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Abstrakt. Celem artykułu jest poznanie opinii właścicieli winnic w zakresie wybranych elementów 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Skupiono się na zdiagnozowaniu opinii respondentów 
względem ochrony środowiska przyrodniczego oraz relacji z otoczeniem społecznym i instytucjonalnym. 
Zbierając dane empiryczne wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, w ramach której zastosowano 
badania ankietowe, które przeprowadzono w 2017 roku na grupie 73 respondentów. Większość badanych 
właścicieli winnic wykazywała zainteresowanie stanem środowiska przyrodniczego, zatrudniała lokalnych 
pracowników i kupowała produkty od lokalnych przedsiębiorców, oferowała usługi turystyczne i promowała 
walory przyrodnicze regionu. Działania te wpisują się w koncepcję zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich, przyczyniają się do zwiększenia rozpoznawalności walorów kulturowych i krajobrazowych, 
jak i do rozwoju lokalnych rynków.

Wstęp
Wizerunek obszarów wiejskich ulega nieustannym przemianom [Roman, Nuszkiewicz 

2013]. Wpływ na te zmiany ma m.in. polityka Unii Europejskiej, która ma na celu wspieranie 
zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zarówno postawy mieszkańców 
względem ochrony środowiska, jak i względem relacji z otoczeniem społecznym i instytucjo-
nalnym wpisują się w szeroko pojętą koncepcję zrównoważonego rozwoju. W szczególności zaś 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, gdyż w odniesieniu do tych terenów koncepcja 
zrównoważonego rozwoju zakłada jednoczesne dążenie do poprawy warunków życia ludności 
i prowadzenia działalności gospodarczej (rolniczej i pozarolniczej), przy nienaruszaniu specy-
ficznych zasobów wsi, takich jak środowisko przyrodnicze (w tym naturalne), krajobraz wsi 
oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe [�mija 201�]. �gólnie pojęcie rozwoju zrównowa� [�mija 201�]. �gólnie pojęcie rozwoju zrównowa�. �gólnie pojęcie rozwoju zrównowa-
żonego jest używane jako polski odpowiednik angielskiego terminu sustainable development. 
Słowo „sustainable” nie ma jednak dosłownego tłumaczenia i w słownikach można znaleźć 
kilka znaczeń, m.in.: „możliwy do utrzymania”, „zdolny do trwania” [Roman 2016]. W polskiej 
literaturze pojęcie sustainable development tłumaczone jest najczęściej jako rozwój trwały, 
stabilny, zrównoważony, samopodtrzymujący [Wojewodzic, Musiał 2001].

W założeniach koncepcji zrównoważonego rozwoju zwraca się uwagę na wiele obszarów 
ludzkiej działalności i zakłada utrzymanie balansu pomiędzy celami ekonomicznymi, społecz-
nymi i ekologicznymi [Czyżewski, Brelik 201�, Gębarowski, Cholewa�Wójcik 2015, Kowalska 
i in. 2016]. Pierwsza definicja zrównoważonego rozwoju pojawiła się w 1980 roku i została 
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opracowana w ramach Międzynarodowej Unii �chrony Przyrody – IUCN (International Union 
for Conservation of Nature). Brzmiała ona następująco: „rozwój zrównoważony to rozwój, który 
zaspokaja obecne potrzeby bez pozbawiania przyszłych pokoleń możliwości zaspokajania ich 
potrzeb w przyszłości” [Ryden i in. 2003, s. 3�].

Według Agendy 21 przyjętej na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro [http://www.un.org/esa/dsd/
agenda21/res_agenda21_1�.shtml], koncepcja zrównoważonego rozwoju w rolnictwie obejmuje:
 – wymiar ekologiczny – odnosi się do ochrony krajobrazu, bioróżnorodności, miejsc wystę-

powania rzadkich gatunków, jakości wody pitnej i powietrza,
 – wymiar ekonomiczny – efektywne struktury rolne, odpowiednie technologie oraz zróżni-

cowanie źródeł dochodów gospodarstw,
 – wymiar społeczny – możliwości i szanse podjęcia pracy, świadczenie usług, społeczne efekty 

wyboru metody produkcji rolnej [Puślecki i in. 2010, s. 93].
Skuteczne zarządzanie gospodarstwem lub przedsiębiorstwem rolnym wymaga uwzględ-

nienia wszystkich trzech aspektów rozwoju zrównoważonego. Produkcja rolna powinna przy-
nosić wymierne korzyści właścicielowi gospodarstwa, jednak ze względu na specyfikę tego 
działu gospodarki narodowej, nie należy w procesach zarządzania pomijać sfery społecznej 
czy ekologicznej. Zwłaszcza sfera ekologiczna jest szczególnie istotna, gdyż ściśle wiąże się z 
charakterem produkcji rolnej, mającej na celu m.in. produkcję wysokiej jakości żywności (w 
tym ekologicznej). Dlatego rolnicy i przedsiębiorcy rolni muszą mieć wiedzę w zakresie idei 
rozwoju zrównoważonego oraz kompetencje do zarządzania tą koncepcją [Dacko, Płonka 2017, 
Kiełbasa 2012, Koreleska 2016, Zawisza 200�].

Materiał i metody badań
Prezentowane badania miały na celu poznanie opinii właścicieli winnic w zakresie wybra-

nych elementów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozumianego jako jednoczesny 
rozwój ekologiczny, ekonomiczny i społeczny [por. Kozera�Kowalska, Kalinowski 2016]. 
Skupiono się na zdiagnozowaniu opinii respondentów względem ochrony środowiska oraz 
relacji z otoczeniem społecznym i instytucjonalnym. W celu uzyskania danych empirycznych 
zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, w ramach której przeprowadzono badania ankie-
towe. Kwestionariusz ankiety zawierał 11 pytań zamkniętych i półotwartych i rozesłano go do 
właścicieli 300 winnic, którzy posiadali produkt w postaci wytwarzanego wina lub innej oferty 
rynkowej, np. turystycznej. Według szacunków Polskiego Instytutu Winorośli i Wina (PIWiW), 
obecnie w Polsce istnieje ok. 1000 winnic, z czego około 350 prowadzi sprzedaż wyproduko-
wanego wina [Wawro 2015, s. 1�]. W odpowiedzi otrzymano 73 wypełnione kwestionariusze, 
które poddano analizie. Badania wykonano w lutym i marcu 2017 roku. 

Wyniki badań
Ważnym aspektem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich jest rozbudzenie świa-

domości ekologicznej wśród mieszkańców [Prus 2003]. Porównując obecną sytuację do dużo 
wcześniejszych badań  [Majewski i in. 2002] świadomości ekologicznej wśród polskich rolników 
można zauważyć pod tym względem poprawę. W przytaczanych badaniach [Majewski i in. 
2002] tylko około 20�30% rolników było raczej zaniepokojonych problemami środowiskowymi. 
Z nowszych badań wynika [Dacko, Płonka 2017], że zdecydowana większość producentów 
rolnych ma wysoką świadomość związaną z wpływem prowadzonej przez nich produkcji na 
stan środowiska przyrodniczego i opowiada się za koniecznością wdrażania zasad koncepcji 
zrównoważonego rozwoju. Znalazło to potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach ankie-
towych. Zdecydowana większość respondentów wyrażała zainteresowanie stanem środowiska 
przyrodniczego w najbliższej okolicy. Jedynie niespełna 3% badanych osób raczej nie było 
zainteresowanych tą kwestią. Nie odnotowano zdecydowanych odpowiedzi świadczących o 
braku zainteresowania stanem i kondycją środowiska przyrodniczego (rys. 1).
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Stan środowiska przyrodniczego był jednym z ważnych kryteriów w trakcie podejmowania 
decyzji o lokalizacji winnicy dla około połowy badanych (odpowiedzi „tak” i „raczej tak”), 
natomiast 37,2% badanych nie brało pod uwagę tego czynnika (odpowiedzi „nie” i „raczej 
nie”), a 11,3% biorących udział w baniu właścicieli winnic nie potrafiło na ten temat udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi (rys. 2).

Zdecydowana większość respondentów deklarowała podejmowanie działań na rzecz ochrony 
środowiska przyrodniczego. Jedynie niespełna 3% badanych nie podejmowało takich czynności. 
Spośród osób deklarujących podejmowanie tego typu działań największa grupa wskazywała 
na prowadzenie segregacji odpadów (rys. 3). Na dalszych miejscach znalazły się: świadome 
zakupy, oszczędność energii w domu, korzystanie z energooszczędnych maszyn i urządzeń w 
gospodarstwie oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Rysunek 1. �pinie respondentów na temat 
ich zainteresowania stanem środowiska 
przyrodniczego w najbliższej okolicy
Figure 1. Respondents’ opinions about their 
interest in the state of the natural environment 
in the immediate vicinity
Źródło: badania własne
Source: own study
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Rysunek 2. Stan środowiska przyrodniczego jako ważne 
kryterium podejmowania decyzji o lokalizacji winnicy
Figure 2. State of the natural environment as an 
important criterion for deciding the location of the 
vineyard
Źródło:  badania własne
Source: own study

 

 

 

 

 

Tak/Yes; 
82,8% 

Raczej tak/ 
Rather yes; 

1�,3% 

Raczej nie/ 
Rather not; 

2,9% 

82,6% 

22,9% 

60,0% 

25,7% 

77,1% 

3�,3% 

Segregacja odpadów/Waste segregation

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii/Using
renewable energy sources

Oszczędzanie energii/Energy saving

Korzystanie z energooszczędnych maszyn i urządzeń/Use
of energy�efficient machines and equipment

Świadome zakupy/Conscious shopping

Inne/�ther

Wywóz własny/ 
Disposing of its 

own; 2,9% Wywóz przez 
służby 

komunalne/ 
Disposing by 

municipal 
services; 22,9% 

Wykorzystanie w 
gospodarstwie/ 

Use on the farm; 
7�,2% 

Pozytywny/ 
Positive; 62,9% 

Obojętny/ 
Neutral; 22,9% 

Negatywny/ 
Negative; 2,9% 

Nie wiem/ 
 Do not know; 

11,3% 

Tak/Yes; 
�2,9% 

Raczej tak/ 
Rather yes; 

8,6% 

Trudno 
powiedzieć/ 

Hard to 
say; 11,3% 

Raczej nie/ 
Rather no; 

22,9% 

Nie/No; 
1�,3% 

Rysunek 3. Rodzaje podejmowanych działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego wskazane 
przez respondentów
Figure 3. Types of actions undertaken to protect the natural environment indicated by the respondents
Źródło:  badania własne
Source: own study
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Prawie 75% respondentów wykorzystywało w swojej winnicy i gospodarstwie odpady 
organiczne powstające w procesie produkcji. Mogą one stać się naturalnym źródłem substancji 
odżywczych oraz próchnicy w glebie, wpływając na poprawę jej trwałej żyzności. Mogą też 
stanowić uzupełnienie nawożenia mineralnego i pozwolić na zmniejszenie jego stosowania. 
�czywiście pod warunkiem odpowiedniego zbilansowania ilości składników odżywczych 
zawartych w nawozach mineralnych oraz organicznych [Duer, Fotyma 1999]. Jednak duża 
część respondentów nie wykorzystywała tych odpadów. �koło jedna piąta badanych zlecała 
ich wywóz służbom komunalnym, a niespełna 3% wywoziła je samodzielnie (rys. �).
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W opinii większości respondentów wła� opinii większości respondentów wła�opinii większości respondentów wła�ła-
dze lokalne miały pozytywny stosunek do 
prowadzonej przez nich działalności. Jedynie 
co piąty respondent uważał, że stosunek 
władz był obojętny. Niespełna 3% badanych 
wskazywało na negatywny stosunek władz 
lokalnych. Co dziesiąty właściciel winnicy 
nie był w stanie udzielić jednoznacznej od-
powiedzi na to pytanie (rys. 5).

Pomimo dostrzegania pozytywnego 
stosunku władz lokalnych do prowadzących 
winnice (wyrażanego w opinii większości 
badanych), respondenci raczej nie doświad-
czali konkretnych działań wspierających 
ich działalność w początkowym okresie 
inwestycji. Jedynie nieznacznie ponad 1�% 
badanych zadeklarowało, że władze lokalne 
wsparły ich działalność. W przypadku pozo-
stałych respondentów takiego wsparcia nie 
było. Działo się tak pomimo faktu, że ponad 
połowa badanych zatrudniała w swojej 
winnicy lokalnych pracowników, a prawie 
75% z nich deklarowało korzystanie z pro-
duktów i usług lokalnych przedsiębiorców, 
starając się w ten sposób przyczyniać się do 
ożywienia gospodarczego w ich regionie.

Zdecydowana większość responden-
tów (91,5%) udostępniała swoje winnice 
turystom. Czynnikiem przyciągającym turystów, oprócz chęci zwiedzenia winnicy, degustacji 
wina itp., były korzystne walory przyrodnicze i kulturowe regionu, które badani właściciele 
winnic starali się aktywnie promować – czyniło tak prawie 75% ankietowanych.

Podsumowanie
Analiza odpowiedzi respondentów na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety pozwala 

stwierdzić, że biorący udział w badaniu właściciele odradzających się w ostatnich latach w Polsce 
winnic interesują się stanem środowiska przyrodniczego, a większość z nich brało ten aspekt pod 
uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczącej lokalizacji winnicy. Większość badanych właścicieli 
winnic zatrudniała lokalnych pracowników i kupowała produkty od lokalnych przedsiębiorców. To 
samo dotyczyło oferowania usług turystycznych i promowania walorów przyrodniczych regionu. 
Działania te wpisują się w koncepcję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Przyczy-
niają się do zwiększenia rozpoznawalności walorów kulturowych i krajobrazowych regionów, w 
których są położone. Jednocześnie właściciele winnic świadczą inne usługi (np. turystyczne), jak 
też kooperują z innymi lokalnymi producentami i usługodawcami, w ten sposób przyczyniając 
się do rozwoju lokalnych rynków.
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Rysunek �. Wskazane przez respondentów sposoby 
pozbywania się odpadów organicznych 
Figure 4. Indicated by the respondents methods of 
getting rid of organic waste
Źródło:  badania własne
Source: own study

Rysunek 5. �pinie respondentów na temat stosunku 
lokalnych władz do prowadzonej przez nich działalności
Figure 5. Opinions of the respondents on the attitude 
of local authorities to their activity
Źródło:  badania własne
Source: own study
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Summary
The aim of the article was to familiarize with the opinions of vineyard owners regarding selected 

elements of sustainable development of rural areas. The focus was on diagnosing respondents’ opinions 
regarding the protection of the natural environment and relations with the social and institutional environment. 
Collecting empirical data, the method of a diagnostic survey was used, which was carried out in 2017 
on a group of 73 respondents. Most of the examined vineyard owners showed interest in the state of the 
natural environment, employed local employees and bought products from local entrepreneurs, offered 
touristic services and promoted the natural values of the region. These activities go in line with the concept 
of sustainable development of rural areas, contribute to the protection of natural, cultural and landscape 
values, as well as to the development of local markets.
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