta towarowa 

 

 

 

 

- znacznie rozdrobniona dzia alno  

- nadal znaczna dezintegracja rodowiska 

producentów, rolników 

- niech  do podejmowania wspólnych inicjatyw 

- s abo  kapita owa i techniczna 

- niedostateczny poziom wiedzy dotycz cej dzia a  

marketingowych 

- cz ste niedoinwestowanie 

- wysokie obci enia fiskalne w przypadku 

dzia alno ci produkcji towarowej (co sk ania do 

wej cia w szar  stref ) 

- niska rentowno  dzia alno ci 

- ma a elastyczno  w dostosowaniu do wymaga  

rynku 

- poziom biurokracji w przypadku produkcji wed ug 

specyfikacji 

- bariery prawno-administracyjne, rynkowe i 

finansowe  

- potrzeba ekspansywnego doradztwa i edukacji 

producentów 

- potrzeba kreatywnych i aktywnych zmian poziomu 

wiadomo ci konsumentów 

- powolny obieg i wymiana informacji 

- produkcja g ównie sezonowa, uboczna i dodatkowa 

- dominacja sprzeda y bezpo redniej na rynek 

lokalny 

ród o: opracowanie na podstawie bada  finansowanych przez grant w asny Nr NN 112 057234.  

Zatem interesuj ca staj  si , z tych kilku wy ej wymienionych wzgl dów oraz z racji 

charakteru dzia aj cych podmiotów, obecna i przysz a skala ich dzia alno ci, intensywno  

dzia a  konkurencji, mo liwo ci techniczno-organizacyjne i finansowe, oraz zakres 

wsparcia (doradztwo, pomoc instytucjonalna i kapita owa z zewn trz itp.). Te kwestie s  
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niezmiernie istotne dla okre lenia i wskazania kierunków rozwoju rynku ywno ci 

tradycyjnej i regionalnej w Polsce. 

W tym miejscu nale y zwróci  uwag  na to, e nierówna jest pozycja rynkowa 

poszczególnych wytwórców i producentów, zw aszcza w odniesieniu do rynkowego 

istnienia produktów. Ka dy z podmiotów boryka si  z licznymi problemami, 

niejednokrotnie s  to bariery nie do przezwyci enia (przepisy prawne np. podatkowe, 

instytucjonalne, administracyjne), jednak mo na dla omwianych dzia alno ci znale  i 

pozytywny wspólny mianownik (tab.1).  

Przede wszystkim przedsi biorczo  to cecha osobowo ciowa, która powinna 

wspó istnie  z mo liwo ciami sprzyjaj cymi nie tylko w rozpocz ciu dzia alno ci 

gospodarczej, ale i umo liwiaj ca jej dynamiczny rozwój. Wp yw na ni  ma wiele 

elementów, do najwa niejszych zaliczy  nale y ulgi inwestycyjne, system podatkowy, 

gwarancje i por czenia kredytowe, kwestie doradztwa, szkole , edukacji, rozwój 

infrastruktury, wsparcie samorz dów terytorialnych, sprawna informacja itp. [Belletti, 

Marescotti i Scaramuzzi 2001; Lassaut 2001; Fragata i Leit o 2002]. Cho  ludno  wiejska, 

w porównaniu do miejskiej, ma trudniejsze warunki potrzebne do aktywnego uczestnictwa 

w dzia alno ci gospodarczej, wynikaj ce, jak podkre laj  eksperci, z zakorzenionej 

mniejszej mobilno ci, ni szych kwalifikacji zawodowych, gorszego dost pu do informacji, 

barier mentalnych czy ekonomiczno-finansowych itp. [Hybel 2003], to obserwuje si  

dzia ania zmierzaj ce do podj cia decyzji o rozpocz ciu funkcjonowania na rynku jako 

wytwórca/producent produktów tradycyjnych, regionalnych, czy lokalnych, pomimo wielu 

obiekcji, ryzyka czy niepewno ci co do przysz ego osi gni cia sukcesu. Dynamizuj cy te 

postawy jest wymiar sukcesu, dzi ki któremu obserwowa  mo na efekt na ladownictwa 

oraz efekt mno nikowy, oznaczaj cy zwielokrotnione korzy ci dla rodowiska lokalnego 

przez rozwój kolejnych, licznych us ug komplementarnych [Sawicka 2000], które s  

zw aszcza widoczne w przypadku gospodarki turystycznej, a w ni  wpisuje si  tak e 

produkcja omawianych produktów. 

Podsumowanie 

Zgromadzony materia  empiryczny pozwoli  na ukazanie aktywno ci w obszarze 

produkcji i sprzeda y produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce, z uwzgl dnieniem 

wyst powania sk onno ci proprzedsi biorczych. W opracowaniu opisano do wiadczenia, w 

zakresie realizacji koncepcji przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich poza typow  

dzia alno ci  rolnicz , omawiaj c przyk ady. Ponadto ukazano mo liwo ci i potencja  

zasobów obszarów wiejskich w kontek cie znaczenia i pozycji niszowych rynków, w tym 

równie  ywno ci tradycyjnej i regionalnej.  

Na podstawie przeprowadzonych bada  oraz studiów literatury przedmiotu nasuwaj  

si  nast puj ce wnioski. 

1. Produkty tradycyjne i regionalne, nie tylko o charakterze ywno ciowym, daj  

szans  rozwoju przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich, umo liwiaj  pozyskanie 

dodatkowego ród a dochodu (np. z agroturystyki, gastronomii, handlu, us ug itp.), 

aktywniejszego wykorzystania nadwy ki si y roboczej, atrakcyjniejszego przedstawienia 

wsi, jej kultury, walorów rodowiskowych, przyrodniczych, architektonicznych. 
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2. Kreowana przedsi biorczo , zw aszcza w ma ych gospodarstwach rolnych, 

g ównie nastawionych dotychczas na samozaopatrzenie, zwi ksza integracj  rodowiska 

wiejskiego oraz inicjuje lokaln  aktywno  mi dzypokoleniow  i trójsektorow . 

3. Uruchamiane przedsi wzi cia (cz sto o charakterze rodzinnej dzia alno ci 

pozarolniczej w przedsi biorstwach zlokalizowanych na wsi) wype niaj  swymi 

produktami tzw. nisze rynkowe. Pomimo, e produkty tradycyjne i regionalne znane s  od 

dawna konsumentom, to ze wzgl du na pracoch onne techniki wytwarzania, d ugi cykl 

produkcyjny, czy tradycyjnych charakter nie mog y wprost konkurowa  z produktami 

masowymi, przemys owymi. Wzrost wiadomo ci konsumentów co do walorów tej e 

ywno ci, a tak e wzrost zamo no ci spo ecze stwa i zmian preferencji konsumenckich s  

czynnikami przyspieszaj cymi proces rozwoju dzia a  przedsi biorczych na obszarach 

wiejskich. 

Literatura 

Fragata A., Leit o M.M. [2002]: Development of Origin Labelled Products: Humanity, Innovation and 

Sustainability. OLP sector in Portugal. INIA-EAN_DEEESA, Oeiras, Project DOLPHINS, Contract QLK5-

2000-00593 Portugal. 

Borowska A. [2007]: Charakterystyka konsumentów ywno ci tradycyjnej/regionalnej w Polsce. Projekt grantu 

Agro-Smak 2 Fundacji „Fundusz Wspó pracy”. Maszynopis powielony. 

Belletti G., Marescotti A., Scaramuzzi S. [2001]: Development of Origin Labelled Products: Humanity, Innovation 

and Sustainability. OLP sector in Italy. Università di Firenze, Dipartimento di Scienze Economiche, Firenze. 

Project DOLPHINS, Contract QLK5-2000-00593 Italia. 

Hybel J. [2003]: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Polsce w perspektywie integracji z Uni  

Europejsk . Wyd. SGGW, Warszawa. 

K odzi ski M. [1999]: Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa. 

Lassaut B. [2001]: OLP sector in France. Development of Origin Labelled Products: Humanity, Innovation and 

Sustainability. INRA-UREQUA, Le Mans, France, November. I Project DOLPHINS, Contract QLK5-2000-

00593 France. 

Sawicka J. [2000]: Za o enie i prowadzenie ma ego przedsi biorstwa. Wyd. SGGW, Warszawa. 

Wiatrak A.P. [2003]: Poj cie przedsi biorczo ci, jej cele i rodzaje. [W:] Uwarunkowania rozwoju 

przedsi biorczo ci – szanse i zagro enia. Jaremczuk K. (red.). Tarnobrzeg, ss. 36. 

 


