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WSTĘP 

INTRODUCTION 

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich jest wypadkową wielu czynni-
ków w wymiarze wielopłaszczyznowym, w szczególności związanych z zasobami 
naturalnymi, rolnictwem, otoczeniem gospodarczym, środowiskiem i kapitałem 
ludzkim. Ostatni z wymienionych czynników, będący wyznacznikiem zdolności 
do akumulacji wiedzy, jest determinantą wprowadzania na rynek innowacyjnych 
technologii oraz dostosowywania lokalnych społeczności do zmieniającego się 
otoczenia. Propozycje rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności mezoregionu 
Pogórza Dynowskiego, przedstawione w poszczególnych rozdziałach, wpisują się 
w potrzebę transformacji obszarów życia społecznego, tak aby zapewnić racjo-
nalny rozwój społeczno-gospodarczy społeczności lokalnej. Postęp w zakresie 
działalności społeczno-gospodarczej prowadzi do jakościowych zmian, m.in.  
w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi, zasobami wody czy energią 
w aspekcie jej pozyskiwania i wykorzystywania. Odnawialne źródła energii mogą 
się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego mezoregionu,  
a zwłaszcza do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej 
infrastrukturze energetycznej. 

Jednym z problemów terenów wiejskich jest zmniejszające się znaczenie rol-
nictwa jako sektora gospodarki dostarczającego dochodów mieszkańcom wsi. 
Krokiem w kierunku poprawy tej sytuacji jest rozwój agroturystyki z ofertą inte-
resujących form aktywności rekreacyjnej oraz produkcji ekologicznej żywności. 
Agroturystyka jest specyficznym sektorem gospodarki kojarzącym się głównie  
z wypoczynkiem i rekreacją. Wraz z poprawą zamożności społeczeństwa poja-
wiają się nowe formy spędzania wolnego czasu, wśród nich znaczące miejsce za-
czynają zajmować obiekty noclegowe z usługami mającymi charakter prozdro-
wotny. Zmieniający się styl życia ludzi prowadzi do poszukiwania nowych form 
aktywnego wypoczynku, który polega m.in. na uczestnictwie w różnego rodzaju 
działaniach związanych z wysiłkiem fizycznym. 

Nowy paradygmat rozwoju obszarów wiejskich, nazywany najczęściej roz-
wojem zrównoważonym, jest wyznacznikiem relacji społeczno-gospodarczych  
i środowiskowych zachodzących na obszarach o zróżnicowanej działalności go-
spodarczej. Stąd też tematyka monografii wpisuje się w promowanie form aktyw-
ności nakierowanych na kształtowanie zrównoważonego modelu funkcjonowania 
społeczeństwa i ekosystemu gospodarczego. Wielowątkowość tematyki przedsta-
wionej w poszczególnych rozdziałach monografii potwierdza dużą różnorodność 
aktywności społeczno-gospodarczej w sprzyjających warunkach środowiskowych 
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dla zrównoważonego rozwoju turystyki, rolnictwa ekologicznego, z uwzględnie-
niem walorów uzdrowiskowych. 

Możliwości zwiększenia potencjału wypoczynkowego mezoregionu Pogórza 
Dynowskiego, ciągle szeroko nierozpoznawalnego turystycznie, były przedmio-
tem badań własnych Autora i przeglądu źródeł literaturowych przedstawionych  
w rozdziale pierwszym Potencjał przyrodniczy Pogórza Dynowskiego […]. Wy-
korzystując wieloletnie obserwacje analizowanego obszaru, Autor doszedł do 
wniosku, że sam fakt występowania interesujących walorów przyrodniczych nie 
jest dla potencjalnego turysty wystarczający. Rozdział może być przyczynkiem do 
dalszej dyskusji i badań nad zwiększeniem potencjału turystycznego mezoregionu. 
Opracowanie wpisuje się w obszar z pogranicza takich dyscyplin naukowych, jak: 
nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka prze-
strzenna oraz nauki o zarządzaniu i jakości. 

Z tematyką pierwszego rozdziału jest ściśle związane opracowanie Szlaki tu-
rystyczne i ich rola w zrównoważonym rozwoju turystyki [...]. Na terenie gmin na-
leżących do ZGTPD znajduje się duża liczba miejsc atrakcyjnych turystycznie. 
Celem rozdziału była analiza szlaków i ścieżek turystycznych istniejących na te-
renie gmin zrzeszonych w ZGTPD, w tym w szczególności dostęp do informacji, 
przewodników i map związanych z badanym elementem zagospodarowania tury-
stycznego. Autorka trafnie zaakcentowała znaczenie niewyróżnionych na szlakach 
zabytków przemysłowych będących kulturowymi obiektami niszowej turystyki in-
dustrialnej. Przeszkodą w pełnym rozwoju tej gałęzi turystyki jest fakt, że duża 
część zabytków techniki jest w bardzo złym stanie, wynikającym z nieuregulowa-
nych praw własności, obaw przed długoterminowymi inwestycjami w rewitaliza-
cję pod kontrolą konserwatora zabytków oraz braku świadomości wartości tych 
obiektów. 

Rozdział przeglądowy Wycieczki szkolne jako forma turystycznej działalności 
w świetle obowiązujących przepisów […] dostarcza informacji na temat roli wy-
cieczek szkolnych w procesie edukacyjno-wychowawczym, a także przybliża ak-
tualne regulacje prawne w zakresie organizowania turystyki i krajoznawstwa przez 
placówki oświatowe. Ponadto przedstawiono kilka propozycji wycieczek szkol-
nych z wykorzystaniem walorów krajoznawczych i atrakcyjności turystycznej Po-
górza Dynowskiego. Rozdział jest syntetycznym zestawieniem form aktywności 
krajoznawczo-turystycznych w ramach różnych form turystyki, w szczególności 
kwalifikowanej, kulturowej i przyrodniczej.  

W rozdziale Działania Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 
[…] Autorzy przedstawili aktywności wspierające rozwój funkcji turystycznych 
gmin w nim zrzeszonych. Opracowanie dostarcza kompleksowej wiedzy o kształ-
towaniu profilu turystycznego gmin położonych na Pogórzu Dynowskim. W roz-
dziale zaproponowano cenne zalecenia determinujące zwiększenie dywersyfikacji 
zadań i narzędzi ich realizacji, tak aby zagospodarować potencjał turystyczno- 
-krajoznawczy tego obszaru recepcji turystycznej. 
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Na rynku turystycznym coraz większą popularność zyskują obiekty hotelar-
skie z ofertą usług prozdrowotnych. Zjawisku temu sprzyjają również zdrowy styl 
życia oraz coraz większa zasobność finansowa obywateli. W rozdziale Specyfika 
usług spa i wellness na podstawie wybranych hoteli przedstawiono wyniki analiz 
porównawczych dwóch wiodących obiektów spa w województwie podkarpackim. 

Obserwowane na świecie zmiany klimatyczne powodują zmniejszenie zaso-
bów wody pitnej oraz ilości wód opadowych. Wykorzystanie wody w gospodar-
stwach domowych wymaga kroków zmierzających do ograniczenia zużycia wody 
„sieciowej”. Jednym z racjonalnych ekonomicznie i środowiskowo rozwiązań jest 
wykorzystanie w systemach nawadniających wody opadowej. W rozdziale Zago-
spodarowanie wód opadowych do nawadniania terenu [...] przedstawiono koncep-
cję projektu instalacji systemu nawadniającego do nawadniania ogrodu na działce 
z domem jednorodzinnym. 

Zagadnienie identyfikacji postaw konsumenckich w kontekście oceny sys-
temu zagospodarowania odpadów jest tematem rozdziału Postawy studentów wo-
jewództwa podkarpackiego wpływające na gospodarkę odpadami komunalnymi. 
Badania ankietowe pozwoliły Autorowi ocenić i zidentyfikować postawy i prefe-
rencje respondentów w zakresie ograniczenia konsumpcjonizmu. Zdaniem Autora 
postawy młodych ludzi oraz ich wrażliwość ekologiczna i społeczna wymagają 
dalszych badań, gdyż stanowią „tworzywo” przyszłego społeczeństwa, a w tym 
sprawnego systemu gospodarki odpadami. 

Celem rozdziału Zrównoważona przedsiębiorczość kierunkiem wykorzystania 
zasobów naturalnych [...] było ukazanie zasobów naturalnych jako determinant 
rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości na obszarze „Rzeka San” oraz synteza 
głównych kierunków tego rozwoju. Autor utożsamia zasoby naturalne z zasobami 
środowiska, obejmującymi ogół elementów przyrodniczych, w tym także prze-
kształconych w wyniku działalności człowieka, w szczególności powierzchnię 
ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat, bioróżnorodność oraz pozo-
stałe elementy ekosystemu, a także wzajemne relacje zachodzące pomiędzy tymi 
elementami. Analiza treści rozdziału pozwala na uogólnienie, że gospodarka ob-
szarów wiejskich prosperuje w dwóch równoległych, ale nie do końca spójnych 
sektorach, związanych z działalnością rolniczą i pozarolniczą. 

W rozdziale Innowacyjne urządzenia w suszarnictwie płodów rolnych oraz 
roślin zielarskich przedstawiono charakterystykę metod suszenia oraz wybranych 
środków technicznych służących do suszenia roślin zielarskich i innych płodów 
rolnych. Energochłonność procesów suszenia jest decydującym składnikiem kosz-
tów, a więc przy założeniu wykorzystania naturalnych i dostępnych na miejscu 
źródeł energii (słońce, wiatr, biomasa, woda), pozostaje optymalizacja warunków 
pracy i poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych możliwych do zrealizowania 
przy niskich nakładach inwestycyjnych. Prezentowane innowacyjne urządzenia są 
częścią technologii opracowanej przez pracowników Politechniki Rzeszowskiej, 
której celem jest dostarczenie na rynek maszyn i urządzeń wspomagających 
uprawę roślin energetycznych w małych i średnich gospodarstwach rolnych. 
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Przedstawione w rozdziale rozwiązania konstrukcyjne suszarni stanowią odpo-
wiedź na zapotrzebowanie rynku rolnego na urządzenia dostosowane do skali pro-
dukcji gospodarstw mezoregionu Pogórza Dynowskiego. 

Autorka rozdziału Właściwości prozdrowotne miodu spadziowego [...] omó-
wiła walory prozdrowotne miodu spadziowego pozyskiwanego w mezoregionie 
Pogórza Dynowskiego. Miód jest niestety ciągle niedocenianym składnikiem co-
dziennej lekkostrawnej diety. W Polsce funkcjonuje opinia, że miód jest natural-
nym produktem spożywczym w leczeniu przeziębień. Wobec tego jest on spoży-
wany zwykle podczas choroby, a nie jako profilaktyczny składnik codziennej 
zrównoważonej diety. Rozdział stanowi krok w kierunku zwiększenia wiedzy  
i świadomości społeczeństwa o zdrowotnych walorach miodu oraz jego odmia-
nach.  

Jednym ze źródeł zdobywania informacji o medycynie naturalnej oraz pogłę-
bianiem zainteresowań związanych z utrzymaniem organizmu w dobrej kondycji 
są środki masowego przekazu. Celem rozdziału Wpływ mediów na zachowania 
prozdrowotne była identyfikacja i ocena zachowań prozdrowotnych, jako wynik 
oddziaływania mediów w zakresie promowania postaw w społeczeństwie. W ba-
daniach ankietowych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego wśród lo-
sowo wybranych mieszkańców z terenu powiatu rzeszowskiego. Autorzy stwier-
dzili, że edukacja i promocja zdrowia w mediach stanowią ważne ogniwo kształ-
towania zachowań zdrowotnych społeczeństwa, a ich skuteczność w zakresie 
ochrony i wzmacniania stanu zdrowia rośnie dzięki sile oddziaływania środków 
komunikacji społecznej. 

Jednym z kluczowych problemów społecznych XXI wieku dla przemysłu 
spożywczego i gospodarstw domowych jest marnotrawstwo żywności. Na podsta-
wie badań ankietowych, Autorzy rozdziału Marnotrawstwo żywności w gospodar-
stwach domowych dokonali oceny przyczyn wyrzucania i marnotrawienia żywno-
ści. Przedstawiono również wyniki analizy sposobów wtórnego wykorzystywania 
produktów żywnościowych. Wnioski badawcze świadczą o konieczności uświa-
damiania społeczeństwa w zakresie przyczyn i konsekwencji marnotrawienia żyw-
ności, sposobów ograniczania tej negatywnej tendencji oraz propagowania kultury 
obywatelskiej. Poszanowanie żywności powinno być głównym przykazaniem de-
kalogu świadomego konsumenta.  

Z zakupem większości produktów żywnościowych nierozerwalnie wiąże się 
powstanie odpadów opakowaniowych. Autorzy rozdziału Opakowania wielokrot-
nego użytku w zakupach artykułów żywnościowych przedstawili opinie responden-
tów w zakresie powszechności używania przez nich opakowań podczas zakupów 
artykułów żywnościowych, ich rodzajów, oceny przydatności do recyklingu,  
a także uwarunkowań tych ocen. Przeprowadzone analizy statystyczne wyników 
badań wykazały potrzebę objęcia jak najszerszej grupy obywateli działalnością 
edukacyjną w zakresie oddziaływania opakowań na środowisko naturalne, z uwagi 
na ich znaczący udział w odpadach komunalnych. 
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Na przestrzeni wieków życie religijne w parafiach łacińskich podlegało me-
cenatowi rodów magnackich i szlacheckich, które dzięki fundacjom zapewniały 
rozwój organizacji kościelnych. Czołowe miejsce wśród fundatorów parafii  
położonych na Pogórzu Dynowskim, powstałych od końca XIV do początków 
XVI w. zajmował ród Kmitów. Celem rozdziału Kmitowie – fundatorzy parafii 
łacińskich na Pogórzu Dynowskim [...] jest przypomnienie tego wielce zasłużo-
nego dla Kościoła łacińskiego na Pogórzu Dynowskim rodu i jego niektórych fun-
dacji kościelnych. Zauważa się dużą skrupulatność w studiowaniu przez  
Autora źródeł literaturowych pozwalających na tak dokładne odzwierciedlenie ga-
łęzi drzewa genealogicznego rodu Kmitów. 

W rozdziale Indywidualne i nowatorskie podejście małych i średnich przed-
siębiorstw [...] Autor przedstawił temat dotyczący formułowania strategii marke-
tingowych, nastawionych na zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa. Do osią-
gnięcia celu przeprowadzono szeroko zakrojone badania ankietowe w ponad dwu-
stu przedsiębiorstwach, o różnej kategorii wielkości, zlokalizowanych na terenie 
województwa podkarpackiego. Największe znaczenie w kreowaniu wartości 
formy wśród menedżerów ankietowanych przedsiębiorstw przypisano doskonało-
ści produktu, orientacji na klienta oraz sprzedaży i strategiom marketingowym. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że pozytywnym walorem poznawczym 
monografii jest utylitarne przedstawienie walorów środowiskowych i kulturowych 
obszaru Pogórza Dynowskiego, ukierunkowanych na poprawę warunków życia 
lokalnej społeczności przez rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom 
dostępu do usług turystycznych, kulturowych oraz społecznych. Rozdziały stano-
wią spójne tematycznie opracowania naukowe, będące repetytorium rozwiązań na-
kierowanych na stworzenie inteligentnego modelu funkcjonowania społeczeństwa 
w ekosystemie, zgodnie z paradygmatem społeczno-gospodarczym harmonijnego 
rozwoju obszarów wiejskich. Tematyka monografii, przez odpowiednie kształto-
wanie postaw konsumentów i otoczenia, wpływa na zrównoważoną ochronę dzie-
dzictwa kulturowego, przyrodniczego, pielęgnowanie tradycji oraz utrzymanie 
stanu równowagi i symbiozy z przyrodą. 

Monografia jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców, w szczegól-
ności pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniami zrównoważonego 
rozwoju we wszelkich jego aspektach. Opracowanie może być również źródłem 
wiedzy dla pracowników organów administracji samorządowej odpowiedzialnych 
za rozwój rolnictwa, turystyki i ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowego. 
Wnosi nową wartość w problematykę zrównoważonego rozwoju środowisk wiej-
skich. 

Wydawcy publikacji wyrażają nadzieję, że przyczyni się ona do kontynuowa-
nia badań w zakresie podjętej problematyki, tj. wykorzystania potencjału przyrod-
niczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego dla rozwoju turystyki i rekreacji, 
poprawy jakości środowiska, z korzyścią dla turystów i społeczności lokalnej. 
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Część I 
WYKORZYSTANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH  
ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W TURYSTYCE 

Part I 
USE OF NATURAL VALUES AND CULTURAL HERITAGE  
IN TOURISM 
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POTENCJAŁ PRZYRODNICZY POGÓRZA  
DYNOWSKIEGO I MOŻLIWOŚCI JEGO  

WYKORZYSTANIA W TURYSTYCE 

Streszczenie 

 Środowisko przyrodnicze Pogórza Dynowskiego jest interesujące, lecz w niewielkim 
stopniu wykorzystywane w turystyce. Celem rozdziału było zaprezentowanie wybranych 
elementów potencjału przyrodniczego Pogórza Dynowskiego, a także wskazanie przykła-
dów możliwości jego wykorzystania w turystyce. Przedstawiono informacje zgromadzone 
przez autora podczas kilkuletniej obserwacji prezentowanego obszaru oraz wyniki badań 
innych autorów, zamieszczone w publikacjach naukowych. Występowanie interesujących 
walorów przyrodniczych może nie być dla potencjalnego turysty wystarczające. Aby 
zwiększyć potencjał turystyczny regionu i zachęcić do przyjazdu większą liczbę turystów, 
należy przygotować ofertę w postaci produktów turystycznych oraz stworzyć lub popra-
wić infrastrukturę turystyczną. 
 

 Słowa kluczowe: potencjał, przyroda, Pogórze Dynowskie, turystyka 

 

NATURAL POTENTIAL OF THE DYNOWSKIE 
 FOOTHILLS AND THE POSSIBILITIES  

OF ITS USE IN TOURISM 

Summary 

 The natural environment of the Dynowskie Foothills is interesting but used in tourism 
in a small extent. The aim of the study was to present selected elements of the natural po-
tential of the Dynowskie Foothills, as well as to show examples of the possibilities of its use 
in tourism. The information were collected by the author during several years of  
observation of the presented area and the results of studies of other authors, presented in 
scientific publications, were also used. The existence of interesting natural values may not 
be enough for a potential tourist. In order to increase the tourist potential of the region and 
encourage more tourists to come there, it is necessary to prepare an offer in the form of 
tourist products and to create or improve tourist infrastructure. 
 

 Keywords: potential, nature, Dynowskie Foothills, tourism 



Krzysztof Szpara 

18 

1. Wprowadzenie 

 Pogórze Karpackie to najdalej w kierunku północnym wysunięta część Łuku 
Karpat. Osiąga wysokości rzędu kilkuset metrów nad poziomem morza. Jednym z 
mezoregionów Pogórza Środkowobeskidzkiego jest Pogórze Dynowskie. Środo-
wisko przyrodnicze tego regionu jest interesujące, lecz w niewielkim stopniu wy-
korzystywane w turystyce. 
 Trudno jednoznacznie określić wielkość ruchu turystycznego na Pogórzu  
Dynowskim oraz znaczenie możliwości poznania przyrody dla turystów. W bada-
niach regionalnych w województwie podkarpackim w 2009 r. poznanie przyrody 
jako cel przyjazdu wskazało 16,7% respondentów, a za główny cel – 5,5% [Bada-
nie… 2009, s. 35–38]. Za to w 2011 roku poznanie przyrody jako cel przyjazdu 
podało już 59% ankietowanych, ale jako główny cel zaledwie 5% [Badanie… 
2011, s. 49–51]. Niestety badania regionalne w województwie podkarpackim są 
prowadzone na tyle rzadko, że trudno się do tych wyników odnieść jednoznacznie. 
Być może poznanie przyrody rozumiane jako intensywne zgłębianie wiedzy na 
temat poszczególnych gatunków roślin czy zwierząt samo w sobie nie jest popu-
larną atrakcją, trudne zagadnienia geologiczne mogą być wręcz niezrozumiałe,  
a przez to nudne. Na pewno jednak jest doceniany wypoczynek w terenie o atrak-
cyjnym krajobrazie [Kulczyk 2013, s. 96–103]. Zwykle powodzeniem cieszą się 
również aktywizujące produkty turystyczne, które mogą być przygotowane, biorąc 
pod uwagę walory przyrodnicze lub takie, w których przyroda jest jednym z istot-
nych czynników. Sztuką jest, aby prostym językiem przekazać informacje nawet 
na skomplikowane tematy, a przy tym świetnie się bawić i wypoczywać. 
 Celem opracowania było zaprezentowanie wybranych elementów potencjału 
przyrodniczego Pogórza Dynowskiego, a także wskazanie przykładów możliwości 
jego wykorzystania w turystyce. Przedstawiono informacje zgromadzone przez 
autora podczas kilkuletniej obserwacji prezentowanego obszaru oraz wyniki badań 
innych autorów, zamieszczone w publikacjach naukowych. 
 Dla potrzeb niniejszego rozdziału przyjęto geograficzne granice Pogórza Dy-
nowskiego, które przebiegają m.in. dolinami Wisłoka i Sanu. Celem nie była jed-
nak inwentaryzacja walorów środowiska przyrodniczego, a pokazanie potencjału 
i możliwości jego wykorzystania w turystyce. Opracowanie wpisuje się  
w obszar z pogranicza takich dyscyplin naukowych jak: nauki o Ziemi i środowi-
sku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz nauki  
o zarządzaniu i jakości. 

2. Wybrane elementy środowiska przyrodniczego  
    na Pogórzu Dynowskim 

 Pogórze Dynowskie zajmuje powierzchnię ok. 1840 km2 i jest największym 
mezoregionem Pogórza Karpackiego. Jest zbudowane ze skał fliszu karpackiego 
(fot. 1.), w większości płaszczowiny skolskiej. Jego rzeźba jest zróżnicowana.  
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W części północnej ma ona charakter wyrównanej powierzchni wyżynnej o wyso-
kościach rzędu 350–450 m n.p.m., ale w części południowo-zachodniej występują 
już wyraziste wzniesienia zbudowane z odpornych piaskowców ciężkowickich. 
Najwyższym szczytem jest Sucha Góra (592 m n.p.m.) [Kondracki 2001,  
s. 340]. Pogórze opada progami do Kotliny Sandomierskiej na północy i do Dołów 
Jasielsko-Sanockich (Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej) na południu. Charaktery-
stycznym elementem jego rzeźby są szerokie garby wycięte we fliszu jednostek 
skolskiej, podśląskiej i śląskiej [Balon i wsp. 1995, s. 121]. 

 

 

Fot. 1. Flisz karpacki na Pogórzu Dynowskim w dolinie potoku Hermanówka  
w Hermanowej (2017 r.) 

Źródło: fot. K. Szpara 

 Najważniejsze rzeki przepływające przez teren Pogórza Dynowskiego  
i w jego granicach to San, Wisłok (w niektórych podziałach zaliczany w całości 
do Pogórza Strzyżowskiego), Stobnica i Strug. 
 Wśród zbiorowisk roślinności potencjalnej przeważa grąd subkontynentalny 
(odmiana małopolska, forma podgórska, seria żyzna) oraz grąd subkontynentalny 
(odmiana małopolska, forma podgórska, seria uboga). W wyższych partiach wy-
stępuje żyzna buczyna karpacka (fot. 2.) (odmiana wschodniokarpacka, forma 
podgórska), a miejscami wyżynny bór jodłowy. Dla dolin rzek i potoków charak-
terystyczna jest nadrzeczna olszyna górska [Matuszkiewicz 2008]. 
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Fot. 2. Buczyna karpacka na Pogórzu Dynowskim na południe od Tyczyna (2018 r.) 

Źródło: fot. K. Szpara 

 Na obszarze Pogórza Dynowskiego występuje wiele miejsc i obszarów obję-
tych różnymi formami ochrony przyrody. Do 2019 roku utworzono tutaj 13 rezer-
watów przyrody, a uwzględniając zaliczany w niektórych podziałach rezerwat flo-
rystyczny Leoncina – nawet 14. Na południowym-zachodzie mezoregionu znaj-
duje się znaczna część Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, na 
wschód od Dynowa niewielkie fragmenty Parku Krajobrazowego Pogórza Prze-
myskiego, a na południowym wschodzie region ten graniczy z Parkiem Krajobra-
zowym Gór Słonnych. Ponadto na Pogórzu Dynowskim znajdują się obszary chro-
nionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody oraz obszary 
NATURA 2000. 
 Najstarszym rezerwatem przyrody jest Winna Góra (1954 r.), a najmłodszym 
Kozigarb (2012 r.). Połowa rezerwatów została utworzona w latach dziewięćdzie-
siątych XX w. Do największych należą Wilcze (342,33 ha), Mójka (285,56 ha)  
i Herby (145,85 ha), zaś najmniejszymi są Winna Góra (0,108 ha), Jamy (2,01 ha), 
Brzoza Czarna w Rzeczpolu (2,66 ha) i Cisy w Malinówce (4,02 ha). Są to głównie 
rezerwaty florystyczne (sześć), w tym: Brzoza Czarna w Rzeczpolu, Cisy w Mali-
nówce, Husówka, Jamy, Kretówki i Winna Góra, rezerwaty przyrody nieożywio-
nej (trzy), w tym: Herby, Kozigarb i Prządki im. Prof. Henryka Świdzińskiego, 
oraz leśne (trzy), w tym: Mójka, Przełom Hołubli i Wilcze, a także jeden torfowi-
skowy – Broduszurki. 
 Znaczny potencjał przyrodniczy Pogórza Dynowskiego potwierdzają również 
wyniki przeprowadzonych tam badań. Wiele z nich zaprezentowano podczas do-
rocznych Konferencji Naukowo-Technicznych „Błękitny San” organizowanych 
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przez Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego oraz opublikowano  
w wydawnictwach pokonferencyjnych. 
 Badania prowadzone w latach 2012–2013 w nieczynnych kamieniołomach na 
terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego obejmowały rów-
nież trzy znajdujące się w miejscowościach na terenie Pogórza Dynowskiego: Od-
rzykoniu, Wojkówce i Kobylu. Autorzy prowadzili badania w kierunku określenia 
potencjału geoturystycznego. Zidentyfikowali i potwierdzili występowanie w ka-
mieniołomach i w ich otoczeniu wielu interesujących struktur. W Odrzykoniu są 
to paleogeńskie warstwy menilitowe widoczne jako rogowce, warstwy podrogo-
wcowe i margle, a także margle dynowskie o zmiennej miąższości, jasno-szare, 
brązowe, brunatne, cienkoławicowe i skrzemionkowane. W Wojkówce występują 
paleogeńskie warstwy menilitowe widoczne jako rogowce, margle skrzemieniałe, 
łupki i warstwy podrogowcowe, a także margle globigerynowe. W Kobylu stwier-
dzono obecność piaskowców w facji inoceramowej, odpornych piaskowców gru-
boławicowych, a także na stokach Piaskowej Góry wychodnie skał w formie am-
bon i kilkumetrowych progów – pozostałości wietrzenia piaskowców i zlepieńców 
warstw istebniańskich [Wójcik i wsp. 2014, s. 159–161]. 
 Pogórze Dynowskie jest miejscem występowania lessów, czyli luźnej skały 
osadowej, z którą są związane charakterystyczne formy rzeźby, jak np. młode roz-
cięcia erozyjne (wąwozy) i tzw. głębocznice (wąwozy drogowe). Obszar od Dy-
nowa do Przemyśla wpisuje się w południowo-wschodnie peryferia strefy wystę-
powania pyłowych utworów eolicznych w Polsce, które mają miąższość od 5 do 
ponad 20 metrów. Najwyższe położenie lessu (300–330 m n.p.m.) zidentyfiko-
wano w okolicach Dynowa [Łanczot 2016, s. 386]. 
 Na Pogórzu Dynowskim występują również źródła mineralne. Przykładowo 
końcem lat dziewięćdziesiątych na terenie gminy Hyżne zinwentaryzowano sześć 
źródeł wody siarczkowej: „Zapomniane” i „Porzucone” w Zapadach, „Balneolo-
gów” i „Wiktoria” w Nieborowie Małym, „Katarzyna” w Szklarach oraz niena-
zwane źródło w Nieborowie Wielkim. Współczesne badania pokazują, że w ciągu 
30 lat wody te nie straciły swoich właściwości i mogą być określane jako wody 
potencjalnie lecznicze – mineralne siarczkowe. Niestety dwa z nich, nienazwane 
w przysiółku Nieborów Wielki oraz „Zapomniane” w przysiółku Zapady, uległy 
zniszczeniu [Trzyna, Piech 2016, s. 395–409]. 
 Prowadzone na terenie Pogórza Dynowskiego w latach 2000–2013 badania 
pokazują, że ma ono wiele do zaoferowania miłośnikom botaniki. Przykładowo 
badania roślin chronionych występujących w Dolinie Sanu, na lewym brzegu 
rzeki, na odcinku od Trepczy do Kuńkowic potwierdziły, że dominujące tam 
strome zbocza w znacznym stopniu porośnięte lasami, są ostoją dla wielu rzadkich 
i chronionych gatunków roślin. Odnaleziono i opisano wówczas wiele gatunków 
chronionych posiadających liczne stanowiska: wawrzynek wilczełyko, śnieżyczka 
przebiśnieg, lilia złotogłów, gnieźnik leśny, podkolan biały, pierwiosnek wynio-
sły, cebulica dwulistna oraz wiele innych gatunków występujących na nielicznych 
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stanowiskach. Na różnorodność siedlisk na tym obszarze miało wpływ miało pro-
wadzenie racjonalnej gospodarki leśnej oraz zaniechanie działalności rolniczej  
na znacznych obszarach [Gutkowska, Niedźwiecka 2016, s. 143–157]. Wśród ro-
ślin występuje również wiele mających działanie trujące i lecznicze, w tym m.in.: 
bagno zwyczajne, ciemiężyca zielona, cis pospolity, lilia złotogłów, naparstnica 
zwyczajna, naparstnica purpurowa, pokrzyk wilcza jagoda, śnieżyczka przebi-
śnieg, wawrzynek wilczełyko, zimowit jesienny [Gutkowska, Niedźwiecka 2019, 
s. 43–56], oraz zdrowotne i odżywcze, w tym: żywiec gruczołowaty, żywokost 
sercowaty i czosnek niedźwiedzi [Momora 2019, s. 57–67]. 
 Również tereny zalewowe rzek stanowią unikatowe ekosystemy o wyjątko-
wym potencjale. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na estetyczne i prak-
tyczne walory łąk łęgowych Doliny Sanu. Pełnią one bardzo ważną rolę przyrod-
niczą (m.in. skupiska bioróżnorodności, korytarze ekologiczne). Są jednak rów-
nież istotną częścią Doliny Sanu jako obszaru o wysokich walorach estetycznych 
[Kud 2019, s. 15–26]. 
 Ważnym elementem przestrzeni przyrodniczej Pogórza Dynowskiego jest 
również jego krajobraz. Jest to pojęcie szeroko stosowane i wieloznaczne, a jako 
przedmiot zainteresowania badaczy wielu dyscyplin naukowych jest on także róż-
nie definiowany [Kulczyk 2013, s. 9]. W europejskim systemie prawnym krajobraz 
jest rozumiany jako „obszar postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wyra-
zem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich” [Europejska 
Konwencja Krajobrazowa… 2006, s. 566]. Na analizowanym obszarze badania 
prowadzone w nieczynnych kamieniołomach na terenie Czarnorzecko-Strzyżow-
skiego Parku Krajobrazowego dotyczyły również krajobrazu, ponieważ po zanie-
chaniu eksploatacji, miejsca takie z upływem czasu integrują się z innymi elemen-
tami krajobrazu, wpływając często na jego niepowtarzalne piękno [Wójcik i wsp. 
2014, s. 156]. 

3. Możliwości rozwoju turystyki na podstawie walorów  
    przyrodniczych na Pogórzu Dynowskim 

 Na Pogórzu Dynowskim istnieje wiele możliwości rozwoju turystyki  
na podstawie walorów środowiska przyrodniczego. Interesujące zasoby przyrod-
nicze i bliskość ośrodków emisji ruchu turystycznego, w tym największego – Rze-
szowa, dają podstawy do przygotowania oferty. Może ona być skierowana do róż-
nych segmentów uczestników ruchu turystycznego, np. do dzieci i młodzieży, ro-
dzin z dziećmi, seniorów. Powinna również w jak największym stopniu aktywizo-
wać osoby z niej korzystające. Tablica informacyjna, ławka i wiata mogą się oka-
zać niewystarczającym czynnikiem, aby zachęcić do wybrania oferty. 
 Bardzo mało znanym dla przeciętnego odbiorcy elementem środowiska przy-
rodniczego Pogórza Dynowskiego jest jego budowa geologiczna. Duże możliwo-
ści rozwoju geoturystyki w regionie dają odkrywki (fot. 3.), ale szczególnie duże 



Potencjał przyrodniczy Pogórza Dynowskiego… 

23 

obiekty poeksploatacyjne, w tym nieczynne kamieniołomy, m.in. w miejscowo-
ściach Kobyle, Wojkówka i Odrzykoń. Można się w nich zapoznać z układem 
warstw skalnych charakterystycznych dla Pogórza Karpackiego. Najlepsze możli-
wości obserwacji budowy geologicznej istnieją w kamieniołomie w Wojkówce. 
Wynika to m.in. z interesujących odsłonięć warstw skalnych o budowie fałdowej 
oraz występowania tam śladów skamieniałości, również w osypującym się mate-
riale skalnym. Ponadto w Odrzykoniu i Wojkówce występują wyjątkowo rzadkie 
w tej części Karpat ciepłolubne zbiorowiska – murawy kserotermiczne. Istotnym 
czynnikiem jest również stosunkowo łatwa dostępność kamieniołomów. Ich wy-
soki potencjał geoturystyczny można wykorzystać pod warunkiem właściwej ad-
aptacji i promocji [Wójcik i wsp. 2014, s. 155–173]. 

 

 

Fot. 3. Słuchacze studiów podyplomowych podczas zajęć przy odkrywce fliszu karpackiego  
na Pogórzu Dynowskim w dolinie potoku Hermanówka w Hermanowej (2017 r.)  

Źródło: fot. K. Szpara 

 Pewne możliwości rozwijania geoturystyki dają również interesujące z paleo-
geograficznego punktu widzenia odsłonięcia lessowe, które mają cechy dobrego 
obiektu geoturystycznego, czyli charakteryzują się wartością naukową, naturalną 
dostępnością i ilustratywnością [Łanczot 2016, s. 389–391]. 
 Warto w kontekście geoturystyki zwrócić uwagę również na tradycje naf-
towe, widoczne na Pogórzu Dynowskim w postaci dawnych miejsc poszukiwań  
i wydobycia ropy naftowej, np. kopanki w miejscowości Wara [Rohan, Kubit 
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2012, s. 195–205]. Można także pomyśleć o wykorzystaniu potencjału innych 
miejsc związanych z wydobyciem oleju skalnego, np.: Grabownicy Starzeńskiej 
czy Węglówki. 
 Być może dobrym rozwiązaniem byłoby utworzenie szlaku geoturystycznego 
na Pogórzu Dynowskim lub szlaku o szerszym zasięgu, obejmującym również 
przedstawiany obszar. Wymagałoby to zewidencjonowania w wyniku kartowania 
geomorfologicznego potencjalnych obiektów, które mogłyby być interesujące dla 
turystów [Gębica, Superson 2014, s. 125–138]. Ponadto należałoby opracować 
mapę, przewodnik, aplikację na urządzenia mobilne, przygotować tablice informa-
cyjne itd., aby w przystępny sposób przekazać wiedzę na temat budowy geologicz-
nej i rzeźby terenu. Mogłoby to być składową późniejszego produktu turystycz-
nego. 
 Na Pogórzu Dynowskim występują również wody mineralne, które dają ko-
lejne możliwości rozwoju turystyki. Przykładowo badania źródeł w gminie Hyżne 
pokazują, że znajdują się tam wody potencjalnie lecznicze – mineralne siarczkowe. 
Istnieje możliwość przywrócenia działalności uzdrowiskowej na terenie Niebo-
rowa, gdzie w okresie międzywojennym kuracjusze mieli do dyspozycji infra-
strukturę składającą się z pięciu budynków, w tym łazienki z dziesięcioma wan-
nami [Trzyna, Piech 2014, s. 139–150]. Ponadto źródło mineralne w Szklarach 
mogłoby być również atrakcją geoturystyczną [Trzyna, Piech 2016, s. 407–408]. 
 Bogactwo i różnorodność florystyczna Pogórza Dynowskiego to także za-
soby, na które należy zwrócić uwagę przy tworzeniu atrakcji i kreowaniu produk-
tów turystycznych. Najcenniejsze miejsca zostały objęte ochroną. To z jednej 
strony atut, a z drugiej pewne ograniczenie dla turystyki. Jednak przykłady  
m.in. ścieżek przyrodniczych w rezerwatach przyrody pokazują, że można sku-
tecznie połączyć funkcje związane z ochroną przyrody, turystyką, dydaktyką  
i rekreacją. W celu udostępnienia tych najcenniejszych przyrodniczo miejsc, utwo-
rzono ścieżki przyrodnicze i przyrodniczo-geologiczne, np.: „Winne-Pod- 
bukowina” (rezerwat Broduszurki), „Herby” (część Szlaku Edukacji Ekologicznej 
m.in. w rezerwacie Herby), „Husówka” (rezerwat Husówka), „Mójka” (rezerwat 
Mójka). 
 Warto wykorzystywać ten potencjał również w szerszym zakresie, np. po-
przez organizowanie warsztatów zielarskich, kulinarnych itp. Można poszerzyć 
ich tematykę np. o rozpoznawanie owadów czy podglądanie i rozróżnianie ptaków, 
plenery fotograficzne, malarskie itp. 
 Szczególnie interesujące wydają się być działania z zakresu etnobotaniki, po-
nieważ ludzie od dawna doskonale znali właściwości roślin i wykorzystywali je  
w lecznictwie, kuchni i wyrabianiu rzeczy codziennego użytku. Były one obecne 
w życiu człowieka i bardzo mocno zakorzenione w jego kulturze. Niekiedy ta sama 
roślina mogła być chwastem, lekarstwem, pożywieniem i trucizną [Trąba i wsp. 
2014, s. 7–9]. 
 Flora Pogórza Dynowskiego jest ważna również m.in. w aspekcie produkcji 
pszczelarskiej. Obszar ten charakteryzuje się bogactwem występowania gatunków 
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roślin uznawanych za miododajne, w tym 35 gatunków o dużej wydajności mio-
dowej i pyłkowej oraz 13 gatunków o nieco mniejszym znaczeniu. Zidentyfiko-
wano tutaj również dziewięć gatunków roślin spadziowych liściastych i trzy ga-
tunki roślin spadziowych iglastych. W kontekście generalnie czystego środowiska 
przyrodniczego sprzyja to prowadzeniu gospodarstw pasiecznych, w których są 
produkowane różne gatunki miodu. Według danych Wojewódzkiego Związku 
Pszczelarzy w Rzeszowie, w 2016 r. na tym terenie było zarejestrowanych dzie-
więć Kół Pszczelarzy, które zrzeszały 356 producentów miodu i innych produktów 
pszczelich [Gutkowska, Niedźwiecka 2017, s. 153–163]. 
 Na podstawie procesu produkcji miodu można przygotować interesujące 
atrakcje, zajęcia dydaktyczne i kompleksowe produkty turystyczne. W wyspecja-
lizowanych obiektach można tworzyć ofertę apiturystyczną obejmującą m.in. za-
poznanie się z funkcjonowaniem rodziny pszczelej, jej znaczeniem i funkcjono-
waniem w środowisku przyrodniczym, zależnościami między pszczołami  
i innymi owadami zapylającymi, a także znaczeniem bioróżnorodności i ochrony 
środowiska [Dyrda i wsp. 2017, s. 62]. Są to działania na pograniczu turystyki 
przyrodniczej, agroturystyki i turystyki kulinarnej. Za wzór godny naśladowania 
można podać m.in. Pasiekę „Barć” im. ks. dra Henryka Ostacha w Kamiannej  
w Beskidzie Niskim, gdzie pod opieką fachowego przewodnika-pszczelarza 
można m.in. zapoznać się z życiem pszczół, zwiedzić pasiekę, podglądać pszczoły 
w przeszklonym ulu, przygotować własną świecę z prawdziwego wosku oraz do-
konać zakupów w bogato zaopatrzonym w produkty pszczelarskie sklepie. 

 

 

Fot. 4. Krajobraz Pogórza Dynowskiego na południe od Tyczyna (2019 r.)  

Źródło: fot. K. Szpara 
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 Istotnym elementem atrakcyjności turystycznej jest również krajobraz. Wy-
nika to z zajmowania przez bodźce wizualne bardzo ważnego miejsca we wspo-
mnieniach z podróży (najważniejsze dla 93% turystów). Turyści preferują ponadto 
urozmaiconą rzeźbę terenu – najczęściej góry niskie lub średnie (35%) oraz wyso-
kie (32%), krajobrazy leśne (41% odpowiedzi) lub tradycyjne krajobrazy wiejskie, 
w formie mozaiki lasów, pól i łąk (34% odpowiedzi) [Kulczyk 2013,  
s. 96–103]. Wiele z tych pożądanych przez turystów cech środowiska przyrodni-
czego można znaleźć na Pogórzu Dynowskim (fot. 4.). Są one istotne nie tylko  
w przypadku osób preferujących turystykę przyrodniczą, lecz mają charakter uni-
wersalny w turystyce i rekreacji. 
 Na jakość krajobrazu ma wpływ wiele czynników, w tym podejście samorzą-
dów do problemu harmonii w przestrzeni geograficznej. Analizy działań  
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej gmin Związku 
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego pokazują, że w tym obszarze dzieje 
się wiele dobrego, ale niektóre samorządy mają jeszcze nieco pracy do wykonania 
[Górski 2017, s. 313–321]. 

4. Podsumowanie 

 Pogórze Dynowskie ma stosunkowo niewielkie tradycje turystyczne. Nie jest 
również obszarem o wybitnych walorach turystycznych, a współcześnie jego zna-
czenie dla gospodarki turystycznej w skali Polski, Karpat Polskich, a nawet  
w skali województwa podkarpackiego jest niewielkie [Szpara 2016, s. 343]. Ma to 
zapewne związek m.in. ze słabą rozpoznawalnością tego mezoregionu [Dyrda 
2014, s. 270], jak również z mniejszą niż np. w Bieszczadach czy w Górach Sa-
nocko-Turczańskich atrakcyjnością. 
 Wyniki waloryzacji atrakcyjności turystycznej gmin należących do Związku 
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego pokazują, że duży (ale nie bardzo 
duży) potencjał ma tylko gmina Dydnia (wartość wskaźnika 0,6 w skali od 0 do 
1), średni – gminy Nozdrzec, Dynów, Dubiecko i Krzywcza, a niski miasto Dy-
nów. W analizie brano pod uwagę cztery elementy: ukształtowanie terenu, stan  
i powierzchnię wód, lesistość oraz formy ochrony przyrody [Buczek-Kowalik 
2016, s. 318–319]. Należy jednak zaznaczyć, że granice analizowanych gmin nie 
odpowiadają granicy Pogórza Dynowskiego i obejmują również obszary na pra-
wym brzegu Sanu, czyli Pogórze Przemyskie. 
 Jest to teren, który w znacznej mierze jest nadal niewykorzystany turystycz-
nie, pomimo potencjału, który niewątpliwie posiada. Sam fakt występowania inte-
resujących walorów przyrodniczych nie jest dla potencjalnego turysty wystarcza-
jący. Podobne znajdują się na sąsiednich pogórzach, a znacznie cenniejsze  
w innych regionach Karpat Polskich (np. w Tatrach, Pieninach, Bieszczadach)  
czy województwa podkarpackiego (np. w Bieszczadach, Górach Sanocko- 
-Turczańskich, Beskidzie Niskim). Aby zwiększyć potencjał turystyczny mezore-
gionu i zachęcić do przyjazdu większą liczbę turystów, należy przygotować ofertę 
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w postaci produktów turystycznych oraz stworzyć lub poprawić infrastrukturę  
turystyczną. Mogą to być zarówno rozwiązania proste, niskobudżetowe, jak  
i bardziej ambitne przedsięwzięcia. 
 Niezwykle istotne jest, aby niezależnie od ustawowego obowiązku ochrony 
przyrody, samorządy inicjowały i realizowały programy ochrony środowiska. Ta-
kim działaniem jest Program Strategiczny „Błękitny San”, w którym połączono 
cele środowiskowe i społeczno-ekonomiczne, w tym zaplanowano działania  
z zakresu utrzymania walorów środowiskowych i krajobrazowych, stworzono wa-
runki do kreowania produktów turystycznych oraz umożliwiono stworzenie sys-
temu monitorowania ruchu turystycznego [Dyrda 2017, s. 277–287]. 
 Przyroda Pogórza Dynowskiego może być znacznie lepiej niż do tej pory wy-
korzystywana do tworzenia oferty turystycznej. Niniejszy rozdział nie wyczerpuje 
wszystkich zagadnień związanych z tą tematyką. Może być jednak przyczynkiem 
do dalszej dyskusji, badań i działań. 
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SZLAKI TURYSTYCZNE I ICH ROLA  
W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU TURYSTYKI 

NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN TURYSTYCZNYCH 
POGÓRZA DYNOWSKIEGO 

Streszczenie 

 Na terenie gmin należących do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 

(ZGTPD) znajduje się duża liczba miejsc atrakcyjnych turystycznie. Należą one do  

walorów przyrodniczych, jak i kulturowych. Z tych powodów w celu udostępnienia  

i zarazem promocji walorów krajoznawczych Pogórza Dynowskiego zostały wytyczone 

różnorodne szlaki i ścieżki turystyczne. Celem rozdziału była analiza istniejących na terenie 

gmin szlaków i ścieżek turystycznych, w tym w szczególności dostęp do informacji, prze-

wodników i map związanych z badanym elementem zagospodarowania turystycznego. 

Badaniami objęto również dostępne witryny internetowe, a w szczególności strony Urzę-

dów Gmin należących do ZGTPD. Jednym z ważnych elementów zrównoważonego roz-

woju turystyki w danym regionie jest sieć szlaków turystycznych, jak również informacja  

i promocja w tym zakresie. 
 

 Słowa kluczowe: szlaki turystyczne, informacja turystyczna, zagospodarowanie tury-

styczne 

 

TOURIST TRAILS AND THEIR ROLE IN THE  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM  

WITHIN THE AREA OF THE ASSOCIATION  
OF TOURISM MUNICIPALITIES  

OF THE DYNOWSKIE FOOTHILLS 

Summary 

 In the municipalities that belong to The Association of Tourism Municipalities of the 

Dynowskie Foothills there is a great number of places that are attractive to tourists. They 

are natural and cultural beauties. For the above reasons, in order to make available as well 

as to promote sightseeing of the Dynowskie Foothills varied tourist trails and paths were 



Małgorzata Skulimowska 

32 

marked out. The aim of the study was to analyze the existing tourist trails and paths in the 

municipalities, including in particular access to information, guidebooks and maps related 

to the examined development of tourist facilities. The study also included available web-

sites, particularly those of Municipal Offices that belong to The Association of Tourism Mu-

nicipalities of the Dynowskie Foothills. The sustainable development of tourism in the mu-

nicipalities depends on the network of the existing tourist trails as well as the information 

and promotion in this regard. 
 

 Keywords: tourist trails, tourist information, development of tourist facilities 

 

1. Wprowadzenie 

 Pogórze Dynowskie, największe obszarowo wśród Pogórzy Karpackich, ze 
względu na położenie między dolinami Sanu i Wisłoka oraz historię regionu cha-
rakteryzuje się dużą ilością walorów naturalnych i antropogenicznych. Najcenniej-
sze pod względem przyrodniczym obszary zostały objęte ochroną przez utworzony 
w 1991 r. Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, trzy rezerwaty: leśny „Ko-
zigarb” i „Brzoza czarna” oraz torfowiskowy „Broduszurki”, a także liczne po-
mniki przyrody, użytki ekologiczne i obszary Natura 20001. Atrakcyjne usytuow-
anie tego obszaru nad Sanem na przestrzeni wieków było magnesem przyciągają-
cym ludność szukającą dogodnego miejsca do założenia osady. Natomiast położe-
nie na pograniczu wpływów polskich i rusińskich było powodem zróżnicowania 
narodowościowego. Od XV wieku w największych miastach osiedlali się również 
Żydzi. Dzięki takiemu zróżnicowaniu etnograficznemu i religijnemu na badanym 
obszarze zachowały się liczne obiekty świadczące o wielokulturowości tego re-
gionu. Najcenniejsze obiekty zabytkowe (sakralne, obronne, mieszkalne, przemy-
słowe itp.) objęto ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków 
nieruchomych. Obecnie na terenie gmin należą-cych do związku wpisano 86 
obiektów lub całych zespołów zabytkowych [https://www.nid.pl/pl/Informa-
cje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nierucho-
mych, dostęp: 01.12.2019].  
 Celem niniejszego rozdziału uczyniono analizę szlaków i ścieżek turystycz-
nych wytyczonych na obszarze sześciu gmin należących do Związku Gmin Tury-
stycznych Pogórza Dynowskiego (ZGTPD): Dubiecko, Dydnia, Dynów (miejska 
i wiejska), Krzywcza i Nozdrzec. Dodatkowo wskazano zależność między siecią  
i rozmieszczeniem szlaków a zrównoważonym rozwojem turystyki w gminach.  
 W pracy wykorzystano obserwacje poczynione w trakcie wyjazdów tereno-
wych w okresie od kwietnia do czerwca 2019 r., uzupełniając całość analizą  
witryn internetowych gmin należących do ZGTPD oraz map, przewodników  
i innych materiałów informacyjnych. Wykorzystane w opracowaniu zdjęcia zo-
stały wykonane przez autorkę podczas badań terenowych. 

                                                      
1 Dotyczy terenu w granicach gmin należących do ZGTPD. 
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2. Szlaki turystyczne jako element infrastruktury turystycznej 

 Szlaki turystyczne są wytyczane w celu udostępnienia turystom miejsc wy-
różniających się pod względem przyrodniczym bądź kulturowym. Dzięki tym tra-
som wędrujący ma okazję poznać region, poszerzyć swoją wiedzę poprzez bliższy 
kontakt z odmienną kulturą lub religią. Są również one jednym z narzę- 
dzi kierowania ruchem turystycznym i zapewnienia bezpieczeństwa podczas po-
dróży. 
 Szlaki turystyczne należą do elementów zagospodarowania turystycznego,  
a dokładniej do tak zwanej infrastruktury „specyficznej turystycznie”, czyli urzą-
dzeń turystycznych. Stan zagospodarowania turystycznego regionu ma decydujący 
wpływ na ruch turystyczny, bowiem w jego skład wchodzą tak ważne elementy 
jak baza noclegowa, gastronomiczna i komunikacyjna oraz baza towarzysząca, 
która stanowi uzupełnienie wspomnianych wcześniej baz [Rogalewski 1977,  
s. 12]. Bazę towarzyszącą tworzą różnorodne urządzenia i instytucje, które zależ-
nie od tego czy powstały głównie do obsługi turystów, czy też mieszkańców sta-
łych, można podzielić na [Płocka 2006a, s. 60]: 

♦ turystyczne, tj.: obiekty stanowiące wyposażenie regionu, szlaku i miej-
scowości dla obsługi ruchu turystycznego, np. kąpieliska, kolejki linowe, 
wyciągi narciarskie, szlaki turystyki pieszej, 

♦ paraturystyczne, tj.: obiekty stanowiące wyposażenie rejonu, szlaku  
i miejscowości, mogące obsługiwać różne działy gospodarki narodowej, 
w tym również służyć obsłudze ruchu turystycznego, np. punkty handlu 
detalicznego, punkty usługowe, obiekty pocztowe i telekomunikacyjne, 
instytucje kulturalne. 

 Szlaki są również elementem dostępności komunikacyjnej, które wraz  
z walorami stanowią o atrakcyjności turystycznej regionu [Płocka 2006b, s. 74]. 
Są znakowane w celu ułatwienia turystom dotarcia do najciekawszych miejsc re-
gionu. Do ułatwień zalicza się zarówno wszelkie urządzenia informacyjne poma-
gające w orientacji w terenie oraz poszerzeniu wiedzy, jak i odpowiednie przygo-
towanie oraz zabezpieczenie trasy, stanowią one infrastrukturę danego szlaku. Są 
to m.in. [Stasiak 2007, s. 46]: 

♦ przygotowana (wyrównana, utwardzona) nawierzchnia, mostki, kładki, 
podesty, 

♦ sztuczne ułatwienia (głównie w terenach górskich): schody, poręcze, dra-
binki, klamry, łańcuchy itp., 

♦ zintegrowane ze szlakiem obiekty noclegowe (schroniska), miejsca do od-
poczynku i schronienia przed złymi warunkami atmosferycznymi 
(schrony), 

♦ urządzenia umożliwiające korzystanie ze sprzętu niezbędnego do uprawia-
nia turystyki kwalifikowanej (np. parkingi dla rowerów, pomosty dla ka-
jaków itp.). 
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 Uzupełniającym elementem każdego szlaku turystycznego jest infrastruktura 
informacyjna i edukacyjna, do której można zaliczyć m.in.: 

♦ drogowskazy i tabliczki informacyjne z czasem przejścia lub odległo-
ściami, 

♦ tablice z opisem przebiegu szlaku, historii regionu, charakterystyką lokal-
nych atrakcji (przyrodniczych i antropogenicznych), topograficzną mapą 
okolicy, 

♦ punkty informacji turystycznej, ośrodki edukacyjne itp. 
 Szlak turystyczny odpowiednio wyposażony w wymienione elementy zaspo-
kaja wszelkie potrzeby poznawcze turystów wędrujących daną trasą.  
 Pierwsze szlaki powstawały głównie na obszarach górskich. Pierwszy polski 
szlak oznakowany za pomocą drogowskazów przez Leopolda Wajgela powstał  
w 1880 r. Była to trasa z Żabiego przez Krasny Łuh na Howerlę i Popa Iwana – 
obecnie na obszarze Ukrainy [Kapłon 2012, s. 27]. Natomiast udostępnianie ta-
trzańskich dolin i szczytów zostało zapoczątkowane przez Walerego Eljasza  
w 1887 r. wyznaczeniem szlaku do Morskiego Oka. Właśnie tę datę uznano za 
początek znakowania na ziemiach polskich. Później już kolejno znakowano szlaki 
w Beskidach Zachodnich i Wschodnich oraz na obszarach nizinnych, m.in.  
w Wielkopolsce. Kolejny etap rozwoju znakowania szlaków był związany  
z powstaniem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK)  
w 1950 r.2 Znacznie później pojawiły się szlaki rowerowe, narciarskie, wodne oraz 
jeździeckie.  
 Literatura przedmiotu oraz obowiązujące akty normatywne w różnorodny 
sposób definiują szlaki turystyczne. Dla potrzeb niniejszego opracowania wybrano 
ujęcie geograficzne Rogalewskiego [1977, s. 49], według którego szlaki tury-
styczne to: „odcinki dróg kołowych, ścieżek pieszych i narciarskich, nizinnych  
i górskich oraz cieki i zbiorniki wodne, które ze względu na posiadane walory tu-
rystyczne są systematycznie uczęszczane przez turystów”.  
 Podobnie w przypadku klasyfikacji szlaków turystycznych można się spotkać 
z wieloma podziałami według różnorodnych kryteriów. Między innymi szlaki 
można podzielić zależnie od położenia geograficznego, stopnia organizacji, tema-
tyki oraz określonych potrzeb rynkowych [Mikos von Rohrscheidt 2010, s. 22]. 
Historia PTTK i dorobek w tworzeniu różnorodnych szlaków turystycznych  
w Polsce powoduje, że warto zwrócić uwagę na podział proponowany w obecnie 
obowiązującej instrukcji znakowania szlaków z 2014 r. [Instrukcja znakowania 
szlaków turystycznych 2014, s. 5]: 

♦ piesze (nizinne i górskie), 
♦ narciarskie, 
♦ konne, 
♦ kajakowe. 

                                                      
2 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze powstało z połączenia dwóch starszych organi- 
 zacji turystycznych, a mianowicie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (PTT) założonego  
 w 1873 r. oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK) założonego w 1906 r. 
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 W ostatnich latach w kraju powstała bogata sieć różnorodnych ścieżek tema-
tycznych i przyrodniczych oraz szlaków kulturowych. Wynika to ze wzrastającego 
ruchu turystycznego oraz zmieniających się potrzeb turystów. Rozwój sieci szla-
ków i ścieżek podnosi rangę oraz stopień atrakcyjności turystycznej regionu oraz 
przyczynia się do rozwoju turystyki. Szlaki z jednej strony mają za zadanie udo-
stępnić cenne obszary, a z drugiej poprzez przemyślane ukierunkowanie ruchu tu-
rystycznego pełnić funkcję ochronną.  

3. Charakterystyka szlaków i ścieżek turystycznych  
    na terenie ZGTPD 

3.1. Szlaki piesze 

 Z uwagi na fakt, że gminy należące do Związku zajmują obszar cenny za-
równo pod względem przyrodniczym jak i kulturowym, istniejące szlaki oraz 
ścieżki turystyczne są bardzo różnorodne. Zdecydowanie najgęstszą siecią na  
badanym obszarze wyróżniają się szlaki piesze, a następnie rowerowe. Jedynym 
szlakiem wodnym jest „Błękitny San”, który swoim przebiegiem przecina, a zara-
zem łączy, wszystkie gminy należące do związku. W ostatnich latach powstało też 
kilka szlaków kulturowych, których trasy udostępniają także bogate dziedzictwo 
kulturowe Pogórza Dynowskiego. Część szlaków pieszych może być także wyko-
rzystana dla potrzeb sportów zimowych (biegi na nartach). Kolejną formą spędza-
nia czasu wolnego – Nordic Walking, także może być uprawiana na terenie 
ZGTPD dzięki siedmiu trasom o łącznej długości około 90 km. 
 Do najważniejszych szlaków pieszych należą trasy wytyczone przez PTTK  
i są to: niebieski szlak karpacki, zielony szlak przemysko-bachórski, żółty szlak 
Dynów–Czudec oraz żółty szlak Dubiecko–Pruchnik (ryc. 1. i 2.). 
 

 

 

Ryc. 1. Schemat pieszych szlaków turystycznych PTTK w okolicach Rzeszowa i Dynowa 

Źródło: www.pttk.rzeszow.pl (dostęp: 21.12.2019) 
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Ryc. 2. Schemat pieszych szlaków turystycznych PTTK w okolicach Przemyśla i Dubiecka 

Źródło: www.przemysl.pttk.pl (dostęp: 21.12.2019) 

 Szlak niebieski, zwany karpackim, należy do tzw. szlaków długodystanso-
wych. Jest drugim pod względem długości szlakiem pieszym w polskich górach, 
liczy bowiem 445 km. Jego trasa prowadzi od Białej (obecna dzielnica Rzeszowa) 
do Grybowa, przez Pogórze Dynowskie, Pogórze Przemyskie, Góry Sanocko-Tur-
czańskie, Bieszczady Zachodnie oraz Beskid Niski. Najwyższym punktem na 
szlaku jest miejsce tuż pod wierzchołkiem Krzemienia (1320 m n.p.m.). Szlak ten 
jest nazywany również granicznym, bowiem na znacznym odcinku w Bieszcza-
dach i Beskidzie Niskim prowadzi wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej, a następnie 
polsko-słowackiej. 
 Zielony szlak przemysko-bachórski zaczyna się przy siedzibie Oddziału 
PTTK im. dr. M. Orłowicza w Przemyślu. Jest najdłuższym szlakiem turystycz-
nym we wschodniej części Pogórza Dynowskiego. Jednak w porównaniu do wspo-
minanego wcześniej niebieskiego szlaku ma niewiele, bo tylko 50 km  
i posiada jedynie znaczenie lokalne. Na znacznej części łączy się z innymi szla-
kami biegnącymi przez ten region, m.in. z czerwonym szlakiem przemysko- 
-sanockim (wspólny początek obu tras). Następnie na krótkim odcinku (między 
Patryją a Huciskiem Nienadowskim) biegnie łącznie z żółtym szlakiem pruchnic-
kim, a kończy swój bieg w Bachórzu razem z niebieskim szlakiem karpackim. 
Najwyższym wzniesieniem na tym szlaku są Kopce (449 m n.p.m.). Prawie na 
całej swojej długości, poza terenem miasta Przemyśl, trasa prowadzi przez obszary 
objęte ochroną przyrody – Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego oraz Prze-
mysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu (ryc. 2.). 
 Kolejnym szlakiem jest żółty, prowadzący z Dynowa do Kołaczyc i dalej do 
Siedlisk koło Tuchowa w województwie małopolskim. Nazywa się go również 
Szlakiem Trzech Pogórzy, ponieważ jego trasa biegnie przez Pogórze Dynowskie, 
Strzyżowskie i Ciężkowickie. Pierwszy odcinek powstał już w 1953 r. na terenie 
Pogórza Dynowskiego i liczy 46 km. Kolejne dwa odcinki powstały w latach 
osiemdziesiątych XX w. i są to: Kołaczyce–Czudec (54 km) oraz Czudec–Dynów 
(43 km).  
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 Ostatnim z pieszych szlaków wytyczonych przez PTTK na terenie ZGTPD 
jest żółty – Dubiecko–Pruchnik. Szlak ma długość 15 km i jest typową jedno-
dniową trasą łączącą ze sobą atrakcyjne turystycznie miejscowości. Na szlaku 
znajduje się pasmo Patryi z najwyższym wzniesieniem na trasie – Mechową  
Górą (447 m n.p.m.). 

3.2. Ścieżki przyrodnicze, dydaktyczno-przyrodnicze i trasy turystyczne 

 Wśród najcenniejszych przyrodniczo obszarów Pogórza Dynowskiego znaj-
duje się torfowisko w Bachórcu, które jest jedynym torfowiskiem typu przejścio-
wego i wysokiego na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Ob-
szar torfowiska w 1995 roku został objęty ochroną rezerwatową pod nazwą „Bro-
duszurki” o powierzchni 25,91 ha. W celu udostępnienia go turystom przez rezer-
wat poprowadzono ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą „Winne-Podbukowina”, 
którą wyposażono w tablice przystankowe zawierające informacje o zbiorowi-
skach roślinnych i gatunkach zwierząt żyjących na tym terenie [Zieliński 2010,  
s. 54]. 
 Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Kopaniny” pochodzi od nazwy uroczy-
ska Kopaniny w Dąbrówce Starzeńskiej. Głównym celem wytyczonej w 1998 roku 
trasy było ukazanie walorów przyrodniczych, a w szczególności lasu jako gospo-
darstwa leśnego. Na jednym z przystanków można także obejrzeć odkrywkę fliszu 
karpackiego z okresu trzeciorzędu. Długość ścieżki wynosi około 3 km. Trasę za-
opatrzono w tablice przystankowe z informacjami. Początek i koniec trasy znaj-
duje się nieopodal pola biwakowego „Niezapominajka” należącego do Nadleśnic-
twa Dynów [Tarczyńska-Góra, Hatylak i wsp. 1998, s. 8] 
 Trzy Ścieżki Tożsamości „Środowisko – Historia – Kultura” to trasa tury-
styczna wytyczona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej w 2007 r. 
Można nią wędrować zarówno pieszo, jak i konno. Pętla trasy prowadzi z Du-
biecka przez Wybrzeże, Piątkową, Słonne, Bachórzec i Winne-Podbukowina. Zo-
stała zaprojektowana tak, aby turysta mógł poznać historię tego regionu oraz zo-
baczyć najciekawsze przyrodniczo miejsca. Cała trasa liczy 23 km, jednak można 
ją także podzielić na krótsze odcinki: Wybrzeże–Słonne (8 km), Rezerwat „Kozi-
garb”–Rezerwat „Broduszurki” (4,5 km), Dubiecko–Rezerwat „Broduszurki”  
(4 km), Piątkowa–Słonne (4,5 km) oraz tzw. Mała pętla piątkowska od cerkwi  
w Piątkowej do miejsca widokowego na wzniesieniu 432 m n.p.m. i z powrotem 
(5,5 km) [Cudziło, Grzegorzak 2007, s. 7]. 
 W latach 2009–2010 w gminie Dydnia wytyczono dwa szlaki turystyczne  
w miejscowościach Obarzym i Niewistka z inicjatywy lokalnego stowarzyszenia 
w ramach projektu „Obarzym wioska szlaków”. Pierwsza trasa oznakowana na 
czerwono prowadzi od centrum miejscowości w stronę Łazu (punkt widokowy), 
obok 200-letniego buka (pomnik przyrody), przez Dział, następnie kieruje się do 
dawnej cerkwi greckokatolickiej z XIX w. Dalej prowadzi na Kamieniec obok 
cmentarza cholerycznego i przez Moczarki schodzi do wsi, zataczając pętlę. Druga 
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trasa z Niewistki wiedzie przez las w kierunku Huty Niewistka oraz Rzeczki  
[Adamski 2017, s. 253]. 

3.3. Szlaki kulturowe 

 Jednym z najbardziej znanych szlaków kulturowych prezentujących unika-
towe drewniane budownictwo sakralne i świeckie Polski jest Szlak Architektury 
Drewnianej, który na terenie województwa podkarpackiego został zaprojektowany 
i udostępniony turystom w latach 2001–2003. Na badanym obszarze znajdują się 
trzy trasy Podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej. Są to: I trasa krośnień-
sko-brzozowska, II trasa sanocko-dynowska oraz VII trasa rzeszowsko-jarosław-
ska. Na I trasie, która na obszarze ZGTPD biegnie jedynie przez gminę Dydnia, 
znalazły się dwa cenne obiekty reprezentujące tzw. styl zakopiański, zaprojekto-
wane przez architekta z Krakowa – Bogdana Tretera, a mianowicie kościół w Ja-
błonce z 1936 r. i plebania w Dydni z około 1917 r. Trasa II przebiega przez teren 
gmin Dubiecko oraz Dydnia i pozwala zobaczyć jedne z najciekawszych obiektów 
sakralnych w regionie. Są to: jedna z najstarszych w regionie cerkwi – świątynia 
w Uluczu z początku XVI w.3, cerkiew w Piątkowej z 1732 r. oraz cerkiew w Oba-
rzymie z 1828 r. Na ostatniej VII trasie znajduje się jedynie jeden obiekt położony 
na terenie gminy Dubiecko – kościół w Bachórcu wzniesiony w latach 1760–1762 
[Sołek 2013, s. 41–43, 82–95, 254–255]. 
 Podobny w rodzaju prezentowanych obiektów jest kolejny szlak kulturowy – 
Szlak Ikon Doliny Sanu, który prowadzi tytułową doliną rzeki San od Sanoka do 
Ulucza. Łączna długość szlaku wynosi 70 km, jest on oznakowany na niebiesko. 
Na obszarze ZGTPD są położone dwie świątynie znajdujące się w granicach 
gminy Dydnia. Pierwsza to wspomniana już wcześniej cerkiew w Uluczu. Nato-
miast drugim obiektem jest cerkiew w Witryłowie z 1812 r. [Bańkosz 2010,  
s. 132–133]. 
 Kolejny ze szlaków kulturowych prezentuje trzecią z religii występujących 
na terenie ZGTPD, a mianowicie judaizm. Jest to tzw. Szlak Chasydzki, który po-
wstał jako projekt Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w 2005 r. Trasa 
szlaku wiedzie śladami Żydów na obszarze południowo-wschodniej Polski od  
Baligrodu m.in. przez Sanok, Rymanów, Tarnobrzeg, a następnie miejscowości 
położne w granicach województwa lubelskiego, m.in. Lublin, Włodawę, Chełm, 
Zamość. Dalej wraca w granice województwa podkarpackiego, kończąc swój bieg 
w Ustrzykach Dolnych. Na trasie znajduje się 20 miejscowości, a jej długość to 
około 600 km. Na badanym obszarze szlak wiedzie jedynie przez Dynów, gdzie 
zachował się cmentarz założony prawdopodobnie w XVIII w., miejsce spoczynku 

                                                      
3  Podana data powstania nawiązuje do tradycji, jednak badania dendrochronologiczne wskazują po-

chodzenie wybranych elementów drewna budulcowego na późniejszy czas, tj. 1659 r. Do końca 
nie wiadomo, czy obecna nowsza cerkiew powstała w miejscu starej datowanej za Schematy-
zmami, czy też została gruntownie przebudowana w połowie XVII w. poprzez wymianę starego 
budulca i zastąpienie go nowym materiałem [Zieliński 2015a, s. 296]. 
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cadyka Cwi Elimelecha Szapiro z Dynowa [http://fodz.pl/download/ 
FODZ_ulotka_szlak_pl_.pdf, dostęp: 15.12.2019]. 
 Międzynarodowy Szlak „Śladami Aleksandra Fredry” prezentuje miejscowo-
ści związane z życiem oraz twórczością komediopisarza i poety Aleksandra Fre-
dry. Ten transgraniczny szlak liczący prawie 450 km wiedzie przez tereny dawnej 
Rzeczypospolitej, dlatego niektóre z miejscowości na szlaku znajdują się  
w Obwodzie Lwowskim na Ukrainie. Szlak prowadzi od ruin zamku „Kamieniec” 
w Odrzykoniu m.in. przez Hoczew, Cisną, Lesko, Sambor oraz Lwów na terenie 
dzisiejszej Ukrainy, następnie Przemyśl, Surochów koło Jarosławia (miejsce  
urodzin Fredry), Nienadową, wraca do Odrzykonia [https://podkarpackie. 
travel/pl/szlaki/szlak-sladami-aleksandra-fredry, dostęp: 15.12.2019]. 
 Jednym z ostatnich zaprojektowanych na terenie województwa podkarpac-
kiego szlaków tematyczno-kulturowych jest Karpacki Szlak Ogrodów i Domów 
Historycznych. Wytyczona w 2015 roku trasa prezentuje najciekawsze założenia 
parkowe i ogrodowe. Obecnie na szlaku znajdują się 34 obiekty udostępnione 
przez cztery trasy: północną, wschodnią, centralną i południową. Na trasie 
wschodniej leży jedyny obiekt na terenie ZGTPD – Zamek w Dubiecku, w otocze-
niu którego zachował się angielski ogród z przełomu XVIII i XIX w. [Figiela 2015, 
s. 151–155]. 
 W ostatnich latach coraz bardziej atrakcyjne dla turystów stały się miejsca 
związane z kuchnią regionalną. W tym celu wytyczono szlaki kulturowe związane 
z turystyką kulinarną. Na badanym obszarze są to dwa szlaki kulinarne „Podkar-
packie Smaki” oraz „Karpacki Szlak Wina”.  
 Pierwszy ze szlaków kulinarnych „Podkarpackie Smaki” powstał w 2013 r. 
Obecnie obejmuje 47 obiektów, dzięki czemu jest to jedna z najdłuższych kulinar-
nych tras w kraju. Na szlaku znajduje się 41 restauracji, jedna winnica, dwie cu-
kiernie i trzy gospodarstwa agroturystyczne. Na obszarze należącym do ZGTPD 
są ulokowane dwa obiekty gastronomiczne należące do tego szlaku. Są to: Restau-
racja Zamek w Dubiecku oraz Karczma „Pod Semaforem” w Bachórzu [Zieliński 
2015b, s. 4–6]. 
 Drugi ze szlaków kulinarnych, „Karpacki Szlak Wina”, nawiązuje do histo-
rycznej drogi handlowej z Węgier. W 2017 roku został zapoczątkowany jako 
wspólny produkt dla potrzeb coraz modniejszej etnoturystyki. Szlak powstał dzięki 
porozumieniu 20 winnic z Polski i Słowacji (obecnie już 23). Na badanym terenie 
jest położona winnica „Półtorak Wine & Spirits”. Zajmująca ponad sześć hektarów 
winnica ulokowana w Witryłowie na Pańskiej Górze nad Doliną Sanu należy do 
największych w województwie podkarpackim [Reczek 2018, s. 45]. 

3.4. Szlaki rowerowe 

 Z uwagi na atrakcyjny przyrodniczo obszar Pogórza Dynowskiego wyty-
czono wiele tras rowerowych. Wiele z nich ma zasięg regionalny, a także krajowy. 
Jedna z najdłuższych tras rowerowych w Polsce to Wschodni Szlak Rowerowy 
„Green Velo” o długości ponad 2000 km. Trasa „Green Velo” prowadzi przez pięć 
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województw, łącząc Morze Bałtyckie m.in. z Warmią, Mazurami, Podlasiem, Wy-
żyną Lubelską, Roztoczem, Pogórzem Karpackim, kończąc swój bieg w Górach 
Świętokrzyskich. Cały szlak jest jednolicie oznakowany (kolor pomarańczowy)  
i posiada dobrze przygotowaną infrastrukturę w postaci wiat, stojaków na rowery, 
toalet oraz miejsc obsługi rowerzystów (MOR). Na terenie ZGTPD „Green Velo” 
przebiega przez gminy: Krzywcza, Dubiecko, Dynów (miejską i wiejską) oraz 
Nozdrzec, udostępniając turystom najcenniejsze przyrodniczo tereny oraz najcie-
kawsze obiekty [Atlas rowerowy województwo podkarpackie, Mapa. Polska – 
wschodni szlak rowerowy Green Velo]. 
 Drugi z ważniejszych szlaków rowerowych to trasa przyrodniczo- 
-edukacyjno-turystyczna „Doliną Sanu”, która została utworzona jako wspólny  
projekt gmin zrzeszonych w Związku. Pod tą nazwą kryje się sieć szlaków  
o łącznej długości 245 km, które mają na celu zaspokoić potrzeby poznawcze  
i rekreacyjne. Jest to obecnie najdłuższa trasa rowerowa wytyczona w wojewódz-
twie podkarpackim. Na trasach zastosowano oznakowanie w kolorze czerwonym 
i ustawiono 67 tablic informacyjnych (fot. 1.).  
 

 

Fot. 1. Tablica informacyjna przy Urzędzie Gminy w Dydni 

Źródło: fot. Małgorzata Skulimowska (2019) 

 Poza udostępnieniem najcenniejszych walorów przyrodniczych i kulturo-
wych tego regionu, dodatkowym atutem większości tras są przeprawy promowe 
przez San oraz malownicze kładki. Na terenie gminy Dubiecko wytyczono dwie 
trasy. Pierwsza o długości 43 km biegnie pętlą z Dubiecka m.in. przez Wybrzeże, 
Piątkową, Dylągową, rezerwat „Kozigarb”, Słonne i wraca do Dubiecka. Druga 
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pętla jest krótsza (25 km) i prowadzi przez rezerwat Winne – Podbukowina, Ba-
chórzec, Łączki oraz Słonne. Kolejna z gmin to Dydnia, na terenie której wyzna-
kowano pętlę o długości 48 km, łączącą m.in. Jabłonkę, Izdebki, Obarzym, Teme-
szów, Końskie z Dydnią. Gminę miejską i wiejską Dynów można zwiedzić na ro-
werze, mając do wyboru dwie trasy. Pierwsza pętla o długości 24 km prowadzi  
z Dynowa do Pawłokomy, Dylągowej i Dąbrówki Starzeńskiej. Druga trasa  
o długości około 22 km przebiega m.in. przez Łubno, Nozdrzec i Dąbrówkę Sta-
rzeńską. Na terenie gminy Krzywcza również wytyczono dwie trasy. Tak zwana 
duża pętla o długości 49 km prowadzi z Krzywczy do Chyrzyny, Bachowa, Iskani, 
Babic oraz Skopowa. Mała pętla ma 17 km, prowadzi z Babic do Bachowa, Iskani, 
Krążek Bachowskich. Na terenie gminy Nozdrzec oznakowano jedną trasę o dłu-
gości 46,5 km. Pętla ma swój początek w Nozdrzcu i prowadzi do Siedlisk, Jabłon-
nicy Ruskiej, Ulucza, Witryłowa, Temeszowa, Izdebek oraz Hłudna [Kaniuczak, 
Dudek 2012, s. 19–45]. 
 Kolejna z tras rowerowych, która prowadzi przez wszystkie gminy ZGTPD, 
to „Szlak Śladami Nadsańskich Umocnień”, zwany również Linią Mołotowa. Jest 
kulturowym szlakiem rowerowym, który biegnie od Bóbrki koło Soliny, m.in. 
przez Sanok, Dynów, Krasiczyn, Przemyśl, Medykę, Jarosław, Sieniawę, Ciesza-
nów, Nowe Brusno do Woli Wielkiej. Na trasie o łącznej długości 325 km znajdują 
się radzieckie i niemieckie zabytki architektury obronnej okresu II wojny świato-
wej, w południowej części tzw. Przemyskiego Rejonu Umocnionego, zwanego 
„Lini ą Mołotowa” oraz niemieckich umocnień granicznych, tzw. Pozycji Granicz-
nej „Galicja”. Szlak jest oznakowany kolorem czarnym. Na obszarze sześciu gmin 
należących do ZGTPD znajduje się 11 schronów polowych, które można zoba-
czyć, podróżując szlakiem. 
 Szlak rowerowy „Prawem i Lewem” powstał z inicjatywy Muzeum Histo-
rycznego w Sanoku, a nazwa szlaku została zaczerpnięta z dzieła Władysława Ło-
zińskiego właśnie pod tytułem Prawem i Lewem, opisującego dzieje szlachty pol-
skiej. Trasa znakowana kolorem zielonym o długości 41 km przebiega wzdłuż 
Sanu. Początek szlaku znajduje się przy sanockim zamku, a następnie biegnie m.in. 
do Trepczy, Mrzygłodu, Dydni, Jabłonicy Ruskiej, Niewistki, Siedlisk i kończy 
się w Dąbrówce Starzeńskiej, gdzie zachowały się ruiny zamku należącego do Sta-
nisława Stadnickiego nazywanego „Diabłem Stadnickim”.  
 Pozostałe szlaki rowerowe mają przebieg tylko na terenie gminy wiejskiej 
Dynów: 

♦ trasa rowerowa „Pagórki Pogórza Dynowskiego” biegnąca przez Bachórz 
do Laskówki w gminie wiejskiej Dynów, oznakowana na zielono  
o długości 17 km,  

♦ trasa rowerowa „Zakolem Sanu” od Dąbrówki Starzeńskiej przez Dylą-
gową do Pawłokomy, także w gminie wiejskiej Dynów, oznakowana na 
niebiesko, o długości 27 km. 
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3.5. Szlaki wodne 

 Jedyny, a zarazem najważniejszy szlak wodny na obszarze województwa 
podkarpackiego, to szlak wodny „Błękitny San”, którego przebieg łączy wszystkie 
gminy należące do ZGTPD. Długość szlaku o charakterze górskim od Zwierzynia 
do Przemyśla to 158 km, natomiast dalszy odcinek o charakterze nizinnym do uj-
ścia do Wisły to 173 km [Lityński 2005, s. 4–5]. Na terenie gmin ZGTPD San 
płynie, meandrując i tworząc naturalną granicę pomiędzy Pogórzem Przemyskim 
a Dynowskim. Nad rzeką, a zarazem przy szlaku, są położone miejscowości, na 
terenie których zachowały się najcenniejsze obiekty w regionie, m.in. cerkiew  
w Uluczu, pałac w Nozdrzcu, ruiny zamku w Dąbrówce Starzeńskiej czy też za-
mek w Dubiecku. Warto na koniec zaznaczyć, że atrakcję dla turystów stanowią 
również przeprawy promowe przez San w Krzemiennej, Nozdrzcu, Bachórcu,  
Wybrzeżu oraz Babicach, jak i malowniczo położone kładki piesze w Witryłowie, 
Warze, Słonnym, Wybrzeżu i Bachowie. 

3.6. Trasy Nordic Walking 

 Wśród nowych form rekreacji na przełomie XX i XXI w. fenomenem okazał 
się tzw. Nordic Walking. W krótkim czasie moda na „chodzenie z kijkami” objęła 
Polskę, a w ślad za tym zaczęto tworzyć specjalne trasy. Na terenie województwa 
podkarpackiego zostały wytyczone 52 trasy o łącznej długości przekraczającej  
500 km, utworzone w ramach projektu Nordic Walking Park Południe Podkarpacia 
z inicjatywy trzech lokalnych grup działania. Na badanym obszarze trasy powstały 
dzięki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”. Cztery 
trasy wytyczone tylko na terenie gminy Dydnia to: żółta – pętla o długości 4,7 km, 
zielona – pętla o długości 8 km, czerwona o długości 11 km oraz trasa czarna  
z pętlą o długości 15,4 km [Kubal 2015, s. 28–32]. Natomiast trasy biegnące tylko 
przez gminę Nozdrzec to: zielona – pętla o długości 4 km, czerwona – pętla  
o długości 9,6 km. Trzecia trasa, czarna – pętla długości 36 km wytyczona przez 
gminę Nozdrzec i Dydnia [Duda 2019, s. 19]. Oferta rekreacyjna tych tras jest 
skierowana również do turystów pieszych, rowerzystów oraz biegaczy. Może być 
także wykorzystywana do narciarstwa biegowego. 

4. Rola szlaków i ścieżek turystycznych w zrównoważonym  
    rozwoju turystyki na terenie gmin należących do ZGTPD 

 Turyści oczekują dostępu do informacji, która pomoże im w zwiedzaniu  
i wskaże, jak zobaczyć to, co najciekawsze i najcenniejsze w regionie. Są to przede 
wszystkim dobrze oznakowane i ulokowane na mapie miejscowości punkty infor-
macji turystycznej, w których turysta może otrzymać pełną i rzetelną informację  
o walorach turystycznych, bazie turystycznej oraz o szlakach. Odpowiednio przy-
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gotowane punkty powinny mieć w ofercie m.in. mapy, foldery, przewodniki i mo-
nografie, które będą zawierały aktualną informację o miejscowości, gminie i re-
gionie (fot. 2.).  
 

 

Fot. 2. Materiały informacyjne w punkcie przy Urzędzie Miasta w Dynowie 

Źródło: fot. Małgorzata Skulimowska (2019) 

 Równie ważną rolę pełnią różnego rodzaju tablice informacyjne. Mogą to być 
zarówno tablice z mapami miejscowości i gminy, gdzie zostały zaznaczone naj-
ważniejsze atrakcje i naniesione szlaki turystyczne, jak i tablice informacyjne za-
projektowane specjalnie na potrzeby danego szlaku turystycznego lub obiektu  
zabytkowego. W przypadku miejscowości najlepszą lokalizacją dla tego typu  
tablic jest rynek lub najbliższa okolica punktu informacyjnego oraz Urzędu Miasta 
lub Gminy. Natomiast obecny rozwój technologiczny niejako narzuca obowiązek 
„posiadania” strony internetowej o tematyce turystycznej przez każdą z gmin, 
które chcą rozwijać się w tym kierunku. 
 Ze wskazanych powodów w badaniach ujęto również bazę noclegową, 
obiekty zabytkowe i najważniejsze formy ochrony przyrody oraz punkty informa-
cji, tablice informacyjne i witryny internetowe należące do poszczególnych gmin 
(tab. 1.). 
 
 
 



Małgorzata Skulimowska 

44 

Tabela 1. Wybrane elementy zagospodarowania turystycznego ZGTPD 
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Dubiecko 4 5 4 1 - 1 4 - 15 3 18 

Dydnia 2 4 3 1 4 - 2 1 18 - 7 

Dynów miejska 2 1 4 1 - 1 2 1 13 1 3 

Dynów wiejska 4 1 7 1 - - 1 1 9 1 12 

Krzywcza 1 - 3 1  - 2 1 21 2 5 

Nozdrzec 1 - 2 1 3 - 1 - 10 - 4 

    * w tym biura informacji turystycznej ulokowane w Urzędach Gmin, 
  ** tablice ulokowane obok urzędu lub na rynku, 
*** w tym obiekty hotelarskie i inne obiekty noclegowe, gospodarstwa agroturystyczne, pola  
       namiotowe. 

Źródło: opracowanie własne 

 Analizując przedstawione dane, można stwierdzić, że najgęstszą siecią szla-
ków dysponują gminy Dubiecko oraz Dydnia. W gminie Dubiecko jest to łącznie 
14 różnorodnych szlaków, w tym najwięcej kulturowych (5). Na tym terenie znaj-
duje się także duża liczba obiektów zabytkowych (15), a znaczna powierzchnia 
jest objęta ochroną w postaci parku krajobrazowego oraz dwóch rezerwatów. 
Można więc zauważyć korelację między liczbą walorów naturalnych i antropoge-
nicznych a siecią szlaków, co jest istotne w zrównoważonym rozwoju turystyki. 
W budynku Urzędu Gminy znajduje się punkt informacji turystycznej, gdzie 
można otrzymać podstawowe materiały informacyjne. W centrum Dubiecka znaj-
dują się cztery tablice (najwięcej w porównaniu z innymi gminami). Niestety jedna 
z tablic jest w bardzo złym stanie, co także źle wpływa na estetykę miejscowości. 
Gmina Dubiecko nie posiada odpowiednio przygotowanej witryny internetowej, 
gdzie turysta w jednym miejscu otrzymałby cały pakiet informacji (baza nocle-
gowa i gastronomiczna, atrakcje, szlaki itp.). Natomiast kolejnym atutem gminy 
jest zróżnicowana baza noclegowa, którą stanowi aż 18 obiektów. Warto tutaj za-
znaczyć, że jest to dobry kierunek, bowiem gęsta sieć różnorodnych szlaków tury-
stycznych w gminie ułatwia turystom dotarcie do obiektów kulturowych i atrakcji 
przyrodniczych, zaspakajając potrzeby poznawcze, kulturowe, rekreacyjne i inne. 
Natomiast baza noclegowa zaspokaja podstawowe potrzeby fizjologiczne turysty. 
 Kolejna gmina, która dysponuje znacznym potencjałem, jeśli chodzi o walory 
kulturowe, to Dydnia, bowiem posiada aż 18 obiektów zabytkowych. Przekłada 
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się to również na sieć i różnorodność szlaków (14). Warto zaznaczyć, że na terenie 
tej gminy można skorzystać z oferty z każdego rodzaju badanych szlaków  
i ścieżek. Brakuje jednak punktu informacji turystycznej, a przed urzędem gminy 
znajduje się tylko jedna tablica informacyjna. Funkcjonuje witryna internetowa  
z informacjami dla turysty, jednakże dosyć nieaktualna (ostatnie aktualizacje  
z 2015 i 2017 r.). 
 Kolejna gmina wiejska Dynów udostępnia swoje atrakcje dzięki 13 wytyczo-
nym szlakom. Niestety z uwagi na najmniejszą liczbę obiektów zabytkowych (9) 
przebiega tędy tylko jeden szlak kulturowy. Natomiast warto podkreślić, że przez 
teren tej gminy prowadzi największa liczba szlaków i ścieżek rowerowych (7)  
i jest to zintegrowane z rozbudowaną bazą noclegową, która w zestawieniu także 
wypadła korzystnie (12 obiektów). Jednak głównym minusem jest brak dostępu 
do informacji: brakuje punktu informacyjnego, obok urzędu znajduje się jedna ta-
blica w bardzo złym stanie, strona internetowa jest dosyć „uboga”. 
 Gmina miejska Dynów jest najmniejszą z gmin należących do Związku, ale 
mimo to wypada w zestawieniu dość dobrze. Walory przyrodnicze i kulturowe,  
w tym aż 13 obiektów zabytkowych, udostępnia łącznie osiem różnorodnych szla-
ków. Niestety tylko jeden jest typowym szlakiem kulturowym. Na wyróżnienie  
w porównaniu z pozostałymi gminami na pewno zasługuje bardzo dobrze przygo-
towany i wyposażony punkt informacji turystycznej, który znajduje się w budynku 
Urzędu Miasta. Na stronie internetowej gminy istnieje zakładka z informacją dla 
turysty, m.in. plan miasta, opisy szlaków, spacer wirtualny itp. 
 Podobnie wśród gmin należących do ZGTPD wypadła gmina Nozdrzec, bo-
wiem przez ten teren swój przebieg ma także osiem szlaków. Do rejestru zabytków 
wpisanych jest jedynie 10 obiektów, jednak samo położenie gminy nad malowni-
czo meandrującym w tym miejscu Sanem jest bardzo atrakcyjne. Niestety gmina 
nie ma punktu informacji turystycznej ani nie została udostępniona strona dla tu-
rystów zawierająca wszystkie podstawowe informacje na temat walorów, szlaków 
i atrakcji. Warto jednak podkreślić, że w październiku 2019 r. wydano przewodnik 
po gminie Nozdrzec, który zawiera aktualne informacje, mapy oraz bazę adresową 
dla turysty. 
 Gmina Krzywcza wyróżnia się w ZGTPD największą liczbą obiektów zabyt-
kowych (21). Niestety nie ma to przełożenia na sieć szlaków, bowiem przez ten 
teren przebiega jedynie pięć szlaków, i co najdziwniejsze, brakuje jakiegokolwiek 
szlaku typowo kulturowego. W porównaniu do wcześniejszych lat jest zauważalna 
poprawa w dostępie do informacji turystycznej. Na stronie gminy znajduje się za-
kładka dotycząca turystyki, gdzie udostępniono podstawowe informacje dla tury-
stów. W sierpniu 2019 roku otwarto punkt informacji turystycznej zlokalizowany 
przy Centrum Promocji Doliny Sanu w Krzywczy, gdzie można zakupić również 
artykuły od lokalnych producentów (wyroby artystyczne, produkty spożywcze 
itp.). 
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5. Podsumowanie 

 Stopień atrakcyjności turystycznej, jak i same walory przyrodnicze oraz kul-
turowe gmin należących do ZGTPD były już opisywane w wielu artykułach opu-
blikowanych w monografiach wydanych przez Związek, m.in. autorów: Jana 
Krupy, Anny Nizioł, Teresy Mitury, Małgorzaty Buczek-Kowalik, Barbary Gut-
kowskiej, Joanny Niedźwieckiej, Doroty Rohan, Franciszka Mroza, Łukasza 
Mroza, Michała Ruta, Marcina Warchoły oraz autorki rozdziału4. Jak wskazują 
wspomniani autorzy, jest to teren bogaty i zróżnicowany pod względem przyrod-
niczym i kulturowym. Jednakże tylko dobrze rozwinięta i dostosowana do istnie-
jących walorów infrastruktura turystyczna może się przyczynić do rozwoju tury-
styki w tym obszarze, jak również zachować odpowiednią relację między turystyką 
a ochroną przyrody i kultury. Braki w zagospodarowaniu turystycznym to także 
jedna z barier uniemożliwiająca równomierny rozkład ruchu turystycznego pod 
względem liczby turystów i sezonowości. 
 Dobrze zaprojektowana sieć szlaków turystycznych wraz z towarzyszącą in-
frastrukturą odgrywa dużą rolę w zrównoważonym rozwoju turystyki. Sama liczba 
istniejących obiektów zabytkowych czy też znaczna powierzchnia obszarów cen-
nych przyrodniczo nie jest wystarczającym magnesem, który przyciągnie, a przede 
wszystkim zatrzyma turystów na dłużej. Jedynie atrakcyjna oferta spędzenia wol-
nego czasu może wpłynąć na wzrost liczby turystów, którzy zatrzymają się w re-
gionie na dłużej i skorzystają z całego pakietu usług turystycznych. O brakach  
w infrastrukturze szlaku wodnego „Błękitny San” autorka pisała już w osobnym 
opracowaniu [Skulimowska, Warchoła 2016, s. 165–177]. Natomiast szlaki pie-
sze, które leżą w gestii PTTK, są dobrze oznakowane i opracowane w materiałach 
kartograficznych i przewodnikach. Prawie wszystkie ścieżki przyrodnicze również 
są dobrze utrzymywane. Mimo dosyć gęstej sieci szlaków rowerowych, także  
w tym przypadku infrastruktura na szlakach jest dobra i w większości można rów-
nież nabyć mapy wraz z przewodnikami. Szlaki kulturowe wyróżniają się dobrze 
opracowanymi stronami internetowymi, brakuje jednak w kilku z nich samych 
przewodników i lepszego oznakowania w terenie (np. Szlak Chasydzki, Szlak Śla-
dami Aleksandra Fredry).  
 Ukierunkowując działania na zrównoważony rozwój turystyki, należy zwró-
cić uwagę na aspekt niewyróżnionych zabytków przemysłowych, które zachowały 

                                                      
4 Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego, J. Krupa, 

T. Soliński (red.), Dynów 2011; Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju gospo-
darczego Pogórza Dynowskiego, J. Krupa, T. Soliński (red.), Dynów 2012; Ochrona środowiska, 
krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki, J. Krupa (red.), Dy-
nów 2013; Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kultu-
rowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego, J. Krupa (red.), Dynów 2014; Pro-
blemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju tury-
styki, J. Krupa (red.), Dynów 2016; Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą 
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego, J. Krupa, 
K. Szpara (red.), Dynów 2018. 
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się na badanym obszarze. Turystyka industrialna jest obecnie jedną z prężniej roz-
wijających się form turystyki kulturowej. Na Śląsku od wielu lat istnieje Szlak 
Techniki, który prezentuje najcenniejsze dziedzictwo tego regionu. Na Pogórzu 
Dynowskim także zachowały się obiekty, które można byłoby wyeksponować  
w podobny sposób. Proponowany Szlak Zabytków Techniki na swojej trasie udo-
stępniałby m.in. zabytkowe młyny w Harcie i Nozdrzcu, gorzelnię wchodzącą  
w skład zespołu dworskiego w Nienadowej, zabytkowe dworce w Dynowie  
i Bachórzu, a przede wszystkim tunel kolejki wąskotorowej w Szklarach.  
 Oczywiście tworzenie nowych szlaków nie jest jedynym właściwym kierun-
kiem dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki. Zaprojektowanie  
i oznakowanie szlaku nie wystarczy, aby dana trasa „żyła”. Do tego jest potrzebna 
promocja i informacja, a także monitoring trasy i jej infrastruktury. Działania na 
rzecz promocji i informacji to m.in.: specjalny przewodnik lub folder wraz z mapą, 
tablice informacyjne w terenie i największych miejscowościach, dostępna infor-
macja na stronie urzędu. Oznakowanie i infrastruktura szlaku powinny być syste-
matycznie sprawdzane i odnawiane. Bardzo dużo jest przykładów tras turystycz-
nych, które powstały dzięki projektom, natomiast nie zabezpieczono funduszy na 
opiekę i odnowienie w późniejszym czasie. 
 Gminy należące do ZGTPD podejmują istotne inicjatywy, które dobrze wpły-
wają na zrównoważony rozwój turystyki. Jako przykład można podać właśnie 
utworzenie sieci szlaków rowerowych „Doliną Sanu”, które udostępniają i łączą  
w całość atrakcje Pogórza Dynowskiego, bowiem trasy biegną przez wszystkie 
gminy. Całości dopełnia wydany przewodnik z mapami. Niestety słabą stroną 
większości gmin jest informacja na miejscu. Brakuje punktów informacji oraz  
aktualnych tablic w centrum miejscowości, które informowałyby o wszystkich  
dostępnych formach spędzenia czasu wolnego w danej gminie. Także witryny  
internetowe należące do gmin powinny być zaktualizowane i uzupełnione o bra-
kujące informacje dla turysty, ze szczególnym uwzględnieniem bazy turystycznej 
oraz szlaków (m.in. interaktywne mapy). 
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WYCIECZKI SZKOLNE JAKO FORMA  
TURYSTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI W ŚWIETLE 

OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW  
Z UWZGLĘDNIENIEM WALORÓW  

TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO 

Streszczenie 

 Turystyka szkolna jest bardzo ważną sferą działalności placówek oświatowych. Po-

przez turystykę i krajoznawstwo szkoły istotnie mogą wspierać edukację i wychowanie 

swoich podopiecznych. Głównym celem opracowania jest wykazanie ważnej roli wycie-

czek szkolnych w procesie edukacyjno-wychowawczym, a także przybliżenie aktualnie ob-

owiązujących zagadnień prawnych, regulujących kwestie organizowania turystyki i krajo-

znawstwa przez placówki oświatowe. Ponadto przedstawiono kilka propozycji wycieczek 

szkolnych z wykorzystaniem walorów turystycznych Pogórza Dynowskiego. Udowod-

niono tezę, że ten mezoregion, dzięki różnorodnym walorom turystycznym, okazuje się być 

dogodnym obszarem do realizacji wszelkich form wycieczek szkolnych. Rozdział ma cha-

rakter przeglądowy. Zastosowano w nim głównie metodę Desk Research, obejmującą we-

ryfikację danych pozyskanych ze źródeł ogólnodostępnych zastanych (głównie opraco- 

wania zwarte, monografie, przewodniki, akty prawne oraz źródła internetowe – Web  

Research), dokonano ich przeglądu i uporządkowania. 
 

 Słowa kluczowe: wycieczki szkolne, prawo, turystyka, Pogórze Dynowskie 

 
SCHOOL TRIPS AS A FORM OF TOURIST  

ACTIVITY IN THE LIGHT OF THE APPLICABLE  
REGULATIONS WITH REGARD TO THE TOURIST  

VALUES OF THE DYNOWSKIE FOOTHILLS 

Summary 

 School tourism is a very important sphere of activity of educational institutions. Schools 

can significantly support the education of their pupils through tourism and sightseeing. The 
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main purpose of the study is to indicate the important role of school trips in the educational 

process, as well as to present the current law in the field of organizing tourism and  

sightseeing by educational institutions. In addition, there were several suggestions for 

school trips using the tourist attractions of the Dynowskie Foothills. It has been proved that 

this mezoregion, thanks to various tourist values, turns out to be a convenient area for  

carrying out all forms of school trips. It is a review article, in which the Desk Research 

method was mainly used, which included verification of data from publicly available  

existing sources (mainly books, monographs, guidebooks, legal acts and the Internet – Web 

Research), the data was reviewed and ordered. 
 

 Keywords: school trips, law, tourism, Dynowskie Foothills 

 

1. Wprowadzenie 

Turystyka jest jedną z najbardziej atrakcyjnych form spędzania czasu wol-
nego, która zaspokaja liczne potrzeby jej uczestników, takie jak odkrywanie nie-
znanych miejsc, poszerzanie wiedzy, kontakt z innymi środowiskami czy rozwija-
nie zainteresowań. W literaturze pojęcie „turystyka” bywa różnie definiowane, 
m.in. jako zamierzona, celowo dobrana do potrzeb człowieka aktywność ruchowa 
[Łobożewicz 2001, s. 13–20], jak również forma wędrówki ludzi, wytwarzająca 
zespół określonych stosunków społeczno-kulturowych [Przecławski 1997, s. 31]. 
Według Słownika wyrazów obcych [1980, s. 784] jest to „forma czynnego wypo-
czynku realizowana przez odbywanie wycieczek pieszych, kajakowych, narciar-
skich, samochodowych lub innych, łącząca cele poznawcze z elementami sportu”. 

Niezależnie od sposobu definiowania turystyki należy przypisać jej szcze-
gólną rolę w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. Realizacja jej 
różnych form jest okazją do przekazania młodym uczestnikom wiedzy i umiejęt-
ności z wielu dziedzin, chociażby z historii, biologii, geografii czy wychowania 
fizycznego. Może również wpływać na pozytywną motywację do podejmowania 
działań, kształtować postawy aktywne, twórcze, samodzielne. Pozwala na lepsze 
poznanie swego miejsca zamieszkania, najbliższej okolicy, regionu i innych części 
kraju, ale także zagranicy. Zdaniem Toczek-Werner [2007, s. 30] wielokierunkowe 
oddziaływanie turystyki pełni ważną rolę w kształceniu i wychowaniu młodzieży, 
w połączeniu rozwoju psychofizycznego ucznia z działalnością poznawczą i wy-
chowawczą. Jako forma kształcenia, turystyka utrwala poznane wartości, wiedzę  
i umiejętności oraz wyzwala pozytywne emocje.  

Celem rozdziału jest wykazanie ważnej roli wycieczek szkolnych w procesie 
edukacyjno-wychowawczym, a także przybliżenie aktualnie obowiązujących za-
gadnień prawnych, regulujących kwestie organizowania turystyki i krajoznawstwa 
przez placówki oświatowe. Przedstawiono również kilka propozycji wycieczek 
szkolnych z wykorzystaniem walorów turystycznych Pogórza Dynowskiego. 
 
 



Wycieczki szkolne jako forma turystycznej działalności… 

53 

2. Rola wycieczek szkolnych 

Za podstawową formę turystycznej działalności z udziałem dzieci i młodzieży 
uznaje się wycieczki szkolne, głównie ze względu na ich szczególną rolę eduka-
cyjną i wychowawczą. Wielu współczesnych pedagogów traktuje wycieczki 
szkolne jako najważniejsze formy pracy z uczniem i umieszcza w hierarchii waż-
ności metod edukacyjno-wychowawczych tuż za typową lekcją szkolną. Według 
Janowskiego [2003, s. 59] wycieczki szkolne to ważny proces dydaktyczno-wy-
chowawczy zapewniający lepsze poznanie przez uczniów środowiska naturalnego 
oraz walorów historyczno-kulturowych, a w opinii Drogosz [2009, s. 110] wy-
cieczka szkolna to „celowe i zorganizowane wyjście w naturalne środowisko przy-
rodnicze lub społeczne”. Ponadto, wycieczka kreuje warunki rozwoju, zdolności 
postrzegania, poprawiania wyobraźni i myślenia, zestawienia osiągniętej wiedzy  
z rzeczywistością i do utrwalenia tej wiedzy. Dla młodych ludzi, ciekawych świata 
jest szansą na przeżycie przygody, spotkania z nieznanym, pozwala zaspokoić po-
trzebę kontaktów towarzyskich i wypoczynku, zmiany środowiska przestrzennego 
i społecznego, odprężenia psychicznego, nawiązania nowego typu stosunków spo-
łecznych [Gordon 2003, s. 37]. 

Korzyści z udziału w wycieczkach szkolnych nabierają jeszcze większego 
znaczenia w kontekście współczesnego stylu życia, preferowanego przez wiele 
młodych osób. Niestety, dominują w nim bierne formy spędzania czasu wolnego  
i niezdrowe odżywianie. Nie sprzyjają temu postęp technologiczny i coraz większe 
wymagania edukacyjne w stosunku do dzieci i młodzieży. Według Denka [1997, 
s. 23] „wśród młodzieży obserwujemy rozszerzający się proces hipokinezji, czyli 
bardzo szkodliwego ograniczenia ludzkiej aktywności ruchowej”. Zaleca on, aby 
niedobór ruchu uzupełniać świadomie poprzez uczestnictwo w turystyce. 

3. Przepisy prawne w zakresie turystyki szkolnej 

Wycieczki szkolne mogą mieć różne formy i służyć realizacji wielu celów.  
W świetle obowiązujących przepisów [Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. poz. 
1055)] można wskazać trzy podstawowe formy krajoznawstwa i turystyki organi-
zowane przez placówki oświatowe: 

♦ wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli  
w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego albo pro-
gramu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów, 

♦ wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, 
w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego  
i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowa-
nych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności 
zastosowania tej wiedzy w praktyce, 
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♦ specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział 
wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego  
i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wy-
cieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub dłu-
godystansowość na szlakach turystycznych – zwanych dalej „wyciecz-
kami”. 

Ważne, aby każda forma zakładała realizację określonych celów, posiadała 
przemyślany program i była dostosowana do potrzeb i możliwości uczestników. 
Szczególną uwagę powinno się przywiązywać do metodyki organizowania wycie-
czek i zajęć terenowych uwzględniających nowe zalecenia, według których peda-
godzy są zobowiązani w większym stopniu zwracać uwagę na problematykę wy-
chowawczą, pracę zespołową, blokowe nauczanie, edukację ekologiczną, zdro-
wotną i współpracę ze środowiskiem lokalnym [Kugejko 2015, s. 152]. Warto, aby 
nauczyciele angażowali uczniów do wspólnego opracowywania programów, po-
zostałej dokumentacji oraz wyznaczali im szczególne role podczas wycieczki.  

Jak uważa Błażejczyk [2008, s. 13–21], „im bardziej organizacja wycieczki, 
trasa i program, a także wymagania wychowawcze stawiane młodzieży są przez 
nią akceptowane, tym większy i lepszy pożytek płynący z udziału w takiej wy-
cieczce i tym bardziej znaczący jest wpływ na kształtowanie się postaw dociekli-
wości poznawczej”. 

W przypadku wycieczek szkolnych należy pamiętać, aby w ich organizowa-
niu bezwzględnie kierować się stosownymi aktami prawnymi. W ostatnim czasie 
przepisy w tym zakresie uległy zmianom.  

Od 2 czerwca 2018 roku obowiązują nowe regulacje dotyczące wycieczek 
szkolnych. W zależności od rodzaju placówki należy wskazać dwa równolegle  
obowiązujące rozporządzenia: 

1. Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i spo-
sobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki kra-
joznawstwa i turystyki. 

2. Rozporządzenie MEN z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznaw-
stwa i turystyki obowiązuje w publicznych przedszkolach, szkołach i pla-
cówkach wymienionych w ustawie Prawo oświatowe, czyli w szkołach 
powstałych po reformie ustroju szkolnego. 

Oprócz wymienionych rozporządzeń obowiązuje wiele innych aktów norma-
tywnych mających związek z organizacją wycieczek szkolnych, wśród których 
można wskazać m.in. Ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.  
z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – art. 68 ust. 5, Ustawę z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.  
z 2017 r., poz. 2361), Ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratow-
nictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 2011 r., 
poz. 1241), Ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywa-
jących na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r., poz. 1240), Ustawę z dnia 20 
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czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 957) czy też 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie warunków bez-
pieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i upra-
wiających sporty wodne (Dz.U. z 1997 r. Nr 57, poz. 385).  

Przepisy regulowane ustawami i rozporządzeniami są względem siebie kom-
plementarne i w poszukiwaniu stosownych informacji należy sięgać do pokrew-
nych aktów. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na najważniejsze zmiany, jakie wpro-
wadziło nowe rozporządzenie MEN z 25 maja 2018 r. Nowe regulacje dotyczą 
m.in. doboru kadry wycieczki. Zgodnie z § 9 ust. 1 nowego rozporządzenia dyrek-
tor szkoły wyznacza kierownika wycieczki szkolnej i opiekunów. Według najnow-
szych przepisów, od roku szkolnego 2018/2019 funkcję kierownika może sprawo-
wać wyłącznie pracownik pedagogiczny szkoły. Tym samym zrezygnowano  
z możliwości powierzenia tej funkcji innej osobie niebędącej pracownikiem peda-
gogicznym szkoły, uznając, że „pracownik pedagogiczny szkoły ze względu na 
specyfikę swojej pracy i realizowanych zadań dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych posiada wystarczające kompetencje, umiejętności i doświadczenie 
zawodowe do sprawowania prawidłowej i odpowiedzialnej opieki nad uczniami” 
[Winczewska, https://www.portaloswiatowy, dostęp: 24.07.2019].  

Ponadto, nauczyciel mający sprawować funkcję kierownika wycieczki, nie 
jest zobowiązany do ukończenia kursu kierowników wycieczek szkolnych. Wyją-
tek stanowią specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w przypadku 
których kierownik i opiekunowie wycieczki są zobowiązani posiadać udokumen-
towane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki  
(§ 9 rozporządzenia MEN z 25 maja 2018 r.). 

Nowe regulacje zmieniły częściowo zakres obowiązków kierownika wy-
cieczki szkolnej w zakresie: 

♦ zapewnienia warunków do pełnej realizacji programu wycieczki i prze-
strzegania jej regulaminu oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie, 

♦ nadzorowania zaopatrzenia uczniów i opiekunów wycieczki w odpo-
wiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy, 

♦ dokonania podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po 
jej zakończeniu i informowania o tym dyrektora szkoły i rodziców, w for-
mie i terminie przyjętych w danej szkole. 

Dyrektor szkoły wyznacza również opiekunów wycieczki spośród pracowni-
ków pedagogicznych szkoły. Jednakże w zależności od celu i programu wycieczki 
opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicz-
nym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły (§ 9 ust. 2). Obowiązkowo taka 
osoba powinna zostać zweryfikowana w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym z dostępem ograniczonym. 

W organizacji wycieczek szkolnych istotnym aspektem, oprócz doboru kadry, 
jest również kwestia finansowania takich przedsięwzięć. Według nowo obowiązu-
jącego rozporządzenia MEN to kierownik wycieczki ma dysponować środkami 
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finansowymi i decydować o ich wydatkowaniu na cele organizacyjne wycieczki. 
Nie określono jednakże źródeł i sposobu pozyskiwania środków na wycieczkę. 
Rozwiązania w tym zakresie wynikają z odrębnych przepisów. Na podstawie art. 
84 ust. 6 w związku z art. 80 ust. 3 Ustawy – Prawo oświatowe, organizowanie  
dla uczniów różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki może być wspierane 
przez radę rodziców z gromadzonych funduszy z dobrowolnych składek rodziców 
oraz z innych źródeł. Oznacza to, że w regulaminie rady rodziców powinny się 
znaleźć odpowiednie zapisy przewidujące możliwość dokonywania wpłat środ-
ków na taki cel, m.in. przez rodziców uczniów [Fidler, https://www.portaloswia-
towy.pl, dostęp: 24.07.2019]. 

4. Propozycje wycieczek po Pogórzu Dynowskim 

Zdecydowanie Pogórze Dynowskie może być potencjalnym obszarem do pla-
nowania i organizowania wycieczek szkolnych. Jest jednym z piękniejszych i cie-
kawszych terenów województwa podkarpackiego, różnorodnym pod względem 
geograficznym, społecznym i kulturowym. To obszar niezwykle malowniczy  
o zróżnicowanej rzeźbie terenu, z bogactwem krajobrazów, ciekawą historią, któ-
rej śladami są m.in. cenne zbytki architektury sakralnej i dworsko-pałacowej.  

Dzięki nasyceniu licznymi walorami turystycznymi teren ten daje szansę na 
opracowanie ciekawych programów i wytyczenie interesujących tras podróży. 
Jego oferta edukacyjna zachęca do organizowania wycieczek szkolnych, jak też 
innych form aktywności.  

Pogórze Dynowskiego jest położone pomiędzy dolinami dwóch rzek: Wi-
słoka (zachodnia granica) i Sanu (wschodnia granica). W południowej części gra-
niczy z Dołami Jasielsko-Sanockimi, a na północy przechodzi w Kotlinę Sando-
mierską i Roztocze. W przeważającej części stanowi wyrównaną powierzchnię 
wyżynną, porozcinaną głębokimi dolinami erozyjnymi [Kondracki 2002, s. 440]. 
W południowo-zachodniej części zaznaczają się wyraźne grzbiety górskie, a naj-
wyższym wzniesieniem jest Sucha Góra (592 m n.p.m.), na której znajduje się  
Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze (RTCN Sucha Góra).  

Do najbardziej znanych atrakcji Pogórza Dynowskiego należy zaliczyć rezer-
wat skałek piaskowcowych Prządki, znajdujący się we wsi Czarnorzeki (na północ 
od Krosna), oraz ruiny zamku Kamieniec w Odrzykoniu. Oprócz rezerwatu 
Prządki warto wymienić także inne rezerwaty przyrody, takie jak: Kretówki, Cisy 
w Malinówce, Brzoza Czarna w Rzeczpolu oraz Winna Góra [www.karpaty. 
turystyka.pl, dostęp: 02.09.2019].  

Pogórze Dynowskie słynie również z cennych zabytków sakralnych, wśród 
których należy wskazać kościół w Bliznem, datowany na I poł. XV w., jak też 
kościół w Haczowie z II poł. XV w., obydwa wpisane w 2003 r. na Listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO [Osip-Pokrywka, Osip-Pokrywka 2014, s. 125–143]. 
Wśród zabytków kulturowych nie można pominąć Zamku Dubiecko, zbudowa-
nego w drugiej ćwierci XVI w. wraz z przepięknym parkiem z XVI w. Zamek  
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w Dubiecku jest kojarzony jako miejsce urodzenia Ignacego Krasickiego, poety  
i publicysty, biskupa warmińskiego i arcybiskupa gnieźnieńskiego [Podkarpacka 
Regionalna Organizacja Turystyczna 2015, s. 151]. 

Zróżnicowanie walorów Pogórza Dynowskiego pozwala na uprawianie róż-
nych form turystyki, m.in. przyrodniczej, kulturowej czy kwalifikowanej. Turyści 
mogą na tym terenie skorzystać z licznych szlaków pieszych, rowerowych czy ka-
jakowych. Istnieje również szansa przejazdu wyjątkową w skali regionu atrakcją 
turystyczną, którą jest Przeworska Kolej Wąskotorowa Pogórzanin.  

Biorąc pod uwagę potrzeby i zainteresowania dzieci i młodzieży szkolnej, 
warto zaproponować zorganizowanie wycieczki szkolnej do rezerwatu Prządki im. 
prof. Henryka Świdzińskiego w połączeniu ze zwiedzaniem Zamku Kamieniec  
w Odrzykoniu, do ruin którego można przejść z rezerwatu ścieżką przyrodniczą. 
Może to być zarówno forma wycieczki przedmiotowej, uzupełniająca treści  
nauczania z przedmiotów takich jak język polski, historia czy przyroda, jak też 
wycieczka krajoznawczo-turystyczna, niestawiająca większych wymagań kondy-
cyjno-sprawnościowych jej uczestnikom. Miejsca te mogą być ciekawym terenem 
do penetrowania zarówno przez uczniów szkoły podstawowej, jak i ponadpodsta-
wowej. 

Rezerwat Prządki jest położony bezpośrednio przy drodze nr 991 Krosno– 
–Rzeszów. Został utworzony w 1957 roku na pograniczu wsi Czarnorzeki i Kor-
czyna i zajmuje ok. 14 ha. Główną atrakcją rezerwatu są wychodnie skalne wystę-
pujące na szczytach wzniesień Pogórza Dynowskiego datowane na 55–35 mln lat 
temu. Na przestrzeni kilku kilometrów występują aż 23 warstwy nasuniętych na 
siebie, różnych tworów geologicznych. Najwyżej położony punkt rezerwatu znaj-
duje się na wysokości 520 m n.p.m. Skały są zbudowane z piaskowców ciężko-
wickich powstałych w okresie eocenu. Upływ czasu i warunki atmosferyczne  
spowodowały, że przybrały one kształty maczug albo grzybów skalnych 
[www.zielonepodkarpacie.pl, dostęp: 02.09.2019]. Z kształtem skał wiąże się rów-
nież ciekawa legenda, według której są nimi zamienione w głazy trzy dziewczęta 
z Korczyny. W ten sposób zostały one ukarane za to, że przędły nici na odzież 
ślubną w dzień świąteczny [Osip-Pokrywka, Osip-Pokrywka 2014, s. 135]. 

Dwie największe atrakcje Pogórza Dynowskiego: rezerwat przyrody Prządki 
i zamek Kamieniec łączy ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Prządki–Zamek Ka-
mieniec”. Swój bieg rozpoczyna z parkingu pod „Prządkami”, gdzie została usta-
wiona tablica z ogólnymi informacjami o trasie ścieżki oraz wyznaczonych na niej 
sześciu przystankach, na których umieszczono tablice z interesującymi informa-
cjami na temat przyrody, lasów, prehistorii i geologii. Na trasie można zobaczyć 
m.in. grodzisko z IX w. i dwa kurhany z cmentarzyska z tego wieku. Długość 
ścieżki wynosi 1,5 km, a czas przejścia to około 40 minut [www.parkikrosno.pl, 
dostęp: 02.09.2019]. 

Wędrówka opisaną ścieżką kończy się w ruinach zamku Kamieniec w Odrzy-
koniu, który większości osób kojarzy się z miejscem wydarzeń opisanych  
w Zemście Aleksandra Fredry. Został zbudowany na skalistej górze 452 m n.p.m.  
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w XVI w. przez Kazimierza Wielkiego jako system zamków obronnych. Forteca 
składała się z tzw. zamku górnego i średniego oraz dwóch podzamczy. W 1530 
roku zamek średni należał do rodziny Bonerów, a potem Firlejów, górny do ro-
dziny Skotnickich. Wojska szwedzkie i oddziały Rakoczego zniszczyły zamek, po 
którym obecnie można podziwiać okazałe ruiny. Z ruin zamku rozciąga się ma-
lowniczy widok na Krajobraz Pogórza Dynowskiego. Przy drodze w pobliżu 
zamku warto zwrócić uwagę na kaplicę Matki Bożej z Lourdes [Osip-Pokrywka, 
Osip-Pokrywka 2014, s. 136–137]. 
 Kolejną propozycją dla organizatorów wycieczki szkolnej o charakterze kra-
joznawczo-turystycznym na terenie Pogórza Dynowskiego może być przejazd 
Przeworską Kolejką Wąskotorową Pogórzanin. Z pewnością taki program wy-
cieczki najbardziej zainteresuje młodszych uczestników, czyli uczniów szkoły 
podstawowej.  

Trasa turystycznego pociągu Pogórzanin wynosi 46 kilometrów. Podróż za-
czyna się w Przeworsku, następnie kolejka pokonuje długie i proste odcinki mię-
dzy polami uprawnymi, mija dwa stalowe mosty za stacją Kańczuga. W Łopuszce 
Małej przejeżdża obok sztucznego zbiornika, następnie tory biegną wzdłuż drogi 
łączącej Przeworsk z Dynowem. Za Jawornikiem Polskim podróż przebiega w le-
sie, potem następuje przejazd przez tunel w Szklarach o długości 602 m – jedyny 
taki na trasie kolei wąskotorowych w Polsce. W dalszym przebiegu trasa kolejki 
powoli zjeżdża w dół Doliny Sanu, by ostatecznie zakończyć kurs w Dynowie. 
Główną atrakcją kolejki jest niewątpliwie sam zabytkowy tabor kolejowy, który, 
poruszając się na trasie wąskotorowej z Przeworska do Dynowa, zatrzymuje się na 
dawnych stacjach, umożliwiając korzystanie z różnorodnej infrastruktury tury-
stycznej zlokalizowanej wzdłuż trasy. 

Trasa kolejki Pogórzanin jest uznawana za jedną z najpiękniejszych i najbar-
dziej zróżnicowanych w kategorii kolejek wąskotorowych ze względu na ukształ-
towanie terenu i walory przyrodnicze. Piękne widoki można podziwiać z tzw. wa-
gonów letniaków, które mają dach, lecz są pozbawione szyb. W taborze jest 
czynny bar, zapewniający turystom wyżywienie podczas trzygodzinnej podróży. 
Na trasie kolejki znajduje się również karczma „Pod Semaforem” w Bachórzu, 
słynąca z wysokiej jakości oferty gastronomicznej. Podczas dwugodzinnego po-
stoju w Dynowie turyści mają możliwość skorzystania z wiaty biesiadnej znajdu-
jącej się na terenie stacji Pogórzanina z opcją grilla. Dodatkową atrakcją jest  
korzystanie z infrastruktury wodnej rzeki San – kajaków, rowerów wodnych, ką-
pieliska, a także przejażdżki bryczką wzdłuż brzegów rzeki [Starostwo Powiatowe  
w Przeworsku, zgłoszenie do konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny  
w 2019 r., materiał udostępniony przez Podkarpacką Regionalną Organizację Tu-
rystyczną, dostęp: 02.09.2019]. 

Jeszcze inna propozycja wycieczki szkolnej to spływ kajakowy rzeką San. 
Organizując spływ, należy pamiętać, że jest to forma specjalistycznej wycieczki 
krajoznawczo-turystycznej stawiającej wymagania sprawnościowo-kondycyjne, 
jak również ograniczenia wiekowe względem uczestników.  
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San jest jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce. Liczy 457,8 km długości. Od 
swych źródeł, aż po wylot z Karpat pod Przemyślem, przepływa w obrębie gór  
i pogórzy, gdzie tworzy malownicze przełomy. Odcinek rzeki między Zwierzy-
niem przez Sanok, Tyrawę a Przemyślem o długości 158 km jest najbardziej  
właściwym do przeprowadzania spływów kajakowych [www.turystyka.wrotapo-
dkarpackie.pl, dostęp: 03.09.2019]. Na tym terenie działają wyspecjalizowani  
organizatorzy spływów kajakowych, którzy w swojej ofercie posiadają jedno-, 
dwu-, a nawet wielodniowe spływy, dysponują wypożyczalnią kajaków, dowożą 
na miejsce startu i odbierają z mety. Trasę można zaplanować, począwszy od  
każdego praktycznie miejsca i pokonać dowolny odcinek.  

Korzystając z propozycji zamieszczonej na portalu www.traseo.pl [dostęp: 
03.09.2019], spływ można rozpocząć przy moście, niedaleko skansenu w Sanoku. 
W początkowym odcinku prowadzi on obok punktu poboru wody w Trepczy i da-
lej mija ujście rzeki Sanoczek, i kolejno po prawej stronie nad skałą, kościółek  
w Międzybrodziu. Płynąc dalej Doliną Sanu, można podziwiać piękne widoki, jak 
również liczne gatunki fauny i flory. Następnym, charakterystycznym punktem 
spływu jest most pomiędzy miejscowościami Mrzygłód–Tyrawa Solna. Za mo-
stem po prawej stronie można zorganizować postój w ośrodku wypoczynkowym 
Diabla Góra. Dalsza część wyprawy kajakowej stwarza szansę na zwiedzanie za-
bytków historycznych, m.in. kościółka w Międzybrodziu, Dobrej czy też cerkwi 
w Uluczu. 

Z kolei rekomendując obszar gmin należących do Związku Gmin Turystycz-
nych Pogórza Dynowskiego, można zaproponować trasę od Ulucza do Krzywczy. 
Bardzo dokładny opis tego odcinka trasy spływu zamieszczono na portalu 
www.karpaty.turystyka.pl [dostęp: 03.09.2019]. W Uluczu warto zwiedzić jedną 
z najstarszych drewnianych cerkwi, a także skorzystać z dobrego miejsca na bi-
wak. W Witryłowie warto zorganizować postój, aby przespacerować się kładką, 
zwaną „mostem nepalskim” i zobaczyć San z góry. Niżej, na lewym brzegu znaj-
duje się ujście Witryłówki.  

Na wysokości Temeszowa mija się na zakręcie „Ptasi Uskok”, tak nazwany 
przez miejscową ludność. Jest to największy na tej trasie naturalny próg wodny  
z kamienną szachownicą. Należy zachować ostrożność w tym miejscu i trzymać 
się prawego brzegu. Płynąc dalej, po prawej stronie widać górę Dąbrową (360 m 
n.p.m.). Należy w tym miejscu uważać na mielizny. Poniżej byłej kaplicy dwor-
skiej znajduje się dość popularne miejsce biwakowe.  

W Temeszowie można zwiedzić drewniany kościółek pw. Matki Bożej Ostro-
bramskiej. Kolejna miejscowość to Krzemienna, gdzie znajduje się przeprawa pro-
mowa na drodze do Ulucza. Na lewym brzegu znajdują się: bar „U Schabińskiej”, 
pole namiotowe, domki letniskowe, Muzeum „Złotej Rybki”, basen, łowisko 
pstrągów, a w sezonie letnim odbywają się tam ciekawe imprezy tematyczne i dys-
koteki. We wsi warto zobaczyć drewniany kościół z 1867 r. pw. Wprowadzenia 
Matki Bożej do Świątyni (ok. 2 km od brzegu). Na dalszym odcinku po lewej stro-
nie widać górę Hom (382 m n.p.m.), a także kopalnię kruszywa.  
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Kontynuując spływ, dociera się do Obarzyma, gdzie znajduje się drewniana 
cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1828 r. (ok. 3 km od 
brzegu). Płynąc dalej, na prawym brzegu można zobaczyć neogotycką kaplicę gro-
bową Trzcińskich z końca XIX w. Kolejną drewnianą cerkiew greckokatolicką pw. 
św. Michała Archanioła z 1860 r. można zwiedzić w Siedliskach. Na tej wysokości 
koryto Sanu podchodzi pod strome zbocza porośnięte Lasem Warskim. 

Dopływając do Nozdrzca, należy pamiętać o odbywającej się tutaj przeprawie 
promowej dla samochodów na drodze do Siedlisk i Dąbrówki Starzeńskiej.  
W Nozdrzcu, na lewym brzegu, można zobaczyć późnobarokowy zespół pałacowy 
rodu Starzeńskich oraz kamienny obelisk upamiętniający zniesienie pańszczyzny, 
ustawiony w 1862 r. na przykościelnym cmentarzu. W kolejnej miejscowości, Dą-
brówce Starzeńskiej, znajdują się ruiny zamku z II połowy XVI w., wraz z kaplicą 
grobową. 

Planując biwak, warto skorzystać z postoju w Dynowie. Po lewej stronie znaj-
duje się dobrze przygotowane do tego celu pole wyposażone w stoły, kosze i za-
daszone miejsce. Warto również poświęcić czas na zwiedzenie miasta. 

Jeśli nie zaplanuje się postoju w Dynowie, to kolejne miejsce biwakowe „Pod 
Dębiną” można znaleźć na lewym brzegu Sanu w Bachórzu. W tej miejscowości 
polecana jest także oferta karczmy „Pod Semaforem”, przy stacji kolejki wąskoto-
rowej, która znajduje się na szlaku kulinarnym „Podkarpackie Smaki”. 

Kolejne mijane miejscowości to m.in. Słonne, Dubiecko, Iskań, Bachów, Ba-
bice, po minięciu których dociera się do Krzywczy – miasteczka z piękną muro-
waną cerkwią greckokatolicką, kościołem parafialnym i zespołem dworsko-parko-
wym [www.karpaty.turystyka.pl, dostęp: 03.09.2019]. 

5. Podsumowanie 

Spektrum form i miejsc organizowania wycieczek szkolnych jest bardzo sze-
rokie. Na podstawie przedstawionych przykładów ukazano Pogórze Dynowskie 
jako obszar charakteryzujący się licznymi walorami turystycznymi, atrakcyjny  
i dogodny do planowania i realizowania przedsięwzięć turystycznych z udziałem 
dzieci i młodzieży szkolnej. Teren ten stwarza możliwość zorganizowania wycie-
czek przedmiotowych, krajoznawczo-turystycznych, jak również specjalistycz-
nych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w ramach różnych form turystyki,  
a szczególnie kwalifikowanej, kulturowej i przyrodniczej. Należy oczywiście pa-
miętać o istotności respektowania obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu 
do krajoznawstwa i turystyki szkolnej, które po ostatnich zmianach czynią jej 
uczestników bardziej bezpiecznymi, a kadrę lepiej wyspecjalizowaną.  

Niewątpliwie turystyka pełni bardzo ważną rolę w zakresie edukacji i wycho-
wania młodych osób, a Pogórze Dynowskie jest uniwersalnym regionem do prze-
prowadzania różnych form turystycznej działalności z udziałem dzieci i mło-
dzieży.  
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DZIAŁANIA ZWIĄZKU GMIN TURYSTYCZNYCH 
POGÓRZA DYNOWSKIEGO JAKO PRZYKŁAD 

ZAANGAŻOWANIA LOKALNYCH  
SAMORZĄDÓW W KSZTAŁTOWANIE PROFILU 

TURYSTYCZNEGO GMIN 

Streszczenie 

 Kształtowanie turystycznego profilu gminy wymaga od władz samorządowych wdro-

żenia modelu zarządzania ukierunkowanego na rozwój funkcji turystycznej,  

a w szczególności: tworzenia korzystnych warunków dla kreacji lokalnych produktów  

turystycznych, aktywizowania podmiotów lokalnego rynku turystycznego, stymulowania 

rozwoju infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, dbałości o posiadane walory przy-

rodnicze i kulturowe, a przede wszystkim intensywnej promocji gminy jako atrakcyjnego 

obszaru recepcji turystycznej. Dla zwiększenia efektywności tych działań, samorządy 

gminne mogą tworzyć związki gmin turystycznych, czego przykładem jest funkcjonowanie 

Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Celem niniejszego opracowania jest 

przedstawienie działań Związku wspierających rozwój funkcji turystycznej gmin człon-

kowskich, ze szczególnym uwzględnieniem promocji ich atrakcyjności turystycznej,  

a także, oparta na wynikach badań bezpośrednich, analiza popularności turystycznej Po-

górza Dynowskiego oraz ocena funkcjonowania strony internetowej Związku jako podsta-

wowego narzędzia promocji tego obszaru recepcji. 
 

 Słowa kluczowe: samorząd, gmina, funkcja turystyczna, obszar recepcji turystycznej, 

promocja turystyki 
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ACTIVITIES OF THE TOURISM COMMUNITY  
OF THE DYNÓW FOOTHILLS AS AN EXAMPLE  

OF INVOLVEMENT OF LOCAL  
SELF-GOVERNMENTS IN THE FORMING  

OF THE TOURIST PROFILE OF COMMUNES 

Summary 

 Shaping the tourist profile of the commune requires local authorities to implement  

a management model focused on the development of the tourist function, in particular:  

creating favorable conditions for the creation of local tourist products, activating the entities 

of the local tourist market, stimulating the development of tourist infrastructure and tour-

ism, care for the natural and cultural values, and primarily an intensive promotion of the 

commune as an attractive tourist reception area. To increase the efficiency of these activities, 

municipal governments can form associations of tourist municipalities, an example  

of which is the functioning of the Association of Tourist Municipalities of the Dynów Foot-

hills. The purpose of this study is to present the Association's activities supporting the  

development of the tourist function of member municipalities, with particular emphasis  

on the promotion of their tourist attractiveness, as well as, based on the results of direct 

research, an analysis of the tourist popularity of the Dynów Foothills and an assessment  

of the functioning of the Association website as the basic tool for promoting this reception 

area. 
 

 Keywords: local government, commune, tourist function, tourist reception area, tour-

ism promotion 

 

1. Wprowadzenie 

Zmieniające się podejście do istoty profilu turystycznego gminy implikuje 
poszukiwanie rozwiązań stymulujących rozwój funkcji turystycznej również na 
tych obszarach, które wcześniej nie były oceniane jako atrakcyjne turystycznie. 
Funkcję turystyczną gminy można zdefiniować jako działalność społeczno- 
-ekonomiczną ukierunkowaną na obsługę ruchu turystycznego i zaspokajanie po-
trzeb turystów [Durydiwka 2012, s. 106]. Rozwój funkcji turystycznej gminy jest 
uzależniony od wielu czynników endogenicznych i egzogenicznych, wśród któ-
rych należałoby wyróżnić: atrakcyjność walorów przyrodniczych i antropogenicz-
nych, zagospodarowanie turystyczne oraz zasoby ludzkie umożliwiające wykorzy-
stanie tych walorów, organizacja obsługi ruchu turystycznego, dostępność komu-
nikacyjna oraz aktywność instytucji i organizacji bezpośrednio związanych z tu-
rystyką [Kuźniar 2013, s. 258]. 
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Proces kształtowania turystycznego profilu gminy jest uzależniony głównie 
od jej położenia, uwarunkowań historycznych – tradycji i doświadczenia, walorów 
i atrakcji turystycznych zlokalizowanych na jej obszarze, zagospodarowania tury-
stycznego oraz lokalnej przedsiębiorczości, a przede wszystkim od modelu zarzą-
dzania gminą [Dyrda, Maciałek 2011, s. 14, Pasieczny 2008, s. 205]. Szczególną 
rolę w kształtowaniu profilu turystycznego gmin, poprzez programowanie rozwoju 
turystyki, przygotowanie przestrzeni turystycznej gminy oraz jej mieszkańców do 
pełnienia funkcji turystycznej oraz promocję gminnego obszaru recepcji turystycz-
nej [Kapera 2016, s. 69; Majewska 2012, s. 96], odgrywają lokalne samorządy oraz 
związki międzygminne, takie jak Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynow-
skiego. 

Cel niniejszego opracowania sformułowano jako: 
♦ przedstawienie działań Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynow-

skiego wspierających rozwój funkcji turystycznej gmin członkowskich, ze 
szczególnym uwzględnieniem promocji ich atrakcyjności turystycznej,  

♦ diagnozę popularności turystycznej Pogórza Dynowskiego,  
♦ analizę i ocenę funkcjonowania strony internetowej Związku jako podsta-

wowego narzędzia promocji tego obszaru recepcji. 
Cel ten został zrealizowany na podstawie literatury przedmiotu, informacji  

z oficjalnej strony internetowej Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynow-
skiego oraz wyników badań własnych. 

2. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego –  
    podmiot wspierający rozwój funkcji turystycznej  
    zrzeszonych gmin 

Pogórze Dynowskie to bogaty w walory przyrodnicze i kulturowe obszar re-
cepcji turystycznej, którego popularność pozostaje od lat na niezadawalającym po-
ziomie, o czym świadczą wyniki badań bezpośrednich [Dyrda, Maciałek 2011,  
s. 14; Dyrda 2014, s. 270]. Lokalne władze samorządowe, doceniając znaczenie 
turystyki dla wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, podejmują działania 
kształtujące profil turystyczny gmin położonych na Pogórzu Dynowskim. Dla 
wspólnej realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i rozwoju  
turystyki, w 1996 r. został utworzony Związek Gmin Turystycznych Pogórza  
Dynowskiego [www.pogorzedynowskie.pl, dostęp: 17.09.2019]. Związek,  
w skład którego wchodzą gminy: Dubiecko, Dydnia, Dynów – miejska, Dynów – 
wiejska, Krzywcza oraz Nozdrzec, tworzy płaszczyznę współdziałania władz 
gminnych obejmującego:  

♦ budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i około turystycznej, 
♦ przedsięwzięcia ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego oraz 

dziedzictwa kulturowego, 
♦ edukację krajoznawczą i ekologiczną.  
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 Podejmowane przez Związek inicjatywy lokalne mają na celu aktywizację 
współpracy samorządów gminnych z ośrodkami kultury, organizacjami społecz-
nymi i pozarządowymi oraz z placówkami oświatowymi w zakresie organizowa-
nia corocznych imprez turystycznych i kulturalnych, promocji regionu oraz edu-
kacji proekologicznej [www.pogorzedynowskie.pl, dostęp: 17.09.2019]. 
 Szczególne znaczenie dla rozwoju funkcji turystycznej gmin zrzeszonych  
w Związku miało wdrożenie Programu Błękitny San, ukierunkowanego na 
ochronę środowiska naturalnego rzeki San i jej nadrzecza oraz aktywizację przed-
sięwzięć związanych z promocją tego obszaru recepcji turystycznej. Projekty pro-
ekologiczne, polegające głównie na budowie i modernizacji kolektorów sanitar-
nych oraz oczyszczalni ścieków, sprzyjają ochronie walorów przyrodniczych Po-
górza Dynowskiego, a tym samym podnoszą atrakcyjność turystyczną tego ob-
szaru. W ramach realizacji Programu zorganizowano 16 konferencji naukowo-
technicznych poświęconych ochronie środowiska oraz uwarunkowaniom rozwoju 
turystyki wiejskiej. 
 Znaczącą barierę kształtowania profilu turystycznego gmin związkowych sta-
nowi wspomniana wcześniej słaba rozpoznawalność Pogórza Dynowskiego oraz 
jego walorów turystycznych. Wskazuje to na konieczność intensyfikacji działań 
promujących ten obszar recepcji turystycznej. Związek Gmin Turystycznych Po-
górza Dynowskiego stara się popularyzować atrakcyjność turystyczną obszaru 
swojego działania, wykorzystując zróżnicowane narzędzia promocji. Na uwagę 
zasługuje wspólny projekt ZGTPD oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubiec-
kiej, współfinansowany środkami Wojewody Podkarpackiego, czyli Ekomuzeum 
Kraina Błękitnego Sanu, obejmujące 79 atrakcyjnych turystycznie obiektów, po-
łożonych w gminach: Dydnia, Dubiecko, Dynów – wiejska, Dynów – miejska, 
Krzywcza oraz Nozdrzec [www.ekomuzeum.pogorzedynowskie.pl, dostęp: 
11.12.2019]. Szczególnie ważnym instrumentem promocji walorów turystycznych 
gmin, o największym zasięgu oraz liczbie potencjalnych odbiorców, jest oficjalna 
strona internetowa Związku [www.pogorzedynowskie.pl, dostęp: 17.09.2019]. 

3. Analiza strony internetowej Związku Gmin Turystycznych  
    Pogórza Dynowskiego  

Rosnące znaczenie Internetu, jako kanału komunikacji marketingowej każdej 
organizacji z otoczeniem, determinuje konieczność korzystania z tego medium  
w promocji obszaru recepcji turystycznej. Gminy zrzeszone w Związku Gmin Tu-
rystycznych Pogórza Dynowskiego zamieszczają na swoich stronach interneto-
wych informacje dla potencjalnych turystów, ale forma i zakres tych informacji są 
bardzo zróżnicowane. Niektóre z gminnych stron internetowych zawierają rozbu-
dowaną zakładkę zawierającą szczegółowe informację dotyczące walorów i atrak-
cji turystycznych gminy oraz występującej na jej terenie bazy turystycznej i para-
turystycznej. Można również wskazać gminne strony internetowe zawierające  
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bardzo ograniczone i trudne do odnalezienia informacje turystyczne. Należy jed-
nak zauważyć, że na oficjalnych stronach internetowych wszystkich gmin człon-
kowskich ZGTPD [www.dubiecko.pl; www.gminadydnia.pl; www.gmina.dy-
now.pl; www.dynow.pl; www.krzywcza.pl; www.nozdrzec.pl, dostęp: 17.09. 
2019] są zamieszczone linki do strony internetowej Związku [www.pogorzedy-
nowskie.pl, dostęp: 17.09.2019], co oznacza, że strona ta stała się podstawowym 
instrumentem promocji turystycznej gmin Pogórza Dynowskiego.  

Strona internetowa Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego zo-
stała pomyślana jako kompendium wiedzy o przestrzeni turystycznej gmin związ-
kowych oraz informacji praktycznych przydatnych potencjalnemu turyście. Po-
nadto są tutaj zamieszczone materiały przybliżające cele, zadania, zakres działal-
ności Związku oraz informacje o realizowanych programach i projektach,  
a także przegląd aktualnych lokalnych wydarzeń. Konstrukcja strony jest przejrzy-
sta, a prezentowane informacje są zawarte w takich zakładkach, jak: 

♦ Związek Gmin,  
♦ Aktualności, 
♦ Dla Turysty, 
♦ Mapa Trasy Rowerowej, 
♦ Błękitny San, 
♦ Zdjęcia i Filmy, 
♦ Wydawnictwa. 
W tabelach 1–5 przedstawiono strukturę, przedmiot oraz zakres materiałów 

informacyjnych zawartych w zakładkach promujących Pogórze Dynowskie jako 
obszar recepcji turystycznej. 

Tabela 1. Struktura i treść zakładki Dla Turysty na oficjalnej stronie internetowej ZGTPD 

Elementy składowe  
zakładki 

Przedmiot i zakres prezentowanych materiałów informacyjnych 

Baza adresowa Obiekty położone na terenie gmin: Dynów (wiejska), Dynów (miej-
ska), Dubiecko, Dydnia, Krzywcza, Nozdrzec. 
Apteki, punkty apteczne. Banki, bankomaty. Bezpieczeństwo. Biblio-
teki. Gastronomia. Gospodarstwa agroturystyczne. Hotele i pensjonaty. 
Jazda konna. Kościoły i parafie. Muzea i galerie. Opieka medyczna. 
Ośrodki kultury. Placówki oświatowe. Pola namiotowe i biwakowe. 
Urzędy gmin. Urzędy pocztowe. Usługi motoryzacyjne, pomoc dro-
gowa. Wędkarstwo. Wyciągi narciarskie. Wypożyczalnie sprzętu. 

Co warto zobaczyć Szczegółowy opis interesujących miejsc w gminach: Dynów (wiejska), 
Dynów (miejska), Dubiecko, Dydnia, Krzywcza, Nozdrzec, obejmu-
jący położenie i krajobraz, walory przyrodnicze i kulturowe (w tym za-
bytki), uzupełniony fotografiami. 
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Tabela 1 (cd.). Struktura i treść zakładki Dla Turysty na oficjalnej stronie internetowej ZGTPD 

Elementy składowe  
zakładki 

Przedmiot i zakres prezentowanych materiałów informacyjnych 

Trasy rowerowe Szczegółowy opis sześciu tras rowerowych:  
Spod Izdebnika pod Izdebnik, Dylągowa–„Darz Bór”, Dynów– 
–Dąbrówka Starzeńska–Dylągowa–Pawłokoma–Dynów, Dubiecko– 
–Rezerwat „Brodoszurki”–Winne Podbukowina–Wybrzeże–Iskań– 
–Nienadowa–Dubiecko, 
Dla wytrwałych, Trasa rodzinna. 

Szlaki turystyczne W przygotowaniu szczegółowy opis szlaków: pieszych – PTTK, rowe-
rowych – Szlak Nadsańskich Umocnień Linia Mołotowa, Szlak Prawem 
i Lewem po Ziemi Sanockiej, Szlak Ikon, Green Velo, samochodowych 
– Szlak Chasydzki, Szlak Architektury Drewnianej, tematycznych – 
Trzy Ścieżki Tożsamości – środowisko, historia, kultura oraz innych – 
Geocaching, Quest-Brzegami Błękitnego Sanu.  

Informacje o regionie W przygotowaniu: Rys historyczny, Kultura, Warunki naturalne, Przy-
rodnicze atrakcje turystyczne. 

Kalendarz imprez W przygotowaniu wykaz imprez w gminach: Dynów (wiejska), Dynów 
(miejska), Dubiecko, Dydnia, Krzywcza, Nozdrzec. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pogorzedynowskie.pl (dostęp: 17.09.2019) 

Zakładka Dla Turysty prezentuje kompleksowe informacje, dotyczące za-
równo bazy turystycznej i okołoturystycznej zlokalizowanej w poszczególnych 
gminach związkowych, jak i walorów krajobrazowych, przyrodniczych oraz kul-
turowych tego obszaru recepcji. W zakładce tej zawarto również propozycje sze-
ściu tras rowerowych z ich szczegółowym opisem, co umożliwia wcześniejsze pla-
nowanie aktywności turystycznej. Należy oczekiwać, że niebawem zostaną  
 

Tabela 2. Struktura i treść zakładki Mapa Trasy Rowerowej na oficjalnej stronie internetowej 

ZGTPD 

Składowe zakładki Przedmiot i zakres prezentowanych materiałów informacyjnych 

Informacje o trasie Ogólny opis Trasy Rowerowej Doliną Sanu – informację o przebiegu trasy, 
infrastrukturze turystycznej oraz o samorządach i instytucjach wspierają-
cych to przedsięwzięcie. 

Przewodnik  
(wersja PDF) 

Ilustrowany Przewodnik po Rowerowej Trasie Przyrodniczo-Eduka- 
cyjno-Turystycznej „Doliną Sanu” zawierający: 
• informacje o trasie oraz partnerach przedsięwzięcia, czyli o Związku 

Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego i o Towarzystwie Gimna-
stycznym „Sokół”, 

• propozycje wycieczek rowerowych z mapami poszczególnych odcin-
ków trasy w poszczególnych gminach stowarzyszonych w ZGTPD, uzu-
pełnione informacjami o każdej z gmin oraz prezentacją występujących 
na ich obszarze zabytków, 

• informacje praktyczne, przydatne dla turysty, obejmujące: bazę tele-
adresową, bazę noclegową i gastronomiczną, galerie, muzea oraz im-
prezy cykliczne.  
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Tabela 2 (cd.). Struktura i treść zakładki Mapa Trasy Rowerowej na oficjalnej stronie internetowej 

ZGTPD 

Składowe zakładki Przedmiot i zakres prezentowanych materiałów informacyjnych 

Bibliografia Wykaz wykorzystanych przy opracowywaniu Przewodnika pozycji litera-
turowych, artykułów branżowych i prasowych, informacji ze stron inter-
netowych oraz materiałów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  
a także imienna lista autorów zamieszczonych w Przewodniku fotografii. 

Gmina Dynów –  
Tablice 

Prezentacja 10 tablic (fotografie oraz treść tablic): 
• dwie tablice przy wejściu na ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą „Kopa-

niny” w Dylągowej: Układ piętrowy lasu, Miejsce postoju, 
• Zespół zamkowo-parkowy w Dąbrówce Starzeńskiej, 
• San (plaża) w Dąbrówce Starzeńskiej, 
• Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Łubnie, 
• Tablica główna trasy rowerowej „Doliną Sanu”, 
• Przyroda „Doliny Sanu”, 
• Grobowiec Skrzyńskich w Bachórzu, 
• Kościół pw. św. Zofii w Dylągowej, 
• Rady na odpady w Dylągowej. 

Miasto Dynów –  
Tablice 

Prezentacja ośmiu tablic (fotografie oraz treść tablic): 
• dwie tablice przy Ośrodku „Błękitny San”: San oraz Przyroda Doliny 

Sanu, 
• Zagrożenia wynikające z wysypiska śmieci, 
• Przeworska Kolej Wąskotorowa, 
• Tablica główna trasy rowerowej „Doliną Sanu”, 
• Zabytkowy układ urbanistyczny Dynowa, 
• Kościół pw. św. Wawrzyńca w Dynowie, 
• Zespół dworsko-parkowy w Dynowie. 

Gmina Nozdrzec – 
Tablice 

Prezentacja 10 tablic (fotografie oraz treść tablic): 
• Neogotycki kościół w Wołodzi, 
• Siedliska, 
• San przy promie na rzece San w Nozdrzcu, 
• Zespół pałacowo-parkowy w Nozdrzcu, 
• Tablica główna trasy rowerowej „Doliną Sanu”, 
• Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa w Nozdrzcu, 
• Rady na odpady w Hłudnie, 
• Kościół pw. Zwiastowania NMP oraz św. Piotra i Pawła w Izdebkach, 
• Dwór w Izdebkach, 
• Przyroda Doliny Sanu (kładka na rzece San w Warze).  

Gmina Dydnia –  
Tablice 

Prezentacja 19 tablic (fotografie oraz treść tablic): 
• Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Końskiem, 
• Dwór w Końskiem, 
• Kościół filialny pw. Matki Bożej Łaskawej w Krzywem, 
• Kościół pw. NMP Nieustającej Pomocy w Witryłowie, 
• Zagrożenia wynikające z wysypiska śmieci (oczyszczalnia w Witryło-

wie), 
• Przyroda Doliny Sanu (kładka na rzece San w Witryłowie), 
• Cerkiew filialna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu, 
• Miejsce postojowe w Temeszowie 
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Tabela 2 (cd.). Struktura i treść zakładki Mapa Trasy Rowerowej na oficjalnej stronie internetowej 

ZGTPD 

Składowe zakładki Przedmiot i zakres prezentowanych materiałów informacyjnych 

Gmina Dydnia –  
Tablice 

• Las – najwspanialszy twór natury (w Temeszowie), 
• Kościół pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej Temeszowie, 
• Miejsce postojowe w Jabłonicy Ruskiej, 
• Funkcje lasu (Leśniczówka w Jabłonicy Ruskiej), 
• San na promie w Krzemiennej, 
• Kościół pw. św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni, 
• Tablica główna trasy rowerowej „Doliną Sanu” w Dydni, 
• Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jabłonce, 
• Dwór w Jabłonce, 
• Dwór w Wydrnej, 
• Kościół filialny pw. Zwiastowania NMP w Obarzymie. 

Gmina Dubiecko – 
Tablice 

Prezentacja ośmiu tablic (fotografie oraz treść tablic): 
• dwie tablice na polu namiotowym w Słonnem: San oraz Rady na od-

pady,  
• Przyroda Doliny Sanu (parking na Wybrzeżu), 
• Zespół pałacowo-parkowy w Dubiecku, 
• Tablica główna trasy rowerowej „Doliną Sanu” w Dubiecku, 
• Cerkiew pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Dubiecku (Kresowy Dom 

Sztuki), 
• Kościół modrzewiowy pw. św. Katarzyny w Bachórcu, 
• Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra w Piątkowej. 

Gmina Krzywcza – 
Tablice  

Prezentacja 12 tablic (fotografie oraz treść tablic): 
• Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej w Babicach, 
• Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Skopowie, 
• Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia NMP w Krzywczy, 
• Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Krzywczy, 
• Tablica główna trasy rowerowej „Doliną Sanu” w Krzywczy, 
• trzy tablice w Rezerwacie „Brzoza Czarna” w Reczpolu: Miejsce po-

stoju, Zagrożenia lasu, Rady na odpady, 
• Cerkiew pw. Matki Bożej w Reczpolu, 
• Cerkiew greckokatolicka pw. św. Szymona Słupnika w Chyrzynie, 
• Przyroda Doliny Sanu (prom w Chyrzynie), 
• San (kładka na rzece San w Bachowie). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pogorzedynowskie.pl (dostęp: 17.09.2019) 

udostępnione, będące wciąż w przygotowaniu, nowe elementy, zakładki doty- 
czące szlaków turystycznych, informacji o regionie oraz kalendarza lokalnych im-
prez. 

Zakładka Mapa Trasy Rowerowej nie tylko dostarcza szerokiego spektrum 
informacji turystycznych oraz propozycji wycieczek rowerowych, ale przede 
wszystkim zawiera przewodnik promujący atrakcyjność turystyczną gmin zrze-
szonych w Związku. Interesująca dla turystów może być również prezentacja ta-
blic umieszczonych na trasie rowerowej, ponieważ umożliwia ona wcześniejsze 
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zapoznanie się z atrakcjami turystycznymi zlokalizowanymi w poszczególnych 
gminach. 

Tabela 3. Struktura i treść zakładki Błękitny San na oficjalnej stronie internetowej ZGTPD 

Elementy składowe  
zakładki 

Przedmiot i zakres prezentowanych materiałów informacyjnych 

Założenia i cele programu 
Błękitny San, list intencyjny 

Kompleksowa ochrona wód Sanu i jego zlewni na Podkarpaciu, co 
powinno stymulować rozwój turystyki, produkcję zdrowej żywno-
ści oraz rozwój handlu i usług. 

Charakterystyka rzeki San Przedstawienie rzeki San jako głównej rzeki Bieszczad i Pogórza 
Przemysko-Dynowskiego, charakterystyka Doliny Sanu ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Pogórza Dynowskiego, opis krajobrazu 
oraz walorów przyrodniczych.  

Korzyści z realizacji pro-
gramu 

Wskazanie korzyści lokalnych, regionalnych, krajowych i ponadna-
rodowych, takich jak: czystość wód Sanu, jego dorzeczy i środowi-
ska, mniejsza ilość zanieczyszczeń rzeki Wisły oraz Bałtyku, wa-
runki dla rozwoju turystyki wiejskiej, produkcja czystej żywności, 
zachowanie walorów przyrodniczych, ratowanie ginących gatun-
ków flory i fauny. 

Galeria fotografii rzeki San Prezentacja 66 fotografii ukazujących atrakcyjność krajobrazową 
rzeki oraz jej wybrzeża. 

I – XVI Konferencje 
(lata 2004–2019) 

Informacje o patronacie, organizatorach, uczestnikach konferencji 
oraz o wygłaszanych, referatach. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pogorzedynowskie.pl (dostęp: 17.09.2019) 

Zakładka Błękitny San stanowi prezentację programu, jego założeń i celów  
w zakresie ochrony środowiska oraz promocji turystyki. Zamieszczono tu również 
galerię fotografii promujących atrakcyjność krajobrazową rzeki San oraz szczegó-
łowe informacje dotyczące konferencji naukowo-technicznych, stanowiących ele-
ment realizacji programu. 

Tabela 4. Struktura i treść zakładki Zdjęcia i Filmy na oficjalnej stronie internetowej ZGTPD 

Elementy składowe  
zakładki 

Przedmiot i zakres prezentowanych materiałów 

Galeria zdjęć Fotografie dokumentujące Konferencje Naukowo-Techniczne Błę-
kitny San oraz udział ZGTPD w imprezach lokalnych i regional-
nych. 

Galeria filmów Film promocyjny gminy Nozdrzec. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pogorzedynowskie.pl (dostęp: 17.09.2019) 

Zakładka Zdjęcia i Filmy stanowi wizualizację walorów turystycznych Pogó-
rza Dynowskiego oraz działań Związku związanych z realizacją programu Błękitny 
San oraz z udziałem w imprezach regionalnych i lokalnych. 
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Tabela 5. Struktura i treść zakładki Wydawnictwa na oficjalnej stronie internetowej ZGTPD 

Elementy składowe zakładki Przedmiot i zakres prezentowanych informacji 

Monografie z lat 2014–2019  Dziewięć pełnych tekstów monografii w wersji PDF. 

Monografie z lat 2004–2013 Fotografie okładek oraz informacje wydawnicze o ośmiu mono-
grafiach. 

Mapy, albumy, foldery z lat 
1999–2016 

Informacje o 20 publikacjach. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pogorzedynowskie.pl (dostęp: 17.09.2019) 

Zakładka Wydawnictwa dostarcza informacji o publikacjach w postaci ksią-
żek, map, przewodników i folderów, stanowiących materiały promujące atrakcyj-
ność turystyczną Pogórza Dynowskiego oraz działania gmin zrzeszonych  
w Związku w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej i ochrony środowiska. 

Należy również zauważyć, że na stronie internetowej Związku jest prezento-
wane Ekomuzem Kraina Błękitnego Sanu, promujące sieć atrakcji turystycznych 
oraz walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe sześciu gmin związkowych 
[www.ekomuzeum.pogorzedynowskie.pl, dostęp: 11.12.2019]. 

4. Ocena strony internetowej Związku Gmin Turystycznych  
    Pogórza Dynowskiego jako instrumentu promocji  
    turystycznej w świetle wyników badań bezpośrednich 

Celem zaprojektowanego badania uczyniono diagnozę postaw potencjalnych 
turystów wobec atrakcyjności turystycznej Pogórza Dynowskiego oraz instrumen-
tów tę atrakcyjność promujących, a w szczególności zbadanie ich opinii na temat 
strony internetowej Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, stano-
wiącej podstawowe narzędzie promocji walorów turystycznych gmin związko-
wych. 

Badanie, zrealizowane metodą ankietową, techniką kwestionariuszową, prze-
prowadzono na obszarze województwa podkarpackiego w maju 2019 r. An- 
kieterami byli studenci kierunku administracja w Państwowej Wyższej Szkole 
Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, którzy utworzyli trójszczeblową struk-
turę sieciową służącą doborowi próby metodą „dolepiania” i losowania sieciowego 
– snowball and network sampling [Kowal 1998, s. 33–34]. Objęta badaniem  
próba liczyła 180 osób, a ogólną charakterystykę respondentów zaprezentowano  
w tab. 6. 

Wśród ankietowanych dominowały osoby młode (ponad 2/3 ankietowanych 
nie przekroczyło 35. roku życia), korzystające często z Internetu i relatywnie  
aktywniejsze turystycznie od osób starszych, szczególnie w zakresie turystyki  
aktywnej, której sprzyjają warunki naturalne Pogórza Dynowskiego. 
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Tabela 6. Ogólna charakterystyka ankietowanych 

Cechy respondentów Warianty cech Liczba osób 
Udział procentowy  
w ogólnej liczbie  

respondentów 

Płeć 
kobieta 93 51,7 

mężczyzna  87 48,3 

Wiek 

do 25 lat 54 30,0 
26–35 lat 69 38,3 
36–55 lat 48 26,7 

powyżej 55 lat 9 5,0 

Miejsce zamieszkania 
miasto  89 51,7 
wieś  91 48,3 

Źródło: badania własne 

Pierwsza część badania dotyczyła rozpoznawalności Pogórza Dynowskiego 
jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, identyfikacji Związku Gmin Turystycz-
nych Pogórza Dynowskiego oraz jego strony internetowej (tab. 7.). 

Tabela 7. Popularność Pogórza Dynowskiego oraz Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dy-

nowskiego wśród ankietowanych 

Przedmiot badania w kwestionariuszu ankiety  
Liczba 

wskazań 

Udział  
procentowy 

wskazań Treść pytania kwestionariuszowego 
Warianty 

odpowiedzi 

Czy słyszeli Państwo wcześniej o Pogórzu Dynowskim? 
tak 109 60,6 
nie 71 39,4 

Czy odwiedzili Państwo kiedyś Pogórze Dynowskie? 
tak 32 17,8 
nie 148 82,2 

Czy uważają Państwo, że Pogórze Dynowskie to obszar 
atrakcyjny turystycznie? 

tak 67 37,3 
nie 17 9,4 

nie wiem 96 53,3 
Czy słyszeli Państwo wcześniej o Związku Gmin Tury-
stycznych Pogórza Dynowskiego? 

tak 14 7,8 
nie 166 92,2 

Czy znali Państwo wcześniej stronę internetową Związku 
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego? 

tak 7 3,9 
nie 173 96,1 

Źródło: badania własne 

Pomimo że badaniem objęci zostali wyłącznie mieszkańcy województwa 
podkarpackiego, prawie 2/5 respondentów nie słyszało o Pogórzu Dynowskim,  
a ponad 80% z nich nigdy tam nie było, co potwierdza relatywnie małą rozpozna-
walność tego terenu oraz jego walorów turystycznych. Jeszcze słabsza identyfiko-
walność charakteryzuje Związek oraz jego stronę internetową, co jest konsekwen-
cją braku wiedzy na temat analizowanego obszaru recepcji turystycznej. 
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Druga część badania została poprzedzona zapoznaniem się uczestników ba-
dania ze stroną internetową Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. 
Ankietowani oceniali zakładki strony oraz ich elementy składowe, przyznając 
punkty w skali 1–5. Opinie respondentów na temat atrakcyjności przekazu, przej-
rzystości oraz przydatności informacji dla turysty zaprezentowano w tab. 8–10.  

Tabela 8. Oficjalna strona internetowa ZGTPD jako instrument promocji atrakcyjności  

turystycznej Pogórza Dynowskiego w opinii respondentów 

Wybrane zakładki strony internetowej 
ZGTPD 

Przedmiot oceny 

Atrakcyj-
ność formy 
przekazu 

Przejrzy-
stość infor-

macji 

Przydat-
ność infor-
macji dla 
turysty 

Ocena 
łączna* 

Średnia ocena punktowa w skali 1–5 
Dla Turysty 4,6 4,6 4,8 4,7 
Mapa Trasy Rowerowej 4,4 4,6 4,5 4,5 
Błękitny San 3,8 4,8 3,7 4,1 
Zdjęcia i filmy 4,2 3,9 3,9 4,0 
Wydawnictwa  4,0 4,6 3,3 4,0 
Ogólna ocena strony internetowej 4,2 4,5 4,0 4,2 

* średnia arytmetyczna ocen cząstkowych: atrakcyjności, przejrzystości i przydatności informacji. 

Źródło: badania własne 

 Zaprezentowane w tabeli 8. wyniki badania pozwalają stwierdzić, że ankieto-
wani wysoko ocenili stronę internetową Związku (średnia ocena 4,2), przy czym 
najwyższe oceny (nie niższe niż 4,5) uzyskały te zakładki strony, w których za-
warto informacje turystyczne, odnoszące się do walorów turystycznych oraz infra-
struktury turystycznej i paraturystycznej, czyli zakładki Dla Turysty oraz Mapa 
Trasy Rowerowej. Szczegółowe oceny składowych tych zakładek przedstawiono 
w tab. 9. i 10. 
 Zakładka Dla Turysty (tab. 9.) została oceniona najwyżej z opiniowanych, 
zarówno pod względem atrakcyjności przekazu, jak i przejrzystości i przydatności 
informacji (średnie oceny od 4,6 do 4,8). Dwa z opiniowanych elementów składo-
wych zakładki – Co warto zobaczyć i Trasy rowerowe osiągnęły średnią ocenę na 
poziomie 4,8 pkt, nieco niżej, ale znacząco powyżej 4,0 pkt, oceniono zawartość 
Bazy adresowej.  
 Zakładka Mapa Trasy Rowerowej (tab. 10.) zyskała również uznanie respon-
dentów, o czym świadczą średnie oceny atrakcyjności, przejrzystości i przydatno-
ści informacji mieszczące się w przedziale 4,4–4,6 pkt. Najwyższą w tej zakładce 
ocenę otrzymał Przewodnik w wersji elektronicznej (średnia 4,9), którego atrak-
cyjność oceniono na 5,0 pkt w skali 1–5. 
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Tabela 9. Zakładka strony internetowej ZGTPD Dla Turysty w opinii respondentów 

Elementy składowe  
zakładki Dla Turysty 

Przedmiot oceny 

Atrakcyjność 
formy przekazu 

Przejrzystość 
informacji 

Przydatność 
informacji  
dla turysty 

Ocena  
łączna* 

Średnia ocena punktowa w skali 1–5 
Baza adresowa 4,0 4,4 4,9 4,4 
Co warto zobaczyć 4,9 4,6 4,9 4,8 
Trasy rowerowe 4,8 4,9 4,7 4,8 
Szlaki turystyczne** - - - - 
Informacje o regionie** - - - - 
Kalendarz imprez** - - - - 
Ogólna ocena zakładki 4,6 4,6 4,8 4,7 

  * średnia arytmetyczna ocen cząstkowych: atrakcyjności, przejrzystości i przydatności informacji, 
** brak ocen – składowe zakładki w przygotowaniu. 

Źródło: badania własne 

Tabela 10. Zakładka strony internetowej ZGTPD Mapa Trasy Rowerowej w opinii respondentów 

Elementy składowe zakładki  
Mapa Trasy Rowerowej 

Przedmiot oceny 

Atrakcyj-
ność formy 
przekazu 

Przejrzy-
stość infor-

macji 

Przydatność 
informacji 
dla turysty 

Ocena 
łączna* 

Średnia ocena punktowa w skali 1–5 

Informacje o trasie 3,9 4,0 4,2 4,0 

Przewodnik w wersji elektronicznej 5,0 4,8 4,9 4,9 

Tablice w gminach: Dydnia, Dynów (wiej-
ska), Dynów (miejska), Dubiecko, Krzyw-
cza, Nozdrzec 

4,4 4,9 4,3 4,5 

Ogólna ocena zakładki  4,4 4,6 4,5 4,5 

* średnia arytmetyczna ocen cząstkowych: atrakcyjności, przejrzystości i przydatności informacji. 

Źródło: badania własne 

Po zapoznaniu się ze stroną internetową Związku Gmin Turystycznych Pogó-
rza Dynowskiego, 169 osób, czyli 94% respondentów, oceniło Pogórze Dynow-
skie jako obszar atrakcyjny turystycznie. Można więc stwierdzić, że strona inter-
netowa Związku jest dobrze zaprojektowanym instrumentem promocji turystycz-
nej, natomiast bardzo słaba jest jej identyfikowalność wśród internautów.  

5. Podsumowanie 

Kształtowanie profilu turystycznego gmin wymaga dużego zaangażowania ze 
strony władz i administracji samorządowej, a przede wszystkim dbałości  
o posiadane walory przyrodnicze i kulturowe, rozbudowy infrastruktury turystycz-
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nej i około turystycznej, wspierania lokalnej przedsiębiorczości oraz promocji ob-
szaru recepcji turystycznej. Lokalne samorządy mogą tworzyć struktury związ-
kowe wspierające realizację zadań służących rozwojowi funkcji turystycznej 
gmin, czego przykładem jest działalność Związku Gmin Turystycznych Pogórza 
Dynowskiego. 

W ponad dwudziestoletnim okresie działalności Związek inicjował wiele 
przedsięwzięć stymulujących rozwój funkcji turystycznej gmin członkowskich po-
przez realizację Programu Błękitny San, rozbudowę niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, a przede wszystkim poprzez aktywną promocję Pogórza Dynow-
skiego i jego walorów turystycznych. Jednakże niezadawalająca popularność tego 
obszaru recepcji turystycznej determinuje konieczność większej dywersyfikacji 
zadań oraz narzędzi ich realizacji, a uzasadnione wydają się być propozycje takich 
działań, jak: 

♦ identyfikacja form turystyki i produktów turystycznych optymalnie wyko-
rzystujących potencjał Pogórza Dynowskiego oraz opracowanie koncepcji 
zintegrowanego markowego produktu turystycznego tego obszaru [Dyrda, 
Dyrda-Maciałek 2013, s. 192–194; Krupa 2014, s. 70–75; Dec, Krupa 
2014, s. 151–152], 

♦ stymulowanie wsparcia społecznej przedsiębiorczości turystycznej ze 
strony samorządów gmin członkowskich [Dyrda 2015, s. 137], 

♦ organizowanie pomocy merytorycznej i doradztwa dla lokalnej admini-
stracji samorządowej przy tworzeniu gminnych programów opieki nad za-
bytkami [Dyrda, Dyrda-Maciałek i wsp. 2016, s. 176], 

♦ popularyzowanie wśród lokalnych gospodarstw agroturystycznych idei 
kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej, co w przyszłości może się oka-
zać istotnym czynnikiem konkurencyjności [Dyrda, Dyrda-Maciałek 
2018, s. 39–41], 

♦ poszukiwanie nowych kanałów komunikacji marketingowej oraz narzędzi 
efektywnej promocji Pogórza Dynowskiego jako atrakcyjnego obszaru re-
cepcji turystycznej. 

Bibliografia 

1. Dec B., Krupa J., Możliwości wzbogacenia oferty turystycznej w obszarze turystyki wi-
niarskiej na Podkarpaciu, [w:] Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska 
naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynow-
skiego, J. Krupa (red.), ZGTPD, Dynów 2014. 

2. Durydiwka M., Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach 
wiejskich w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012. 

3. Dyrda G., Aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości społecznej jako czynnik rozwoju go-
spodarki turystycznej na Pogórzu Dynowskim, [w:] Kreowanie przedsiębiorczości  
w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, 
J. Krupa (red.), Wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2015. 



Działania Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego… 

77 

4. Dyrda G., Rola turystyki edukacyjnej w realizacji koncepcji turystyki zrównoważonej 
na Pogórzu Dynowskim, [w:] Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska 
naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin pogórza Dynow-
skiego, J. Krupa (red.), Wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2014. 

5. Dyrda G., Dyrda-Maciałek S., Standaryzacja i kategoryzacja jako czynniki podnosze-
nia jakości bazy noclegowej obszarów wiejskich – implikacje dla Pogórza Dynow-
skiego, [w:] Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważo-
nego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego,  
J. Krupa, K. Szpara (red.), Wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2018. 

6. Dyrda G., Dyrda-Maciałek S., Uwarunkowania kreacji lokalnych produktów tury-
stycznych na Pogórzu Dynowskim, [w:] Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy 
i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki, J. Krupa (red.), Wydawnictwo 
ZGTPG, Dynów 2013. 

7. Dyrda G., Maciałek T., Kształtowanie profilu turystycznego gmin Pogórza Dynow-
skiego, [w:] Ochrona środowiska, turystyka wiejska i dziedzictwo kulturowe Pogórza 
Dynowskiego, J. Krupa, T. Soliński (red.), Wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2011. 

8. Dyrda G., Dyrda-Maciałek S., Maciałek T., Programowanie działań administracji sa-
morządowej w zakresie opieki nad zabytkami na przykładzie wybranych gmin tury-
stycznych Pogórza Dynowskiego, [w:] Problemy ochrony środowiska przyrodniczego  
i kulturowego w rozwoju turystyki, J. Krupa (red.), Wydawnictwo ZGTPD, Dynów 
2016. 

9. Kapera I., Rola samorządu terytorialnego w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrze-
nią turystyczną, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016. 

10. Kowal J., Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, Wydawnictwo Nau-
kowe PWN, Warszawa 1998. 

11. Krupa J. (red.), Nowoczesne metody i narzędzia wsparcia rozwoju małych destynacji 
turystycznych, Wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2014. 

12. Kuźniar W., Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki 
wiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013. 

13. Majewska J., Samorząd terytorialny w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012. 

14. Pasieczny J., Profile gmin w Polsce – zarządzanie rozwojem i zmianami, Wydawnic-
two Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008. 

Źródła internetowe 

15. www.dubiecko.pl (dostęp: 17.09.2019). 
16. www.dynow.pl (dostęp: 17.09.2019). 
17. www.ekomuzeum.pogorzedynowskie.pl (dostęp: 11.09.2019). 
18. www.gmina.dynow.pl (dostęp: 17.09.2019). 
19. www.gminadydnia.pl (dostęp: 17.09.2019). 
20. www.krzywcza.pl (dostęp: 17.09.2019). 
21. www.nozdrzec.pl (dostęp: 17.09.2019). 
22. www.pogorzedynowskie.pl (dostęp: 17.09.2019). 



Sylwia Dyrda-Maciałek 

78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Beata DEC 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 

 
 

SPECYFIKA USŁUG SPA I WELLNESS 
NA PODSTAWIE WYBRANYCH HOTELI 

Streszczenie 

 Rynek usług spa i wellness w hotelach jest coraz bardziej zróżnicowany. Korzystanie  

z usług ośrodków spa to trend, który zyskuje coraz większą popularność na całym świecie. 

W Polsce również zauważa się wzrost zainteresowania klientów obiektów noclegowych 

usługami mającymi charakter prozdrowotny. Niewątpliwie przyczynia się do tego duża 

popularność zdrowego stylu życia, a z drugiej strony mniejsza ilość czasu wolnego, jak 

również zwiększenie obciążeń zdrowotnych, na które ludzie są obecnie narażeni. Niniejszy 

rozdział ma na celu przedstawienie oferty usług spa i wellness na podstawie dwóch wyso-

kiej klasy podkarpackich obiektów noclegowych znajdujących się w Rzeszowie i w jego 

okolicy. Opracowanie przedstawia także teoretyczne podstawy usług spa i wellness  

w obiektach hotelarskich, a także miejsce spa w gospodarce turystycznej. 
 

 Słowa kluczowe: usługi spa i wellness, obiekty hotelowe, rynek hotelarski 

 
SPECIFICITY OF THE SPA AND WELLNESS  
SERVICES BASED ON SELECTED HOTELS 

Summary 

 The market of spa and wellness services in hotels is becoming increasingly diverse. The 

use of spa centers is a trend that is gaining more and more popularity around the world. In 

Poland clients of accommodation facilities are also more interested in the health-oriented 

services. Undoubtedly, the high popularity of a healthy lifestyle contributes to this, and on 

the other hand, less free time, as well as increased health burdens to which people are cur-

rently exposed. This chapter aims to present the offer of spa and wellness services based on 

two high-class Podkarpackie accommodation facilities located in Rzeszów and its sur-

rounding area. The theoretical foundations of spa and wellness services in hotel facilities, 

as well as the place of spa in the tourism economy have also been presented. 
 

 Keywords: spa and wellness services, hotel facilities, hotel market 
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1. Wprowadzenie 

Rynek usług spa i wellness w hotelach jest rynkiem coraz bardziej zróżnico-
wanym. Korzystanie z usług ośrodków spa to trend, który zyskuje coraz większą 
popularność na całym świecie. W Polsce również zauważa się wzrost zaintereso-
wania klientów obiektów noclegowych usługami mającymi charakter prozdro-
wotny. Niewątpliwie przyczynia się do tego duża popularność zdrowego stylu ży-
cia, a z drugiej strony mniejsza ilość czasu wolnego, jak również zwiększenie ob-
ciążeń zdrowotnych, na które ludzie są obecnie narażeni. Dlatego też, usługi proz-
drowotne oferowane przez obiekty spa i wellness w ośrodkach noclegowych na-
bierają większego znaczenia i stają się coraz bardziej wyspecjalizowane. Równo-
cześnie wzrastająca konkurencja na rynku sprawia, że właściciele hoteli poszukują 
nowych, bardziej innowacyjnych usług zdrowotnych, które będą wyróżniały dany 
obiekt hotelarski wśród pozostałych obiektów noclegowych na rynku.  

Obecnie klienci obiektów noclegowych, a także placówek uzdrowiskowych 
mogą skorzystać z bogatej oferty zabiegowej, połączonej na przykład z profesjo-
nalnymi poradami dietetycznymi. Usługi spa i wellness są dostosowane do po-
prawy zarówno kondycji fizycznej, jak i psychicznej klientów. Oferta obiektów 
spa i wellness to już nie tylko zabiegi relaksacyjne czy odmładzające, ale również 
zabiegi pomagające w leczeniu różnych schorzeń, na przykład zwyrodnienia sta-
wów, stanów zapalnych skóry czy też powikłań po cukrzycy. Jest to wynikiem 
aktualnych trendów występujących na rynku, gdzie dywersyfikacja usług nie tylko 
może przyczynić się do zwiększenia liczby klientów, ale także w znacznym stop-
niu może poprawić wizerunek danego ośrodka noclegowego. 

Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie oferty usług spa i wellness na 
przykładzie dwóch wysokiej klasy podkarpackich obiektów noclegowych znajdu-
jących się w Rzeszowie i jego okolicy. Opracowanie przedstawia także teoretyczne 
podstawy usług spa i wellness w obiektach hotelarskich, a także miejsce spa  
w gospodarce turystycznej. 

2. Usługi spa i wellness w hotelarstwie – ujęcie teoretyczne 

Istnieją różne podejścia do definicji terminu spa. Najczęściej nazwę tę tłuma-
czy się jako skrót pochodzenia łacińskiego „Sanus Per Aquam”, oznaczający 
„zdrowie dzięki wodzie” [http://www.hotels-spa.pl/strona,co-to-jest-spa, dostęp: 
17.11.2019]. Obecnie podstawowa definicja spa to zabiegi z wykorzystaniem 
wody: mineralnej, morskiej, słodkiej, a także z alg morskich i soli, borowiny  
i roślin leczniczych [Sallmann 2010, s. 126]. Filozofia spa jest związana z kulturą 
podróżowania do wód, kurortów, w których dzięki znanym już od dawna niezwy-
kłym właściwościom wód, można odzyskać siły witalne, równowagę i spokój du-
cha [Żyżniewska-Banaszak, Mosiejczuk i wsp. 2010, s. 118]. 

Czasami termin spa jest używany do określenia takich pojęć, jak wodolecz-
nictwo, balneoterapia, thalassoterapia [Grobelna 2013, s. 184–196], gdzie balneo- 
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terapia wykorzystuje wody lecznicze o różnej temperaturze do zabiegów  
o charakterze rehabilitacyjnym. Z kolei do zabiegów używanych w thalassoterapii 
używa się wody morskiej, alg oraz leczniczego błota (pochodzących z niezanie-
czyszczonych regionów). Jednak niektórzy uważają, że pochodzenie terminu spa 
wiąże się z miasteczkiem Spa w Belgii, które od niepamiętnych czasów słynie  
z leczniczych źródeł. 

We współczesnym, szerokim rozumieniu spa to zabiegi dla zdrowia organi-
zmu, w których wykorzystuje się wodę we wszystkich jej przejawach – od okła-
dów z wodorostów morskich i soli, peelingów, do łaźni termalnych. Spa to nie 
tylko kosmetyczna procedura, ale cały rytuał, mający na celu usunięcie toksyn  
z organizmu, odmłodzenie i poprawę stanu skóry. Zabiegi spa są skierowane na 
poprawę i regenerację całego organizmu. Działając przez skórę, składniki wyko-
rzystywane w zabiegach spa pobudzają procesy przemiany materii, poprawiają 
krążenie krwi, usuwają toksyny z organizmu, poprawiają ogólne samopoczucie  
i witalność.  

Z terminem spa jest ściśle powiązany również termin wellness. Z języka an-
gielskiego wellness pochodzi od słów well-being i oznacza dobre samopoczucie  
i fitness. Sama filozofia wellness została stworzona przez amerykańskiego lekarza 
dr. Halberta Dunna w 1959 r. [http://jmf.wzr.pl/pim/2012_1_2_31.pdf, dostęp: 
26.11.2019]. W swojej teorii po raz pierwszy połączył on dwa pojęcia: fitness oraz 
dobre samopoczucie. Twierdził, że ciało i umysł powinny pozostać w równowa-
dze. Na przykład, fitness zajmuje się tylko fizycznym stanem człowieka,  
a wellness oznacza nie tylko fizyczne, ale i emocjonalne, intelektualne, duchowe  
i społeczne zdrowie oraz harmonię. Głównym celem wellness jako stylu życia jest 
otwarcie na samego siebie, otczający świat i spokój, dążenie do tego, by żyć  
w sposób zrównoważony i harmonijny. Do tego konieczne jest zniwelowanie ne-
gatywnych nawyków żywieniowych, aktywność fizyczna, relaks, pokonywanie 
stresu. Wszystkie wymienione czynniki pomagają w zachowaniu optymalnego 
stanu zdrowia. Filozofia wellness składa się z wielu elementów, takich jak: pro-
gramy relaksacyjne i pielęgnacyjne, baseny, sauny, zajęcia rekreacyjne, fitness, 
zabiegi kosmetyczne przy użyciu naturalnych kosmetyków. Dlatego spa jest jed-
nym z głównych elementów filozofii wellness.  

Można wyróżnić wiele różnych rodzajów zabiegów spa i wellness. Do naj-
bardziej popularnych można zaliczyć: 

♦ hydroterapię (inaczej wodolecznictwo), czyli kąpiele lecznicze, hydroma-
saże, bicze szkodzkie itp., 

♦ aromaterapię (terapia z zastosowaniem naturalnych olejków eterycznych): 
kąpiele, inhalacje, 

♦ balneoterapię: kąpiele lecznicze, kuracje pitne, inhalacje, 
♦ tallasoterapię (terapia przy użyciu wody morskiej oraz produktami pocho-

dzącymi z morza) terapie błotne, leczenie algami, 
♦ kinezyterapię (leczenie ruchem): gimnastyka lecznicza, 
♦ refleksoterapię (leczniczy masaż stóp), 



Beata Dec 

82 

♦ masaże, w tym za pomocą olejków, kamieni, stempli, 
♦ zabiegi owijania ciała, 
♦ różnego rodzaju maseczki na twarz, ramiona czy nogi. 
Od terminów spa i wellness wywodzą się nazwy „centrum spa”, „spa club”, 

„usługi spa”, „wellness club”, „kurort spa” czy „hotel spa”. Kurorty spa – to zwy-
kle duże obiekty wypoczynkowe oferujące swoim klientom nie tylko zabiegi pie-
lęgnacyjne czy upiększające. W tych kompleksach można również zdrowo zjeść 
 i skorzytać z szerokiej gamy zajęć sportowych. Klienci mają zwykle do wyboru 
grę w golfa, naukę jazdy konnej, jazdę na nartach, wycieczki piesze czy górskie 
itd. Mogą także skorzystać z szeregu zabiegów leczniczych przy pomocy alg i soli 
morskiej, borowiny czy roślin. Usługi spa są obecnie świadczone również przez: 

♦ kluby wellness/spa – ośrodki, dla których podstawową działalnością jest 
często fitness, ale które rozszerzają swój asortyment usług, oferują rów-
nież różne usługi spa; 

♦ firmy day spa – oferują dzienne, profesjonalnie zorganizowane usługi spa 
dla klientów (w tym korzystanie z saun, basenów itp.); 

♦ destination spa – to kompleksowe kurorty propagujące zdrowy styl życia. 
Oferują komplekoswe programy obejmujące zajęcia fitness, zdrową kuch-
nię, zajęcia edukacyjne i seminaria, a także podobne różnorodne usługi spa 
i wellness. Tego typu obiekty często znajdują się w bardzo atrakcyjnych, 
egzotycznych lokalizacjach lub w miejscowościach uzdrowiskowych, czę-
sto w pobliżu gorących źródeł i wód mineralnych; 

♦ medyczne spa – wyróżniają się tym, że ich oferta jest wzbogacona o wy-
konywanie zabiegów medycznych, co wiąże się z zatrudnieniem wykwa-
lifikowanego personelu medycznego. Zakres usług spa jest związany  
zarówno z leczeniem, profilaktyką chorób, jak i z zabiegami kosmetycz-
nymi oraz medycyny estetycznej. Tego rodzaju usługi są oferowane  
w sanatoriach i ośrodkach uzdrowiskowych. 

Obecnie spa jest sposobem na przywrócenie harmonii między umysłem  
a ciałem poprzez zabiegi wykorzystujące wodę i związane z tym zajęcia rekrea-
cyjne. Jest to kompleks zabiegów dla całego ciała polegający na leczeniu za po-
mocą wody, soli mineralnych, błota mineralnego i torfowego, wodorostów i pre-
paratów wstępnych. 

Liczba salonów spa szybko rośnie, co powoduje wyższy poziom konkurencji. 
Powszechne staje się otwieranie salonów spa nie tylko w dużych kompleksach ho-
telowych, ale także w małych hotelach zlokalizowanych na terenach wiejskich. 
Głównym czynnikiem warunkującym sukces w tej dziedzinie była i jest przede 
wszystkim jakość usług. Wysokiej jakości usługi spa obejmują kompetentnie zor-
ganizowaną komunikację z klientami, profesjonalizm pracowników oraz odpo-
wiedni projekt wnętrza i wiele więcej.  

Istnieje już przyjęty standard usług dodatkowych, który pozwala hotelowi 
stać się „hotelem spa”. Należy uwzględnić strukturę hoteli spa, która powinna 
obejmować strefę termalną z szatnią, prysznicami i toaletami, basen, łaźnię parową 
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i saunę, część wypoczynkową, gabinety masażu, minibar, dwa lub trzy pokoje do 
indywidualnych zabiegów spa, salon kosmetyczny i siłownię.  

Minimalny zestaw oferowanych usług powinien obejmować bezpłatny dostęp 
do strefy termalnej z możliwością dodatkowych usług, takich jak masaż i siłownia, 
gdzie można uzyskać poradę od trenera. Zakres dodatkowych płatnych usług po-
winien obejmować klasyczne usługi kosmetyczne, masaże, co najmniej jeden lub 
dwa pokoje do pełnych zabiegów spa. Przynajmniej jeden z pokoi zabiegowych 
spa powinien być zaprojektowany do wykonania zabiegu dla dwóch osób. Szcze-
gólną uwagę przy tworzeniu hotelowego spa należy poświęcić projektowaniu po-
mieszczeń i wyborowi produktów kosmetycznych, co może być znaczącym źró-
dłem dodatkowych zysków. 

3. Miejsce spa w gospodarce turystycznej  

Zdrowy styl życia cieszy się popularnością wśród coraz większej liczby osób, 
nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Większa świadomość ludzi w zakresie 
profilaktyki zdrowotnej przyczyniła się do chęci utrzymania lepszej sprawności 
fizycznej i psychicznnej organizmu, stąd też większe zainteresowanie programami 
poprawiającymi stan zdrowia. W większości ten trend dotyczy osób w średnim 
wieku, które preferują aktywny wypoczynek. Konsumenci tego segmentu będą 
głównymi klientami ośrodków wypoczynkowych i zagwarantują pomyślność tu-
rystyki uzdrowiskowej XXI w. Z kolei spa turystyka we współczesnym świecie 
stanowi znaczący rynek globalny, który gwałtownie rośnie, przewyższa inne sek-
tory turystyki i ma niezwykły wpływ ekonomiczny na inne sektory gospodarki. 
Dla branży spa i wellness istnieje znacznie mniejsze uzależnienie od tendencji se-
zonowych. Rozwój branży uzdrowiskowej na świecie zapewniają znaczne inwe-
stycje kapitałowe. Silna konkurencja skłania ośrodki uzdrowiskowe do aktywnego 
tworzenia nowych produktów i reformowania już istniejących, korzystania z no-
wych technologii marketingowych i kanałów sprzedaży oraz wprowadzania no-
wych grup docelowych konsumentów [Boruszczak 2011, s. 28]. 

Rynek spa i wellness na świecie znajduje się w fazie szybkiego rozwoju. Po-
przez wzrost obciążeń zdrowotnych, odpoczynek w ośrodkach spa w większości 
krajów stał się integralną częścią codziennego życia. Branża spa i wellness jest 
dziś nie tylko jednym z segmentów międzynarodowego rynku turystycznego, ale 
także niezależnym sektorem gospodarczym, z uformowanym popytem i podażą, 
normami i zasadami. Współczesne modernizacje ośrodków wypoczynkowych są 
uwarunkowane przede wszystkim zmieniającym się charakterem popytu na usługi 
zdrowotne i rekreacyjne [Smith, Puczko 2008, s. 84–85]. Obecnie na całym świe-
cie funkcjonuje ogromna liczba ośrodków i hoteli spa, które specjalizują się  
w świadczeniu usług w zakresie odnowy biologicznej, różnego rodzaju usług  
medycznych, zabiegów masażu oraz kosmetyki [Kaszpak, Mańkowska 2008, 
s. 379–380]. 
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Według danych International Spa Association w 2019 r. Amerykanie sko- 
rzystali z usług ośrodków spa aż 190 milionów razy. Z kolei wydatki na te usługi 
wyniosły około 18,3 miliarda dolarów. Co ciekawe, aż 50% osób korzystających 
z usług spa w Stanach Zjednoczonych w 2019 r. to mężczyźni, którzy stają się 
coraz bardziej świadomi korzyści zdrowotnych płynących z zabiegów spa  
i wellness [https://learningenglish.voanews.com/a/spas-growing-in-popularity- 
-in-us/5042035.html, dostęp: 10.12.2019].  

W Polsce rynek hoteli spa i wellness cały czas jest w fazie rozwoju. Na rynku 
przeważają mniejsze, niezależne hotele. Najbardziej rozpoznawalną na rynku 
marką w segmencie usług spa stanowi marka hoteli Dr Irena Eris posiada- 
jąca swoje hotele w atrakcyjnych lokalizacjach, między innymi w Krynicy Zdroju 
(fot. 1.). 

 

 

Fot. 1. Hotel SPA Dr Irena Eris, Krynica Zdrój 

Źródło: https://www.drirenaerisspa.pl/krynica-zdroj/centrum-spa (dostęp: 12.11.2019) 

Nowe hotele spa i wellness to nowoczesne obiekty, dostosowane do potrzeb 
rynku pod względem zarówno wielkości, standardu czy zakresu oferowanych 
usług. Rosnące wymagania gości hotelowych wymuszają bardziej innowacyjne  
i kreatywne podejście do realizacji inwestycji, w tym wystroju wnętrz czy kształ-
towania przestrzeni.  
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Kluczowymi czynnikami w generowaniu dynamicznego rozwoju branży spa 
są m.in.: ogromne zapotrzebowanie społeczne na leczenie i rehabilitację, zwłasz-
cza biorąc pod uwagę dążenie współczesnego społeczeństwa do zachowania zdro-
wia i wzmocnienia sprawności fizycznej i stanu emocjonalnego. Czynniki mające 
wpływ na rozwój branży to także wzrost dochodów i poziomu życia społeczeń-
stwa. 

Zdaniem ekspertów najnowsze technologie spa będą decydować o przyszłości 
rekreacji i hotelarstwa. Na międzynarodowych kongresach poświęconych tury-
styce zdrowotnej zwraca się uwagę na znaczenie tego typu turystyki dla współcze-
snego społeczeństwa, ponieważ cywilizacja postindustrialna XXI w. aktywnie 
przekształca się w filozofię „dobrego samopoczucia” [Weiermair, Mathies 2008, 
s. 102]. Każde centrum uzdrowiskowe próbuje stworzyć ekskluzywny produkt – 
swoją własną „atrakcję”, aby wyróżnić się na rynku. Na przykład na wyspie Moo-
rea (Polinezja Francuska) masaże są wykonywane na świeżym powietrzu w środku 
tropikalnego ogrodu, przy użyciu oleju ze świeżych orzechów kokosowych i ba-
nanów. Do kąpieli spa dodaje się żywe kwiaty, łącząc lecznicze działanie wody, 
aromatu i klimatoterapii.  

Badanie motywacji podróżnych jest kluczowe przy planowaniu nowych ofert 
spa dla turystów, zrozumienie tych motywacji jest ściśle związane ze zdolnością 
do zaspokajania potrzeb klientów. Dlatego badania marketingowe motywacji kon-
sumentów branży spa cieszą się dużym zainteresowaniem właścicieli czy mene-
dżerów takich instytucji i są szeroko wykorzystywane w kampaniach marketingo-
wych. 

4. Charakterystyka Blue Diamond Hotel Active SPA  
    w Nowej Wsi 

Do analizy badawczej zostały wybrane dwa hotele, które świadczą usługi spa 
na terenie województwa podkarpackiego. Pierwszy to czterogwiazdkowy hotel 
Blue Diamond Hotel Active SPA, który znajduje się w spokojnej okolicy nieda-
leko Rzeszowa. Bliskie położenie hotelu Blue Diamond od granic Rzeszowa 
sprzyja zarówno organizacji imprez i spotkań biznesowych, jak i rodzinnym wy-
padom za miasto.  

Hotel Blue Diamond oferuje komfortowe pokoje typu standard, pokoje typu 
premium i luksusowe apartamenty. Niezależnie od wybranego standardu, każdy 
pokój jest wyposażony w designerskie meble, a wystrój został orginalnie zaaran-
żowany. Wszystkie pokoje są stylowo urządzone i klimatyzowane. W każdym  
z nich znajdują się: suszarka do włosów, telewizor LCD, telefon, sejf i bezprzewo-
dowy dostęp do Internetu. Wyposażenie opcjonalne obejmuje minibar i ekspres do 
przygotowania aromatycznej kawy i herbaty. Pokoje Premium są przeznaczone dla 
najbardziej wymagających klientów, wyposażone w dodatkowe meble, które są 
idealne do pracy, a większy rozmiar sprawia, że pobyt jest jeszcze bardziej kom-
fortowy. W ofercie Hotelu Blue Diamond istnieje możliwość wybrania specjal- 
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nych pakietów pobytowych lub pakietów Day spa – zabiegi spa bez noclegu, np. 
Lejdis w spa, Bahama Mama (zabiegi dla przyszłych mam), On i Ona (pakiet dla 
par), Gentelman (pakiet męski) itd. 

Oferta Blue Diamond Hotel Active SPA została stworzona, aby każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Oprócz 141 miejsc noclegowych, dwóch sal restauracyj-
nych i baru z dużym tarasem, hotel oferuje również szeroką gamę zabiegów 
wellness i spa. Strefa relaksu obejmuje basen z atrakcjami wodnymi i drink bar, 
basen zewnętrzny (fot. 2.), sauny, łaźnie, strefy chłodzenia, tepidarium i siłownię. 
Gabinety spa w hotelu Blue Diamond są wyposażone w innowacyjne urządzenia, 
umożliwiające wykonanie różnych zabiegów na twarz i ciało oraz kompleksowych 
rytuałów i specjalistycznych procedur odchudzania.  

 

 

Fot. 2. Basen zewnętrzy – Blue Diamond Hotel Active SPA 

Źródło: https://bluediamond-hotel.pl/pl/hotel-rzeszow (dostęp: 26.11.2019) 

W ofercie usług spa i wellness nie brakuje specjalnie przygotowanych zabie-
gów dla mężczyzn. Ponadto, istnieje możliwość skorzystania z szerokiej gamy ma-
saży – klasycznych, relaksujących, sportowych lub inspirowanych wielowieko-
wymi tradycjami z najdalszych zakątków świata. SPA Weekend w Blue Diamond 
to propozycja dla przytłoczonych i zapracowanych osób, które chcą uspokoić 
swoje ciało i duszę w atmosferze relaksu, korzystając przy tym z saun i łaźni. 
Z kolei dla najmłodszych gości został przygotowany Diamentowy Kącik Malucha. 

5. Charakterystyka GRAND HOTEL BOUTIQUE w Rzeszowie 

Grand Hotel Boutique jest położony w pobliżu rzeszowskiego rynku. To wy-
sokiej klasy hotel o standardzie czterogwiazdkowym. Mieści się on w zabytkowym 
budynku i oferuje luksusowe i oryginalnie urządzone pokoje z bezpłatnym WiFi 
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oraz telewizorem z dostępem do kanałów satelitarnych. Wszystkie pokoje w hotelu 
odznaczają się oryginalnym wystrojem i dysponują klimatyzacją, minibarem, eks-
presem do kawy oraz sejfem (fot. 3.). Każdy z nich mieści elegancką łazienkę  
z suszarką do włosów i prysznicem lub wanną. Niektóre pokoje obejmują również 
część wypoczynkową lub saunę. 

 

 

Fot. 3. Basen wewnętrzny – Grand Hotel Boutique w Rzeszowie 

Źródło: https://www.grand-hotel.pl/pl/hotel-spa-w-rzeszowie/#&gid=1&pid=1 (dostęp: 19.03.2020) 

W ofercie Grand Hotel Boutique znajduje się wiele rodzajów pokoi hotelo-
wych, takich jak Standard, Deluxe, Studio, Apartmenty oraz Apartmenty Prezy-
denckie. Każdy z nich standardowo jest wyposażony w Internet Wi-Fi, klimatyza-
cję, telewizor LCD, telefon, sejf, ekspres do kawy i herbaty oraz minibar. Każdy  
z pokoi typu apartament posiada prywatną saunę. Z kolei Apartmenty Prezydenc-
kie są wyposażone w oddzieloną sypialnię z jacuzzi znajdującym się tuż przy 
łóżku, co pozwoli zrelaksować się nawet po najbardziej wyczerpującym dniu. 
Grand Hotel Boutique jest wyposażony w strefę relaksacyjną spa i wellness, sfrefę 
fitness, elegancką restaurację, własną kawiarnię oraz bar, a także sale konferen-
cyjne. Dodatkowo hotel zajmuje się organizacją przyjęć okolicznościowych,  
takich jak np. wesela, chrzciny czy kumunie. 

6. Analiza porównawcza wybranych hoteli 

W celu porównania usług oferownych przez opisywane obiekty została wy-
brana metoda analizy porównawczej (tab. 1.). 
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Tabela 1. Analiza porównawcza 

Nazwa Grand Hotel Boutique Blue Diamond Hotel Active 
SPA  

Lokalizacja obiektu • Hotel zlokalizowany  
w centrum Rzeszowa 

• Hotel znajduje się w miej-
scowości Nowa Wieś, 7 km 
od centrum Rzeszowa 

Cena pokoju typu standard 
za dobę dla jednej osoby 

• 230 zł • 299 zł 

Oferowane usługi hotelu  
i oferta dodatkowa 

• Restauracja Patio 
• Kawiarnia Stary Piernik 
• Klub Jazzowy Jazz Room 
• przystosowanie hotelu do 

obsługi przyjęć okoliczno-
ściowych i bankietów 

• basen wewnętrzny oraz ja-
cuzzi 

• sauna parowa oraz sucha 
• sala fitness 
• pięć sal konferencyjnych  

• Restauracja Simple 
• Bar Tarasowy „Blue Sky” 
• Active SPA 
• gabinety zabiegów SPA 
• pakiety pobytowe i pakiety 

DAY SPA (bez noclegu) 
• baseny 
• sauny i łaźnia 
• siłownia 
• trzy sale konferencyjne  
• wynajem busów – VIPcar 

Źródło: opracowanie własne 

Z przedstawiоnej analizy porównawczej wynika, że hotele Blue Diamond Ho-
tel Active SPA oraz Grand Hotel Boutique oferują podobny zakres usług. Jadnak 
Blue Diamond Hotel Active SPA wyróżniają usługi spa i wellness, co widać  
z różnorodnej oferty tych usług. Ponadto, Hotel Blue Diamond spełnia wszystkie 
cechy, jakich oczekują klienci od hotelu spa, czyli szerokiego zakresu zabiegów 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb gościa, wykwalifikowanego personelu 
oraz profesjonalnego sprzętu. Z kolei, Grand Hotel Boutique wyróżniają usługi 
rozrywkowe, takie jak: Jazz Room, klub muzyczny Grand Club oraz klimatyczna 
oferta gastronomiczna. Dodatkowym plusem hotelu jest jego lokalizacja w cen-
trum miasta.  

W celu szczegółowego zbadania zewnętrznego i wewnętrznego środowiska 
wybranych hoteli przedstawiono analizę SWOT, ukazującą mocne i słabe strony 
wybranych obiektów pod względem występujących szans i zagrożeń (tab. 2.). 

Z analizy SWOT wynіka, że organizacja usług Blue Diamond Hotel Active 
SPA ciągle się rozwija w obszarze spa i wellness. Hotel stara się dostosować 
świadczone usługi do potrzeb i wymagań ze strony klientów, jednak ze względu 
na lokalizację oddaloną od centrum miasta jest narażony na nacisk ze strony hoteli 
konkurencyjnych. Z kolei Grand Hotel Boutique wzmacnia przewagę poprzez 
swój rozwój, choć strefa usług spa i wellness wymaga wprowadzenia dodatkowych 
rozwiązań. Warto jednak pamiętać, że rynek hotelarski charakteryzuje się zmia-
nami, które należy obserwоwać, aby wdrożyć odpowiednie do tych przemian udo-
skonalenia, w celu ugruntowania swojej pozycji na rynku. 
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Tabela 2. Analiza SWOT opisywanych hoteli 

Grand Hotel Boutique Blue Diamond Hotel Active SPA 

Mocne strony 

• lokalizacja w centrum miasta, 
• komputerowy system rezerwacji, 
• strona internetowa hotelu dająca możliwość 

rezerwacji online, 
• uznana marka, 
• wysoka jakość świadczonych usług, 
• przystosowanie hotelu dla osób niepełno-

sprawnych, 
• niektóre usługi zawarte w cenie noclegu, 
• wysoki poziom kultury organizacyjnej, 
• wykwalifikowana kadra pracownicza, 
• obecność markowych potraw, 
• orientacja restauracji na zadowolenie klienta, 
• konkurencyjność cenowa, 
• komfortowo urządzone pokoje, 
• dostępność strefy basenowej, 
• różnorodność usług rozrywkowych. 

• lokalizacja w spokojnej okolicy,  
• komputerowy system rezerwacji, 
• wysoka jakość usług, 
• strona internetowa hotelu dająca możliwość 

rezerwacji online, 
• obecność różnego rodzaju ofert specjalnych 

oraz pakietów ze zniżkami, 
• urozmaicone menu restauracji, 
• rozbudowana strefa basenowa, 
• orientacja hotelu na usługi spa, 
• wykwalifikowana kadra pracownicza, 
• luksusowe i komfortowe pokoje, 
• szeroki zakres usług spa i wellness, 
• bliska odległość do lotniska w Jasionce, 
• przewaga konkurencyjna wśród hoteli typu 

spa na rynku województwa podkarpackiego. 

Słabe strony 

• słaba orientacja hotelu na usługi typu spa  
i wellness dla zadowolenia potrzeb klientów, 

• brak jasnego kierunku rozwoju strategicz-
nego. 

• hotel znajduje się 7 km od centrum miasta. 

Szanse 

• rozszerzenie asortymentu świadczonych 
usług, 

•  szkolenia dla kadry pracowniczej, 
•  rozwój orientacji na usługi spa i wellness, 
•  zmodyfikowanie strategii marketingowej, 
•  ukierunkowanie na szerszy segment konsu-

mentów, 
• przywództwo na rynku hotelarskim wśród 

konkurentów. 

• wejście na nowy rynek, 
•  poszerzenie asortymentu świadczonych 

usług, 
•  wzrost popytu na usługi spa i wellness, 
•  szkolenia kadry pracowniczej, 
•  nowe metody sprzedaży, 
•  udoskonalenie kampanii reklamowej, 
•  rozbudowa firmy, 
•  obniżenie cen na świadczone usługi, 
•  wzrost liczby turystów, 
•  rozwój technologii informacyjnych. 

Zagrożenia 

• brak możliwości rozbudowy hotelu, 
• duży nacisk konkurencyjny – na przykład  

5-gwiazdkowy Hotel Bristol, który znajduje 
się w bliskiej lokalizacji, 

• zmniejszenie liczby turystów, 
• wzrost podatków, 
• niekorzystne zmiany w prawie, 
• obecność konkurentów z szerszym zakresem 

usług. 

• rosnąca konkurencja na rynku, 
• niższe ceny oferowanych usług ze strony 

konkurencji, 
• zmniejszenie liczby turystów, 
• utrata przewagi konkurencyjnej jako hotel 

spa  na rynku województwa podkarpackiego, 
• niskie dochody ludności, 
• zmiany potrzeb klientów, 
• utrata zdolnych pracowników, 
• niekorzystne zmiany w prawie. 

Źródło: opracowanie własne 
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7. Podsumowanie 

Podsumowując, można stwierdzić, że rozwój usług spa jest bardzo ważny  
w dziedzinie turystyki zdrowotnej. Jest to spowodowane tym, że moda na zdrowy 
styl życia zachęca coraz więcej ludzi na całym świecie do utrzymania dobrej 
sprawności fizycznej oraz korzystania z programów uzdrowiskowych. 
 Obecnie spa jest dynamicznie rozwijającym się sektorem usług, który obej-
muje ogromny trend w zakresie dbałości o ciało i zdrowie ludzkie, właśnie te 
czynniki zmuszają nowoczesne hotele do rozszerzania świadczonych usług oraz 
wdrażania usług zdrowotnych i dążenia do tego, aby nosić nazwę hotel spa, co 
niewątpliwie pomoże przyciągnąć stałych klientów i spowoduje zwiększnie kun-
kurencyjności na rynku oraz wzrost przychodów finansowych. 

Po przeanalizowaniu cech wybranych hoteli na poziomie rynku woje- 
wództwa podkarpackiego w branży hotelarskiej należy podkreślić, że mają one 
zdecydowanie więcej mocnych stron. Zgodnie z opiniami na stronie internetowej 
Booking.com, goście zwracają szczególną uwagę na bardzo dobrą lokalizację 
Grand Hotelu Boutique. Natomiast hotel Blue Diamond Active Spa jest wysoko 
oceniany za różnorodność usług w strefie spa i wellness. Niewątpliwie, pomimo 
wysokiej pozycji opisywanych obiektów na rynku hotelarskim województwa pod-
karpackiego, hotele są narażone na pewne zagrożenia, ale jednocześnie mają wiele 
możliwości dalszego rozwoju. 
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ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH 
DO NAWADNIANIA TERENU – KONCEPCJA 

PROJEKTU INSTALACJI 

Streszczenie 

 W rozdziale omówiono temat zagospodarowania wody deszczowej do nawadniania te-

renu. Coraz bardziej powszechne staje się wykorzystywanie wody deszczowej, która  

z powodzeniem może być użyta do nawadniania ogrodu, spłukiwania toalet czy do prania. 

Okazuje się, że około 50% wody pitnej, którą zużywa się w gospodarstwie domowym, 

można z powodzeniem zastąpić wodą deszczową. Wykorzystanie wody do nawadniania 

ogrodów z ujęć powierzchniowych jest łatwe i wiąże się z małymi kosztami. Jednak do-

stępne jest tylko dla terenów, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie rzek, jezior 

czy stawów. Celem rozdziału było przedstawienie koncepcji instalacji do nawadniania 

ogrodu z wykorzystaniem wody deszczowej, a także przedstawienie korzyści, jakie płyną 

z zagospodarowania wody deszczowej. 
 

 Słowa kluczowe: woda deszczowa, zagospodarowanie wód opadowych, projekt insta-

lacji 

 

RAINWATER MANAGEMENT FOR TERRAIN  
IRRIGATION – INSTALLATION PROJECT CONCEPT 

Summary 

 In this chapter the rainwater management for terrain irrigation has been discussed. Us-

ing rainwater for garden irrigation, toilet flushing or washing is becoming more and more 

common. Around 50% of drinking water, which is used in home, may be successfully re-

placed with rainwater. Using this kind of water for irrigating gardens from surface water 

intakes is easy and costs related with it are low. This type of solutions are only available 

only for terrains, which are localized in close neighborhood to rivers, lakes  

or ponds. The main goal for this chapter was to present installation concept for garden irri-

gation system that use rainwater, and also to show benefits which are coming with rainwa-

ter management. 
 

 Keywords: rainwater, landscaping, use of rainwater for irrigation, the design of the in-

stallation 
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1. Wprowadzenie 

 Występujące obecnie na świecie zjawisko ocieplenia klimatu powoduje pod-
wyższenie temperatury powietrza, wysychanie małych rzek i źródeł wody, zmniej-
szanie się zasobów wody pitnej oraz coraz niższe opady. Zmniejszanie ilościo-
wych zasobów wody pitnej powoduje wzrost ceny za wodę, co z kolei prowadzi 
do poszukiwania rozwiązań, które pomogą zaoszczędzić wodę pitną oraz pienią-
dze. Okazuje się, że około 50% wody pitnej, którą zużywa się w gospodarstwie 
domowym, można z powodzeniem zastąpić wodą deszczową [Drupka 1980, s. 83]. 
Szacuje się, że zużycie wody do podlewania ogrodu wynosi 16,4 dm3/100 m2/dobę, 
co daje w skali roku 6 m3/100 m2 [Słyś, Hala 2008, s. 20]. 
 W krajach Europy istnieje szereg rozwiązań zagospodarowania wód deszczo-
wych. Zaliczane są do nich między innymi [Bogacz-Rygas 2006, s. 26]: 

♦ budowa zbiorników wodnych: retencyjnych, retencyjno-rozsączających; 
♦ wykorzystanie wody opadowej m.in. do spłukiwania toalet, podlewania 

ogrodów, mycia samochodów, prania; wewnętrzna sieć jest zasilana przez 
wody opadowe; 

♦ „zielone dachy”; 
♦ „rozluźnianie” nawierzchni (płyty ażurowe), zazielenianie podwórzy. 

 W pielęgnacji ogrodu najważniejsza jest woda, której rośliny potrzebują do 
prawidłowego rozwoju. Dostarczenie jej roślinom jest pracochłonne i bardzo kosz-
towne, więc są montowane automatyczne systemy nawadniania ogrodu, które po-
zwalają na wykorzystanie wody deszczowej. 

Problem niedostatku wody potrzebnej do uprawy występuje od tysięcy lat.  
W tak długim okresie powstawało wiele mniej lub bardziej skomplikowanych sys-
temów służących do nawadniania. W 1961 roku Werner Kress i Eberhard Kastner 
założyli firmę Gardena, której głównym założeniem była sprzedaż akcesoriów do 
nawadniania ogrodu. Firma ta, z siedzibą w Ulm (Niemcy), na przestrzeni lat stała 
się wiodącym na rynku producentem narzędzi oraz akcesoriów ogrodniczych  
w Europie. Dbałość o utrzymanie ozdobnych ogrodów stała się popularnym hobby 
w latach sześćdziesiątych, wówczas zaczęto domagać się innowacyjnych rozwią-
zań. W 1978 roku Gardena dodała do swojej oferty produkt istotny w kontekście 
oszczędzania wody. Lata osiemdziesiąte to premiera komputerów domowych, 
które stanowiły udogodnienie dla właścicieli ogrodów, ponieważ dzięki marce 
Gardena pojawił się pierwszy sterownik nawadniania, a pięć lat później właściciele 
ogrodów podlewali swoje trawniki lub grządki całkowicie automatycznie, używa-
jąc systemów nawadniających Gardena Sprinklersystem oraz Gardena Micro-
Drip-System. W 2007 roku Gardena jako pierwsza na świecie wprowadziła na ry-
nek zraszacz AquaContour, którego obszar pokrycia wynosi aż do 350 m2 
[www.gardena.com/pl, dostęp: 19.12.2019]. 

Celem rozdziału było przedstawienie koncepcji instalacji do nawadniania 
ogrodu z wykorzystaniem wody deszczowej, a także wskazanie korzyści, jakie 
płyną z zagospodarowania wody deszczowej. Projekt został zrealizowany dla 
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domu jednorodzinnego zamieszkałego przez cztery osoby. Ogród nawadnia się 
przez 120 dni w roku. 

2. Rodzaje wody do nawadniania 

Woda z zależności od źródła jej czerpania posiada różne właściwości fizyczne 
(barwa, temperatura, zapach) oraz chemiczne (kwasowość, zawartość tlenu), dla-
tego przydatność do nawadniania może być korzystna lub niekorzystna. Woda, 
posiadająca nadmierną kwasowość lub dużą zawartość związków, które mogą być 
toksyczne dla roślin, wpływa negatywnie na organizmy. Strumienie wody, które 
będą rozpylane przez zraszacze nie powinny pozostawiać na roślinach osadów.  

Do nawadniania można stosować wodę wodociągową, ze studni indywidual-
nych, z ujęć powierzchniowych oraz wodę opadową. Woda wodociągowa pozy-
skiwana do nawadniania ogrodu z systemu wodociągowego jest oczyszczona  
z wszelkich zabrudzeń oraz nadmiernych ilości związków chemicznych, które są 
szkodliwe dla ludzi. Jest przeznaczona do spożywania, dlatego jest dobrym środ-
kiem dla roślin. Nie pozostawi na roślinach zbędnych osadów, jak również dostar-
czy im potrzebne składniki mineralne. Minusem przy wykorzystywaniu tej wody 
do nawadniania ogrodu jest fakt, że za każdy litr wody trzeba płacić. Woda ze 
studni indywidualnych jest pozyskiwana ze źródła przeznaczonego dla jednego 
gospodarstwa domowego. Znajduje się na nawadnianej posesji lub poza jej obsza-
rem. Woda może mieć różne właściwości chemiczne w zależności od miejsca zlo-
kalizowania studni, od stopnia zanieczyszczenia gleby i jej nawożenia oraz rodzaju 
podłoża, w którym jest wykopana.  

Wykorzystanie wody do nawadniania ogrodów z ujęć powierzchniowych jest 
łatwe i wiąże się z małymi kosztami. Jednak dostępne jest tylko dla terenów, które 
znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie rzek, jezior czy stawów. 
 Odzyskiwanie wody deszczowej powoduje ograniczenie wydatków związa-
nych z opłatą za wodę dostarczaną i za odprowadzanie jej do kanalizacji. Szacuje 
się, że nawet w przypadku „zielonych dachów” można uzyskiwać 30–40% wody 
deszczowej [Tylaska-Wojtycza 2014, s. 13], gdyż rośliny nie są w stanie jej 
wszystkiej wchłonąć. Taka woda deszczowa może mieć brązowy odcień, ale na-
daje się do wielu czynności, między innymi do podlewania trawników, nawadnia-
nia ogrodu i przydomowych upraw, zmywania powierzchni zewnętrznych, uzu-
pełniania oczek wodnych, zbiorników przeciwpożarowych czy zużywania podczas 
prac budowlanych. 
 Parametry jakościowe wód deszczowych są bardzo zmienne i zależą od wielu 
czynników, m.in. od lokalnych źródeł zanieczyszczeń (jak np. spalarnie), mate-
riału, z jakiego wykonane jest pokrycie dachowe, zanieczyszczenia powietrza, 
charakteru zjawisk opadowych (intensywność, długość okresu suszy poprzedzają-
cej opad itp.), a nawet zjawisk meteorologicznych (pora roku, prędkość i kierunek 
wiatru) [Zawilski, Sakson 2004, s. 299]. Należy zaznaczyć, że parametry jako-



Bernadeta Rajchel 

96 

ściowe wód opadowych zmieniają się w trakcie występowania zjawiska: przy opa-
dach intensywnych pierwsza fala zanieczyszczeń jest bardzo szybko spłukiwana z 
powierzchni dachu, po czym jakość wód znacznie się poprawia, natomiast przy 
deszczach mało intensywnych zjawisko takie nie występuje. 
 Parametry jakościowe wód deszczowych na ogół są uznawane za niebudzące 
wątpliwości przy ich wykorzystaniu na cele gospodarcze nie wymagające jakości 
wody do picia [Zawilski, Sakson 2004, s. 299]. Wymagane jest jedynie instalowa-
nie filtru na dopływie wody do zbiornika gromadzącego i odpowiednie zabezpie-
czenie przed mieszaniem wody deszczowej z wodą pitną. Podkreśla się poza tym 
konieczność uniemożliwiania dostępu dzieciom do punktów poboru tej wody.  

Podsumowując, woda opadowa nie jest zdatna do spożycia oraz do potrzeb 
higienicznych, ale znakomicie nadaje się do podlewania ogrodów oraz kwiatów 
domowych, ponieważ jest lepiej przyswajalna dla roślin. Brak zawartości w niej 
wapnia pozwala na wykorzystywanie jej do spłukiwania toalet, gdyż nie skutkuje 
to osadzaniem się kamienia na zaworach. Zamontowany system, który gromadzi 
wodę deszczową, podnosi wartość nieruchomości. 

3. Charakterystyka procesu nawadniania 

3.1. Gromadzenie wody opadowej 

 Do gromadzenia wody deszczowej służą zbiorniki, które można zamontować 
wewnątrz budynku mieszkalnego, a także zbiorniki montowane na zewnątrz pod 
powierzchnią gruntu. Montowanie zbiorników wewnątrz budynku mieszkalnego 
wiąże się z wygospodarowaniem dodatkowego miejsca przeznaczonego dla zbior-
nika. Montowanie zbiorników poza budynkiem mieszkalnym pozwala na zaosz-
czędzenie miejsca (zbiornik jest montowany pod powierzchnią gruntu) oraz 
zmniejszenie liczby przewodów służących do rozprowadzania wody.  
 W Niemczech, w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, zainstalowano 
ponad 100 000 zbiorników do gromadzenia wody deszczowej o łącznej objętości 
ponad 600 000 m3. Opracowywane w Australii projekty systemów kanalizacyj-
nych zakładają zmniejszenie zużycia wody wodociągowej o 50–80%, przy wyko-
rzystaniu wód opadowych i niektórych ścieków oczyszczonych do podlewania zie-
leni, spłukiwania toalet, mycia pojazdów, na cele przeciwpożarowe itp., czyli tam, 
gdzie nie jest wymagana jakość wody do picia [Zawilski, Sakson 2004, s. 298]. 
 System gromadzenia wody deszczowej składa się z kilku elementów. Woda 
opadowa, która spływa po powierzchni dachu, jest magazynowana w zbiorniku 
podziemnym wykonanym z polietylenu. Wcześniej jest filtrowana – w rurach spu-
stowych systemu rynnowego jest zamontowany system filtrujący. Następnie woda 
trafia do zbiornika, a potem za pomocą pomp jest rozprowadzana do punktów czer-
palnych systemu nawadniania ogrodu. Magazynowanie wody odbywa się od maja 
do sierpnia. 
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3.2. Systemy nawadniania 

Systemy służące do nawadniania można podzielić na trzy typy: deszczowa-
nie, zalewanie, podsiąkanie. Do sposobu deszczowania zalicza się podlewanie ro-
ślin konewką, wężem ogrodowym, stosowanie profesjonalnych deszczowni bądź 
zraszaczy naśladujących zjawisko deszczu (fot. 1.). W porównaniu do systemu za-
lewania i podsiąkania, w metodzie deszczowania woda ma pierwszy, łagodny kon-
takt z górną częścią rośliny. Obecnie najczęściej są wykorzystywane do nawadnia-
nia ogrodów przydomowych. Zalewanie lub podsiąkanie to metody poprawiające 
warunki wodno-glebowe w rolnictwie. Pierwsza polega na naśladowaniu natural-
nego procesu przyrody, jakim jest np. okresowe wylewanie rzek. Metodą podsią-
kania nawadnia się głębsze warstwy gleby pól uprawnych i sadów poprzez wypeł-
nienie wodą bruzd, rowów lub podziemnych perforowanych rurociągów i drenów. 

 

 

Fot. 1. Przykład ogrodu z instalacją nawodnieniową 

Źródło: www.twojediy.pl/jak-zrobic-nawadnianie-ogrodu (dostęp: 17.12.2019) 

3.3. Elementy instalacji nawodnieniowej 

 Do elementów instalacji nawodnieniowej należą: pompy, zbiorniki, zrasza-
cze, filtry, rury i węże doprowadzające, złączki i kształtki, zawory i rozdzielacze. 
 Pompa to element, który tłoczy wodę ze zbiornika do punktów czerpalnych 
systemu. Zbiorniki to elementy instalacji, w których jest magazynowana woda 
deszczowa. Najczęściej do gromadzenia deszczówki stosuje się specjalne zbiorniki 
z polietylenu. Zbiornik na deszczówkę powinien być zacieniony, by nie rozwijały 
się w nim glony, a także przykryty, aby do wody nie wpadały zanieczyszczenia. 



Bernadeta Rajchel 

98 

Zbiorniki podziemne są dostępne o pojemnościach 1500, 3000, 5000, 7500 li-
trów, zbiorniki naziemne – 300, 750, 1100, 1500, 2000 litrów [www.waterspec.pl, 
dostęp: 21.12.2019]. Tanim zbiornikiem podziemnym może być uszczelniona i za-
bezpieczona od góry tzw. półstania z kilku kręgów betonowych albo nieużywany 
już zbiornik na szambo (po oczyszczeniu i odkażeniu). Zraszacze to punkty czer-
palne wody. Filtry to elementy instalacji, których zadaniem jest filtrowanie 
(oczyszczanie) wody z zanieczyszczeń przed zmagazynowaniem wody w zbior-
niku. Rury, węże doprowadzające to elementy, którymi woda jest doprowadzana 
ze zbiornika do zraszaczy. Złączki, kształtki to elementy instalacji służące do łą-
czenia np. dwóch węży doprowadzających oraz zmieniania przebiegu ich linii. Za-
wory i rozdzielacze to elementy, które odpowiadają za płynięcie wody oraz za czas 
płynięcia wody w instalacji. 

3.4. Rodzaje zraszania 

 W systemie nawadniania typu deszczowanie stosuje się zraszacze, mikrozra-
szacze oraz nawadnianie kropelkowe. 
 Zraszacze to punkty końcowe rozbioru wody w instalacji nawadniającej 
ogród. Są istotnym elementem instalacji, której zadaniem jest dostarczenie i roz-
prowadzenie wody roślinom w całym ogrodzie. Należy pamiętać, że w ogrodzie 
znajdują się nie tylko rabaty z kwiatami, lecz także pojedyncze rośliny, nasadzenia 
wielosezonowe, warzywnik oraz trawnik. Każda z podanych grup wymaga podle-
wania w różnych ilościach wody, dlatego należy dobrać odpowiedni rodzaj zra-
szaczy. Wyróżnia się zraszacze wynurzeniowe, obrotowe, statyczne. 
 Zraszacze wynurzeniowe (ryc. 1.) są instalowane w gruncie na głębokość 
wartości wymiaru wysokości zraszacza. Pod wpływem ciśnienia głowica zrasza-
cza wynurza się nad powierzchnią trawnika, a po skończonej pracy chowa się  
w obudowie. W zależności od typu zraszacza kształt zraszanej powierzchni może 
być prostokątny lub sferyczny. Wielkość zraszanej powierzchni wynosi od 60 m2 
do nawet 380 m2. W przypadku powierzchni zraszanej po okręgu sektor zra- 
 

 

Ryc. 1. System zraszaczy wynurzeniowych 

Źródło: www.iglak.pl/gardena (dostęp: 20.12.1019) 
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szania można ustawić już od 5–360º. Zraszacze wynurzeniowe doskonale spraw-
dzają się do podlewania dużych powierzchni trawnika [www.iglak.pl/gardena, do-
stęp: 21.12.2019]. 
 Zraszacze obrotowe, rotory (ryc. 2.) podczas pracy obracają się wokół osi 
pionowej, rozpryskując wodę po okręgu. Zraszacze obrotowe mogą pracować jako 
pełno obrotowe lub częściowo obrotowe, co pozwala na podlewanie wybranego 
sektora. 
 

 

Ryc. 2. Zraszacz obrotowy 

Źródło: www.e-nawodnienia.pl (dostęp: 20.12.2019) 

 Cechą charakterystyczną zraszaczy statycznych (ryc. 3.) jest możliwość za-
stosowania dysz rotacyjnych oraz wyposażenie ich w płynną regulację zakresu zra-
szania powierzchni. 
 

 

Ryc. 3. Zraszacz statyczny 

Źródło: www.e-nawodnienia.pl (dostęp: 20.12.2019) 
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 Mikrozraszacze dobrze sprawdzają się do nawadniania niewielkich obszarów, 
np. rabat, skalniaków. Można je stosować w każdych warunkach. Nie wymagają 
dużego ciśnienia roboczego. Mikrozraszacze składają się z głowicy, która jest na-
łożona na szpilkę wbitą w grunt. We wnętrzu głowicy umieszcza się dysze oraz 
wkładkę zraszającą (ryc. 4.), a także wężyk połączeniowy zakończony końców-
kami bagnetowymi o średnicy 2–11 mm. Tak małe średnice dysz wymagają sto-
sowania czystej wody w celu prawidłowego działania mikrozraszaczy. Do oczysz-
czania wody stosuje się odpowiednie filtry dyskowe. Atutem stosowania mikroz-
raszaczy jest niski zakres ciśnień roboczych, przez to brak konieczności stosowa-
nia pomp, a także oszczędność wody oraz łatwy i szybki montaż. System ten jed-
nak nie sprawdza się w nawadnianiu dużych obszarów. 
 

 

Ryc. 4. Rodzaje wkładek stosowanych w mikrozraszaczach 

Źródło: www.nawadnianiewoznica.pl (dostęp: 20.12.2019) 



Zagospodarowanie wód opadowych… 

101 

 Wyróżnia się następujące rodzaje wkładek (ryc. 4.) stosowanych w mikro- 
zraszaczach [www.nawadnianiewoznica.pl, dostęp: 20.12.2019]:  

a)  wkładka zamgławiająca – stosowana w szklarniach i tunelach do ukorze-
niania roślin; zapewnia bardzo drobne krople wody i idealną równomier-
ność; może być stosowana w pozycji odwróconej (w zestawach podwie-
szanych); 

b)  wkładka zraszająca „mała gwiazdka” – stosowana w sadach i ogrodach; 
zapewnia drobny rozprysk o większym zasięgu, skierowany w kierunku 
podłoża; 

c)  wkładka zraszająca „duża gwiazdka” – stosowana w sadach i ogrodach; 
zapewnia rozprysk o większym zasięgu, w postaci 18 strumieni skierowa-
nych w kierunku podłoża; 

d)  wkładka zraszająca 180° – stosowana w ogrodach; mocowana na krawę-
dziach obszarów; zapewnia dokładne podlewanie bez strat wody; 

e)  wkładka zamgławiająca „mały wirnik” – stosowany w sadach i ogrodach; 
zapewnia równomierny rozprysk o niewielkim zasięgu, skierowany  
w górę; 

f)  wkładka zraszająca „średni wirnik” – stosowany w szklarniach, tunelach, 
sadach, szkółkach i ogrodach; zapewnia równomierny rozprysk o umiar-
kowanym zasięgu, skierowany w górę; może być stosowany w pozycji od-
wróconej (w zestawach podwieszanych); 

g)  wkładka zraszająca „duży wirnik” – stosowany w sadach i ogrodach; za-
pewnia równomierny rozprysk o dużym zasięgu, skierowany w górę; 

h)  wkładka zraszająca „wirnik odwrócony” – stosowany w szklarniach, tune-
lach i ciennikach; przystosowany do pracy w pozycji odwróconej. 

 

 

Ryc. 5. Przykład instalacji nawadniania kropelkowego 

Źródło: www.leroymerlin.pl/files/fsupload/fckeditor/image/multimediastorage/f2/72/ 
8e4007f171e5dce4101ad43bff34-nawadnianie_kropelkowe.png (dostęp: 20.12.2019) 
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 Nawadnianie kropelkowe (ryc. 5.) służy do precyzyjnego podlewania syste-
mów korzeniowych roślin. Dobrze sprawdza się do podlewania żywopłotów drzew 
i krzewów ozdobnych. Nawadnianie odbywa się regularnie oraz w małych daw-
kach wody. W podanym systemie emitery znajdują się pod wierzchnią warstwą 
ściółki, aby zapobiec nadmiernej transpiracji. Nawadnianie to pozwala na efek-
tywne wykorzystanie wody, ponieważ wsiąka ona bezpośrednio w sąsiedztwie ko-
rzeni roślin. 

3.5. Konserwacja instalacji nawadniającej 

 Automatyczne systemy nawadniające należą z reguły do instalacji bezobsłu-
gowych. Niemniej jednak, jak każda inna instalacja wodna, wymagają pewnych 
czynności serwisowych. Przygotowanie systemu nawadniającego do zimy jest 
ważnym elementem obsługi. Bardzo ważne jest zabezpieczenie instalacji przed 
zimą. Polega ono na starannym spuszczeniu wody z całej instalacji. W tym celu 
otwiera się wszystkie zawory odwadniające oraz wszystkie inne sterowane ręcz-
nie. W okresie wiosennym należy sprawdzić wszystkie elementy instalacji w celu 
upewnienia się, czy podczas zimy nie doszło do uszkodzeń. Należy sprawdzić 
szczelność systemu, poprawność działania oraz ustawienia sterownika. Instalację 
należy również zabezpieczyć przed mrozem. Należy zamontować zawory odwad-
niające, które powinny znajdować się w najniższym punkcie linii nawadniającej.  

3.6. Zalecenia nawadniania poszczególnych grup roślin 

 Nawadnianie stosuje się dla grupy roślin, trawników oraz krzewów ozdob-
nych. Musi ono spełniać odpowiednie dla danej grupy zalecenia.  
 Nawadnianie roślin powinno być dostosowane do wymagań roślin, właściwo-
ści gleby i rodzaju klimatu. Wymagania wodne roślin mogą być różne, zależnie od 
gatunku rośliny. Ilość dawek wody dla roślin jest tym większa, im dłuższy jest 
okres rozwoju rośliny. Spośród wymagań glebowych szczególną uwagę należy 
zwrócić na skład mechaniczny gleby, a także zawartość substancji organicznych. 
Gleba o dużej zawartości frakcji spławialnych i zawartości substancji organicz-
nych charakteryzuje się dużą zdolnością zatrzymywania wody, lecz małą prze-
puszczalnością. Ważnymi czynnikami klimatycznymi są: ilość, rozkład oraz natę-
żenie opadów. W warunkach klimatycznych w Polsce opady występujące  
w okresie zimowym wystarczają do pełnego nasycenia gleby na wiosnę, natomiast 
suma opadów, które występują w półroczu letnim, nie jest wystarczająca do pod-
trzymania optymalnej wilgotności w glebie w całym okresie rozwoju roślin. Pod-
czas nawadniania roślin należy pamiętać, aby dobrze dobrać jednorazową dawkę 
wody, ponieważ może się okazać, że jest niewystarczająca do poprawy warunków 
wilgotnościowych w strefie systemu korzeniowego. Podlewanie roślin  
w porze porannej lub w porze nocnej pozwala na ograniczenie transpiracji wody. 
Niedobór wody wpływa również niekorzystnie na estetykę roślin. Stają się one 
żółte i zwiędnięte. 
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 Trawnik, poza zabiegiem nawadniania, wymaga innych zabiegów pielęgna-
cyjnych, takich jak: koszenie, nawożenie, napowietrzanie, i należy o tym pamiętać 
przy doborze systemu jego nawadniania. Dobrze zadbany trawnik tworzy  
w ogrodzie zielony dywan. Trawnik należy podlewać obficie, lecz rzadko, najle-
piej dwa razy w tygodniu. Najlepszą porą do podlewania trawnika jest poranek. 
Panują wtedy niższe temperatury oraz występuje niewielkie odparowywanie 
wody, co prowadzi do małych strat zużywanej wody. Promienie słoneczne, które 
wraz ze zmianą pory dnia, stają się coraz mocniejsze, spowodują, że gleba nie bę-
dzie długo wilgotna. Do nawadniania trawnika stosuje się rozproszony strumień 
wody, aby nie uszkodzić darni. W klimacie umiarkowanym przeciętna ilość wody 
przy jednorazowym nawodnieniu trawnika to 5 l/m2 [http://czterykaty.pl, dostęp: 
22.12.2019]. Trawnik można podlewać tradycyjnie z węża ogrodowego zakończo-
nego odpowiednią końcówką, lecz jest to czasochłonne i może się okazać, że  
w poszczególnych miejscach trawnika ilość dostarczonej wody jest różna. Zamon-
towanie systemu zraszaczy pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz na równomierne 
podlanie trawnika. Nieprawidłowe nawadnianie trawnika ma niekorzystny wpływ 
na jego estetyczny wygląd. Należy pamiętać, że trawnik w obiektach takich jak 
park, pole golfowe, boiska sportowe, ma także dużą wartość użytkową, dlatego 
jego równomierne oraz obfite nawadnianie ma ogromne znaczenie. 
 Rośliny ozdobne pobierają wodę poprzez system korzeniowy, dlatego przy 
każdym podlewaniu należy podlać tę część, w której znajduje się największa ilość 
korzeni. W przypadku rabat głębokość korzeni waha się od 15 do 20 cm, natomiast 
w przypadku drzew i krzewów głębokość ta wynosi 30–40 cm [Drupka 1980,  
s. 164], lecz główna masa korzeni sięga znacznie poza zasięg ich korony, dlatego 
nie ma potrzeby nawadniania roślin tuż przy pniu. Dostarczenie odpowiedniej 
dawki wody powoduje estetyczny wygląd roślin, ich prawidłowy wzrost oraz roz-
wój. Natomiast niedobór wody może powodować więdnięcie, występowanie prze-
barwień, ograniczenie kwitnienia, zahamowanie wzrostu oraz nieprawidłowy roz-
wój. 

4. Obliczenia do projektu nawodnienia 

4.1. Objętość zebranej wody opadowej 

 Działka, na której będzie wykonana instalacja nawodnienia ogrodu, znajduje 
się w miejscowości Rzeszów. Powierzchnia działki wynosi 20 × 23 m, czyli  
460 m2. Plan działki wraz z naniesieniem budynku, tarasu, podjazdu, nasadzeń ra-
batowych oraz podziałem na poszczególne sektory występowania zraszaczy przed-
stawiono na ryc. 6. 
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Ryc. 6. Plan działki; oznaczenia na projekcie: a, b, c, d – sektory występowania zraszaczy,  

D – dom, T – taras, 1 – podjazd, 2 – rabata krzewinek 

Źródło: opracowanie własne 

 Powierzchnie poszczególnych sektorów, na których będą zlokalizowane zra- 
szacze, wynoszą: sektor a = 99,39 m2; sektor b = 107,98 m2; sektor c = 30,58 m2; 
sektor d = 19,52 m2. Łączna powierzchnia przeznaczona do zraszania wynosi 
257,47 m2. 
 W dostępnych publikacjach można znaleźć szereg rozwiązań do opracowania 
projektu instalacji do nawadniania terenu, między innymi w poradnikach firm 
Aqua green, Gardena, G.F., GreenMill AquaSystem, Wavin, a także w literaturze 
[Jarosz 2010]. Na potrzeby niniejszego rozdziału sugerowano się wytycznymi pro-
ponowanymi przez firmę Gardena.  
 Jednorazowa dawka wody potrzebna do nawodnienia obliczonej powierzchni 
wynosi: powierzchnia nawodnienia × ilość potrzebnej wody na m2, czyli 257,47 
m2 × 5 l/m2, tj. 1288 l. 
 Średnie miesięczne sumy opadów atmosferycznych (w mm) na obszarze Rze-
szowa wynoszą: I – 29, II – 26, III – 31, IV – 47, V – 72, VI – 82, VII – 91, VIII – 
68, IX – 62, X – 48, XI – 35, XII – 39 [Dekadowy Biuletyn Agrometeorologiczny 
2001-2002, Biuletyn Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej  
2003-2007]. Na podstawie przedstawionych danych obliczono dla miasta Rze-
szowa objętość wody, którą można zebrać z powierzchni dachowej w poszczegól-
nych miesiącach (maj–sierpień) do nawadniania ogrodu. Przy założeniu, że ogród 
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jest nawadniany średnio co 3 dni (dwa razy w tygodniu) oraz obliczeniu ilości 
wody, którą można zgromadzić z powierzchni dachowej, można dobrać zbiornik 
o odpowiedniej objętości. 
 Powierzchnia dachu domu jednorodzinnego wynosi 159,7 m2. Objętość wody 
zebrana z powierzchni dachu w miesiącach od maja do sierpnia to ilość opadów z 
tych miesięcy × powierzchnia dachu × 50%, czyli suma 313 × 159,7 ×  
× 50% = 49986 × 0,5 = 24993 litrów. 
 W poszczególnych miesiącach objętość zebranej wody opadowej przedstawia 
się następująco: 

♦ w maju – 5749 litrów, 
♦ w czerwcu – 6548 litrów, 
♦ w lipcu – 7266 litrów, 
♦ w sierpniu – 5430 litrów. 

4.2. Ustalenie zdolności przyłączeniowej ujęcia wody 

 W celu uzyskania informacji, ile zraszaczy można podłączyć do jednej linii 
nawadniającej, należy ustalić zdolność przyłączeniową ujęcia wody. Od wartości 
przyłączeniowej jest uzależniona liczba równocześnie pracujących zraszaczy. Do 
obliczenia wartości przyłączeniowej wody należy zmierzyć, w jakim czasie pompa 
napełni wiadro o pojemności 10 litrów. Po zmierzeniu czasu napełnienia wiadra 
przez pompę i odszukaniu przedziału w tab. 1., przyjmuje się wartość przyłącze-
niową ujęcia wody. 

Tabela 1. Wartości przyłączeniowe ujęcia wody 

Czas [s] Wartość przyłączeniowa [l/s] 

Do 9 100 

10–13 80 

14–19 60 

20–24 40 

25–30 20 

Źródło: www.topik.com.pl/poradnik/sprinklersystem_wskazowki_planowania_ogrodu.pdf  
(dostęp: 29.12.2019) 

 W projekcie dobrano pompę Ixo-pro 4 (ryc. 12.), która tłoczy wodę w ilości 
65 l/min, czyli napełnienie wiadra o pojemności 10 l zajmie około 9 s. Należy więc 
przyjąć, że wartość przyłączeniowa wynosi 100 l/s. 

4.3. Dobór zraszaczy 

 Do projektu dobrano zraszacz wynurzalny turbinowy T 50 (20 sztuk) – przed-
stawiony na ryc. 7. oraz zraszacz wynurzalny wahadłowy R 140 (5 sztuk) – przed-
stawiony na ryc. 8. Rozkład zraszaczy w ogrodzie przedstawiono na ryc. 9. 
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Ryc. 7. Zraszacz wynurzalny turbinowy T 50 

Źródło: www.ceneo.pl/4719072 (dostęp: 29.12.1019) 

 

 

Ryc. 8. Prostokątny zraszacz wynurzalny wahadłowy R 140 

Źródło: www.gardena.com (dostęp: 30.12.2019) 
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Ryc. 9. Plan ogrodu z naniesionymi zraszaczami 

Źródło: opracowanie własne 

 Zraszacze wynurzalne turbinowe T 50 o średnicy ½″ przewodu zasilają- 
cego zraszacz firmy Gardena mają regulowany zasięg wyrzutu od 2 do 4 m 
[www.gardena.com, dostęp: 22.12.2019]. Dane o wartości zapotrzebowania  
tego zraszacza na wodę w zależności od kąta zraszania zostały przedstawione  
w tab. 2., na podstawie której obliczono wartość linii nawadniających. 

Tabela 2. Wartość zapotrzebowania zraszacza T 50 w zależności od kąta zraszania 

Kąt zraszania [º] Wartość zapotrzebowania zraszacza na wodę [l/s] 

90 6 

180 7 

270 9 

360 11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.gardena.com (dostęp: 29.12.2019) 

 W projekcie zastosowano również prostokątne zraszacze wynurzalne waha-
dłowe R 140 o średnicy ¾″ przewodu zasilającego zraszacz firmy Gardena,  
z możliwością regulacji zasięgu wyrzutu od 4 do 6 m. Wartość zapotrzebowania 
tego zraszacza wynosi 20 l/s [www.gardena.com, dostęp: 23.12.2019]. Ten typ 
wymaga osobnej linii nawadniającej dla każdego zraszacza. 
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4.4. Ustalenie linii nawadniających 

 W celu ustalenia liczby linii nawadniających należy zsumować zapotrzebo-
wanie wody dla wybranych zraszaczy. Wartość jednej linii nawadniającej nie 
może przekraczać wartości przyłączeniowej ujęcia wody. W tabeli 3. zestawiono 
wartości zapotrzebowania zraszaczy na wodę, następnie obliczono wartość linii 
nawadniającej oraz długość linii nawadniającej. 

Tabela 3. Zestawienie danych linii nawadniających 

Linia 
nawadniająca 

Wartości zapotrzebowania zraszaczy  
na wodę [l/s] Długość linii [m] 

1 87 43  
2 68 36  
3 20 6  
4 20 8,5  
5 20 11  
6 20 14,5  
7 20 19  

Źródło: opracowanie własne 

 Najpierw należy rozprowadzić linie nawadniające w celu połączenia zrasza-
czy za pomocą kształtek oraz złączek. Następnie należy przeprowadzić próbne na-
wodnianie. Jeśli nie ma oznak wymagających wykonania korekcji przebiegu linii, 
linie należy zakopać w gruncie na głębokość 15 cm. Plan ogrodu z naniesieniem 
linii nawadniających przedstawiono na ryc. 10. 
 

 

Ryc. 10. Plan ogrodu z naniesieniem lini nawadniających 

Źródło: opracowanie własne 
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4.5. Podłączenie instalacji nawadniającej 

 W wyznaczonym miejscu należy wykonać wykop na wysokość i szerokość 
zbiornika. Do niniejszego projektu wybrano zbiornik F-Line 3000 l (ryc. 11.). 
Zbiornik należy połączyć z systemem rynnowym, na którym zostanie zamonto-
wany filtr, który mechanicznie oczyści wodę z nieczystości.  
 

 
Ryc. 11. Zbiornik F-LINE 3000L 

Źródło: www.water-technik.pl (dostęp: 29.12.2019) 
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 Bezpośrednio w zbiorniku należy zamontować pompę oraz połączyć ją z kra-
nem umieszczonym na ścianie zbiornika. Tutaj zastosowano pompę Ixo-pro 4  
(ryc. 12.), o przepływie wody 65 l/min, ciśnieniu pracy min. 2 bary, max. ciśnieniu 
pracy – 6 bar i długości przewodu 15 m [www.ksb.com, dostęp: 29.12.2019]. 
 

 

Ryc. 12. Automatyczna pompa zatapialna do systemów wykorzystywania wody deszczowej 

Źródło: www.ksb.com (dostęp: 29.12.2019) 

 W miejscu, w którym zbiornik ma wyjście na kran, należy wykonać wykop, 
aby ułożyć skrzynkę ochronną, wyciąć w ścianie odpowiedni otwór oraz wkręcić 
kran do zbiornika. Do kranu należy podłączyć sterownik automatycznego nawad-
niania Gardena: sterownik nawadniania SelectControl 1885-29. W sterowniku na-
leży ustawić częstotliwość podlewania, porę podlewania oraz czas podlewania. 
Następnie do sterownika zostanie podpięty automatyczny dzielnik wody, który 
rozdzieli wodę do poszczególnych linii nawadniających. Do automatycznego 
dzielnika wody należy podpiąć linie nawadniające. W projekcie zastosowano roz-
dzielacz typu T o średnicy 25 mm (18 sztuk), złączkę przelotową (23 sztuki)  
i łącznik typu L firmy Gardena (12 sztuk) [www.gardena.com, dostęp: 30.12 
2019]. 
 Pod rozłożonymi liniami nawadniającymi wycięto darń oraz wykopano ro-
wek na głębokość 20 cm [www.topik.com.pl/poradnik, dostęp: 30.12.2019]. Wło-
żono linie wraz z zamontowanymi zaworami odwadniającymi. Zamontowano wy-
brane zraszacze. Użyto przewodu LDPE o średnicy 25 mm PN6 STRONG 
[www.gardena.com, dostęp: 30.12 2019]. W miejscu występowania zaworów od-
wadniających należy wykonać drenaż z piasku. Po rozłożeniu linii i usadowieniu 
zraszaczy należy wykonać próbne nawadnianie w celu upewnienia się, że instala-
cja jest dobrze zamontowana i nie wymaga korekty. Po próbnym nawodnieniu linie 
nawadniające zostaną zasypane gruntem oraz zostanie rozłożona wcześniej wy-
cięta darń. 



Zagospodarowanie wód opadowych… 

111 

 Koszt projektowanej instalacji do nawadniania przedmiotowej działki  
o powierzchni 260 m2, uwzględniając cenę poszczególnych elementów instalacji, 
w tym zbiorniki na wodę deszczową, pompę automatyczną, sterownik nawadnia-
nia, liczbę i rodzaje zraszaczy, przewody nawadniające, rozdzielacze, złączki, 
łączniki, oraz koszt wykonania systemu przez profesjonalną firmę, został oszaco-
wany na około 20 000 zł. 

5. Podsumowanie 

 W projekcie instalacji systemu nawadniającego ogród na potrzeby nawadnia-
nia wykorzystywano wodę deszczową. Nawadnianie odbywa się poprzez zrasza-
cze: zraszacz T 50 oraz zraszacz wynurzalny wahadłowy R 140. Gromadzenie 
wody odbywa się poprzez system rynnowy, na którym zamontowano krócieć  
z wbudowanym filtrem czyszczącym wodę. Króciec posiada nakrętkę, poprzez 
którą będzie odprowadzany nadmiar wody. System rynnowy połączono ze zbior-
nikiem. Do magazynowania wody służą zbiorniki F-Line 3000 l, które są usytuo-
wane po jednym na każdą stronę dachu (jeden z przodu domu, drugi z tyłu  
domu). Metoda podłączenia linii nawadniających dla obu zbiorników jest taka 
sama. We wnętrzu zbiornika zainstalowano pompę Ixo-Pro 4. Jest ona połączona 
z kranem znajdującym się na ścianie zbiornika za pomocą rurki o odpowiedniej 
długości oraz o odpowiedniej średnicy. Za zbiornikiem ułożono skrzynkę 
ochronną, w której znajduje się sterownik automatycznego nawadniania Gardena 
SelectControl 1885-29. Sterownik jest połączony z automatycznym rozdzielaczem 
wody, do którego podłączono linie nawadniające. Konserwacja instalacji odbywa 
się dwa razy w sezonie nawadniania. Po zakończeniu nawadniania poprzez zawory 
odwadniające należy się pozbyć wody z instalacji. Przed rozpoczęciem nawadnia-
nia należy sprawdzić, czy poszczególne elementy nie uległy uszkodzeniu w zimie, 
w przypadku wykrycia usterek zaleca się usunięcie ich przed nawadnianiem. 
 Reasumując, zastosowanie nawadniania ogrodu wodą deszczową ma szereg 
zalet, którymi są między innymi zaoszczędzenie wody pitnej, zmniejszenie ra-
chunku za wodę wodociągową, dostarczenie roślinie wody o bardziej przyswajal-
nym składzie chemicznym. Natomiast wadą tego systemu jest bardzo wysoki koszt 
zakupu elementów instalacji i jej wykonania.  
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POSTAWY STUDENTÓW WOJEWÓDZTWA  
PODKARPACKIEGO WPŁYWAJĄCE  

NA GOSPODARKĘ ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Streszczenie 

 Gospodarka odpadami stanowi istotne zagadnienie zarówno w kontekście ekonomicz-
nym, społecznym, jak również przyrodniczym. Badania tego zagadnienia mogą być reali-
zowane w celu usprawnienia w obszarze każdego z tych kontekstów, które wzajemnie się 
przenikają, tworząc nowe pola badawcze. W niniejszym rozdziale podjęto zagadnienie 
identyfikacji postaw konsumenckich studentów z województwa podkarpackiego w kon-
tekście oceny systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Na etapie konceptualizacji  
i operacjonalizacji zaprojektowano szereg twierdzeń, które zostały poddane ocenie zgod-
ności z przekonaniami respondentów za pomocą siedmiostopniowej, dwubiegunowej skali 
interwałowej. Ocena ta pozwoliła na identyfikację postaw i preferencji badanych osób. Po-
strzeganie przez badanych studentów gospodarki odpadami wiązało się z postawą zaku-
pową. Pośród postulatów udoskonalenia gospodarki odpadami najczęstsze dotyczyły upo-
wszechnienia edukacji ekologicznej dla wszystkich grup wiekowych oraz logistyki (często-
tliwości wywozu, alokacji punktów gromadzenia, mieszania posegregowanych frakcji). 
 

 Słowa kluczowe: odpady komunalne, ekologistyka, postawy studentów, zarządzanie, 
konsumpcjonizm 

 
ATTITUDES OF STUDENTS OF THE  

PODKARPACKIE VOIVODESHIP AFFECTING  
THE MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT 

Summary 

 Waste management is an important issue in the economic, social and natural context. 
Research on this issue can be carried out in order to improve each of these contexts, which 
intertwine, creating new research fields. This chapter deals with the issue of identifying 
consumer attitudes of students from Podkarpackie province in the context of the evaluation 
of the municipal waste management system. At the stage of conceptualisation and opera-
tionalisation a number of statements were designed, which were evaluated in accordance 
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with the beliefs of the respondents using a seven-stage, bipolar scale. This assessment made 
it possible to identify the attitudes and preferences of the surveyed persons. The perception 
of the waste management students was associated with a purchasing attitude. Among the 
postulates for improvement of waste management, the most frequent concerned}' popular-
ization of environmental education for all age groups and logistics (frequency of export, 
allocation of collection points, mixing of segregated fractions). 
 

 Keywords: municipal waste, ecologistics, student attitudes, management, consumerism 
 
 

1. Wprowadzenie 

Gospodarka i zarządzanie odpadami komunalnymi jest jednym z obligatoryj-
nych obowiązków gmin. Konieczność właściwego zarządzania tą gospodarką za-
sadniczo wynika z zagrożenia dla zdrowia człowieka, jakie stwarzają odpady,  
z drugiej zaś strony, odpady stanowią źródło deficytowych surowców oraz energii. 
Rozwiązania techniczne, łańcuchy logistyczne oraz przepływy strumieni finanso-
wych w systemie gospodarki odpadami są ściśle uregulowane prawem krajowym, 
regionalnym/wspólnotowym oraz międzynarodowym. Zatem ogólne zasady, hie-
rarchie postępowania oraz wskaźniki odzysku są wspólne dla wszystkich krajów 
członkowskich Unii Europejskiej. Fundamentalna hierarchia sposobów postępo-
wania z odpadami znajduje się w Ustawie o odpadach [Ustawa o odpadach, 2012], 
a zawiera się w pięciu punktach: 

♦ zapobieganie powstawaniu odpadów, 
♦ przygotowywanie do ponownego użycia, 
♦ recykling, 
♦ inne procesy odzysku, 
♦ unieszkodliwianie. 
Gradacja postępowania sformułowana w taki sposób szczególną rolę przypi-

suje wszystkim tym działaniom, których konsekwencją jest ograniczenie wielkości 
generowanego strumienia odpadów. Zatem właściwa gospodarka odpadami za-
czyna się na etapie projektowania produktów, obejmuje wszystkie fazy cyrkulacji 
dóbr fizycznych w gospodarce, ale dotyczy również sfery motywacyjnej, zarówno 
przedsiębiorców, jak i konsumentów. W paradygmacie ekonomicznym nastawio-
nym na maksymalizację zysku dąży się do zwiększania wolumenu sprzedaży róż-
nymi metodami, również poprzez skracanie żywotności produktów [Satyroa, Sa-
comanoa i wsp. 2018, s. 744–752]. Malejący okres przydatności produktów w po-
łączeniu z agresywną promocją konsumpcji są działaniami diametralnie odmien-
nymi od przyjętej hierarchii, czyli powiększają strumień odpadów. Stąd wrażli-
wość ekologiczna, rzetelna wiedza, postawy oraz nawyki konsumenckie młodego 
pokolenia determinują funkcjonowanie gospodarki odpadami. 
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W niniejszym rozdziale podjęto zagadnienie identyfikacji postaw wpływają-
cych na gospodarkę odpadami (ekologistykę) w grupie młodych osób zdobywają-
cych wyższe wykształcenie. Wybrano tę grupę badanych, zakładając, zgodnie  
z regułami dyfuzji wiedzy, że osoby z wyższym wykształceniem mogą mieć więk-
sze oddziaływanie na lokalne społeczności. Ponadto w okresie studiów następuje 
proces usamodzielnienia społecznego, kiedy to młodzi ludzie zwiększają zakres 
odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za odpady. W wybranej grupie zba-
dano zależność pomiędzy podejściem do zagadnień ekologicznych, postawami 
konsumenckimi a stosunkiem i oczekiwaniami odnośnie do gospodarki odpadami.  

2. Prawne i funkcjonalne aspekty gospodarki odpadami  
    komunalnymi 

Gospodarka odpadami jest obszarem silnie związanym z jakością życia czło-
wieka poprzez oddziaływanie na jakość środowiska naturalnego, ograniczanie za-
grożeń ze strony odpadów. Jednocześnie wielkość strumienia odpadów jest ściśle 
związana z poziomem zamożności społeczeństwa. Obszar ten jest szczegółowo 
uregulowany prawnie, a do podstawowych aktów należą między innymi: 

♦ Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności 
– Dz.U. z 2019 r., poz. 1680; 

♦ Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1579; 

♦ Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw – Dz.U. z 2019 r., poz. 1403; 

♦ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz.U. z 2019 r., poz. 701; 
♦ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – Dz.U. z 2018 r., poz. 

2268; 
♦ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska – Dz.U.  

z 2018 r., poz. 799; 
♦ Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym – Dz.U. z 2018 r., poz. 1466; 
♦ Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowi-

ska – Dz.U. z 2019 r., poz. 1355; 
♦ Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego prze-

wozu towarów – Dz.U. z 2018 r., poz. 2332; 
♦ Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych – Dz.U. z 2018 r., poz. 1201; 
♦ Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi – Dz.U. z 2019 r., poz. 542; 
♦ Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku 

i ich naprawie – Dz.U. z 2019 r., poz. 1862; 
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♦ Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu 
odpadów – Dz.U. z 2019 r., poz. 1162; 

♦ Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2018 r., poz. 2081; 

♦ Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie 
ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komu-
nalnych – M.P. z 2017 r., poz. 1183; 

♦ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach – Dz.U.  
z 2019 r., poz. 521; 

♦ Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości  
w gminach – Dz.U. z 2018 r., poz. 1454. 

Wymienione akty prawne to tylko część obszernego pakietu regulacji,  
w ramach których realizowana jest gospodarka odpadami. Wielość regulacji praw-
nych potwierdza, poza złożonością polskiego prawa, duże znaczenie i wielowy-
miarowość zagadnień związanych z odpadami.  

Nowelizacja ustawy w lipcu 2019 r. [Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach] wprowadziła znaczące zmiany  
w gospodarce odpadami. Ustawodawca, dążąc do upowszechnienia selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, wprowadził regulację umożliwiającą ustalenie 
przez gminy opłaty za odpady nieposegregowane dwu- do czterokrotnie wyższą 
od stawki za odbiór odpadów posegregowanych. Jednocześnie określono pięć grup 
selektywnej zbiórki, które muszą być wydzielane u źródła. Ten przepis nałożył 
obowiązek zbierania selektywnego obejmującego co najmniej: papier, metale, 
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i bioodpady. 
Pięciopojemnikowy system zbierania odpadów musi być realizowany nawet tam, 
gdzie regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) po-
siada możliwości sortowania podstawowych frakcji odpadów. Wiąże się to ze 
wzrostem kosztów gospodarki odpadami. 

Implementacja prawa Unii Europejskiej regulującego zagadnienia gospodarki 
odpadami skutkowała szeregiem zmian dotychczasowego systemu funkcjonują-
cego w Polsce. Ich konsekwencje okazały się nieprzewidziane, a szereg  
z nich jest wysoce niepożądany. Do tych negatywnych skutków należy między 
innymi wzrost kosztów przetwarzania w RIPOK. Jednocześnie nastąpiło ograni-
czenie konkurencji na rynku operatorów gromadzących odpady oraz dominacja 
dużych podmiotów kształtujących ceny w sposób monopolistyczny. Według da-
nych GUS w 2013 roku funkcjonowało 1769 podmiotów odbierających odpady 
komunalne, zaś w 2018 r. pozostało ich 1410 (zmniejszenie o 20,3%). Procesowi 
temu sprzyja tworzenie asymetrycznych umów odnośnie kar, w których samo-
rządy całość ryzyka działalności przeniosły na operatorów, ci zaś wkalkulowują je 
w ceny usług. W konsekwencji mieszkańcy ponoszą większe koszty. Zatem nad-
mierny interwencjonizm w obszarze gospodarki odpadami może prowadzić do wy-
stępowania społecznie niepożądanych efektów. 
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Regulacje prawne nakładane przez ustawodawcę na obywateli prowadzą do 
powstania określonych obowiązków, zwłaszcza w odniesieniu do sortowania od-
padów. Realizacja sortowania odpadów u źródła jest uzależniona od mieszkańców, 
którzy, by właściwie ją prowadzić, muszą zaakceptować i postępować według 
określonych zasad. Stąd bardzo istotnym czynnikiem decydującym o powodzeniu 
gospodarki odpadami są postawy obywateli. Ponieważ podstawą hierarchii postę-
powania z odpadami jest unikanie ich powstawania, to szczególnego, negatywnego 
znaczenia nabiera postawa konsumpcjonizmu. Jest to nadmierna konsumpcja,  
w której nie liczą się koszty społeczne, przyrodnicze ani ekonomiczne. Konsump-
cja ta zaspokaja nie tylko chęć posiadania dóbr, ale rozciąga się również na po-
trzeby władzy, prestiżu, wyższej pozycji społecznej itp. Są to potrzeby wtórne, 
które są nienasycone w swojej mnogości, niekiedy rozciągają się na podporządko-
wanie, „konsumpcję” drugiego człowieka. W konsekwencji znacząco rosną koszty 
zarówno środowiskowe, jak również społeczne. Skutkuje to destrukcją sfery du-
chowej, stosunków społecznych, zanikiem tradycyjnych wartości, a rosnący stan 
posiadania rodzi niezaspokajalną spiralę potrzeb [Jasiulewicz 2015, s. 417–425].  

Rozwijający się konsumpcjonizm, poza szeregiem negatywnych konsekwen-
cji w sferze aksjologicznej, wywołuje negatywne skutki w kapitale przyrodniczym, 
poprzez nadmierną eksploatację zasobów oraz szkodliwość (często toksyczność) 
odpadów. Konsumpcjonizm może być postrzegany jako zjawisko kształtujące toż-
samość osoby. Jednocześnie pełni on funkcje wzorcotwórcze, ma dostarczać no-
wych wizji życia, które są związane ze światem konsumpcji [Bylok 2014, s. 101–
114]. W odpowiedzi na ten trend niosący szereg zagrożeń w sferze społecznej, 
ekonomicznej i przyrodniczej, rodzi się zjawisko konsumpcji zrównoważonej,  
będącej dążeniem do ograniczenia spożycia dóbr oraz usług [Cudowska-Sojko 
2012, s. 16–24]. Obie te przeciwstawne postawy są efektem odmiennych, określo-
nych sfer aksjologicznych oraz motywacyjnych, łączących się ściśle z moralno-
ścią. Przyjmując, że dla wychowania moralnego najistotniejsze są lata do siód-
mego roku życia, gdyż wówczas w człowieku kształtują się zręby moralne, rodzice 
kształtują postawy allocentryczne (zmierzające do zaspokojenia potrzeb innego 
człowieka), postawy altruistyczne [Tytko 2016, s. 295–310], należy podkreślić 
szczególną rolę rodziców w kształtowaniu moralności. W okresie studiów nastę-
pują już jakościowo niewielkie zmiany charakteru, osoby mogą dokonywać świa-
domej pracy formującej zachowania, postawy i relacje, jednak pierwotny proces 
kształtowania został już zakończony. Zatem studenci posiadają już ukształtowane 
podstawowe zręby charakteru determinujące ich postępowanie, a jednocześnie, bę-
dąc jeszcze w formalnym systemie kształcenia, są formowane ich postawy spo-
łeczne, które w przyszłości mogą determinować wiele cech społecznych z wycho-
waniem nowego pokolenia włącznie. Z tego powodu do badań wybrano tę grupę 
społeczną. 

Niebagatelną rolę w rozwoju konsumpcjonizmu odgrywa marketing i re-
klama, wytwarzając w odbiorcach permanentny stan niezaspokojenia, ponieważ 
podstawowy mechanizm reklamowy polega na obietnicy uzyskania szczęścia po 
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nabyciu reklamowanego dobra. Jednocześnie rosnącym potrzebom zakupowym 
towarzyszą, wspomniane we wstępie, działania producentów, zwiększające  
wolumen sprzedaży, ogólnie nazywane planowanym postarzaniem produktów  
(ang. planned obsolescence). Strategia producentów polega na ograniczeniu czasu 
użyteczności produktu, co ma skrócić jego wieloletnie użytkowanie, a przez to 
wygenerować potrzebę zakupu nowego [Ryś 2015, s. 142–151]. 

Rosnący dobrobyt w zamożnych krajach przyniósł nowe problemy wynika-
jące z konsumpcjonizmu. Kompulsywne zaburzenie zakupowe (ang. compulsive 
buying disorder CBD) charakteryzuje się nadmiernym skoncentrowaniem na za-
kupach (nie tylko samo nabywanie, ale również poznawanie, śledzenie ofert, zbie-
ranie punktów lojalnościowych itp.) i zachowaniami zakupowymi, które prowadzą 
do stresu lub upośledzenia. Badani z CBD zgłaszają zainteresowanie zakupami, 
napięcie przed zakupem lub niepokój oraz poczucie ulgi po zakupie [Black 2007, 
s. 14–18]. Należy podkreślić, że osoby wykazujące takie zaburzenia posiadały ce-
chy osobowości neurotycznej, a czynność kompulsywnych zakupów często wyka-
zywała analogię do nadużywania substancji psychoaktywnych [Zadka, Olajossy 
2016, s. 153–164]. Stąd niezwykle ważne staje się kształtowanie postaw odpowie-
dzialnej konsumpcji, a jej fundamentem jest poprawne rozpoznawanie potrzeb  
i odróżnianie ich od zachcianek.  

Zarówno postawy konsumenckie, uleganie konsumpcjonizmowi, jak również 
stosunek do właściwego postępowania z odpadami, a zwłaszcza unikanie ich wy-
twarzania, stanowią podstawę właściwie funkcjonującego systemu gospodarki od-
padami komunalnymi. W niniejszym rozdziale podjęto zagadnienie identyfikacji 
postaw konsumenckich studentów z województwa podkarpackiego w kontekście 
oceny systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

3. Materiał i metody badań 

Celem badań było określenie postrzegania problematyki gospodarki odpa-
dami przez studentów oraz identyfikacja związku z ich postawą konsumencką. Ba-
dania miały charakter nieprobabilistyczny, dobór badanych przeprowadzono me-
todą kuli śnieżnej, pierwsze ankiety przekazano studentom, z którymi autor miał 
bezpośredni kontakt, ci zaś przekazywali formularz kolejnym osobom spełniają-
cym warunek wstępny – zamieszkania na terenie województwa podkarpackiego. 
Zakresy badań: podmiotowy – studenci pochodzący z woj. podkarpackiego; przed-
miotowy – postrzeganie gospodarki odpadami; czasowy – kwiecień 2019; prze-
strzenny – województwo podkarpackie. Narzędziem badawczym był kwestiona-
riusz ankietowy wykorzystujący 7-stopniową dwubiegunową skalę interwałową 
oraz pytania otwarte. Oceny stwierdzeń dokonywano poprzez wskazanie następu-
jących wariantów odpowiedzi: 1 – zdecydowanie nie, 2 – nie, 3 – raczej nie, 4 – 
trudno powiedzieć, 5 – raczej tak, 6 – tak, 7 – zdecydowanie tak. Twierdzenia, 
których zgodność z własnymi przekonaniami oceniali respondenci, podzielono na 
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trzy grupy. Jedna dostarczała informacji o postawie ekologicznej badanego, na-
stępna wiązała się z zagadnieniami gospodarki odpadowej, kolejna pozwalała na 
identyfikację zachowań konsumenckich. Badania przeprowadzono wśród 752 stu-
dentów. Analiza zebranego materiału obejmowała miary przeciętne, analizę sku-
pień, analizę struktury oraz korelację prostą. Obliczenia wykonano w programach 
Statistica 13 oraz MS Excel. 

4. Wyniki badań 

 Badana grupa studentów została podzielona według podstawowych cech róż-
nicujących, które mogą wpływać na postawy ekologiczne, przyzwyczajenia zaku-
powe oraz podejście do gospodarki odpadami, a mianowicie płeć oraz miejsce  
zamieszkania. Struktura zamieszkania respondentów została przedstawiona na  
ryc. 1. Większość studentów biorących udział w badaniu to mieszkańcy wsi (pra-
wie 61%). Zakładając, że miejsce zamieszkania, zwłaszcza we wczesnym okresie 
rozwojowym, kształtuje postrzeganie rzeczywistości, to należy oczekiwać, że ba-
dana grupa, mając bezpośredni kontakt z naturą, będzie charakteryzowała się wyż-
szą wrażliwością ekologiczną. Warto również podkreślić, że specyfika zabudowy 
wpływa na kształt tzw. logistyki zwrotnej, a to może również zmieniać postrzega-
nie całego systemu gospodarki odpadami. 

 

 

 

Ryc. 1. Struktura podziału respondentów według miejsca zamieszkania 

Źródło: badania własne 

wieś; 60,77%

miasto do 10 tys. 
mieszkańców; 

8,91%

miasto 10 – 40 
tys. 

mieszkańców; 
9,04%

miastopowyżej 
40 tys. 

mieszkańców; 
21,28%
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Strukturę zamieszkania w podziale na płeć przedstawiono w tab. 1. Ogółem, 
kobiety stanowiły większość respondentów, nieco ponad 60%. W badanej grupie 
ponad 65% kobiet i 54% mężczyzn mieszkało na wsi, natomiast w największej 
grupie respondentów zamieszkującej na wsi prawie 65% stanowiły kobiety,  
a 35% mężczyźni. 

Tabela 1. Struktura podziału respondentów według płci oraz miejsca zamieszkania [%] 

Miejsce  
zamieszkania 

Kobiety 
Męż-
czyźni 

Miejsce  
zamieszkania 

Kobiety 
Męż-
czyźni 

Suma 

Wieś 65,20 54,03 Wieś 64,77 35,23 100,00 

Miasto do 10 tys.  
mieszkańców 

9,03 8,72 
Miasto do 10 tys. 

mieszkańców 
61,19 38,81 100,00 

Miasto 10–40 tys. 
mieszkańców 

8,15 10,40 
Miasto 10–40 tys. 

mieszkańców 
54,41 45,59 100,00 

Miasto powyżej  
40 tys. mieszkańców 

17,62 26,85 
Miasto powyżej  

40 tys. mieszkańców 
50,00 50,00 100,00 

Suma 100,00 100,00     
Ogółem 60,37 39,63     

Źródło: badania własne 

Stwierdzenia, które oceniali respondenci pod kątem trafności charakteryzo-
wania ich przekonań, można podzielić na kilka grup. Treść sformułowań oraz śred-
nią arytmetyczną ich ocen ogółem, a także w podziale na płeć i miejsce zamiesz-
kania respondentów przedstawiono w tab. 2.  

Kolejność sformułowań w tej tabeli wynika z omówionej w dalszej części 
pracy, przeprowadzonej analizy skupień. Stwierdzenia 1. i 2. miały charakter 
ogólny, związany z postrzeganiem relacji społecznych i postawy ekologicznej. Pod 
numerami 3–10 zamieszczono zagadnienia odnoszące się do gospodarki odpa-
dami, w tym stwierdzenia o numerach 4–6 odnosiły się bezpośrednio do identyfi-
kacji najistotniejszych dla respondenta aspektów tej gospodarki. Zagadnienia o nu-
merach 11–18 dotyczyły postaw zakupowych respondentów. Analizując dane  
z tab. 2., należy podkreślić, że w zastosowanej skali ocen wartość 4 oznaczała brak 
zdania lub niezdecydowanie, wartości większe oznaczały poparcie danego stwier-
dzenia, zaś mniejsze od 4 – nieakceptację.  

Najwyższą średnią ocen ogółem odnotowano w odniesieniu do segregowania 
śmieci, jako sposobu na ochronę środowiska. W podziale na płeć to stwierdzenie 
nieco wyżej zostało ocenione przez kobiety. Natomiast w odniesieniu do miejsca 
zamieszkania, najwyższa średnia została obliczona dla osób zamieszkujących  
w miastach powyżej 40 tys. mieszkańców. Wysokie średnie ocen obliczono także 
dla samooceny znajomości postępowania z odpadami.  
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Tabela 2. Średnia arytmetyczna ocen stwierdzeń, ogółem oraz w podziale na płeć i miejsce za-
mieszkania respondentów 

Nr* Treść ocenianego stwierdzenia 
Ogó-
łem 

Płeć Miejsce zamieszkania 

Ko-
biety 

Męż-
czyźni 

Wieś 
Miasto 
do 10 
tys. m. 

Miasto 
10–40 
tys. m. 

Miasto 
> 40 

tys. m. 

1. 
Konieczne jest ograniczenie 

konsumpcji z powodu kończą-
cych się zasobów surowców. 

4,64 4,73 4,51 4,61 4,64 4,64 4,81 

2. 

Polacy obecnie są bardziej sku-
pieni na konsumpcji niż na  

budowaniu więzi społecznych  
(rodzina, przyjaciele,  

wolny czas). 

4,92 4,96 4,84 5,04 4,58 4,79 4,72 

4. 
Najważniejsza jest niska cena 

odbioru odpadów. 
4,76 4,76 4,78 4,81 4,79 4,53 4,96 

5. 
Najważniejsza jest duża często-

tliwość odbierania odpadów. 
4,93 4,88 5,01 4,90 5,25 4,93 4,90 

6. 
Najważniejsza jest bliska  

lokalizacja punktu oddawania 
odpadów. 

5,05 5,09 5,00 5,09 4,57 5,14 5,10 

3. 
Segregowanie śmieci jest sposo-

bem na ochronę środowiska. 
5,97 6,10 5,77 6,05 5,87 5,69 6,18 

7. 
Znam zasady postępowania  

z odpadami. 
5,52 5,58 5,43 5,56 5,34 5,46 5,54 

8. 
Za niewłaściwe postępowanie  

z odpadami powinny być  
nakładane surowe kary. 

5,33 5,32 5,34 5,40 5,12 5,23 5,31 

11. 
Żywności i innych produktów 

kupuję tylko tyle, ile mi w danej 
chwili potrzeba. 

5,04 5,00 5,10 5,10 5,06 4,96 4,81 

12. 
Kupując odzież markową,  

czekam na obniżki cen kolekcji. 
5,27 5,52 4,91 5,29 5,37 5,23 5,21 

14. 
Oddaję niepotrzebne lub  

używane rzeczy innym ludziom. 
5,02 5,37 4,48 5,03 4,87 4,95 5,26 

9. Regularnie segreguję śmieci. 5,17 5,24 5,06 5,28 5,12 4,91 5,15 

10. 
Zużyte baterie odnoszę  

do specjalnych pojemników. 
4,99 4,99 4,98 5,08 4,79 4,88 4,84 

13. 
Kupuję w sklepach typu  

second-hand. 
3,83 4,30 3,11 3,77 4,24 3,65 4,25 

15. 
Przed zakupem sprawdzam,  
czy produkt można poddać 

 recyklingowi. 
2,53 2,59 2,44 2,51 2,52 2,54 2,66 

16. 
Czytam na etykiecie skład kupo-

wanych produktów  
spożywczych. 

4,47 4,48 4,46 4,39 4,40 4,81 4,29 
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Tabela 2 (cd.). Średnia arytmetyczna ocen stwierdzeń, ogółem oraz w podziale  
na płeć i miejsce zamieszkania respondentów 

Nr* Treść ocenianego stwierdzenia 
Ogó-
łem 

Płeć Miejsce zamieszkania 

Ko-
biety 

Męż-
czyźni 

Wieś 
Miasto 
do 10 
tys. m. 

Miasto 
10–40 
tys. m. 

Miasto 
> 40 

tys. m. 

17. 

Przy zakupie zwracam uwagę, 
czy produkt posiada certyfikaty 
jakości, etykiety ekologiczne, 

inne oznaczenia poświadczające 
przyjazność dla środowiska. 

3,57 3,68 3,40 3,56 3,28 3,59 3,85 

18. 
Często robię zakupy na rynku, 
bezpośrednio od producentów. 

3,85 3,92 3,74 3,92 3,88 3,79 3,50 

* – Kolejność sformułowań uszeregowano według analizy skupień opisanej w dalszej części opraco-
wania. 
Szare tło zastosowano dla trzech najwyższych wartości w każdej grupie. 

Źródło: badania własne 

W grupie kobiet oraz mieszkańców małych i średnich miast obliczono wyso-
kie średnie ocen dla stwierdzenia odnoszącego się do wyczekiwania na obniżki 
cen odzieży. 

Najniższą średnią odnotowano w ocenie sformułowania 15., co oznacza, że 
respondenci nie sprawdzają możliwości poddawania recyklingowi kupowanych 
produktów. Podobnie niskie wartości, oznaczające zaprzeczenie, odnotowano  
w stosunku do twierdzenia o numerze 17. Świadczy to o tym, że studenci nie kie-
rują się podczas zakupów poświadczeniami wysokiej jakości produktów, jak rów-
nież nie biorą pod uwagę ich proekologicznego wizerunku. 

Trzecim z najniżej ocenionych stwierdzeń przez ogół badanych była deklara-
cja kupowania w sklepach typu second-hand. W podziale na płeć i miejsce za-
mieszkania, zaprzeczenie temu sformułowaniu wymieniało się z zaprzeczeniem 
stwierdzeniu o zakupach na bazarze, bezpośrednio u producenta. 

Zebrany materiał liczbowy poddano analizie skupień, przeprowadzono aglo-
merację metodą Warda. Analiza skupień pozwala na aglomerację danych  
w taki sposób, by stopień powiązania obiektów z obiektami należącymi do tej sa-
mej grupy był jak największy, a z obiektami z pozostałych grup jak najmniejszy. 
Pozwala na wykrywanie struktur pomiędzy danymi. Dendrogram uzyskany w wy-
niku analizy skupień odnośnie oceny sformułowań dotyczących badanych zagad-
nień zamieszczono na ryc. 2. 

Analizując wykres odległości wiązania względem etapów wiązania, wyraźny 
wzrost odległości wiązań nastąpił na poziomie wartości 80. Stąd po odcięciu  
dendrogramu na tym poziomie uzyskano trzy skupienia. Pierwsze obejmowało 
sformułowania dotyczące postrzegania współczesności oraz konkretnych oczeki-
wań względem systemu gospodarki odpadami. W skład drugiego wchodziły  
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sformułowania zarówno odnośnie gospodarki odpadami, jak również postaw za-
kupowych. W ostatnim skupieniu zostały zgrupowane sformułowania dotyczące 
postaw zakupowych. Warto podkreślić, że w tym skupieniu znalazły się sformuło-
wania o najniższych średnich ocen (tab. 2.). Ponieważ w przyjętej skali ocen war-
tość 4 oznaczała nastawienia neutralne, a wartości niższe oznaczały nega- 
tywną ocenę, to średnie mniejsze od 4 wskazują, że studenci nie postępują  
w sposób sugerowany w ocenianej tezie. W tym skupieniu znalazło się również 
stwierdzenie dotyczące czytania etykiet. Z obliczonej struktury odpowiedzi  
wynika, że 55,1% badanych studentów czyta etykiety produktów przed ich za- 
kupem.  

 

 

Ryc. 2. Dendrogram analizy skupień postaw ekologicznych  
oraz oceny gospodarki odpadami 

Źródło: badania własne 

W tabeli 3. przedstawiono strukturę odpowiedzi, grupując je według pozy-
tywnego i negatywnego charakteru. Stąd ocena 4 oznaczająca niezdecydowanie 
została pominięta (przedstawione wyniki nie stanowią 100% w strukturze). Wśród 
pozytywnych ocen najwięcej respondentów wskazało segregowanie odpadów jako 
formę ochrony środowiska (85% ocen). 
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Tabela 3. Struktura odpowiedzi w podziale na pozytywne i negatywne nastawienie  
respondentów do ocenianego sformułowania 

Nr Oceniane sformułowanie Ocena > 4 Ocena < 4 

1. 
Konieczne jest ograniczenie konsumpcji z powodu kończących się 

zasobów surowców. 
51,9% 20,3% 

2. 
Polacy obecnie są bardziej skupieni na konsumpcji niż na budowa-

niu więzi społecznych (rodzina, przyjaciele, wolny czas). 
63,7% 17,3% 

3. Segregowanie śmieci jest sposobem na ochronę środowiska. 85,0% 5,7% 
4. Najważniejsza jest niska cena odbioru odpadów. 56,5% 19,1% 
5. Najważniejsza jest duża częstotliwość odbierania odpadów. 61,8% 13,8% 
6. Najważniejsza jest bliska lokalizacja punktu oddawania odpadów. 65,4% 15,4% 
7. Znam zasady postępowania z odpadami. 79,7% 10,2% 

8. 
Za niewłaściwe postępowanie z odpadami powinny być nakładane 

surowe kary. 
73,4% 10,9% 

9. Regularnie segreguję śmieci. 68,6% 15,3% 
10. Zużyte baterie odnoszę do specjalnych pojemników. 62,5% 24,9% 

11. 
Żywności i innych produktów kupuję tylko tyle, ile mi w danej 

chwili potrzeba. 
66,0% 18,4% 

12. Kupując odzież markową, czekam na obniżki cen kolekcji. 70,5% 13,4% 
13. Kupuję w sklepach typu second-hand. 39,8% 44,0% 
14. Oddaję niepotrzebne lub używane rzeczy innym ludziom. 66,0% 21,0% 

15. 
Przed zakupem sprawdzam, czy produkt można poddać  

recyklingowi. 
13,2% 75,9% 

16. Czytam na etykiecie skład kupowanych produktów spożywczych. 55,1% 29,5% 

17. 
Przy zakupie zwracam uwagę, czy produkt posiada certyfikaty  
jakości, etykiety ekologiczne, inne oznaczenia poświadczające 

przyjazność dla środowiska. 
30,7% 46,3% 

18. Często robię zakupy na rynku, bezpośrednio od producentów. 35,5% 40,2% 

Szare tło zastosowano dla trzech najwyższych wartości w każdej grupie. 

Źródło: badania własne 

Wysoki udział w strukturze uzyskały również tezy dotyczące samooceny zna-
jomości zasad postępowania z odpadami (79,7% ocen) oraz postulat surowego ka-
rania za niewłaściwe postępowanie z odpadami (73,4% ocen). Najwyższy odsetek 
negatywnych ocen uzyskało stwierdzenie dotyczące sprawdzania przed zakupem 
produktu możliwości jego recyklingu (75,9%), jednocześnie była to teza, która 
uzyskała najniższy odsetek ocen powyżej 4. Oznacza to, że przy decyzjach zaku-
powych badani nie uwzględniają tego kryterium. Prawdopodobnie jest to konse-
kwencja silnego marketingu funkcjonującego i kształtującego świadomość spo-
łeczną według zasad konsumpcjonistycznych. Wysoki odsetek negatywnych ocen 
uzyskała również teza dotycząca sprawdzania przed zakupem etykiet i certyfika-
tów przyjazności dla środowiska, co potwierdza fakt, że wpływ produktu na oto-
czenie nie stanowi kryterium wyboru produktu. 
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W celu identyfikacji związków i kierunku ewentualnych zależności pomiędzy 
postawami odnośnie gospodarki odpadami a postawą ekologiczną i przyzwycza-
jeniami zakupowymi, przeprowadzono analizę korelacji prostej. Wyniki tej ana-
lizy przedstawiono w tab. 4. Pojedynczą gwiazdką zaznaczono w niej istotne sta-
tystycznie współczynniki korelacji. 

Tabela 4. Analiza korelacji. Współczynniki korelacji prostej (r) pomiędzy ocenami poszczegól-
nych sformułowań oraz współczynniki błędu (p) dla istotności współczynników r 

** 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
0,1833* 0,1017* 0,1081* 0,0933* 0,0914* 0,2162* 0,0711 0,0477 

p = 0,000 p = 0,005 p = 0,003 p = 0,011 p = 0,012 p = 0,000 p = 0,051 p = 0,191 

2. 
0,072* 0,1295* 0,0913* 0,1574* 0,0745* 0,1845* 0,0862* 0,0406 

p = 0,049 p = 0,000 p = 0,012 p = 0,000 p = 0,041 p = 0,000 p = 0,018 p = 0,266 

11. 
0,1177* 0,1144* 0,0773* 0,0444 0,1218* 0,1021* 0,2234* 0,2612* 

p = 0,001 p = 0,002 p = 0,034 p = 0,224 p = 0,001 p = 0,005 p = 0,000 p = 0,000 

12. 
0,1131* 0,1098* 0,0944* 0,1444* 0,1582* 0,1522* 0,1208* 0,1484* 

p = 0,002 p = 0,003 p = 0,010 p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 p = 0,001 p = 0,000 

13. 
0,0885* 0,0016 0,0316 0,0778* 0,0529 0,0393 0,0815* 0,0856* 

p = 0,015 p = 0,965 p = 0,387 p = 0,033 p = 0,147 p = 0,282 p = 0,025 p = 0,019 

14. 
0,1832* 0,0003 0,0854* 0,0394 0,1618* 0,1742* 0,1974* 0,1364* 

p = 0,000 p = 0,995 p = 0,019 p = 0,281 p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 

15. 
0,0345 0,0146 0,1181* 0,0165 0,1022* 0,1236* 0,2293* 0,25* 

p = 0,345 p = 0,690 p = 0,001 p = 0,652 p = 0,005 p = 0,001 p = 0,000 p = 0,000 

16. 
0,1057* 0,014 0,0691 0,0399 0,1946* 0,1354* 0,1833* 0,2325* 

p = 0,004 p = 0,702 p = 0,058 p = 0,274 p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 

17. 
0,1627* 0,0996* 0,1769* 0,1239* 0,1989* 0,1824* 0,2563* 0,2841* 

p = 0,000 p = 0,006 p = 0,000 p = 0,001 p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 

18. 
0,0217 0,0421 0,1372* 0,0119 0,1263* 0,1811* 0,1799* 0,1929* 

p = 0,552 p = 0,249 p = 0,000 p = 0,745 p = 0,001 p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 

  *  statystycznie istotne współczynniki korelacji 
** 1 – Konieczne jest ograniczenie konsumpcji z powodu kończących się zasobów surowców;  
2 – Polacy obecnie są bardziej skupieni na konsumpcji niż na budowaniu więzi społecznych (rodzina, 
przyjaciele, wolny czas); 3 – Segregowanie śmieci jest sposobem na ochronę środowiska;  
4 – Najważniejsza jest niska cena odbioru odpadów; 5 – Najważniejsza jest duża częstotliwość od-
bierania odpadów; 6 – Najważniejsza jest bliska lokalizacja punktu oddawania odpadów;  
7 – Znam zasady postępowania z odpadami; 8 – Za niewłaściwe postępowanie z odpadami powinny 
być nakładane surowe kary; 9 – Regularnie segreguję śmieci; 10 – Zużyte baterie odnoszę do spe-
cjalnych pojemników; 11 – Żywności i innych produktów kupuję tylko tyle, ile mi w danej chwili 
potrzeba; 12 – Kupując odzież markową, czekam na obniżki cen kolekcji; 13 – Kupuję  
w sklepach typu second-hand; 14 – Oddaję niepotrzebne lub używane rzeczy innym ludziom;  
15 – Przed zakupem sprawdzam, czy produkt można poddać recyklingowi; 16 – Czytam na etykiecie 
skład kupowanych produktów spożywczych; 17 – Przy zakupie zwracam uwagę, czy produkt posiada 
certyfikaty jakości, etykiety ekologiczne, inne oznaczenia poświadczające przyjazność dla środowi-
ska; 18 – Często robię zakupy na rynku, bezpośrednio od producentów. 

Źródło: badania własne 
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Analizując dane zawarte w tabeli 4., można dostrzec, że wszystkie współ-
czynniki były dodatnie, co oznacza wprost proporcjonalne relacje pomiędzy oce-
nami. Wśród dziesięciu najwyższych współczynników korelacji znalazły się za-
leżności pomiędzy deklaracjami odnośnie sortowania odpadów, postępowaniem 
ze zużytymi bateriami (stwierdzenia 9., 10.), a świadomym i rozważnym dokony-
waniem zakupów (stwierdzenia 11., 15., 17.). Świadczy to o funkcjonowaniu  
w świadomości części badanych studentów, pozytywnych z punktu widzenia  
gospodarki odpadami, skojarzeń odnośnie segregacji odpadów, postępowania  
z frakcją niebezpieczną oraz, co być może najistotniejsze, rozsądnym nabywaniem 
produktów. 

Interesujące jest, że oceny tez 1. i 2. odnoszących się do postawy ekologicznej 
były dodatnio, ale nieistotnie statystycznie skorelowane z deklaracją odnośnie po-
stępowania ze zużytymi bateriami i regularną segregacją odpadów. 

Na rycinie 3. przedstawiono strukturę ocen twierdzeń odnoszących się do 
cech systemu gospodarki odpadami. Zamieszczone dane pokazują, że prawie 25% 
studentów nie jest zdecydowanych, czy najważniejszą cechą systemu gospodarki 
odpadami są niskie opłaty za odbiór śmieci, podobnie jak duża częstotliwość ich 
odbioru. Wśród osób zdecydowanie wskazujących najważniejszą cechę dominuje 
bliska lokalizacja. Wśród ocen przeważało niepewne przekonanie, najczęściej jed-
nak wskazywano dużą częstotliwość odbioru. 
 

 

Ryc. 3. Struktura ocen twierdzeń odnoszących się do cech systemu gospodarki odpadami 

Źródło: badania własne 
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Pomijając oceny wyrażające niezdecydowanie, cechą najczęściej wskazy-
waną była bliska lokalizacja miejsc odbioru, zaś niską cenę wskazywano najrza-
dziej (tab. 3.). Na podstawie przedstawionych danych można stwierdzić, że stu-
denci wskazywali oczekiwania odnośnie cech systemu (oceny 5–7), a nie brak 
określonych właściwości (oceny 3–1). Oczekiwania koncentrowały się wokół cech 
związanych z logistyką odpadów, odnosiły się do miejsc gromadzenia oraz czę-
stotliwości odbioru.  

Ciekawych informacji dostarczyła analiza pytania otwartego o działania, jakie 
powinny być podjęte, by usprawnić system gospodarki odpadami w miejscu za-
mieszkania respondentów. Udzielone odpowiedzi pogrupowano według treści, a 
ich strukturę przedstawiono na ryc. 4. Odpowiedzi na pytanie otwarte udzieliło 619 
respondentów. Część z wypowiedzi była zdawkowa i zawierała jedynie jeden po-
stulat, inne były rozbudowane i głęboko przemyślane. Po poddaniu zebranego ma-
teriału grupowaniu według treści logicznej, wydzielono 12 grup oraz jedną, w któ-
rej znalazły się pojedyncze pomysły.  

Najczęściej respondenci zwracali uwagę na niski poziom uświadomienia spo-
łeczeństwa odnośnie konieczności właściwego postępowania z odpadami. Podkre-
ślali zwłaszcza brak wiedzy na temat niezwykłej szkodliwości dla zdrowia spala-
nia odpadów w piecach domowych, stąd blisko 26% osób proponowało szeroką 
edukację społeczną.  
 

 

Ryc. 4. Struktura proponowanych działań mających usprawnić system gospodarki odpadami  
w miejscu zamieszkania respondentów 

Źródło: badania własne 
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Warto podkreślić, że postulat zmniejszenia opłat za odbiór odpadów znalazł 
się dopiero na 4. miejscu (12% odpowiedzi). Może to wynikać z faktu, że studenci 
w większości nie są jeszcze samodzielni finansowo i opłaty za odpady nie dotykają 
bezpośrednio ich budżetu.  

W części odpowiedzi sugerowano silniejszą presję na bardziej rzetelne reali-
zowanie założeń istniejącego systemu. Pomysły takie polegały na zwiększeniu kar 
oraz kontroli postępowania z odpadami, podniesieniu opłat za odpady niesegrego-
wane, wprowadzeniu powszechnego obowiązku segregowania odpadów. Były 
również pomysły utworzenia systemu motywującego do prawidłowego postępo-
wania.  

Niespełna 2% odpowiedzi odnosiło się do szerszego kontekstu odpadów, mia-
nowicie do stosowania i ulepszania opakowań w celu zwiększenia udziału ich form 
wielorazowego użytku. Natomiast 5,5% odpowiedzi stanowiły pojedyncze pomy-
sły. Należały tutaj: urynkowienie gospodarki odpadami, by recyklerzy utrzymy-
wali się samodzielnie, przeniesienie obowiązku segregacji z obywateli na wyspe-
cjalizowane firmy, przekazanie gospodarki odpadami na poziom krajowy, zwięk-
szenie liczby spalarni. W innych pomysłach odnoszono się do źródeł powstawania 
odpadów i postulowano ograniczenie konsumpcji, „ograniczenie wyrzucania 
śmieci”, rozwój rynku wtórnego oraz napraw produktów. Wynika stąd, że poziom 
wiedzy studentów w zakresie potrzeb i ograniczeń systemu jest zróżnicowany. 
Część respondentów wykazywała dogłębną znajomość zagadnienia, charakteru  
i przyczyn trudności, zaś część badanych osób prezentowała pewien poziom igno-
rancji. Mimo że studenci wysoko ocenili poziom znajomości zasad gospodarki od-
padami (średnia 5,52 – tab. 2.), to jednak analiza wypowiedzi potwierdza we-
wnętrzne przekonanie części badanych o konieczności szerokiej edukacji w tym 
zakresie. 

5. Podsumowanie 

Ponieważ gospodarka odpadami stanowi istotne zagadnienie zarówno  
w kontekście ekonomicznym, społecznym, jak również przyrodniczym, badania 
tego tematu mogą być realizowane w celu usprawnienia w obszarze każdego  
z tych kontekstów. Przenikają się one wzajemnie, tworząc nowe pola badawcze. 
Mnogość relacji, czynników, związków przyczynowo-skutkowych musi zostać 
sprowadzona do konkretnych rozwiązań efektywnie funkcjonujących w złożonej 
rzeczywistości. W tym aspekcie istotny jest pogląd młodych ludzi, w tym przy-
padku studentów, bo jak napisał ks. Jan Twardowski „Młodości Bóg folguje, sta-
rych błędy karze zaraz, bo mieli czas nauczyć się.”  

Przeprowadzone badania, mimo że nieprobabilistyczne, dzięki znacznej gru-
pie respondentów pozwalają na sformułowanie wniosków o charakterze uogólnia-
jącym:  
 1. Badani studenci wykazują duży poziom zrozumienia potrzeby właściwej  
  gospodarki odpadami i utożsamiają ją z selektywnym gromadzeniem. 
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 2. Postrzeganie przez badanych studentów gospodarki odpadami wiązało  
  się z postawą zakupową. 
 3. Postawa ekologiczna nie była istotnie skorelowana z deklaracją studen- 
  tów odnośnie systematycznego segregowania odpadów. 
 4. Pośród postulatów udoskonalenia gospodarki odpadami najczęstsze do- 
  tyczyły upowszechnienia edukacji ekologicznej dla wszystkich grup  
  wiekowych oraz logistyki (częstotliwości wywozu, alokacji punktów  
  gromadzenia, mieszania posegregowanych frakcji). 
 5. Postulaty odnoszące się do finansów z jednej strony dotyczyły obniżki  
  kosztów, a z drugiej zaostrzenia kar dla nieprzestrzegających zasad. 

Istotna rola w prawidłowym funkcjonowaniu gospodarki odpadami, jaką ba-
dani studenci przypisywali edukacji, może wynikać z ich doświadczeń akademic-
kich oraz kompetencji szerszego spojrzenia na rzeczywistość, jakie jest im prze-
kazywane na uczelniach. Zdaniem autora postawy młodych ludzi oraz ich wrażli-
wość ekologiczna, społeczna, wymagają dalszych badań, gdyż stanowią „two-
rzywo” przyszłego społeczeństwa, a w tym sprawnego systemu gospodarki odpa-
dami. 
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ZRÓWNOWAŻONA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
KIERUNKIEM WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 

NATURALNYCH OBSZARU RZEKA SAN 

Streszczenie 

 Celem rozdziału jest ukazanie zasobów naturalnych jako determinanty rozwoju zrów-

noważonej przedsiębiorczości na obszarze Rzeka San, w gminach położonych wzdłuż rzeki 

San pomiędzy Sanokiem a Jarosławiem oraz synteza głównych kierunków tego rozwoju. 

W rozdziale pojęcie zrównoważonej przedsiębiorczości sprowadza się do działań z zakresu 

polityki, biznesu oraz społeczeństwa, zmierza w kierunku podejmowania działalności go-

spodarczej przyjaznej społeczeństwu oraz środowisku. Dzięki temu przyczynia się ona do 

zrównoważonego rozwoju gospodarki regionu, nazywanej często zieloną gospodarką,  

będącą odzewem na wzrastające zagrożenia ekologiczne związane z potęgującym się glo-

balnym kryzysem ekologicznym. Zasoby naturalne w rozdziale utożsamia się z zasobami 

środowiska, obejmującymi ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych 

w wyniku działalności człowieka, a szczególnie gleby, kopaliny, wody, powietrze, krajo-

braz, klimat oraz pozostałe elementy bioróżnorodności, a także wzajemne relacje zacho-

dzące pomiędzy tymi elementami. Analizą rozwoju przedsiębiorczości zrównoważonej  

objęto tereny administracyjne województwa podkarpackiego, zlokalizowane wzdłuż rzeki 

San, pomiędzy Sanokiem a Jarosławiem, w skład których weszły wszystkie gminy obszaru 

Rzeka San, jako specjalnego obszaru ochrony siedlisk o znaczeniu europejskim. Analiza 

rozwoju przedsiębiorczości na badanym obszarze wykazała, że ważnym czynnikiem roz-

woju przedsiębiorczości na obszarze Rzeka San są jego zasoby naturalne związane z jako-

ścią gleb o wysokim wskaźniku waloryzacji rolniczej, szczególnie predysponowane do roz-

woju produkcji rolnej oraz że rozwój zrównoważonej przedsiębiorczości należy głównie 

utożsamiać z rozwojem usług turystycznych, szczególnie agroturystyki, a także branż po-

krewnych związanych z obsługą ruchu turystycznego i poprawą jakości życia mieszkań-

ców, a więc z handlem i budownictwem. 
 

 Słowa kluczowe: zrównoważona przedsiębiorczość, zasoby naturalne, obszar Rzeka 

San 
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SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP DIRECTING 
THE USE OF NATURAL RESOURCES  

IN THE SAN RIVER AREA 

Summary 

 The purpose of the chapter is to show natural resources as determinants of the  

development of sustainable entrepreneurship in the San River area, in the municipalities 

located along the San River between Sanok and Jarosław, and a synthesis of the main direc-

tions of this development. In the chapter, the concept of sustainable entrepreneurship boils 

down to activities in the field of politics, business and society, aiming at undertaking eco-

nomic activities that are friendly to the society and the environment. Thanks to this, it con-

tributes to the sustainable development of the region's economy, often referred to as the 

green economy, which is a response to the growing ecological threats associated with the 

escalating global ecological crisis. Natural resources in the chapter are identified with envi-

ronmental resources, including all natural elements, including those transformed as  

a result of human activity, in particular the surface of the earth, minerals, water, air,  

landscape, climate and other elements of biodiversity, as well as mutual relations between 

these elements. The analysis of the development of sustainable entrepreneurship covered 

administrative areas of the Podkarpackie Province, located around the San River, between 

Sanok and Jarosław, which included all municipalities of the San River area as a special area 

of conservation of habitats of European significance. An analysis of the development of en-

trepreneurship in the studied area showed that an important factor in the development  

of entrepreneurship in the San River area are its natural resources related to the quality  

of soil with a high index of agricultural valorization, especially predisposed to the develop-

ment of agricultural production, and that the development of sustainable entrepreneurship 

should be mainly identified with the development of tourist services, especially agritour-

ism, as well as related industries related to tourist service and improvement of the quality 

of life of residents, i.e. trade and construction. 
 

 Keywords: sustainable enterprise, natural resources, San River area 

 

1. Wprowadzenie 

Zasoby naturalne uznawane za podstawowe zasoby lokalne świadczą o pre-
dyspozycji i konkurencyjności każdej jednostki przestrzennej do rozwoju i osiąga-
nia odpowiedniego w danym momencie poziomu przedsiębiorczości. Tworzą spe-
cyficzną kategorię ekonomiczną i wchodzą w skład bogactwa regionu, stanowiąc 
czynniki sprzyjające jego rozwojowi społeczno-gospodarczemu, związanemu ze 
specyfiką miejsca, utożsamianą z cechami terenu, korzyściami miejsca i walorami 
przestrzeni lokalnej, warunkami środowiskowymi, czyli wszelkimi zasobami  
i walorami środowiska przyrodniczego oraz warunkami związanymi z zagospoda-
rowaniem przestrzeni. 
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Ekologiczny paradygmat ekonomii traktuje wartości środowiskowe i podpo-
rządkowany im rozwój gospodarczy jako absolutnie nadrzędne w relacji celów 
formułowanych w tradycyjnej teorii ekonomii, a zachowanie jego stałości w stanie 
niepogarszającej się jakości środowiska naturalnego uznaje za najważniejszy cel 
rozwoju gospodarczego [Czaja 2012, s. 28–50]. Ekonomia rozwoju zrównoważo-
nego analizuje wszelkiego typu zależności gospodarki od środowiska, które trak-
tuje jako habitat życia człowieka oraz miejsce, w którym prowadzi on wszelką 
działalność gospodarczą [Poskrobko 2013, s. 1–24]. Działalność ta powinna być 
podporządkowana zielonej gospodarce profilowanej przez człowieka, która pod-
kreśla ograniczenie negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko natu-
ralne, na atmosferę, ograniczenie wykorzystania zasobów naturalnych, głównie 
zasobów nieodnawialnych, lepsze wykorzystanie wody, energii, ziemi uprawnej, 
a także zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, które dostarczają usługi eko-
systemów. Usługi te wyodrębniają cztery kategorie: usługi zaopatrujące, opisujące 
materiały i energię dostarczaną przez ekosystemy (np. warunki do produkcji żyw-
ności, materiały budowlane, dostarczanie wody, rośliny lecznicze), usługi regulu-
jące jakość powietrza i gleby, usługi siedliskowe, zapewniające przestrzeń ży-
ciową i utrzymującą różnorodność oraz usługi kulturowe związane z korzyściami 
czerpanymi przez ludzi z kontaktu z ekosystemami. 

Zrównoważona przedsiębiorczość jest związana z ograniczeniem wyczerpy-
wania się zasobów naturalnych oraz ograniczeniem niekorzystnego oddziaływania 
na środowisko, jest zatem odpowiedzią na środowisko oraz społeczne wyzwania 
[Dean, McMullen 2007, s. 50–76] i ściśle połączona ze zrównoważonym rozwo-
jem, czyli sposobem gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego 
pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. 

2. Cel i metodyka badań 

Celem rozdziału jest ukazanie zasobów naturalnych jako determinanty roz-
woju zrównoważonej przedsiębiorczości na obszarze Rzeka San oraz synteza 
głównych kierunków jej rozwoju. 

Zgromadzone dane odzwierciedlają sytuację ekonomiczną, bazującą na ana-
lizie danych wtórnych pochodzących ze sprawozdawczości Głównego Urzędu Sta-
tystycznego, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za lata 2017–2018. 

Diagnozowanie podjęte w rozdziale spełnia wymagania badania pełnego, bo-
wiem analizą objęto wszystkie gminy obszaru Rzeka San i ma charakter monogra-
ficzny, polegający na szczegółowej eksploracji całej badanej zbiorowości. Badanie 
ma charakter jakościowy, gdyż jego celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego przedsiębiorczość w gminach badanego obszaru opiera się na jego zaso-
bach naturalnych oraz jakie są determinanty rozwoju przedsiębiorczości zrówno-
ważonej. 
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Przedstawiona w rozdziale analiza obejmuje gminy obszaru Rzeka San wy-
odrębnione na podstawie utworzonego w 2009 r. na mocy decyzji Komisji Euro-
pejskiej wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na 
kontynentalny region biogeograficzny i zatwierdzonego rozporządzeniem Mini-
stra Środowiska w 2017 r.  

W skład obszaru Rzeka San wchodzą tereny administracyjne województwa 
podkarpackiego, zlokalizowane wokół rzeki San, pomiędzy Sanokiem a Jarosła-
wiem o długości około 171 km. Obszar ten obejmuje miasto na prawach powiatu 
Przemyśl, cztery gminy miejskie: Dynów, Jarosław, Radymno i Sanok oraz 15 
gmin wiejskich: Dydnia i Nozdrzec z powiatu brzozowskiego, Dynów z powiatu 
rzeszowskiego, Jarosław, Laszki i Radymno z powiatu jarosławskiego, Dubiecko, 
Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica z powiatu prze-
myskiego, Sanok z powiatu sanockiego. 

3. Istota zrównoważonej przedsiębiorczości 

Przedsiębiorczość, zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, to „zdolność 
osoby do wcielenia pomysłów w czyn. Obejmuje ona twórczość, innowacyjność  
i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i kierowa-
nie nimi dla osiągnięcia zamierzonych celów, jest podstawą bardziej konkretnych 
umiejętności i wiedzy potrzebnych osobom podejmującym przedsięwzięcia  
o charakterze społecznym lub komercyjnym” [Dziennik Urzędowy Unii Europej-
skiej Dziennik L394/10]. Przedsiębiorczość przez większość ekonomistów  
jest uznawana za główny motor rozwoju gospodarczego [Schumpeter 1934,  
s. 131–132; Shane, Venkatarman 2000, s. 217–226], a wielu z nich podkreśla, że 
„bez silnych organizacji nie ma zrównoważonego rozwoju, a tym samym nie ma 
przyszłości” [Weidinger 2014, s. 287–301]. Rozwój zrównoważony to świadoma 
opcja ukazująca kierunki i mechanizmy zbieżne z systemem maksymalizującym 
korzyści osiągnięte w warunkach rynkowych. Dokonuje się on na podstawie  
decyzji bazujących na obszarach: gospodarka, społeczeństwo oraz środowisko 
[Graczyk 2009, s. 99–108]. Wszyscy mają prawo do korzystania ze środowiska, 
które jednak powinno być regulowane mechanizmem rynkowym [Graczyk  
2000, s. 23–30]. Uwzględnienie rozwiązań rynkowych daje liczne korzyści  
w aspekcie zrównoważonego rozwoju, do których Graczyk zalicza [http://www. 
pte.pl/kongres/referaty/Graczyk %20Andrzej/Graczyk%20 Andrzej%20%20 
INSTRUMENTY%20RYNKOWE%20W%20ZR%C3%93WNOWA%C5% 
BBONYM%20ROZWOJU%20(NA%20PRZYK%C5%81ADZIE%20 
POLITYKI%20EKOLOGICZNEJ, dostęp: 04.05.2019]: 

♦ alokację zasobów środowiskowych, 
♦ niepogarszanie, a najlepiej poprawę jakości środowiska, 
♦ ukierunkowanie przedsiębiorczości na działania związane ze zrównowa-
żonym rozwojem, 



Zrównoważona przedsiębiorczość kierunkiem wykorzystania zasobów naturalnych… 

135 

♦ pielęgnowanie oraz odtwarzanie środowiska w kierunku funkcji, do któ-
rego jest predysponowane.  

Przedsiębiorczość i zrównoważony rozwój spaja koncepcja długowieczności, 
zapewniającej długotrwałe wartości towarów oraz zachowanie aktualnych zaso-
bów dla przyszłych pokoleń [Greco, de Jong 2017, s. 10–14], a zrównoważona 
przedsiębiorczość jest coraz częściej ukazywana jako odpowiedź na wymagania 
środowiska oraz rozwoju zrównoważonego [Dean, McMullen 2007, s. 50– 
–76; Cohen, Winn 2007, s. 29–49]. 

Przedsiębiorczość, a tym bardziej przedsiębiorczość zrównoważona, to dzia-
łania uwzględniające identyfikację, ocenę i eksploatację szans wprowadzenia no-
wych produktów i usług na rynek, często opierając się na zasobach naturalnych, 
które są istotnym elementem procesu przedsiębiorczego [Timmons 1999,  
s. 329]. Według Targalskiego [1999, s. 79–93] przedsiębiorczość jest procesem 
wykorzystania szans i zagrożeń oraz dostępnych zasobów. 

Przedsiębiorczość zrównoważona jest interpretowana także jako przedsię-
biorczość ekologiczna łącząca przedsiębiorczość nastawioną na zysk ze zrówno-
ważonym rozwojem, uwzględniającym kwestie środowiskowe na tle kwestii eko-
nomicznych i społecznych [Allen, Malin 2008, s. 50–76; Hörisch 2015,  
s. 286–300], a polityka rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie na obszarach 
wiejskich, powinna w większym stopniu akcentować wykorzystanie w swojej 
działalności specyfiki lokalnej, związanej z położeniem, jakością środowiska przy-
rodniczego i funkcjami danego obszaru [Bański i wsp. 2015, s. 1, 6–9]. 

Zrównoważoną przedsiębiorczość wielu autorów sprowadza do odkrywania, 
tworzenia oraz wykorzystania dostępnych zasobów, które w sposób zrównowa-
żony generują korzyści społeczne i, co bardzo ważne, środowiskowe [Hockerts, 
Wüstenhagen 2010, s. 481–492]. Zrównoważona przedsiębiorczość łączy działa-
nia z zakresu polityki, biznesu oraz społeczeństwa w kierunku podejmowania dzia-
łalności gospodarczej przyjaznej społeczeństwu oraz środowisku, dzięki czemu 
przyczynia się do zrównoważonego rozwoju gospodarki regionu, nazywanej czę-
sto zieloną gospodarką, która jest odzewem na wzrastające zagrożenia ekologiczne 
związane z potęgującym się globalnym kryzysem ekologicznym. W światowej li-
teraturze pojęcie to jest głównie ukazywane jako green economy, czego przykła-
dem jest opracowanie Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych 
(UNEP), które następnie zostało przez tę organizację rozpowszechnione jako Ini-
cjatywa Zielonej Gospodarki pod hasłem Globalnego Zielonego Nowego Ładu 
[Wyszykowska, Rogalska 2014, s. 32–51]. Ryszawska [2013, s. 48–54] pojęcie 
zielonej gospodarki sprowadziła do Indeksu Zielonej Gospodarki, opierając się na 
interpretacji wskaźników dotyczących: bioróżnorodności, emisji zanieczyszczeń, 
zużycia zasobów naturalnych, ubóstwa i nierówności społecznej, wpływu gospo-
darki na środowisko czy polityki środowiskowej. 

Analizując przedstawione w literaturze interpretacje zielonej gospodarki, 
można stwierdzić, że wykazują one wspólny odnośnik, jakim jest konieczność pro-
wadzenia rozsądnej działalności wobec zasobów naturalnych oraz ograniczenia 
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emisji wszelkich zanieczyszczeń środowiska, w konsekwencji prowadzących do 
ich ochrony oraz poprawy dobrobytu, sprawiedliwości społecznej i jakości życia 
wszystkich mieszkańców regionu [Ryszawska 2013, s. 50; Measuring... 2013,  
s. 9–11]. W rzeczywistości oznacza to, że zielona gospodarka dotyczy przede 
wszystkim wszelkich działań związanych z: 

♦ świadomym zarządzaniem obszarami leśnymi, 
♦ odpowiednim kształtowaniem zasobów wodnych, 
♦ efektywnym wykorzystaniem zasobów gleby, 
♦ analizą i oceną oddziaływania działalności człowieka na stan środowiska. 
Zielona gospodarka jest idealistyczną koncepcją podejmowaną w praktyce,  

w celu poprawy jakości życia i osiągania równości społecznej, przy zahamowaniu 
zużycia zasobów naturalnych i ograniczeniu zagrożeń ekologicznych [Górka, 
Łuszczyk 2014, s. 22–31]. Zielona gospodarka wykazuje wiele powiązań z trwałą 
gospodarką czy rozwojem zrównoważonym, gdyż, będąc pochodną polityki śro-
dowiskowej, społecznej i gospodarczej, sprzyja racjonalnemu wykorzystaniu za-
sobów naturalnych w procesach produkcji i konsumpcji oraz ogranicza zanie-
czyszczenie środowiska naturalnego, co prowadzi do zawężenia więzi pomiędzy 
środowiskiem, gospodarką i człowiekiem. 

4. Zasoby naturalne elementem procesu przedsiębiorczego 

Pierwotnie zasoby naturalne były utożsamiane z ziemią służącą produkcji rol-
nej. Następnie do kategorii tej włączono również surowce pochodzenia mineral-
nego, a współcześnie w skład zasobów wchodzą również tzw. dobra wolne, jak 
woda, powietrze, a nawet wartości krajobrazowe i klimatyczne. Z wielu interpre-
tacji zasobów naturalnych na uwagę zasługuje definicja A. Spocheza [Silski,  
Madej 1993, s. 51], według której zasoby naturalne są elementami środowiska na-
turalnego, mającymi rzeczywiste lub potencjalne znaczenie dla życia i dobrobytu 
człowieka, są to naturalne elementy środowiska geograficznego wykorzystywane 
przez człowieka, do których zalicza się użyteczne w określonych warunkach, miej-
scu i czasie złoża minerałów, zasoby wodne, glebowe, bioróżnorodność, formy 
terenu oraz warunki klimatyczne. 

Już w 1910 roku G. Pichota [Jakubczyk 2002, s. 120–169] przedstawił jedno  
z pierwszych naukowych określeń zasobów naturalnych, za które uznał pięć ro-
dzajów surowców koniecznych do prosperowania cywilizacji, a mianowicie: 
drzewo, woda, węgiel, żelazo i produkty rolnicze. Do definicji tej obecnie nawią-
zuje Jakubczyk [2002, 120-169], który w rozszerzonej jej wersji podkreśla, że za-
soby naturalne to bogactwa natury, jak minerały, woda, powietrze, flora czy fauna 
oraz siły przyrody i walory środowiska przyczyniające się do osiągnięcia odpo-
wiedniej jakości życia człowieka, a więc uwzględniające także przestrzeń geogra-
ficzną, piękno krajobrazu czy mikroklimat. 

Uwzględniając funkcje i znaczenie zasobów naturalnych, dzieli się je na nie-
wyczerpywalne niezmienialne, jak położenie geograficzne i nasłonecznienie, oraz 
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niewyczerpywalne zmienialne, jak powietrze i woda, a także zasoby wyczerpy-
walne, które istotnie łączą gospodarkę ze środowiskiem. Coraz częściej przy inter-
pretacji zasobów naturalnych pojawia się ich rozwinięcie o usługi ekosystemów, 
które są korzyściami uzyskiwanymi przez społeczeństwo dzięki ekosystemom 
[Costanza i wsp. 1997, s. 253–260; Fisher i wsp. 2009, s. 643–653]. Usługi te 
można zinterpretować jako specyficzny strumień korzyści generowanych przez 
kapitał przyrodniczy. Są to usługi związane z działalnością gospodarczą, mającą 
na celu zaspokojenie bezpośrednich potrzeb społeczeństwa, a zatem poprawę  
jakości ich życia. Usługi ekosystemów to korzyści z nich czerpane przez ludzi, 
głównie: żywność, woda pitna, drewno, regulacja klimatu, ochrona przed natural-
nymi zagrożeniami, kontrola erozji gleby, składniki farmaceutyczne i miejsce  
rekreacji (ryc. 1.). 

 

 

Ryc. 1. Usługi ekosystemów oferowane mieszkańcom 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Solon, Koncepcja „Ecosytem services” i jej zastosowanie  
w badaniach ekologiczno-krajobrazowych, [w:] Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: 

meta – analizy, modele, teorie i ich zastosowania, Problemy Ekologii Krajobrazu 21, 2008, J. Chmielewski 
(red.), s. 25–44; B. Feledyn-Szewczyk, R. Kazimierczak, E. Rembiałowska, M. Staniak, Bioróżnorodność 

obszarów wiejskich. Dobre praktyki rolnicze, Fundacja Ziemia i Ludzie, Warszawa 2016, s. 15 

Zasoby naturalne często utożsamia się z zasobami środowiska, które zgodnie 
z art. 3. pkt. 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
[Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627] obejmują „ogół elementów przyrodniczych,  
w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, obejmujących  
w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, klimat oraz po-
zostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływanie po-

ZAOPATRZENIOWE
żywność

drewno i włókna
biomasa jako paliwo
zasoby genetyczne

czysta energia

KULTUROWE
rekreacja i ekoturystyka

wartości etyczne i duchowe
wartości edukacyjne i inspiracja

REGULACYJNE
regulacja klimatu

utrzymanie jakości powietrza
regulacja obiegu wody

utrzymywanie jakości gleby
kontrola biologiczna

WSPOMAGAJĄCE
siedliska

obieg pierwiastków
produkcja pierwotna

obieg wody

USŁUGI 
EKOSYSTEMÓW
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między tymi elementami”, do których Europejska Konwencja Krajobrazowa do-
dała krajobraz jako istotny zasób, a już nie tylko jako dobro wolne [Dz.U.  
Nr 14, poz. 98]. 

5. Charakterystyka obszaru Rzeka San 

Obszar Rzeka San to specjalny obszar ochrony siedlisk, który został utwo-
rzony w marcu 2009 r. na mocy decyzji Komisji Europejskiej z 12 grudnia  
2008 r., aktualizującej na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG wykaz terenów ma-
jących znaczenie dla Wspólnoty, składający się na kontynentalny region biogeo-
graficzny [Dyrektywa Rady 92/43/EWG; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
L43/63]. W 2017 roku rozporządzeniem Ministra Środowiska został on formalnie 
zatwierdzony jako specjalny obszar ochrony siedlisk [Dz.U. z dnia 14 września 
2017 r. poz.1738]. 

W skład tego obszaru wchodzą tereny administracyjne województwa podkar-
packiego, zlokalizowane wzdłuż rzeki San, pomiędzy Sanokiem a Jarosławiem  
o długości około 171 km. W skład obszaru Rzeka San wchodzą miasta: Sanok, 
Dynów, Przemyśl, Radymno i Jarosław oraz gminy wiejskie: Sanok, Dydnia, Noz-
drzec, Dynów, Przemyśl, Dubiecko, Krzywcza, Krasiczyn, Medyka, Żurawica, 
Orły, Stubno, Radymno, Laszki i Jarosław (ryc. 2.). 

Obszar Rzeka San obejmuje powierzchnię położoną na wysokości 175– 
–280 m n.p.m. obejmującą środkowy bieg Sanu, który w znacznej części posiada 
specyfikę rzeki podgórskiej charakteryzującej się nisko przekształconą linią brze-
gową oraz urozmaiconym w dużym stopniu naturalnym korytem. Krajobraz ob-
szaru tworzą przede wszystkim łąki oraz pola uprawne, a także pasy wierzbowo-
topolowych zadrzewień. W skład obszaru wchodzą następujące formy ochrony: 
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków – Pogórze Przemyskie, Park Krajobrazowy 
Gór Słonnych, Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, Wschodniobeskidzki 
Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego 
Krajobrazu. Obszar Rzeka San ma chronić ważne dla Europy gatunki zwierząt, 
które stanowi 14 gatunków ptaków, 10 gatunków ryb oraz dwa gatunki ssaków 
[http://rzeszow.rdos.gov.pl/files/artykuly/21760/zalrs.pdf; http://ine.eko.org.pl/ 
index areas.php?rek=570, dostęp: 20.03.2019]. 

Obszar Rzeka San w całości wchodzi w skład obszaru Natura 2000, którego 
podstawowym celem jest ochrona cennych przyrodniczo siedlisk, a także rzadkich 
i szczególnie zagrożonych w skali Europy gatunków oraz ochrona bioróżnorodno-
ści. Program Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 opiera się na dwóch 
unijnych dyrektywach, tj.: dyrektywie ptasiej [Dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2009/147/WE] określającej kryteria wyznaczania ostoi gatunków 
ptaków narażonych na wyginięcie oraz dyrektywie siedliskowej [Dyrektywa Rady 
92/43/EWG] określającej zasady ochrony pozostałych gatunków zwierząt, roślin  
i siedlisk przyrodniczych.  
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Ryc. 2. Położenie obszaru Rzeka San 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Churski, A. Miszczuk, Błękitny San.  
Podkarpackie przestrzeń otwarta, Rzeszów 2013, s. 21 

Na obszarach Natura 2000 dopuszcza się gospodarowanie uwzględniające 
funkcjonowanie przedsiębiorstw i prowadzenie gospodarstw rolnych, biorąc pod 
uwagę racjonalne zarządzanie zasobami. W efekcie oznacza to ochronę zagrożo-
nych gatunków i siedlisk, przy jednoczesnym umożliwieniu korzystania z odpo-
wiednich programów pomocowych, np. rolno-środowiskowych, wpływających 
pozytywnie na stan bioróżnorodności. Obszary Natura 2000 to także szansa na 
rozwój turystyki przyrodniczej czy agroturystyki. Badania przeprowadzone przez 
autorów Ekspertyzy [Makowski i wsp. 2012, s. 31] dotyczącej gospodarowania na 
obszarach Natura 2000 pokazuje, że 37% mieszkańców tych obszarów wskazuje 
ich pozytywny wpływ, przy jednoczesnym udziale 34% opinii negatyw- 
nych oraz 29% niezdecydowanych. Badania potwierdzają, że korzystny wpływ ob-
szarów Natura 2000 dostrzegają przede wszystkim przedsiębiorcy z branży han-
dlowej, noclegowej i gastronomicznej, czyli wykorzystujący wartości środowiska 
przyrodniczego. Charakterystykę gmin obszaru Rzeka San przedstawiono  
w tab. 1.  
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Tabela 1. Charakterystyka gmin obszaru Rzeka San 
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Dubiecko 154 60 54,3 wielodochodowe rozdrobnione  
rolnictwo 

40,6 

Dydnia 130 61 52,2 dominacja rolnictwa tradycyjnego 42,8 

Dynów 118 881 59,9 dominacja rolnictwa tradycyjnego 35,7 

Dynów m. 25 250 77,6 – 11,9 

Jarosław 113 116 89,6 wielodochodowe rozdrobnione  
rolnictwo 

3,0 

Jarosław m. 35 1095 71,9 – 0,5 

Krasiczyn 124 41 31,3 wielodochodowe rozdrobnione  
rolnictwo 

62,3 

Krzywcza 95 52 46,9 dominacja rolnictwa tradycyjnego 47,9 

Laszki 138 51 74,4 przewaga funkcji rolniczej 19,4 

Medyka 61 108 84,2 dominacja rolnictwa tradycyjnego 2,5 

Nozdrzec 121 68 60,8 dominacja rolnictwa tradycyjnego 33,7 

Orły 70 126 91,9 wielodochodowe rozdrobnione  
rolnictwo 

2,2 

Przemyśl 108 97 60,4 wielodochodowe rozdrobnione  
rolnictwo 

33,7 

Przemyśl m. 46 1338 53,6 – 16,5 

Radymno 182 63 74,1 przewaga funkcji rolniczej 16,5 

Radymno m. 14 302 73,7 – - 

Sanok 232 77 55,4 wielodochodowe rozdrobnione  
rolnictwo 

39,9 

Sanok m. 38 997 41,4 – 32,6 

Stubno 89 44 82,8 dominacja rolnictwa tradycyjnego 11,8 

Żurawica 96 135 80,1 przewaga funkcji rolniczej 11,0 

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Województwo Podkarpackie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2017, 
Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2017; Województwo Podkarpackie. Podregiony.  
Powiaty. Gminy 2018, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2018; Obszary wiejskie  

w województwie podkarpackim na podstawie badania Monitoring rozwoju obszarów wiejskich (MROW) 
Etap III, IRWiR PAN, Rzeszów–Warszawa 2018 

Obraz gmin obszaru Rzeka San charakteryzuje się przede wszystkim domi-
nacją powierzchni zajmowanej pod użytki rolne i lasy. Gminy analizowanego ob-
szaru wyróżniają się także znaczną powierzchnią terenów prawnie chronionych,  
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o szczególnych walorach przyrodniczych. Największy udział tych terenów wystę-
puje w gminach powiatu sanockiego (81,4%) i przemyskiego (70,7%), a najmniej-
szy w gminach powiatu jarosławskiego (23,1%). 

Na obszarze Rzeka San występują gminy z dominacją rolnictwa tradycyj-
nego, gminy z przewagą funkcji rolniczej oraz gminy wielodochodowe o rozdrob-
nionym rolnictwie. Gminy z dominacją rolnictwa tradycyjnego charakteryzują się 
gospodarką lokalną związaną głównie z funkcjami rolniczymi, ale jednocześnie 
posiadają duże problemy związane z lokalnymi finansami publicznymi oraz niską 
aktywnością społeczną i bardzo słabymi warunkami mieszkaniowymi. Gminy 
z przewagą funkcji rolniczej są w fazie przejścia z względnie monofunkcyjnej na 
wielofunkcyjną strukturę lokalnej gospodarki, poszukującej swojej ścieżki specja-
lizacyjnej. Gminy wielodochodowe o rozdrobnionym rolnictwie charakteryzują 
się rozdrobnioną strukturą obszarową gospodarstw, gdzie praca w nich przeważnie 
jest łączona z pracą poza gospodarstwem, często z codziennymi dojazdami do 
miast oraz słabo rozwiniętym sektorem rolnym. 

6. Przedsiębiorczość w gminach obszaru Rzeka San 

Obszar Rzeka San wchodzi w skład większego obszaru nazwanego Błękitnym 
Sanem, obejmującego teren 6 732 km2, zatem powinien preferować elementy Pro-
gramu Strategicznego Błękitny San, w którym są akcentowane między innymi 
priorytety uwzględniające poprawę poziomu produktywności rolnictwa i rzemio-
sła, poprawę funkcjonowania infrastruktury turystycznej, rewitalizację i ochronę 
obiektów dziedzictwa kulturowego czy utrzymanie walorów środowiskowych  
i kulturowych. W założeniach strategicznych projektu podkreśla się, że podsta-
wową działalnością gospodarczą gmin obszaru Błękitny San jest rolnictwo oraz 
powiązane z rolnictwem przetwórstwo rolno-spożywcze, a także wspieranie roz-
woju turystyki opartej na zasobach środowiskowych i krajobrazowych [Churski, 
Miszczuk 2013, s. 27–39, 70]. 

Charakterystykę podmiotów gospodarki narodowej gmin obszaru Rzeka San 
przedstawiono w tab. 2. 

Z danych charakteryzujących stan przedsiębiorczości w gminach obszaru 
Rzeka San wynika, że największa liczba podmiotów gospodarczych występuje  
w branżach: handel i naprawa pojazdów samochodowych, budownictwo oraz prze-
mysł. Największą skalą przedsiębiorczości, wyrażoną liczbą podmiotów gospo-
darki narodowej, charakteryzują się gminy miejskie Przemyśl, Jarosław oraz  
Sanok, zaś najmniejszą gminy Stubno, Krzywcza i Laszki. Interpretując liczbę 
podmiotów gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkańców w wieku  
produkcyjnym, największą skalę przedsiębiorczości obserwuje się w gminie  
wiejskiej Przemyśl oraz w gminach miejskich Jarosław, Przemyśl i Sanok, zaś naj-
mniejszą w gminach wiejskich Laszki, Radymno i Dynów. 
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Tabela 2. Podmioty gospodarki narodowej gmin obszaru Rzeka San w rejestrze REGON 
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Dubiecko 497 0,8 11,9 23,1 21,5 2,8 6 844 

Dydnia 403 3,5 8,2 27,8 20,1 1,2 7 798 

Dynów 323 4,6 10.8 30,7 18,9 2,2 6 758 

Dynów m. 463 0,6 12,5 16,6 26,6 4,3 - 1209 

Jarosław 831 1,3 15,4 19,6 26,0 1,9 - 993 

Jarosław m. 4386 0,5 7,2 9,1 33,5 2,2 - 1908 

Krasiczyn 394 12,4 8,9 10,4 22,3 5,3 7 1198 

Krzywcza 280 9,3 8,2 28,6 18,9 3,9 1 891 

Laszki 309 5,5 11,3 27,5 19,7 1,0 1 710 

Medyka 363 1,9 6,6 13,2 31,1 3,0 8 852 

Nozdrzec 402 5,5 11,7 27,1 16,7 0,1 5 809 

Orły 492 2,4 10,0 13,0 30,9 2,6 - 871 

Przemyśl 808 2,9 8,2 12,4 29,5 2,4 5 2254 

Przemyśl m. 6524 0,3 5,4 8,2 27,2 3,1 - 1747 

Radymno 537 4,9 5,8 20,9 28,1 1,5 - 746 

Radymno m. 378 1,1 5,3 8,8 36,8 1,9 - 1064 

Sanok 996 5,4 9,5 17,5 23,8 2,9 6 893 

Sanok m. 3649 0,8 8,4 8,1 26,7 3,6 - 1572 

Stubno 198 5,6 5,1 18,7 24,8 1,0 1 801 

Żurawica 662 1,4 6,8 12,5 25,5 2,0 - 787 

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Województwo Podkarpackie. Podregiony. Powiaty.  
Gminy 2017, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2017; Województwo Podkarpackie.  

Podregiony. Powiaty. Gminy 2018, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2018; Statystyczne  
Wademekum Samorządowca 2018, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2018  

oraz danych Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 

Niska skala przedsiębiorczości w wielu gminach obszaru Rzeka San powo-
duje, że na obszarze tym występuje niska emisja zanieczyszczeń gazowych  
i pyłowych, a wyjątkiem są powiaty przemyski i jarosławski. Największą emisję 
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza w 2017 r. w gminach obszaru 
Rzeka San odnotowano w powiecie jarosławskim (1309 ton) oraz mieście Prze-
myśl (547 ton). Ilość zanieczyszczeń na 1 km2, praktycznie we wszystkich  
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gminach obszaru, osiągała stężenia nieprzekraczające obowiązujących dla tych 
substancji wartości kryterialnych zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak  
i ochronę roślin [Województwo podkarpackie... 2018, s. 60]. 

Przedsiębiorczość gmin na obszarze Rzeka San w istotny sposób powinna być 
zintegrowana z produkcją rolną i turystyką oraz powiązana zależnościami  
z usługami ekosystemów, gdyż w licznych przypadkach bazuje na lokalnych za-
sobach środowiska [Power 2010, s. 2959–2971; Stallman 2011, s. 131–139]. 

Funkcja rekreacyjna, obok rolniczej, wydaje się być jedną z podstawowych 
osi rozwoju obszaru Rzeka San. Należy pamiętać, że to właśnie funkcje rolnicze 
tego obszaru zostały uzupełnione funkcjami turystycznymi. Wzrost znaczenia 
formy wypoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą przemawia za tym, że 
połączenie funkcji turystycznej i rolniczej może się stać elementem rozwoju  
lokalnego. Potwierdza to zarówno liczba gospodarstw agroturystycznych, jak  
i podmiotów z branży zakwaterowanie i gastronomia. 

Rolnictwo, w połączeniu z turystyką na obszarze Rzeka San, powinno speł-
niać ważną funkcję, jaką jest ochrona i wzbogacenie walorów przyrodniczych  
i krajobrazowych oraz wpływać na poprawę jakości życia w gminach obszaru oraz 
promowanie różnicowania ich gospodarki. Może to nastąpić poprzez podniesienie 
wskaźnika ogólnego zatrudnienia w szeroko rozumianej gospodarce wiejskiej, 
uwzględniającej dywersyfikację zatrudnienia i promowanie zatrudnienia kobiet na 
rynku pracy oraz ożywienie wsi poprzez inicjatywy łączące przedsiębiorczość  
z zachowaniem i ukazaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz 
poprawę lokalnej infrastruktury. 

Rolnictwo obszaru powinno sprostać wymaganiom czasu, polegającym na 
„zrównoważonej intensyfikacji” czy „zielonej rewolucji”, której zadaniem jest 
sprawiedliwe korzystanie z posiadanych zasobów naturalnych w procesie zarzą-
dzania zasobami gleby w produkcji żywności [Drygas, Nurzyńska 2015, s. 336– 
–350].  

Należy sprostać wymaganiom naświetlającym nowy kierunek rolnictwa 
oparty na fakcie, że rolnictwo mierzy się obecnie z globalnymi czynnikami wpły-
wającymi na wyraźnie widoczny aspekt kurczenia się zasobów naturalnych wy-
twarzających żywność, jak gleba, woda czy energia [Giovannucci i wsp. 2012,  
s. 1]. Oznacza to, że wobec rolników stawia się coraz większe wymagania, ocze-
kując od nich odpowiedniej ilości taniej żywności, poprawy jej jakości, a jedno-
cześnie ochrony wartości środowiskowych i krajobrazowych. Rolnictwo ma za za-
danie pozytywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze obszaru Rzeka San, 
poprzez zapobieganie degradacji przyrodniczej użytków rolnych, ochronę bioróż-
norodności terenów rolniczych, ochronę bądź poprawę stosunków wodnych na te-
renach rolniczych, zapobieganie erozji gleb, a także ograniczać zanieczyszczenie 
gleby i wód środkami chemicznymi. 

Istotny wkład w ochronę kurczących się zasobów naturalnych ma także nauka 
polska, która w 2011 r., z inicjatywy profesora J. Wilkina [2011, s. 224–228], 
wprowadziła w życie zapisy Deklaracji Warszawskiej, nawiązujące do troski  
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o malejące zasoby naturalne z jednoczesnym wzrostem wydajności w rolnictwie. 
W deklaracji tej zaznaczono, że zrównoważona intensyfikacja oznacza „podnie-
sienie wydajności produkcji przy jednoczesnym minimalizowaniu i ograniczeniu 
negatywnego wpływu na środowisko naturalne”. 

7. Podsumowanie 

Przedsiębiorczość na obszarze Rzeka San w dużym stopniu jest uzależniona 
od wartości lokalnych zasobów naturalnych i usług ekosystemów. Rozwój ekono-
miczny obszaru nie może być oparty wyłącznie na rozwoju rolnictwa, ale  
także rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej, połączonej z działalnością rolni-
czą, gdyż gospodarka obszarów wiejskich prosperuje w dwóch równoległych, ale 
nie do końca spójnych sektorach, związanych z działalnością rolniczą i poza- 
rolniczą. 

Zadaniem obszaru Rzeka San jest przede wszystkim ochrona szczególnie 
wartościowych zasobów naturalnych, jakimi są cenne wartości środowiska przy-
rodniczego i specyficzna bioróżnorodność. Z tego powodu rozwój przedsiębior-
czości powinien się opierać na zasadzie ochrony ich wartości, ale jednocześnie 
zapewnienia wysokiej jakości przestrzeni do zamieszkania, pracy, wypoczynku 
oraz odpowiedniej jakości życia, przy jednoczesnej gwarancji zachowania dobrego 
stanu środowiska oraz zachowania bioróżnorodności dzięki rozwojowi zrównowa-
żonej przedsiębiorczości. Przedstawione w rozdziale analizy pozwalają wysnuć 
następujące wnioski: 

♦ głównymi zasobami naturalnymi obszaru Rzeka San jest przyroda, lesi-
stość, krajobraz oraz klimat, 

♦ ważnym czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Rzeka San 
są jego zasoby naturalne związane z jakością gleb, to tereny o wysokim 
wskaźniku waloryzacji rolniczej, szczególnie predysponowane do roz-
woju produkcji rolnej, 

♦ przedsiębiorczość na obszarze Rzeka San w dużym stopniu jest uzależ-
niona od wartości lokalnych zasobów naturalnych i usług ekosystemów, 

♦ liczba podmiotów gospodarczych w gminach obszaru Rzeka San wynika 
głównie z położenia gminy względem ośrodków miejskich i w większości 
gmin wykazuje tendencje niskie lub średnie, 

♦ rozwój zrównoważonej przedsiębiorczości należy głównie utożsamiać  
z rozwojem usług turystyczno-rekreacyjnych, agroturystki oraz branż po-
krewnych związanych z obsługą ruchu turystycznego, poprawą jakości ży-
cia mieszkańców, a więc handlem i budownictwem, 

♦ modernizacji rolnictwa musi towarzyszyć rozwój pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej, głównie przetwórstwa rolno-spożywczego i produkcji 
wysokiej jakości produktów tradycyjnych i ekologicznych. 
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INNOWACYJNE URZĄDZENIA  
W SUSZARNICTWIE PŁODÓW ROLNYCH  

ORAZ ROŚLIN ZIELARSKICH 

Streszczenie 

 Polska jest wiodącym w Europie Środkowej i Wschodniej producentem ziół. Uprawą 
dziurawca, melisy oraz mięty, której plon może być zbierany nawet cztery razy w ciągu 
roku, zajmuje się ponad 20 tysięcy gospodarstw rolnych, a sumaryczna powierzchnia 
upraw wynosi około 35 tys. ha. Zioła produkowane w Polsce charakteryzują się wysoką 
jakością związaną ze stosunkowo niską chemizacją rolnictwa, w porównaniu z krajami wy-
soko rozwiniętymi gospodarczo. Naturalne warunki konserwacji metodą suszenia płodów 
rolnych są charakterystyczne dla drobnej i średniej wielkości produkcji rolniczej, jak: zbie-
ractwo grzybów, ziół i plonów pozyskiwanych w małych gospodarstwach o zróżnicowa-
nych uprawach. W rozdziale przedstawiono charakterystykę metod suszenia oraz wybra-
nych środków technicznych służących do suszenia roślin zielarskich i innych płodów  
rolnych. Prezentowane innowacyjne urządzenia są częścią technologii opracowanej przez 
pracowników Politechniki Rzeszowskiej, której celem jest dostarczenie na rynek maszyn  
i urządzeń wspomagających uprawę roślin energetycznych w małych i średnich gospodar-
stwach rolnych. Rozwój technologii jest sukcesywnie prezentowany podczas cyklicznej 
konferencji Błękitny San organizowanej przez Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dy-
nowskiego. 
 

 Słowa kluczowe: rośliny zielarskie, suszarnia, suszarnictwo, zielarstwo 

 
INNOVATIVE DEVICES IN DRYING  

OF AGRICULTURAL PRODUCTS  
AND OF HERBAL PLANTS 

Summary 

 Poland is a leading herbal producer in Central and Eastern Europe. The cultivation of 
St. John's wort, lemon balm and mint, the crop of which can be harvested up to four times 
a year, is occupied by over 20 thousand farms, and the total area of crops is about 35  
thousand hectares. Herbs produced in Poland are characterized by high quality associated 
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with relatively low chemisation of agriculture compared to economically developed coun-
tries. Natural conditions of preservation by the method of drying crops are characterized 
by small and medium size of agricultural production like gathering of mushrooms, herbs 
and crops obtained in small farms with various crops. The chapter presents the character-
istics of drying methods and selected technical measures for drying herbal plants and other 
agricultural products. The presented innovative devices are part of the technology  
developed by the employees of Rzeszow University of Technology, which aims to pro- 
vide machines and devices supporting the cultivation of energy crops on small and  
medium-sized farms. The development of technology is successively presented during the 
cyclical conference of “Błękitny San” organized by the Association of Tourist Municipalities 
of the Dynów Foothills. 
 

 Keywords: herbal plants, dryer, dehydration, herb cultivation 
 

1. Wprowadzenie 

W Polsce, zaliczanej do potentatów w zakresie produkcji roślin zielarskich  
w Europie, średnia powierzchnia gospodarstw wynosi 0,5–2,5 ha [Biuletyn Staty-
styczny 2018]. Zioła pochodzące z upraw stanowią 80% wyrobów zielarskich 
(około 60 gatunków), a ze stanowisk naturalnych 20% [http://www.netword3. 
com/artykul/ziolowy-interes/, dostęp: 21.12.2019]. Głównym czynnikiem, który 
przemawia za uprawą danego gatunku ziół przez polskich plantatorów, jest wyso-
kość potencjalnego zysku. Do ziół, które są najbardziej popularne w uprawie, na-
leżą majeranek ogrodowy (Origanum majorana), rumianek pospolity (Matri- 
caria chamomilla), naparstnica wełnista (Digitalis lanata), kozłek lekarski  
(Valeriana officinalis), szałwia lekarska (Salvia officinalis), ostropest plamisty 
(Sylibium marianum), prawoślaz lekarski (Althaea officinalis) oraz mięta pie-
przowa (Mentha piperita) [http://www.sadyogrody.pl/warzywa/102/rosnie_ 
zainteresowanie_uprawa_roslin_zielarskich,238.html, dostęp: 21.12.2019]. 

Pozyskiwanie roślin zielarskich ze stanowisk naturalnych jest ograniczone za-
sadami ochrony środowiska naturalnego. Racjonalny zbiór roślin objętych ochroną 
częściową jest możliwy tylko po przeszkoleniu zbieraczy oraz po uzyskaniu zgody 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Ograniczenie to nie dotyczy roślin 
zaliczanych do chwastów pól uprawnych występujących na obszarach czystych 
ekologicznie, które można pozyskiwać bez ograniczeń. Rośliny podlegające czę-
ściowej ochronie na obszarze całego kraju to: grzybienie białe (Nymphaea  
alba L.), przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis Mill.), mącznica lekarska (Arc-
tostaphylos uva-ursi L. Spreng), pierwiosnka lekarska (Primula veris L.), pokrzyk 
wilcza jagoda (Atropa belladonna L.), porzeczka czarna (Ribes nigrum L.), centu-
ria pospolita (Centaurium erythraea Rafn), zimowit jesienny (Colchicum au-
tumnale), marzanka wonna (Galium odoratum), paprotka słodka (Polypodium vul-
gare), konwalia majowa (Convallaria majalis L.), płucnica lekarska (Cetraria  
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islandica (L.) Ach.) [http://www.sadyogrody.pl/warzywa/102/rosnie_zaintereso-
wanie_uprawa_ roslin_zielarskich,238.html, dostęp: 21.12.2019]. 

Zioła zbiera się w czterech okresach: wiosennym, letnim, jesiennym i zimo-
wym. Do roślin pozyskiwanych ze skupisk naturalnych zalicza się m.in.:  
jałowiec pospolity (Juniperus communis L.), głóg jednoszyjkowy (Crataegus mo-
nogyna Jacq.), głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata Poir. DC.), bez czarny 
(Sambucus nigra L.), kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.), pod-
biał pospolity (Tussilago farfara L.), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.), mni-
szek lekarski (Taraxacum officinale), krwawnik pospolity (Achillea mille- 
folium L.), brzoza (Betula L.), róża dzika (Rosa canina L.) [http://www. 
sadyogrody.pl/warzywa/102/rosnie_zainteresowanie_uprawa_roslin_zielarskich, 
238.html, dostęp: 21.12.2019].  
 Aspekty prawne pozyskiwania ziół ze stanu naturalnego w Polsce są ujęte  
w krajowych aktach prawnych dotyczących ochrony roślin oraz aktach prawnych 
Unii Europejskiej w zakresie ekologicznej produkcji rolniczej: 

♦ Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444), 
♦ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. 

Nr 151, poz. 1220), 
♦ Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  

i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na 
obszarach leśnych (Dz.U. Nr 6, poz. 42), 

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 lipca 2004 r. w sprawie ga-
tunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U. z 2004 r.  
Nr 168, poz. 1764), 

♦ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. usta-
nawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE)  
nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 
ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania  
i kontroli, 

♦ Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.  
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych 
i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. 

Do kodeksu dobrych praktyk zbieracza ziół ze stanowisk naturalnych należy 
zaliczyć następujące wskazówki: 

♦ przede wszystkim zbiór ziół należy przeprowadzać na terenach, których 
przeznaczenie zostało zaplanowane do zmiany; 

♦ nie należy zbierać ziół corocznie z tego samego miejsca; 
♦ na danym stanowisku nie należy zbierać wszystkich roślin danego ga-

tunku, tak aby zapewnić możliwość odrodzenia się roślin; 
♦ pozyskując tylko pewne części pędów (np. ziele, kwiat), nie można dopro-

wadzić do zniszczenia całych roślin; 
♦ korę należy pozyskiwać tylko z pni oraz gałęzi ściętych drzew. 
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Dzięki uprawie ziół istnieje możliwość otrzymania odmian o określonym 
składzie chemicznym, a także wyższej odporności na choroby i szkodniki [Liu  
i wsp. 2006, s. 119; Tschiggerl, Bucar 2011, s. 905]. Do ziół, które cieszą się naj-
większym zainteresowaniem, zalicza się m.in.: rumianek pospolity (Matricaria 
chamomilla), szałwia lekarska (Salvia officinalis), naparstnica wełnista (Digitalis 
lanata), mięta pieprzowa (Mentha piperita), kozłek lekarski (Valeriana officina-
lis), ostropest plamisty (Sylibium marianum), majeranek ogrodowy (Origanum 
majorana) oraz prawoślaz lekarski (Althaea officinalis) [http://www. 
sadyogrody.pl/warzywa/102/rosnie_zainteresowanie_uprawa_roslin_zielarskich, 
238.html, dostęp: 21.12.2019]. 

Suszenie, będące najstarszym sposobem konserwacji żywności oraz pasz  
w żywieniu zwierząt gospodarskich, jest jednym z najbardziej energochłonnych 
procesów przetwarzania płodów rolnych, w tym produktów zielarskich. Najstarsze 
wzmianki o wykorzystaniu promieniowania słonecznego do suszenia żywności 
pochodzą z okresu około 12 tys. lat p.n.e i dotyczą cywilizacji Bliskiego Wschodu. 
Warunki klimatyczne (nasłonecznienie, opady, uwarunkowania termiczne) mają 
istotne znaczenie w procesach suszarniczych, które jak wiadomo, są kosztowne  
do stosowania przy zastosowaniu przemysłowych sposobów wytwarzania ciepła 
wykorzystujących sieciową energię elektryczną [Mahanom i wsp. 1999, s. 48]. 
Celem rozdziału jest przedstawienie nowych, innowacyjnych konstrukcyjnie urzą-
dzeń, powstałych w ramach opracowywanej w Politechnice Rzeszowskiej techno-
logii produkcji biomasy [Niemiec, Trzepieciński 2018], której rozwój jest prezen-
towany na organizowanych cyklicznie konferencjach „Błękitny San”. 

2. Metody suszenia płodów rolnych 

Podstawowe metody suszenia ziół przedstawiono na ryc. 1. Najczęściej wy-
korzystuje się metodę tradycyjnego suszenia, tzn. suszenie na słońcu, odpowiednio 
z bezpośrednim i pośrednim wykorzystaniem energii słonecznej lub suszeniem 
w cieniu [Janjai i wsp. 2008, s. 92; Orphanides i wsp. 2016, s. 168; Sagoo  
i wsp. 2009, s. 40]. Na mniejszą skalę stosuje się również suszenie sublimacyjne, 
suszenie konwekcyjne gorącym powietrzem i suszenie wspomagane ultradźwię-
kami. Suszenie gorącym powietrzem i suszenie w cieniu są szeroko stosowane ze 
względu na niski koszt [Soysal 2004, s. 168]. Z punktu widzenia jakości produktu, 
należy podkreślić, że zioła zawierające lotne olejki eteryczne powinny być zawsze 
suszone w cieniu. Podczas suszenia na słońcu substancje czynne zawarte w tych 
ziołach albo odparowują, albo ulegają rozkładowi. 

Suszenie na słońcu jest jedną z najstarszych metod suszenia wykorzystują-
cych energię słoneczną. Proces ten jest powszechnie stosowany do suszenia pro-
duktów rolnych oraz roślin leczniczych na całym świecie [Janjai, Bala 2012,  
s. 42]. Suszarnie słoneczne można podzielić na bezpośrednie i pośrednie [Sharma 
i wsp. 2009, s, 1191; Shylaja, Peter 2004, s. 11]. Ze względu na obieg powietrza 
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Ryc. 1. Podstawowe metody suszenia ziół 

Źródło: opracowanie własne 

wyróżnia się suszarnie aktywne i pasywne, wykorzystujące bezpośrednio ciepło 
promieniowania słonecznego i ciepło zawarte w powietrzu, a także termiczne – 
głównie w suszeniu konwekcyjnym [Argyropoulos, Müller 2014, s. 118]. Zasada 
suszenia na otwartym słońcu, bezpośredniego suszenia słonecznego i pośredniego 
suszenia słonecznego została przedstawiona na ryc. 2. Część energii słonecznej 
jest pochłaniana przez powierzchnię plonu, a pozostała część energii słonecznej 
jest odbijana (ryc. 2a). Przekształcone pochłonięte promieniowanie powoduje 
wzrost temperatury plonu i jego częściowe odparowanie do otoczenia. Podmuchy 
wiatru nad powierzchnią plonu przyczyniają się do konwekcyjnych strat ciepła. 
Podczas suszenia bezpośredniego (ryc. 2b) część promieniowania słonecznego 
przechodzi przez przezroczystą pokrywę, a część ulega odbiciu do atmosfery. Po-
została część promieniowania słonecznego jest przenoszona do wnętrza suszarni. 
W wyniku adsorpcji promieniowania słonecznego wzrasta temperatura suszonej 
substancji. Obecność przezroczystej przesłony zapobiega ucieczce promieniowa-
nia. Jedną z wad bezpośredniego suszenia słonecznego jest kondensacja wilgoci 
wewnątrz suszarni z powodu zmniejszenia przepuszczalności przezroczystej po-
krywy [Sagoo i wsp. 2009, s. 40]. Podczas pośredniego suszenia słonecznego (ryc. 
2c) zioła są przechowywane w komorze suszącej. Powietrze jest ogrzewane w na-
grzewnicy i dostarczane do komory suszącej. Ciepło z parowania wilgoci jest za-
pewniane przez konwekcyjny transfer ciepła między ciepłym powietrzem a mo-
krym plonem. Strumieniowy przepływ w komorze jest zapewniany przez konwek-
cyjny transfer wilgotnego powietrza we wnętrzu suszarni [Sagoo i wsp. 2009,  
s. 40]. 
 
 



Witold Niemiec, Tomasz Trzepieciński 

154 

 

Ryc. 2. Zasada suszenia: (a) na otwartej nasłonecznionej przestrzeni, (b) bezpośredniego susze-
nia na słońcu, (c) pośredniego suszenia na słońcu: CP – straty ciepła w wyniku przewodzenia, 

CK – straty konwekcyjne, SP – straty ciepła na skutek parowania, PC – pochłanianie ciepła,  
R – promieniowanie, PS – promieniowanie słoneczne 

Źródło: opracowanie własne 

Aby uniknąć bezpośredniego narażenia ziół na promieniowanie słoneczne, 
ich suszenie przeprowadza się na stanowiskach zacienionych. Okres suszenia  
w cieniu jest dłuższy niż w przypadku suszenia „na słońcu” [Pirbalouti i wsp. 2013, 
s. 2442]. Energia słoneczna jest wykorzystywana do podgrzewania powietrza, 
które następnie przechodzi przez rośliny ziołowe w wyniku ukierunkowanego 
przepływu [Arslan, Özcan 2008, s. 1260]. Ograniczeniem suszenia słonecznego są 
warunki klimatyczne, niekorzystne warunki pogodowe prowadzą do podatności na 
ponowne zawilgocenie wysuszonego produktu. 

Suszenie gorącym powietrzem za pomocą pieców konwekcyjnych jest pod-
stawową przemysłową technologią do ochrony roślin aromatycznych i lecz- 
niczych [Antal i wsp. 2011, s. 1837; Müller 2007, s. 2]. Promieniowanie podczer-
wone oraz mikrofalowe poprawia konwencjonalne suszenie i skraca czas suszenia 
w porównaniu z metodami konwencjonalnymi. Ograniczającą wadą suszenia go-
rącym powietrzem jest obniżenie jakości ziół leczniczych. Wysoka temperatura 
może rozkładać bioaktywne składniki, a tym samym prowadzić do utraty olejków 
eterycznych i przeciwutleniaczy [Prusinowska, Śmigielski 2015, s. 56]. Z drugiej 
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strony gorące powietrze zmniejsza stężenie toksycznych składników w gotowych 
produktach. 

Metody suszenia mikrofalowo-próżniowego zmniejszają negatywne skutki 
nadmiernego niszczenia struktury ziół poprzez oddziaływanie wysokiej tempera-
tury. Suszenie mikrofalowe skraca zarówno czas suszenia oraz zmniejsza koszt 
poprzez szybkie odparowanie wody z tkanki roślinnej [Di Cesare i wsp. 2003,  
s. 3579]. Napromieniowanie mikrofalami można również stosować w połączeniu 
z innymi metodami suszenia, takimi jak: suszenie gorącym i ciepłym powietrzem 
oraz suszenie konwekcyjne. Suszenie mikrofalowo-konwekcyjne ziół doprowadza 
do degradacji chlorofilów i zmiany koloru podczas suszenia ziół z rodziny Apia-
ceae [Śledź, Witrowa-Reichert 2012, s. 868]. 

Suszenie wspomagane ultradźwiękami opracowano w celu przyspieszenia 
procesu wymiany masy i skrócenia czasu suszenia bez ryzyka przegrzania ziół. 
Energia akustyczna wytwarza oscylacyjny ruch powietrza, co umożliwia rozerwa-
nie wiązań cząsteczek wody. Suszenie ultradźwiękowe z niskimi częstotliwo-
ściami (20–100 kHz) i wysoką intensywnością (10–1000 W·cm–1) jest bardziej 
efektywne podczas przeprowadzania procesu w niskiej temperaturze, zmniejszając 
w ten sposób prawdopodobieństwo degradacji żywności. 

Liofilizacja (suszenie sublimacyjne) jest procesem wieloetapowym polegają-
cym na usuwaniu wody z zamrożonego materiału na drodze sublimacji lodu, tzn. 
bezpośredniego jego przejścia w stan pary, z pominięciem stanu ciekłego. Aby 
przyspieszyć proces liofilizacji, prowadzi się go pod znacznie obniżonym ciśnie-
niem. Ze względu na niską temperaturę wymaganą do suszenia zapobiega się 
większości reakcji mikrobiologicznych oraz utleniania. Główną wadą suszenia 
sublimacyjnego jest jego wysoki koszt, 4–8 razy wyższy niż w przypadku trady-
cyjnego suszenia gorącym powietrzem [Chan i wsp. 2009, s. 168]. 

3. Środki techniczne w suszarnictwie płodów rolnych  
    oraz roślin zielarskich 

 W Politechnice Rzeszowskiej trwają wieloletnie prace badawcze w kierunku 
opracowywania innowacyjnych technologii produkcji zielarskiej oraz technologii 
produkcji biomasy na cele energetyczne, dostosowanych do wielkości gospo-
darstw rolnych oraz spełniających aspekty ochrony środowiska [Niemiec i wsp. 
2015, s. 48; Niemiec i wsp. 2018, s. 229; Niemiec, Trzepieciński 2018, s. 158]. 
Rynek środków technicznych do produkcji rolniczej i przetwarzania plonów 
składa się z urządzeń profesjonalnych wytwórców. Ze względu na wysoką cenę 
oraz niedostosowanie wydajności tych urządzeń do małych i średnich areałów 
upraw, występuje konieczność uzupełniania braków w obszarze mechanizacji spe-
cjalistycznych prac w rolnictwie małoobszarowym. Wychodząc naprzeciw bra-
kom rynkowym, opracowano innowacyjne urządzenia wspomagające proces prze-
twórstwa wybranych płodów rolnych, które powstały na bazie wieloletnich obser-
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wacji i badań stanu mechanizacji prac w polskim rolnictwie [Niemiec, Trzepieciń-
ski 2018, s. 158]. Istotne rozwiązania potrzebne w rolnictwie w zakresie produkcji 
biomasy na cele energetyczne (zdrewniałe pędy roślin), a także konserwacji pasz 
i ziół (pasze objętościowe i rośliny zielarskie), zdaniem autorów, mogą pomóc  
w ciężkich a niezbędnych pracach rolnych w sytuacji rosnących cen pracy żywej 
oraz malejącej liczby rąk do pracy na wsi.  

Nowe konstrukcje zostały zgłoszone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospo-
litej Polskiej i znajdują się na różnych poziomach rozpoznania i uznania zastrzeżeń 
(tab. 1.).  

Tabela 1. Wykaz zgłoszonych opracowań wynalazków (P) i wzorów użytkowych (W)  
w trakcie postępowania w Politechnice Rzeszowskiej i Urzędzie Patentowym  

(twórcy: Niemiec W., Trzepieciński T.) 

Poz. Nr 
zgłoszenia 

Data  
zgłoszenia Wyszczególnienie 

1. W-126579 05.09.2017* Piec do ogrzewania powietrza 

2. W-126578 05.09.2017* 
Palnik do spalania biomasy, zwłaszcza w postaci zręb-

ków 

3. P-422748 05.09.2017* Suszarnia do objętościowych płodów rolnych 

4. P-428516 08.01.2019 Suszarnia do płodów rolnych zwłaszcza ziół 

5.    P-424893 14.03.2018 
Powietrzny kolektor słoneczny z ogniwami 

fotowoltaicznymi 

6. P-426793 28.08.2018 
Kolektor słoneczny o budowie modułowej oraz sposób 

sterowania tym kolektorem 

7. P-424894 14.03.2018 Suszarnia kontenerowa 

8. P-427368 10.10.2018 
Wóz asenizacyjny do podpowierzchniowego  

dawkowania nawozów płynnych 

9. P-428765 31.01.2019 
Urządzenie do korowania wiotkich pędów  

zdrewniałych roślin 

10. P-430635 17.09.2019 
Urządzenie do mechanicznego usuwania zanieczysz-

czeń ze zdrewniałych pędów roślin, zwłaszcza wikliny 

11. P-430634 17.07.2019 
Urządzenie do korowania zdrewniałych pędów  

roślin, zwłaszcza wikliny 

12. P-430629 17.07.2019 
Urządzenie do sortowania zdrewniałych pędów roślin 
oraz sposób sortowania zdrewniałych pędów roślin  

z wykorzystaniem tego urządzenia 

* przyznane prawo ochronne 
Źródło: opracowanie własne 

4. Mobilna suszarnia 

Wykorzystywanie naturalnych warunków otoczenia przy konserwacji me- 
todą suszenia płodów rolnych z zastosowaniem powietrza z otoczenia sprzyja pro-
stym sposobom pozyskiwania niewielkich ilości żywności i ziół takich jak  
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zbieractwo. Rolnictwo komercyjne cechuje się znacznymi ilościami obrabianego 
materiału takiego jak przykładowo pasze objętościowe czy ziarno, a zatem wyma-
gają specjalistycznych rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne susze-
nie w stabilnych, podwyższonych lub obniżonych temperaturach. Zielarstwo rów-
nież najczęściej wykorzystuje procesy suszarnicze w trakcie obróbki plonu w sto-
sunkowo niższych temperaturach suszenia, wymaganych w celu zachowania jak 
największej ilości składników, dla których produkuje się rośliny niezbędne w pro-
cesach leczniczych i żywieniu ludzi oraz zwierząt. 

Suszarnia kontenerowa, według zgłoszenia wynalazku P-424894, zawierająca 
komorę suszarniczą, połączoną z kolektorem słonecznym, wentylator oraz układ 
sterowania wentylatora, charakteryzuje się tym, że jej kolektor słoneczny zawiera 
przepływową komorę powietrzną połączoną rurociągiem z komorą suszarniczą, 
a wentylator jest umieszczony na drodze przepływu strumienia powietrza z ko-
mory powietrznej do komory suszarniczej, przy czym na dnie komory powietrznej 
są ogniwa fotowoltaiczne, zaś układ sterowania oraz wentylator są co najmniej 
częściowo zasilane energią elektryczną wytworzoną w tych ogniwach.  
 Korzystnym rozwiązaniem dla pozyskania i wykorzystania jak największej 
energii słonecznej jest zastosowanie akumulatora. Następne korzyści uzyskuje się, 
jeżeli suszarnia zawiera układ jezdny, a jej układ sterowania procesem suszenia 
jest wyposażony w zestaw czujników obejmujący co najmniej termometr i wilgot-
nościomierz. Dalsze korzyści uzyskuje się, jeśli połączenie rurociągu z komorą 
suszarniczą suszarni jest za pomocą króćców przyłączeniowych, przy czym jej 
króćce są rozmieszczone równomiernie w podłodze komory suszarniczej. Kolejne 
korzyści uzyskuje się, jeżeli wentylator suszarni jest zamontowany w dolnej części 
jej rurociągu. 
 Dzięki zastosowaniu suszarni według wynalazku autorów jest możliwe ogra-
niczenie kosztów suszenia objętościowych płodów rolnych, w tym zwłaszcza ziół. 
Urządzenie daje możliwość realizacji suszenia wyłącznie przy zastosowaniu ener-
gii słonecznej, co ma korzystny wpływ na środowisko. Ponadto suszarnia jest mo-
bilna i ma prostą budowę. Konstrukcja suszarni daje również możliwość jej pod-
łączenia, w razie zaistnienia takiej potrzeby, do specjalistycznego pieca do ogrze-
wania powietrza, wykorzystującego biomasę lub paliwo płynne. W przypadku su-
szenia ziół, suszarnia według wynalazku może nie tylko się przyczynić do obniże-
nia kosztów suszenia, ale także do podniesienia jakości wysuszonego materiału 
dzięki zapewnieniu optymalnych parametrów suszenia oraz dzięki układowi ste-
rowania parametrami pracy. Szczegóły konstrukcyjne suszarni kontenerowej 
przedstawiono na ryc. 3. 
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Ryc. 3. Konstrukcja suszarni w widoku z przodu (a), z boku (b) oraz w przekrojach A-A (c) oraz 
B-B (d) według zgłoszenia wynalazku P-424894: 1 – komora suszarnicza, 2 – kolektor słoneczny, 
3 – wentylator, 4 – układ jezdny, 5 – półki, 6 – ogniwo kolektora, 7 – rurociąg powietrza obiego-
wego, 8 – króćce łączące, 9 – wylot powietrza wilgotnego z suszarni, 10 – wsporniki,  
11 – drzwi, 12 – układ sterowania, 13 – czujniki, 14 – akumulator, 15 – komora powietrzna  
     kolektora słonecznego 

Źródło: opracowanie własne 

5. Suszarnia do płodów rolnych, zwłaszcza ziół 

Surowiec zielarski zawierający olejki eteryczne, które są mieszaniną lotnych 
substancji zapachowych i biologicznie czynnych, należy suszyć powoli, w tempe-
raturze 25–30oC. W czasie suszenia zachodzą procesy tworzenia się olejku ete-
rycznego, tym sposobem zawartość olejków eterycznych w suszu będzie większa 
niż w surowej roślinie. Przykładowo, olejek eteryczny, będący produktem wtór-
nego metabolizmu tymianku, jest podstawowym wyróżnikiem jakości suszenia 
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tego surowca. Otrzymanie optymalnej zawartości olejków eterycznych w suszu 
wymaga ścisłego reżimu w zakresie temperatury suszenia i prędkości przepływu 
powietrza suszącego. Zapewnienie tych warunków w przypadku większości su-
szarni stosowanych w małych gospodarstwach rolnych jest niezwykle trudne.  

Znane ze stanu techniki rozwiązania suszarni są często urządzeniami uniwer-
salnymi przeznaczonymi do suszenia płodów rolnych, które niekiedy są suszone 
jednocześnie podczas jednej sesji procesu, bez zachowania optymalnej tempera-
tury suszenia każdego ze składników. Źródła gorącego powietrza bazują przede 
wszystkim na promieniowaniu słonecznym lub dodatkowych nagrzewnicach elek-
trycznych. Ogrzewanie powietrza promieniami słonecznymi jest obarczone du-
żymi wahaniami wartości temperatury, związanymi z warunkami atmosferycz-
nymi w trakcie dnia. Temperatura powietrza nagrzanego w kolektorze przez pro-
mieniowanie słoneczne może dochodzić do 50–90oC, co znacznie przekracza op-
tymalną temperaturę suszenia roślin zielarskich zawierających olejki eteryczne. 
Sterowanie temperaturą powietrza suszarniczego, w istniejących rozwiązaniach 
suszarni, wymaga stosowania odpowiedniego oprzyrządowania oraz regulatorów. 
Ponadto, przemysłowe suszarnie do ziół wymagają odpowiedniej infrastruktury 
oraz są energochłonne.  

Suszarnia do płodów rolnych według zgłoszenia wynalazku P-428516 zawie-
rająca komorę suszarniczą, słoneczną nagrzewnicę powietrza, a także kanał wylo-
towy odprowadzający ogrzane powietrze z komory suszarniczej do otoczenia, we-
dług wynalazku charakteryzuje się tym, że w kanale odprowadzającym jest za-
montowany skraplacz, do którego na wlocie jest podłączony wymiennik ciepła. 
Skraplacz suszarni ma kanał spiralny o zewnętrznym użebrowaniu. Dalsze korzy-
ści są uzyskiwane, jeżeli pod skraplaczem suszarnia ma zamontowaną płytkę skra-
plającą z odpływem podłączonym, za pomocą rury odpływowej, do zbiornika. Na-
stępne korzyści uzyskuje się, jeżeli suszarnia ma sterownik podłączony do akumu-
latora zasilanego z ogniw fotowoltaicznych lub z mikroturbiny wiatrowej. Kolejne 
korzyści powstają, jeśli wymiennik ciepła suszarni jest powietrzny i ma kanał do-
lotowy z króćcem, na którym jest zamontowany wentylator, przy czym wymiennik 
ciepła jest połączony ze skraplaczem za pomocą rury dolotowej, a na wylocie skra-
placza jest zamontowana rura wylotowa prowadzącą do atmosfery, natomiast na 
rurze dolotowej jest zamontowany zawór, do którego jest podłączony przewód 
prowadzący do komory suszarniczej. 

W wariancie wykonania wymiennik ciepła suszarni jest wodny. Na wylocie 
skraplacza jest zamontowany kanał dolotowy, prowadzący do wymiennika ciepła, 
a na rurze dolotowej znajduje się pompa wymuszająca zamknięty obieg cieczy. 
Dalsze korzyści są uzyskiwane, jeżeli nagrzewnica suszarni jest ułożona pod ką-
tem ostrym względem podłoża i od góry ma przezroczystą płytę, a w jej wnętrzu 
na spodzie absorber płytowy, przy czym w jej komorze suszarniczej przy wlocie 
powietrza z nagrzewnicy jest zamontowany czujnik temperatury. Kolejne korzyści 
uzyskuje się, jeżeli wymiennik ciepła suszarni jest gruntowy, przy czym ma 
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umieszczoną pod powierzchnią gruntu komorę chłodniczą, wewnątrz której jest 
wężownica. 

Suszarnia umożliwia przechwytywanie ulatniających się wraz z wilgocią sub-
stancji eterycznych i innych związków wieloskładnikowych, które po skropleniu 
mogą zostać wyodrębnione, stosując różne metody: destylację, krystalizację, sub-
limację, ekstrakcję lub metody chromatograficzne. Wynalazek umożliwia wy-
chwycenie ulatniających się substancji chemicznych, zwłaszcza olejków eterycz-
nych, w warunkach zbyt wysokiej temperatury powietrza nagrzanego przez pro-
mieniowanie słoneczne.  

Suszarnia jest zbudowana z drewna i innych surowców pochodzenia natural-
nego, w komorze suszenia nie ma żadnych elementów pochodzenia sztucznego. 
Surowiec zielarski chroniony jest przed działaniem promieni słonecznych, dzięki 
czemu zioła nie tracą naturalnej barwy. Energia elektryczna do zasilania elemen-
tów pomocniczych suszarni jest wytwarzana przez kolektor słoneczny lub alterna-
tywnie w korzystnych warunkach energią pochodzącą z mikroturbiny wiatrowej. 
Uniezależnienie suszarni od klasycznej infrastruktury energetycznej sprawia, że 
może być zastosowana w trudno dostępnych gospodarstwach agroturystycznych 
oraz leśnictwie. Nagrzane powietrze zawierające wilgoć odparowaną z suszonych 
roślin oraz inne związki chemiczne, zwłaszcza olejki eteryczne, są skraplane  
w skraplaczu ze stali stopowej odpornej na korozję, zainstalowanym w kanale wy-
lotowym powietrza w górnej części suszarni. W skraplaczu znajdują się spiralne 
kanały zwiększające efektywność chłodzenia powierzchni skraplacza przez 
chłodne powietrze. Para wykrapla się tylko na elementach, których temperatura 
jest niższa od temperatury punktu rosy powietrza wylotowego. Wymaga to zapew-
nienia odpowiednio niskiej temperatury powierzchni skraplacza z wykresem Mo-
liera. Możliwe jest to przez wykorzystanie wymiennika ciepła na odpowiedniej 
głębokości pod powierzchnią gruntu lub w przepływającym strumieniu wody pły-
nącym stale lub okresowo.  

Należy pamiętać, że temperatura gruntu na danej głębokości i w danym  
czasie jest bardziej stabilna i niższa niż temperatura w cieku wodnym, który  
podlega nagrzewaniu promieniowaniem słonecznym. Stąd źródło gruntowe jest 
sposobem preferowanym do zapewnienia właściwej pracy suszarni. Wykorzysta-
nie chłodnego powietrza do zapewnienia odpowiednio niskiej temperatury skra-
placza jest jednym ze sposobów na poprawę efektywności procesu suszenia, pod 
kątem zachowania olejków eterycznych. Alternatywnie, chłodne powietrze pocho-
dzące z gruntowego wymiennika ciepła może być wykorzystywane do stabilizacji 
temperatury powietrza w suszarni. 

Suszarnia jest przeznaczona do suszenia roślin zielarskich w gospodarstwach 
o małym areale uprawowym z przedziału 0,5–2,5 ha, które przeważają  
w strukturze upraw zielarskich w Polsce, zwłaszcza w miejscach o utrudnionej 
dostępności infrastruktury energetycznej i komunikacyjnej. Suszarnia do płodów 
rolnych, przede wszystkim ziół, została przedstawiona na ryc. 4. i 5.  
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Ryc. 4. Suszarnia do płodów rolnych, zwłaszcza ziół, z wodnym wymiennikiem ciepła,  
według zgłoszenia wynalazku P-428516: 1 – komora suszarnicza, 2 – półki, 3 – nagrzewnica,  
4 – płyta, 5 – absorber, 6 – kanał wylotowy, 7 – drzwi, 8 – skraplacz, 9 – płytka, 10 – rura  
odpływowa, 11 – zbiornik, 12 – rura dolotowa, 13 – wymiennik ciepła, 14 – rura wylotowa,  
15 – komora chłodnicza, 16 – wężownica, 17 – kanał dolotowy, 17' – króciec, 18 – wentylator,  
19 – ogniwa fotowoltaiczne, 20 – mikroturbina, 21 – akumulator, 22 – sterownik, 23 – zawór,  
    24 – przewód 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ryc. 5. Skraplacz suszarni do płodów rolnych, według zgłoszenia wynalazku P-428516:  
26 – kanał spiralny, 27 – użebrowanie, 28 – wlot, 29 – wylot 

Źródło: opracowanie własne 
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6. Podsumowanie 

Energochłonność procesów suszenia jest decydującym składnikiem kosztów, 
a więc przy założeniu wykorzystania naturalnych i dostępnych na miejscu źródeł 
energii (słońce, wiatr, biomasa, woda), pozostaje optymalizacja warunków pracy 
i poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych możliwych do zrealizowania przy ni-
skich nakładach inwestycyjnych. W nowo projektowanych przedsięwzięciach 
związanych z suszarnictwem płodów rolnych należy zwrócić uwagę na czynniki, 
co do których brak wyboru parametrów energetycznych, np. natężenie promienio-
wania słonecznego, które jak wiadomo, jest uzależnione od stanu atmosfery i pory 
roku. Wybór miejsca lokalizacji inwestycji, w której przewiduje się wykorzystanie 
energii słonecznej, powinien uwzględniać „dostępność” promieniowania słonecz-
nego (orientacja w odniesieniu do stron świata, poszukiwanie poprawnego wyko-
nania dachu, zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami lokalizacji inwestycji, dojazd 
do obiektu, miejsce do składowania maszyn i surowca oraz produktu, zagospoda-
rowanie odpadów produkcyjnych i socjalnych). Przedstawione w rozdziale roz-
wiązania konstrukcyjne suszarni stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rynku 
rolnego na innowacyjne urządzenia dostosowane do skali produkcji gospodarstw 
Pogórza Dynowskiego. 
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WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE MIODU  
SPADZIOWEGO – TEREN MEZOREGIONU  

POGÓRZA DYNOWSKIEGO 

Streszczenie 

 Miód na podstawie tradycyjnego przekazu wielu pokoleń od dawna jest uznawany za  

element zdrowej diety. Powszechnie wiadomo, że wykazuje działanie bakteriobójcze i bak-

teriostatyczne. Według badań miody spadziowe zawierają czterokrotnie więcej skład-

ników mineralnych niż ich nektarowe odpowiedniki. Substancjami bioaktywnymi 

wpływającymi na takie działanie są głównie związki, takie jak oksydaza glukozy,  

apidycyna, lizozym i inhibina. Obecnie 99% produkcji miodu jest sprzedawane w kraju, 

a produkty pszczelarskie z terenów Pogórza Dynowskiego osiągają najwyższe ceny hur-

towe w Polsce. Jedną z największych i najlepiej zarządzanych pasiek na terenie wojewódz-

twa podkarpackiego jest gospodarstwo pasieczne „Królewskie Miody”, w miejscowości 

Chorzów w powiecie jarosławskim. 
 

 Słowa kluczowe: miód, spadź, Pogórze Dynowskie 
 

NUTRITIONAL VALUE OF HONEYDEW  
HONEY – THE AREA OF THE DYNOWSKI  

FOOTHILLS MESOREGION 

Summary 

 Honey has long been recognized as part of a healthy diet. It is well known for bacteri-

cidal and bacteriostatic effect. According to research, honeydew honey contains four times 

more mineral components than their nectar counterparts. The most important bioactive 

substances are mainly compounds such as glucose oxidase, apidycin, lysozyme and inhibin. 

Nowadays 99% of production of Polish honeydew honey is sold in the country. Products 

from the Dynowskie Foothills area reach the highest wholesale prices in Poland. One of the 

largest and best managed apiaries in the Subcarpathian  region is the Pasieczne Królewskie 

Miody farm, run by the Blajer from Chorzów, Jarosław district. 
 

 Keywords: honey, honeydew, Dynowskie Foothills 
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1. Wprowadzenie 

Miód według dyrektywy Unii Europejskiej jest naturalnie słodką substancją, 
produkowaną przez pszczoły z nektaru roślin lub wydalin owadów wysysających 
ich żywe części [Dyrektywa Rady 2001/110/WE, https://www.food-law.pl/news/ 
761_zmiana-dyrektywy-odnoszacej-sie-do-miodu.html, dostęp: 05.02.2019]. 

Według nauki zajmującej się żywieniem miód jest definiowany jako wodny 
roztwór cukrów prostych, w którym główną masę stanowi fruktoza i glukoza. 
Woda pochodzi natomiast z pozyskanego przez pszczoły nektaru lub spadzi  
[Ślósarz i wsp. 2010, s. 89–98]. 

Miód, na podstawie tradycyjnego przekazu wielu pokoleń, od dawna jest  
uznawany za składnik zdrowej diety. Powszechnie wiadomo, że miody wykazują 
działanie bakteriobójcze i bakteriostatyczne. Produkt ten jest zatem jedną z najpo-
pularniejszych substancji, po które sięga się podczas pierwszych objawów prze-
ziębień czy infekcji [Jagiełło, Kołeczek 2018, s. 64–69]. 

Okazuje się jednak, że właściwości miodów są zależne od surowców, z jakich 
są otrzymywane [Basista-Sołtys, 2003, s. 26-28]. Współcześnie dzięki dynamicz-
nemu rozwojowi metodyki badań naukowych istnieje coraz więcej dowodów, 
które potwierdzają bądź zaprzeczają rzeczywistym właściwościom odżywczym, 
jakie przypisane są poszczególnym odmianom miodów [Dżugan 2018, s. 127– 
–139]. Mając na uwadze profilaktykę sezonowych chorób bakteryjnych, należy 
wybierać odpowiedni rodzaj miodu. Dokonując wyboru, powinno się kierować  
zawartością substancji bioaktywnych, wykazujących działanie modelujące układ 
immunologiczny [Bąkowska, Janda 2018, s. 147–151].  

2. Klasyfikacja miodów ze względu na sposób  
    ich pozyskiwania 

Według podstawowej klasyfikacji, w zależności od pochodzenia można  
wyróżnić miody nektarowe, spadziowe oraz nektarowo-spadziowe. Najpopular-
niejsze ze wspomnianych są miody nektarowe. Powstają one z wydzieliny nektar-
ników kwiatowych lub pozakwiatowych danej rośliny. Miody spadziowe są  
wytwarzane natomiast z soków pędów bądź liści drzew iglastych lub liściastych. 
Wymienione rodzaje miodów różnią się od siebie cechami fizykochemicznymi  
i organoleptycznymi [Majewska, Kowalska 2011, s. 369–376]. 

3. Sposób wytwarzania miodu spadziowego 

Spadź jest słodką substancją wydzielaną przez różne gatunki pluskwiaków 
równoskrzydłych (między innymi mszyc, czerwcówek, miodunek). Ich głównym 
pokarmem jest sok z pędów, igieł bądź liści drzew i krzewów. Przeważającą część 
soku roślin stanowią cukry proste. Ponadto w jego składzie znajdują się amino-
kwasy, które są niezbędne do syntezy białka potrzebnego do dalszego rozwoju  
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i wzrostu owadów. Okazuje się, że muszą one pobierać spore ilości omawianego 
roztworu, aby pokryć swoje zapotrzebowanie na białko. Cały proces odbywa się 
za pomocą przedniej części układu pokarmowego. Owady te odseparowują po-
trzebne składniki odżywcze z soku żywiciela, a następnie wydalają ich nadmiar  
i zbędne substancje. Powstałą w ten sposób spadź można spotkać na powierzchni 
leśnych liści. Wydzielina ta przybiera wtedy postać lepkiego płynu [Hołderna- 
-Kędzia 2001a, s. 6–8; Hołderna-Kędzia 2001b, s. 9]. 

W zależności od tego, z jakich drzew pochodzi wydzielina, wyróżnia się 
spadź iglastą i spadź liściastą. Miód spadziowy jest o wiele trudniej pozyskać niż 
miody wytwarzane z nektarów roślin. Wynika to z oddziaływania wielu czynni-
ków środowiskowych na owady wydzielające spadź. Rozwój pluskwiaków rów-
noskrzydłych w głównej mierze zależy od warunków klimatycznych, jakie panują 
w danym okresie. Ponadto wpływ na ilość sezonowo pozyskanej spadzi ma obec-
ność szkodników, które atakują drzewa bądź krzewy na danym terenie.  

4. Właściwości zdrowotne miodu spadziowego 

4.1. Miód spadziowy iglasty 

Na temat bioaktywności i właściwości prozdrowotnych miodów wytworzo-
nych ze spadzi opublikowano wiele badań. Według nich miody spadziowe zawie-
rają czterokrotnie więcej składników mineralnych niż ich nektarowe odpowied-
niki. Słyną głównie z właściwości bakteriobójczych i bakteriostatycznych [Cze-
końska 2003, s. 4–6]. Związkami bioaktywnymi wpływającymi na antybiotyczne 
działanie są m.in. oksydaza glukozy, apidycyna, lizozym i inhibina. Warto przyto-
czyć badanie Kędzi [2014, s. 67–70], w którym została porównana aktywność an-
tybiotyczna (inhibinowa) krajowych miodów odmianowych. Z publikacji wynika, 
że najwyższe wartości uzyskały miody spadziowo-świerkowe i spadziowo-jo-
dłowe (tab. 1.). 

Tabela 1. Aktywność inhibinowa krajowych miodów odmianowych 

Miody odmianowe Wartość inhibinowa 

spadziowo-jodłowy 
spadziowo-świerkowy 
nektarowo-spadziowy 

lipowy 
wrzosowy 
rzepakowy 

koniczynowy 
akacjowy 

mniszkowy 

5,0 
5,0 
4,0 
3,0 
1,5 
1,5 
0,5 
0 
0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Kędzia, Aktywność antybiotyczna krajowych  
miodów odmianowych, Postępy Fitoterapii 2014 (2), s. 67–70 
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Miody potocznie zwane ciemnymi (spadziowe) i miód gryczany (nektarowy) 
wykazują zdecydowanie większą aktywność przeciwutleniającą w porównaniu  
z miodami jasnymi (nektarowymi innych odmian). Kwasy fenolowe miodu prze-
nikają do komórek układu immunologicznego (limfocytów), chroniąc tym samym 
DNA przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Potwierdza to przytoczona wcześniej 
informacja. Aktywność antyoksydacyjną można zdefiniować jako działanie pole-
gające na zapobieganiu utraty równowagi pomiędzy działaniem reaktywnych form 
tlenu a biologiczną zdolnością do szybkiej naprawy wyrządzonych przez nie 
szkód. W wyniku tego zmniejsza się ryzyko m.in. nowotworzenia, chorób ser-
cowo-naczyniowych czy zmian neurodegeneracyjnych. Przy użyciu metody ze 
specjalnym odczynnikiem stwierdzono, że miód spadziowy uzyskał jeden z naj-
wyższych wskaźników aktywności przeciwutleniającej. Lepiej od roztworów spa-
dziowych wypadł tylko miód gryczany. Jego zdolność antyoksydacyjna była na 
poziomie 57,6 mg/ml. Dla porównania miód spadziowy uzyskał wskaźnik  
37,5 mg/ml, a miód manuka (znany jako nowozelandzki) 35,8 mg/ml [Kędzia 
2014, s. 67–70]. Zadowalający jest fakt, że polskie miody zarówno ciemne, jak  
i jasne w porównaniu z miodami z innych krajów odznaczały się stosunkowo  
wysoką zawartością polifenoli (19–112 mg/100 g). 

Co ciekawe, według przeglądu 19 randomizowanych badań przeprowadzo-
nych wśród 2554 pacjentów, miód spadziowy znacznie skraca czas leczenia łagod-
nych i umiarkowanych oparzeń pierwszego i drugiego stopnia w porównaniu  
z tradycyjnymi opatrunkami. Eksperci podkreślają jednak, że istnieje potrzeba 
przeprowadzania większej liczby badań z tego zakresu [Wielemska-Kucharzew-
ska, Rojczyk, Kucharzewski 2016, s. 183–185]. 

Spadzi iglastej dostarczają głównie drzewa takie jak: jodły, świerki, modrze-
wie, rzadziej cisy i sosny. Miód jest pozyskiwany w sezonie wiosennym zarówno 
z drzew uprawnych, jak i z dzikich gatunków, stanowiących ważny pożytek roz-
wojowy dla rodzin pszczelich. Miód ze spadzi iglastej dzięki wysokiej zawartości 
olejków eterycznych, substancji żywicznych oraz biopierwiastków ma działanie 
przeciwbakteryjnie i rozkurczające. Ponadto stosowanie miodu ze spadzi iglastej 
może być pomocne w łagodzeniu dolegliwości związanych z guzkami krwawni-
czymi odbytu [Kędzierska-Matysek 2013, s. 34]. 

4.2. Miód spadziowy liściasty 

Miód pochodzący ze spadzi roślin li ściastych jest otrzymywany z tak zwanej 
rosy miodowej liści. Klasycznym przykładem jest lipa, będąca rośliną nektaro-
dajną, która jednocześnie bywa także źródłem spadzi. W takim przypadku po-
prawne nazewnictwo powstałego produktu to miód spadziowo-lipowy. Miody 
otrzymywane ze spadzi liści wykazują podobne właściwości prozdrowotne jak te, 
wytworzone ze spadzi iglastej. 
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5. Zastosowanie miodu spadziowego 

Miód spadziowy ze względu na to, że posiada wysoki wskaźnik inhibinowy 
(antybiotyczny), może być stosowany w celach profilaktycznych przeciwko sezo-
nowym przeziębieniom i infekcjom. Ponadto badania dowodzą [Broźnic, Ratkaj 
2018, s. 533–545], że dzięki dużej zawartości antyoksydantów może on wykazy-
wać działanie zapobiegające lub zmniejszające skutki stresu oksydacyjnego. Na-
leży zatem przypuszczać, że może on mieć znaczenie w prewencji onkologicznej. 

6. Przeciwskazania w stosowaniu miodu 

Pomimo że produkty powstałe ze spadzi charakteryzują się cennymi walorami 
odżywczymi, należy zachowywać umiar w ich spożyciu. Ze względu na wysoką 
zawartość cukrów prostych są one bowiem wysokokaloryczne. Porcja stugramo-
wego pożytku od pszczół zawiera średnio 340 kcal. Zestawiając dwie najpopular-
niejsze substancje słodzące, łyżka stołowa cukru buraczanego dostarcza 46 kcal,  
a łyżka stołowa miodu to aż 64 kcal [Kunachowicz, Nadolna 2017, s. 141]. Kon-
trowersje budzi jednak fakt słodzenia gorących napojów miodem. Warto podkre-
ślić, że miód traci większość swoich walorów, jeśli zostanie poddany działaniu 
wysokiej temperatury przekraczającej ok. 65°C. Zaleca się, aby miód przyjmować 
w stanie rozpuszczonym, najlepiej pozostawiając go na noc w wodzie w celu uak-
tywnienia substancji bioaktywnych. 

Nie zaleca się podawania miodu niemowlętom do 1. roku życia ze względu 
na możliwość występowania w miodzie przetrwalników bakterii Clostridium bo-
tulinum (pałeczka jadu kiełbasianego), co może wywołać objawy zatrucia (tzw. 
botulinizm dziecięcy). Miód powinien być również ostrożnie wprowadzany do 
diety alergików [Wojtacka, Gomółka-Pawlicka 2014, s. 719–724]. 

7. Rys historyczny miodu otrzymywanego ze spadzi jodłowej  
    na terenie mezoregionu Pogórza Dynowskiego 

Do 1938 roku pozyskiwanie miodu spadziowego wiązało się z silnymi ogra-
niczeniami w rozwoju rodzin pszczelich, licznymi ich upadkami w okresie zimo-
wym oraz kłopotami z wiosennym rozwojem. Zjawisko to wynikało w głównej 
mierze z braku umiejętności odpowiedniego prowadzenia pszczół. 

Podczas wojny okupanci niemieccy zażądali od lokalnych pszczelarzy obo-
wiązkowych dostaw miodu spadziowego. Zaczął być on zatem wysyłany na front 
dla lotników, jako niezwykle cenny produkt. Przymusowe zwiększenie produkcji 
spowodowało odradzanie się lokalnych pasiek. 

Po zakończeniu II wojny światowej nastąpił intensywny rozwój pszczelar-
stwa. Z upływem czasu, pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia pozy-
skiwanie miodu spadziowego stawało się coraz bardziej korzystne. Na mocy roz-
porządzenia Komisji (UE) nr 710/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. podkarpacki miód 
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spadziowy został wpisany do rejestru chronionych nazw pochodzenia (ChNP)  
i chronionych oznaczeń geograficznych. Obecnie 99% produkcji jest sprzedawana 
w kraju, a produkty pszczelarskie z terenów Pogórza Dynowskiego osiągają naj-
wyższe ceny hurtowe w Polsce. Jedną z największych i najlepiej zarządzanych 
pasiek na terenie województwa podkarpackiego jest pasieka „Królewskie Miody” 
w miejscowości Chorzów w powiecie jarosławskim, prowadzona przez Państwa 
Martę i Piotra Blajerów. Pasieka powstała w 1986 r. Obecnie w jej posiadaniu 
znajduje się 800 rodzin i 300 odkładów pszczelich. 

Podkarpacki miód spadziowy może być zbierany na obszarze 17 nadleśnictw 
(Rymanów, Komańcza, Lesko, Baligród, Cisna, Wetlina, Stuposiany, Luto- 
wiska, Brzegi Dolne, Strzyżów, Bircza, Dukla, Brzozów, Dynów, Kańczuga,  
Radymno, Krasiczyn) oraz Bieszczadzkiego i Magurskiego Parku Narodo- 
wego [http://www.wzp.rzeszow.pl/podkarpackie-miody/miod-spadziowy/, do-
stęp: 04.04.2018].  

8. Podsumowanie 

Miód od najdawniejszych lat należał do jednych z najbardziej cenionych sub-
stancji odżywczych. Był uznawany za środek leczniczy już w starożytnej medycy-
nie egipskiej, hinduskiej, greckiej i arabskiej. Aktualnie istnieje wiele badań nau-
kowych, które potwierdzają jego plejotropowe działanie. Według przeglądu 
współczesnej literatury miód wykazuje m.in. właściwości antybakteryjnie i bakte-
riostatyczne, przyspiesza gojenie ran oraz ma znaczenie w profilaktyce nowotwo-
rowej.  

Ze względu na różnorodność roślin oraz sposób pozyskiwania miodu, rynek 
pełen jest jego odmian. Poszczególne rodzaje cechują się innymi walorami orga-
noleptycznymi oraz wartościami odżywczymi. Miody spadziowe zawierają więcej 
składników mineralnych od nektarowych, jednak o wiele trudniej je pozyskać. 
Wynika to z oddziaływania wielu czynników środowiskowych na owady wydzie-
lające spadź. W głównej mierze zależy od warunków klimatycznych, czy obecno-
ści szkodników, które atakują drzewa bądź krzewy. 

Struktura lasów jodłowych, uprzemysłowione tereny oraz dogodne warunki 
klimatyczne Pogórza Dynowskiego sprawiły, że miód spadziowy stał się flago-
wym produktem na terenie województwa podkarpackiego. 
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WPŁYW MEDIÓW NA ZACHOWANIA  
PROZDROWOTNE 

Streszczenie 

 Współcześnie media stały się źródłem wielu informacji i orędownikiem prozdrowot-

nego stylu życia oraz ważnym sprzymierzeńcem w walce o poprawę kondycji zdrowotnej 

społeczeństwa. Mają one także ogromny wpływ na kształtowanie osobowości odbiorców 

oraz ich percepcję otaczającego świata. Celem rozdziału jest identyfikacja i ocena zachowań 

prozdrowotnych, jako wynik oddziaływania mediów w zakresie promowania postaw  

w społeczeństwie. Przedmiotem badań była analiza wpływu różnych rodzajów mediów 

podejmujących tę problematykę na praktyczne działania respondentów w zakresie ich dba-

łości o właściwą kondycję zdrowotną. Dla realizacji założonego celu posłużono się metodą 

sondażu diagnostycznego, za pomocą techniki ankietowej wśród losowo wybranych miesz-

kańców z terenu powiatu rzeszowskiego, a do oceny badanych związków wykorzystano 

nieparametryczny test istotności χ2 (chi-kwadrat). Najsłabiej pod względem zachowań róż-

nicowała badane osoby płeć, a odmienności wystąpiły tutaj tylko ze względu na dwa ro-

dzaje postaw. Różnice istotne, gdy za podstawę podziału respondentów przyjęto pozostałe 

determinanty, pojawiły się prawie we wszystkich opiniach respondentów. Znaczenie funk-

cji edukacyjnej mediów w kreowaniu zachowań prozdrowotnych silniej podkreślały osoby 

młodsze, kobiety, absolwenci szkół wyższych oraz mieszkańcy mniejszych miast. Racjona-

lizacja diety występowała najsilniej u kobiet oraz osób młodszych, zwiększenie aktywności 

fizycznej wśród osób starszych oraz z wykształceniem zawodowym, natomiast wzmożona 

uwaga na opisy produktów spożywczych miała miejsce wśród mieszkańców większych 

ośrodków miejskich oraz absolwentów szkół wyższych. 
 

 Słowa kluczowe: media, zachowania zdrowotne, zdrowy styl życia, wpływ mediów, 

badania ankietowe 

 
THE INFLUENCE OF THE MEDIA  

ON HEALTH-PROMOTING BEHAVIORS 

Summary 

 Today, the media have become a source of much information and an advocate of  

a healthy lifestyle and an important ally in the fight to improve the health condition of so-

ciety. They also have a huge impact on the personality of the recipients and their  
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perception of the surrounding world. The aim of the chapter is to identify and evaluate 

health-promoting behaviors as a result of media impact in terms of promoting attitudes in 

society. The subject of the study was the analysis of the impact of various types of media 

addressing the above issues on the practical activities of respondents in terms of their care 

for the proper health condition. For the implementation of the assumed goal, the diagnostic 

survey method was used, using a survey technique among randomly selected residents 

from the district of Rzeszów, and the non-parametric significance test χ2 (chi-square) was 

used to assess the compounds tested. The sexes differentiated the respondents the least in 

terms of behavior, and differences occurred only because of two types of attitudes. Signifi-

cant differences, when other determinants were adopted as the basis for the division of the 

respondents, appeared in almost all opinions of the respondents. The importance of the 

educational function of the media in creating pro-health behaviors was more strongly em-

phasized by younger people, women, university graduates and residents of smaller cities. 

Diet rationalization was most pronounced in women and younger people, increased phys-

ical activity among the elderly and with vocational education, while increased attention to 

food descriptions took place among residents of larger urban centers and university grad-

uates. 
 

 Keywords: media, health behaviors, healthy lifestyle, media impact, surveys 

 

1. Wprowadzenie 

Mass media, jako dobry i bardzo szybki środek komunikacji między ludźmi, 
wpływają w znaczący sposób na postawy, działania oraz szeroko rozumianą wie-
dzę prozdrowotną. W roli kreatora zachowań sprzyjających zdrowiu, media speł-
niają głównie dwie funkcje: edukacyjną i motywacyjną. Pierwsza dostarcza nie-
zbędnych informacji z zakresu medycyny, prezentując i przetwarzając profesjo-
nalną wiedzę tak, aby stała się zrozumiała dla szerokiego grona odbiorców. Funk-
cja motywacyjna w głównej mierze sprowadza się do wywoływania zmian w po-
stawach [Rudawska 2005, s. 239]. Znaczenie mediów, jako nowoczesnego narzę-
dzia mającego na celu zachowanie i poprawę zdrowia człowieka, znalazło od-
zwierciedlenie w Ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji [Dz.U. 
1993 Nr 7, poz. 34] oraz w Narodowym Programie Zdrowia z 16 września 2016 r. 
[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2016000 
1492/O/D20161492.pdf, dostęp: 10.11.2019]. 

Na kształtowanie zachowań zdrowotnych ma wpływ wiele czynników świata 
zewnętrznego i wzorce osobowe środowiska rodzinnego, rówieśniczego, szkol-
nego, jak również informacje przekazywane przez mass media [Woynarowska  
i Bogucka 2000, s. 68]. Media są szczególnie ważnym sprzymierzeńcem w aspek-
cie zdrowia publicznego. Służą jako źródło prawidłowych informacji, a także gło-
szą i rozpowszechniają właściwe zachowania zdrowotne [https://www.unitefor-
sight.org/health-communication-course/module5#_ftn1, dostęp: 15.11.2019]. 
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Pojmowanie zdrowia i stylu życia człowieka zależy od wielu czynników, 
m.in. od: wieku, poziomu wykształcenia, statusu ekonomiczno-społecznego czy 
doświadczeń życiowych zdobytych w określonych warunkach kulturowych.  

Krytycznym momentem w kształtowaniu zachowań zdrowotnych jest okres 
dojrzewania, w którym utrwalają się nabyte wcześniej zachowania prozdrowotne, 
jednak w tym czasie pojawia się także wiele zachowań ryzykownych. Niektóre  
z nich po fazie eksperymentów zanikają, lecz u dużej części osób utrwalają się na 
lata. To z kolei decyduje o tym, czy młody człowiek wnosi w swoje dalsze życie 
czynniki wspierające, czy też ryzyka dla swojego zdrowia. Zgodnie z tą tezą edu-
kacja zdrowotna, której istotnym zadaniem jest kształtowanie zachowań prozdro-
wotnych i eliminowanie działań mających negatywny wpływ na zdrowie, powinna 
być prowadzona już od najmłodszych lat [Andruszkiewicz i Banaszkiewicz 2008, 
s. 129]. 

Zdrowie jest wieloaspektową i złożoną wartością. Pojęcie to można interpre-
tować w różny sposób [Woynarowska 2008, s. 17–21]. Pojmowanie zdrowia  
charakteryzuje zmienność, która jest wynikiem różnic: indywidualnych, społecz-
nych, sytuacyjnych, kulturowych, historycznych czy naukowych [Cianciara 2010, 
s. 17–18]. 

Celem niniejszego rozdziału jest identyfikacja i ocena zachowań, jako wynik 
oddziaływania mediów w zakresie promowania zachowań prozdrowotnych. 
Przedmiotem badań była analiza wpływu różnych rodzajów mediów podejmują-
cych tę problematykę na praktyczne działania respondentów w zakresie ich dbało-
ści o właściwą kondycję zdrowotną. 

2. Zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne  
    jako czynniki warunkujące stan zdrowia 

Styl życia jest najistotniejszym czynnikiem, który w około 60% determinuje 
zdrowie ludzkie. Odgrywa ważną rolę w profilaktyce chorób układu krążenia, no-
wotworach, AIDS oraz nadużywaniu substancji psychoaktywnych i alkoholu 
[Flora, Maibach i wsp. 1989, s. 181]. Tak jednak w teorii, jak i w praktyce, istnieje 
niemal całkowity brak jednoznacznej definicji tego, co składa się na styl życia. Nie 
ma wypracowanej jednej definicji i koncepcji tego pojęcia. Światowa Organizacja 
Zdrowia określa styl życia jako zachowania oparte na wzajemnym związku mię-
dzy wzorami zachowań determinowanymi przez czynniki społeczno-kulturowe  
i cechy indywidualne [http://www.who.int/en/, dostęp: 06.11.2019]. 

Według różnych autorów styl życia wyraża specyficzny dla danej jednostki 
lub zbiorowości zespół codziennych zachowań, sposób postępowania oraz aktyw-
ność. Są to codzienne, powtarzające się zachowania, układające się w pewne 
wzory charakterystyczne dla danych osób i ich grup, nieprzypadkowe i niewyjąt-
kowe. To pewna „strategia” życiowa, mniej lub bardziej uświadamiana, przejawia-
jąca się w codziennej aktywności ludzi [Mrozowicz i Guty 2013, s. 133]. 
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Promocja zdrowia i wybór właściwego stylu życia stają się ważnymi czynni-
kami podejmowania decyzji ukierunkowanych na stan zdrowia oraz jego ochronę, 
natomiast edukacja zdrowotna sprzyja dokonywaniu korzystnych dla zdrowia za-
chowań [Kulik, Latalski 2002, s. 18]. Skuteczność edukacji zdrowotnej, promocji 
zdrowia i programów profilaktycznych zależy w głównej mierze od stopnia po-
znania oraz zrozumienia zachowań zdrowotnych oraz czynników je warunkują-
cych [Wojtczak 2009, s. 72]. Edukacja zdrowotna prowadzi także do uzyskania 
lepszych wyników w opiece zdrowotnej, dlatego też została zaliczona do istotnych 
elementów poprawy jakości świadczeń medycznych oraz do wzrostu satysfakcji 
pacjentów z opieki medycznej [Czupryna i wsp. 2000, s. 249]. 

Szczególną rolę w edukacji i promocji zdrowia odgrywają mass media, które 
w obecnym czasie mają ogromną siłę przekazu oraz wpływu na postępowanie 
człowieka. Istotne znaczenie w tych działaniach może mieć również sektor opieki 
zdrowotnej, który powinien kłaść większy nacisk na promocję zdrowia, a nie tylko 
na samo leczenie [Czupryna i wsp. 2000, s. 230–232]. 

Osiągnięcie zamierzonych celów w promocji zdrowia jest uzależnione m.in. 
od metod i technik jej realizacji, skierowanych głównie na zwiększenie potencjału 
zdrowia człowieka, poprzez propagowanie zachowań zdrowotnych, w tym stylu 
życia czy kształtowania środowiska fizycznego i społecznego. Niezmiernie ważne 
w promocji zdrowia jest uświadomienie ludziom, że to oni sami często podejmują 
decyzje i wybory dotyczące oddziaływania na stan zdrowia tak swój, jak i innych 
osób.  

3. Metody badań i materiał empiryczny 

Dla realizacji założonego celu badań posłużono się metodą sondażu diagno-
stycznego za pomocą techniki ankietowej. Narzędziem badawczym był autorski 
kwestionariusz ankiety, zawierający 25 zamkniętych pytań dotyczących pozyski-
wania informacji o zdrowiu poprzez media, skuteczności oddziaływania tych in-
formacji oraz stopnia wykorzystania ich przez respondentów.  

Ogólną charakterystykę ankietowanych osób ze względu na opisujące ich ce-
chy zebrano w tab. 1. Podstawę analizy stanowiły wyniki 114 losowych badań 
ankietowych, przeprowadzonych w 2018 r. na terenie powiatu rzeszowskiego. 

Poddane ankietyzacji osoby podzielono na dwie grupy ze względu na wiek 
(ok. 56% poniżej 40 lat), płeć (ok. 60% kobiet) oraz trzy grupy z uwagi na wielkość 
zamieszkiwanej miejscowości (28% pochodzących ze wsi, 38,6% z miast liczą-
cych poniżej 50 tys., a pozostałe z większych miast) i poziom wykształcenia (32% 
ukończyły szkołę zawodową, 37% szkołę średnią, a pozostałe szkołę wyższą). 

Odpowiedzi przedstawiane w badaniach były mierzone na dwustopniowej 
skali porządkowej, wyrażającej niski lub wysoki stopień akceptacji prezentowa-
nych alternatyw odpowiedzi na poszczególne pytania. 
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Tabela 1. Respondenci z uwagi na wybrane zmienne 

Kryterium podziału respondentów Liczba % 

Wiek 
18–40 64 56,14 
>40 50 43,86 

Płeć 
kobiety 68 59,64 

mężczyźni 46 40,36 

Miejsce zamieszkania 
wieś 32 28,08 

miasto do 50 tys. mieszkańców 44 38,59 
miasto pow. 50 tys. mieszkańców 38 33,33 

Wykształcenie 
zawodowe 37 32,46 
średnie 42 36,84 
wyższe 35 30,70 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet 

Uwzględnione w badaniach cechy są zgodne z najczęściej branymi pod 
uwagę w podobnych sytuacjach charakterystykami analizowanych w niniejszej 
pracy zjawisk [Gugała, Boratyn-Dubiel i wsp. 2010, s. 266–273; Szymczuk  
i wsp. 2011, s. 165–168; Syrkiewicz-Świtała, Holecki i wsp. 2014, s. 171–176; 
Turbiasz i wsp. 2010, s. 241]. 

Analizę kształtowania się wielkości zmiennych objaśnianych, opisujących za-
chowania prozdrowotne respondentów, przeprowadzono na tle przedstawionych 
wcześniej podgrup, wyodrębnionych z uwagi na wiek, płeć, wielkość zamieszki-
wanej miejscowości oraz poziom wykształcenia. Zmienne te przyjęto więc za de-
terminanty badanych zachowań. Pojawienie się statystycznie istotnej odmienno-
ści, między częstościami występowania odpowiedzi z uwagi na zmienne obja-
śniane i determinanty przyjęte za kryteria pogrupowania ankietowanych osób, sta-
nowiło podstawę stwierdzenia wystąpienia związków między tymi zmiennymi. 

Jako podstawę statystycznej oceny zróżnicowania częstości odpowiedzi wy-
korzystano nieparametryczny test istotności χ2 (chi-kwadrat) [Jóźwiak i Podgórski 
1998, s. 358–362], przy założeniu hipotezy zerowej o niezależności zmiennych 
stanowiących kryteria konstruowania tabel. Jeśli hipotezy zerowej nie można było 
odrzucić, wówczas powiązania między opiniami respondentów a ich charaktery-
stykami nie można było udowodnić, a więc opinie te lub zachowania traktowano 
jako podobne i nieróżnicujące badane osoby. 

Liczbę stopni swobody wyznaczano jako (k-1)(l-1), czyli iloczyn pomniejszo-
nych o 1 liczebności kolumn k i wierszy l. Hipotezę zerową odrzucano przy pozio-
mie istotności α = 0,05, gdy 2

)1(),1( ,
2

−−≥ lkαχχ [Aczel 2000, s. 761]. Jego wielkość 

zaznaczano w tablicach przy każdej pierwszej wartości danych opisujących każdą 
z badanych zależności. 
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4. Analiza wyników badań 

4.1. Wiek respondentów a ich zachowania jako wynik oddziaływania  
       mediów w zakresie promowaniu zdrowego stylu życia 

Punkt wyjścia oceny reakcji respondentów, w różnych grupach wiekowych, 
na promocję zdrowego stylu życia stanowiły ich opinie dotyczące znaczenia funk-
cji edukacyjnej mediów w tworzeniu właściwych zachowań prozdrowotnych. Ba-
dania wykazały (tab. 2.), że osoby młodsze zdecydowanie wyżej oceniły znaczenie 
tej funkcji, a różnica pod tym względem między nimi a osobami starszymi okazała 
się statystycznie silnie istotna. Oczywiście zachodzi pytanie, czy opinie te znajdują 
jakieś odzwierciedlenie w zachowaniach respondentów? 

Przedstawione w tabeli 2. wyniki pozwalają także stwierdzić, że osoby młod-
sze względem starszych w sposób statystycznie istotny bardziej przedkładały in-
formacje pozyskane z mediów ponad konsultacje lekarskie, wskazując także na 
silniejszy wpływ mediów na styl życia. Ponadto respondenci młodsi przypisują 
większe znaczenie mediom w zakresie ich wpływu na racjonalizację diety oraz na 
zwiększenie samokontroli stanu zdrowia i intensywności badań profilaktycznych. 

Tabela 2. Wiek respondentów a ich zachowania prozdrowotne wywołane wpływem mediów 

promujących zdrowy styl życia 

Opinie i działania prozdrowotne respondentów 
Znaczenie  
zjawiska 

Procenty respondentów 

młodszych starszych 

Znaczenie funkcji edukacyjnej mediów  
w kreowaniu zachowań prozdrowotnych 

mniejsze 53,1** 90,0 
większe 46,9 10,0 

Przedkładanie porad medycznych pochodzących  
z mediów nad konsultacje lekarskie 

mniejsze 15,6 68,0 

większe 84,4** 32,0 

Wpływ mediów na zmianę stylu życia 
mniejsze 18,8* 38,0 

większe 81,2 62,0 

Zwiększenie aktywności fizycznej 
mniejsze 60,9** 22,0 

większe 39,1 78,0 

Racjonalizacja diety 
mniejsze 43,7* 64,0 

większe 56,3 36,0 

Zwiększenie uwagi na opisy produktów  
spożywczych 

mniejsze 39,1 42,0 
większe 60,9 58,0 

Podniesienie umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy w nagłych wypadkach 

mniejsze 73,4** 28,0 
większe 26,6 72,0 

Zwiększenie samokontroli stanu zdrowia oraz in-
tensywności badań profilaktycznych 

mniejsze 20,3** 76,0 
większe 79,7 24,0 

  *  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,05, 
**  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,01. 

Źródło: obliczenia własne 
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Z kolei osoby starsze, w sposób statystycznie silnie istotny i różniący je od 
osób młodszych, widzą w mediach mocniejszy stymulator zwiększania aktywno-
ści fizycznej oraz upowszechniania umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 
Ma to zapewne znaczenie z uwagi na większą potrzebę podtrzymania sprawności 
fizycznej i zdarzające się częściej u tych osób sytuacje wymagające pomocy  
w nagłych wypadkach. 

Wpływ mediów na uaktywnienie zapoznawania się z opisami produktów spo-
żywczych nie różnicował postaw respondentów w obu badanych grupach. 

4.2. Płeć respondentów a ich zachowania jako wynik oddziaływania  
       mediów w zakresie promowania zdrowego stylu życia 

Kolejnym kryterium podziału osób biorących udział w ankietyzacji była ich 
płeć. Przeprowadzone badania wskazują (tab. 3.), że zmienna ta nie różnicuje re-
spondentów pod względem ich zachowań prozdrowotnych tak wyraźnie, jak to 
miało miejsce w przypadku wieku. 

Tabela 3. Płeć respondentów a ich zachowania prozdrowotne wywołane wpływem mediów 

promujących zdrowy styl życia 

Opinie i działania prozdrowotne respondentów 
Znaczenie  
zjawiska 

Procenty respondentów 

kobiety mężczyźni 

Znaczenie funkcji edukacyjnej mediów  
w kreowaniu zachowań prozdrowotnych 

mniejsze 60,3* 82,6 
większe 39,7 17,4 

Przedkładanie porad medycznych pochodzących  
z mediów nad konsultacje lekarskie 

mniejsze 38,2 39,1 
większe 61,8 60,9 

Wpływ mediów na zmianę stylu życia 
mniejsze 23,5 32,6 
większe 76,5 67,4 

Zwiększenie aktywności fizycznej 
mniejsze 47,1 39,1 
większe 52,9 60,9 

Racjonalizacja diety 
mniejsze 42,6** 67,4 
większe 57,4 32,6 

Zwiększenie uwagi na opisy produktów  
spożywczych 

mniejsze 42,6 37,0 
większe 57,4 63,0 

Podniesienie umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy w nagłych wypadkach 

mniejsze 52,9 54,3 
większe 47,1 45,7 

Zwiększenie samokontroli stanu zdrowia oraz in-
tensywności badań profilaktycznych 

mniejsze 42,6 47,8 
większe 57,4 52,2 

  *  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,05, 
**  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,01. 

Źródło: obliczenia własne 

Statystycznie istotne różnice, które się tutaj pojawiły, wskazują, że kobiety 
przypisywały większą wagę roli mediów w kreowaniu zachowań prozdrowotnych 
oraz racjonalizacji diety aniżeli mężczyźni. 
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Statystycznie istotnych różnic między osobami różnej płci nie można było 
natomiast stwierdzić w pozostałych przypadkach zachowań prozdrowotnych, tj. 
przede wszystkim we wpływie mediów na zwiększenie: aktywności fizycznej, sa-
mokontroli stanu zdrowia, uwagi na opisy produktów spożywczych, podniesienia 
umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz przedkła-
dania porad medycznych pochodzących z mediów nad konsultacje lekarskie. 

4.3. Miejsce zamieszkania respondentów a ich zachowania  
       jako wynik oddziaływania mediów w zakresie  
       promowania zdrowego stylu życia 

Na większe znaczenie mediów w kreowaniu zachowań prozdrowotnych,  
a także przedkładania porad medycznych pochodzących z mediów nad konsultacje 
lekarskie wskazywali mieszkańcy mniejszych miast i wsi (tab. 4.), przy czym to 
drugie zjawisko mogło wynikać z łatwiejszej dostępności służb medycznych  
w większych ośrodkach miejskich. Mieszkańcy wsi i mniejszych miast deklaro-
wali także mocniejszy wpływ mediów na kształtowanie ich stylu życia. 

Tabela 4. Miejsce zamieszkania respondentów a ich zachowania prozdrowotne wywołane 

wpływem mediów promujących zdrowy styl życia 

Opinie i działania prozdrowotne  
respondentów 

Znaczenie 
zjawiska 

Procenty respondentów  
wg zamieszkania 

wieś 
miasto  

<50 tys. 
miasto  

>50 tys. 
Znaczenie funkcji edukacyjnej mediów  
w kreowaniu zachowań prozdrowotnych 

mniejsze 65,6* 59,1 84,2 
większe 34,4 40,9 15,8 

Przedkładanie porad medycznych pocho- 
dzących z mediów nad konsultacje lekarskie 

mniejsze 25,0** 20,4 71,0 
większe 75,0 79,6 29,0 

Wpływ mediów na zmianę stylu życia 
mniejsze 15,6* 20,4 44,7 
większe 84,4 79,6 55,3 

Zwiększenie aktywności fizycznej 
mniejsze 40,6** 65,9 21,0 
większe 59,4 34,1 79,0 

Racjonalizacja diety 
mniejsze 50,0 45,5 63,2 
większe 50,0 54,5 36,8 

Zwiększenie uwagi na opisy produktów spo-
żywczych 

mniejsze 71,9** 31,8 23,7 
większe 28,1 68,2 76,3 

Podniesienie umiejętności udzielania  
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 

mniejsze 50,0 63,6 44,7 
większe 50,0 36,4 55,3 

Zwiększenie samokontroli stanu zdrowia oraz 
intensywności badań profilaktycznych 

mniejsze 56,2* 27,3 55,3 
większe 43,8 72,7 44,7 

  *  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,05, 
**  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,01. 

Źródło: obliczenia własne 
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Na tle pozostałych respondentów zwraca uwagę duży odsetek mieszkańców 
mniejszych miast, którzy przypisywali mediom zwiększenie samokontroli stanu 
zdrowia oraz intensywności badań profilaktycznych. Z kolei wśród mieszkańców 
największych ośrodków miejskich media najbardziej wpływały na wzmożenie ak-
tywności fizycznej oraz częstsze zwracanie uwagi na opisy artykułów spożyw-
czych. 

4.4. Poziom wykształcenia respondentów a ich zachowania  
       jako wynik oddziaływania mediów w zakresie  
       promowania zdrowego stylu życia 

Największe znaczenie edukacyjnej roli w kreowaniu zachowań prozdrowot-
nych przypisywali mediom respondenci o wykształceniu wyższym (tab. 5.). Ta 
grupa osób, częściej niż pozostałe, wskazywała także na spowodowane oddziały-
waniem mediów kształtowanie stylu życia, wzmożoną uwagę na opisy produktów 
spożywczych, większą samokontrolę stanu zdrowia oraz intensywność badań pro-
filaktycznych, a także przedkładanie porad medycznych pochodzących z mediów 
nad konsultacje lekarskie. Ten ostatni efekt można uznać za często niekorzystny, 
ale, jak z tego wynika, absolwenci szkół wyższych być może z braku czasu bądź 
wierząc we własną dociekliwość, mogą wykazywać ryzykowne zachowania 
względem dbałości o własny stan zdrowia. 

Tabela 5. Wykształcenie respondentów a ich zachowania prozdrowotne wywołane wpływem 

mediów promujących zdrowy styl życia 

Opinie i działania prozdrowotne  
respondentów 

Znaczenie 
zjawiska 

Procenty respondentów  
wg wykształcenia 

zawodowe średnie wyższe 
Znaczenie funkcji edukacyjnej mediów  
w kreowaniu zachowań prozdrowotnych 

mniejsze 86,5** 64,3 42,9 
większe 13,5 35,7 57,1 

Przedkładanie porad medycznych pochodzących 
z mediów nad konsultacje lekarskie 

mniejsze 64,9** 33,3 17,1 
większe 35,1 66,7 82,9 

Wpływ mediów na zmianę stylu życia 
mniejsze 70,3** 11,9 11,0 
większe 29,7 88,1 89,0 

Zwiększenie aktywności fizycznej 
mniejsze 16,2** 52,4 62,9 
większe 83,8 47,6 37,1 

Racjonalizacja diety 
mniejsze 62,2 57,1 62.9 
większe 37,8 42,9 37,1 

Zwiększenie uwagi na opisy  
produktów spożywczych 

mniejsze 27,0** 76,2 11,4 
większe 73,0 23,8 88,6 

Podniesienie umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy w nagłych wypadkach 

mniejsze 37,8** 47,6 77,1 
większe 62,2 52,4 22,9 

Zwiększenie samokontroli stanu zdrowia oraz 
intensywności badań profilaktycznych 

mniejsze 83,8** 42,9 11,4 
większe 16,2 57,1 88,6 

  *  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,05, 
**  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,01. 

Źródło: obliczenia własne 
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Z kolei osoby z wykształceniem zawodowym najczęściej, w porównaniu  
z pozostałymi grupami respondentów, z oddziaływaniem mediów wiązali zwięk-
szenie swojej aktywności fizycznej i podniesienie umiejętności udzielania pierw-
szej pomocy w nagłych wypadkach. 

Jak wynika z badań, poziom wykształcenia nie wiązał się w sposób staty-
stycznie istotny z wpływem mediów na racjonalizację diety. 

5. Wnioski z badań 

Przedstawione badania miały na celu analizę zachowań, jako skutek oddzia-
ływania mass mediów w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Z uwagi na ja-
kościowy charakter zmiennych, do oceny uzyskanych wyników zastosowano nie-
parametryczny test istotności χ2 (chi-kwadrat), uwzględniając jako determinanty 
postaw respondentów ich wiek, płeć, miejsce zamieszkania i wykształcenie. 

Najsłabiej pod względem zachowań różnicowała badane osoby płeć, a od-
mienności wystąpiły tutaj tylko ze względu na dwa rodzaje postaw. Różnice 
istotne, gdy za podstawę podziału respondentów przyjęto pozostałe determinanty, 
pojawiły się prawie we wszystkich opiniach respondentów. 

Z uwagi na wysoką rangę problemu należy zauważyć, że porady medyczne 
prezentowane w mediach nad tradycyjne konsultacje lekarskie w najwyższym 
stopniu przedkładali respondenci młodsi, z wyższym wykształceniem oraz miesz-
kańcy mniejszych miast i wsi. Do zwiększenia aktywności fizycznej media skła-
niały przede wszystkim osoby starsze, a także z wykształceniem zawodowym oraz 
mieszkańców większych miast. Racjonalizacja diety występowała najsilniej u ko-
biet oraz respondentów młodszych. Zwiększenie uwagi na opisy produktów spo-
żywczych można było zaobserwować u mieszkańców większych ośrodków miej-
skich i osób z wykształceniem wyższym. Z kolei większa samokontrola swojego 
stanu zdrowia i intensywność badań profilaktycznych wystąpiła u osób młodszych 
oraz mieszkańców mniejszych miast i wśród absolwentów szkół wyższych. 

W przeprowadzonych w 2014 roku badaniach, w zakresie znaczenia mass  
mediów w promocji zdrowia [Syrkiewicz-Świtała, Holecki i wsp. 2014, s. 171– 
–176], autorzy stwierdzili, że osoby w wieku 18–45 lat najczęściej korzystają  
z Internetu jako środka masowej komunikacji, natomiast osoby starsze, powyżej 
45. roku życia najczęściej w tym celu oglądają telewizję. Respondenci tych badań 
uznali, że media w emisjach programów z zakresu promocji zdrowia są w zasadzie 
jednolite, natomiast mało jest informacji na temat badań profilaktycznych. Stwier-
dzono również, że jedynie telewizja w bardzo dużym stopniu sprzyja podwyższa-
niu wiedzy prozdrowotnej. 

Ponadto duża część tej grupy (42,1%) deklarowała korzystanie z Internetu  
i z zamieszczanych tam porad dotyczących zdrowia, profilaktyki, zdrowego odży-
wiania, aktywności fizycznej. Byli to zazwyczaj najmłodsi ankietowani, którzy 
uznali strony WWW za ważne źródło tych informacji. Jednak odmiennego zdania 
było ponad 20% badanych, którzy stwierdzili, że nie jest to wiarygodne źródło, 
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gdyż trudno nieraz odnaleźć wartościową informację, a bogactwo źródeł  
i nieskończona liczba dokumentów o skrajnie zróżnicowanej wartości naukowej 
sprawia, że wartość ich jest co najmniej wątpliwa. Przedstawione opinie potwier-
dzają również wyniki badań Gugały i współautorów [2010, s. 266–273]. 

Z kolei w badaniach Szymczuk i współautorów [2011, s. 165–168], przepro-
wadzonych w 2011 r., wykazano, że media w obecnych czasach stanowią jedno  
z ważniejszych źródeł pozyskiwania przez respondentów informacji na temat zdro-
wia i poprawy jego stanu. Częstotliwość korzystania z informacji z zakresu zdro-
wia za pośrednictwem mediów koreluje z wiekiem i wykształceniem, natomiast 
nie zależy od miejsca zamieszkania. Większość badanych w wieku 20–25 lat 
(88,5%), a jednocześnie ponad połowa respondentów (67%), uważała, że wyko-
rzystanie informacji pozyskanych poprzez media pozwala poprawić stan zdrowia. 

Na podstawie przytoczonych wyników badań można więc stwierdzić, że rola 
środków komunikacji społecznej w kształtowaniu zachowań zdrowotnych społe-
czeństwa jest znacząca, świadcząc o rosnącym ich wpływie na jakość życia. Jed-
nak ten aspekt tak naprawdę nie jest do końca zbadany, gdyż ze zmieniającymi się 
pokoleniami i ich potrzebami idą w parze zmiany w mediach kształtujących ludzką 
świadomość i postrzeganie rzeczywistości. Oddziałują one na psychikę, czyli także 
na zachowania prozdrowotne wyrażające się m.in. przez: podejmowanie badań 
profilaktycznych, samokontrolę stanu zdrowia, zmianę aktywności fizycznej czy 
zwiększenie świadomości w zakresie racjonalnej diety oraz zmiany nawyków ży-
wieniowych [Syrkiewicz-Świtała, Holecki i wsp. 2014, s. 175]. 

Dalej przedstawiono w punktach najważniejsze wnioski wynikające z analizy 
przeprowadzonych badań: 

1. Współcześnie media stanowią, w opinii dużej części respondentów, jedno 
z głównych źródeł pozyskiwania wskazówek dotyczących podejmowania 
działań prozdrowotnych. 

2. Przekazywane przez środki komunikacji społecznej, a zwłaszcza przez 
programy edukacyjne, informacje z zakresu zdrowia stają się w wielu 
przypadkach na tyle wiarygodne, że znajdują często praktyczne zastoso-
wanie bez weryfikacji tych działań poprzez konsultacje z pracownikami 
służby zdrowia. 

3. Środki masowego przekazu wpływają, bez wątpienia, na zasób zdobywa-
nej wiedzy z zakresu edukacji i promocji zdrowia, a tym samym przyczy-
niają się do kształtowania zdrowego stylu życia. 

4. W literaturze fachowej można znaleźć informacje potwierdzające 
efektywność oddziaływania mass mediów na kształtowanie zachowań 
prozdrowotnych społeczeństwa. Większość podkreśla rolę książek, prasy 
i telewizji, natomiast deprecjonuje rolę Internetu, w którym w ostatnich 
latach witamina C stała się panaceum na wszystkie bolączki. 

5.  Określenie stopnia tego wpływu na odbiorców, wyrażającego się tak  
w pozytywnych, jak i negatywnych jego skutkach, jest procesem trudnym 
oraz wymagającym wielu badań oraz analiz statystycznych. 
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6. Podsumowanie 

Edukacja i promocja zdrowia stanowią obecnie ważne ogniwo kształtowania 
zachowań zdrowotnych społeczeństwa, a ich skuteczność w zakresie ochrony  
i wzmacniania stanu zdrowia rośnie dzięki sile oddziaływania środków komunika-
cji społecznej. Stały się one efektywnym sposobem przekazywania wiedzy  
o zdrowiu, zwiększającym szansę dotarcia do szerokiego grona odbiorców [Tur-
biasz i wsp. 2010, s. 239]. 

Mass media mają niewątpliwie duży wpływ na życie współczesnego czło-
wieka. Społeczeństwo poświęca na korzystanie z nich coraz więcej czasu, przy 
czym rzeczywistość, którą kreują media, powoduje, że człowiek często gubi się, 
nie mogąc się odnieść niemal do niczego, co znane i tradycyjne. Jednak dzięki 
mass mediom zwiększyła się dostępność do różnorodnych informacji z zakresu 
zdrowia. Media, dzięki atrakcyjnej formie przekazu, sprawiają, że proces zdoby-
wania wiedzy o zdrowiu, poznawanie i przyjmowanie odpowiednich wzorców za-
chowań, pogłębianie zainteresowań związanych z utrzymaniem zdrowia stało się 
przyjemniejsze oraz skuteczniejsze. Staje się to często nieświadomie i mimowol-
nie [Turbiasz i wsp. 2010, s. 240–241]. 

Środki masowego przekazu, a dokładniej ich wpływ i oddziaływanie na życie 
społeczeństwa, jest tematem bardzo ciekawym i nie do końca zbadanym. Dlatego 
też w różnych publikacjach naukowych oraz w literaturze fachowej wzrasta liczba 
artykułów, w których autorzy podejmują próby oceny wpływu mediów na ludzkie 
życie w aspekcie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych jego zmian. 
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MARNOTRAWSTWO ŻYWNOŚCI  
W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 

Streszczenie 

 W rozdziale omówiono częstotliwość i ograniczanie ilości zakupów łatwo psujących się 

artykułów żywnościowych oraz przyczyny wyrzucania i marnotrawienia żywności,  

a także dokonano analizy powszechności, sposobów i ograniczeń wtórnego wykorzysty-

wania żywności. Kształtowanie się tych zjawisk rozpatrywano na tle charakterystyk re-

spondentów uwzgledniających ich wiek, płeć, wielkość miejscowości zamieszkania oraz 

liczbę osób w gospodarstwie domowym i ich sytuację materialną. Do statystycznej weryfi-

kacji tych zależności, z uwagi na charakter danych, zastosowano nieparametryczny test 

istotności χ2 (chi-kwadrat). Znaczącą uwagę do stosowania różnych sposobów wtórnego 

wykorzystywania żywności przywiązywała ponad połowa badanych osób, a działania te 

najbardziej ograniczały: słaba jakość i gorszy smak sporządzanych z jej udziałem dań,  

a następnie brak czasu, pomysłów i uciążliwość ich przygotowywania. Statystycznie 

istotny stopień wtórnego wykorzystywania produktów żywnościowych zwiększał się wraz 

ze wzrostem liczby osób w gospodarstwie domowym oraz ze zmniejszaniem się liczby lud-

ności w miejscowościach zamieszkiwanych przez respondentów, natomiast wskazania na 

uciążliwość wtórnego wykorzystywania żywności zmniejszały się wraz ze wzrostem 

wieku badanych osób oraz w przypadku trudniejszej sytuacji materialnej gospodarstw do-

mowych. 
 

 Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe, żywność, marnotrawstwo, wtórne wykorzy-

stanie, badania ankietowe 

 
FOOD WASTE IN HOUSEHOLDS 

Summary 

 The chapter discusses the frequency and limitation of purchases of perishable foodstuffs 

and the reasons for throwing away and wasting food. An analysis was also made of the 

universality, methods and restrictions of food reuse. The development of these phenomena 

was considered against the background of the characteristics of respondents taking into 

account their age, sex, size of the place of residence as well as the number  

of persons in the household and their material situation. For statistical verification of  

these relationships, due to the nature of the data, a non-parametric significance test χ2 (chi-
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square) was used. Significant importance for the use of various ways of reusing food was 

attributed to more than half of the respondents, and these actions were most limited by: 

poor quality and worse taste of dishes prepared with its participation, followed by the lack 

of time, ideas and arduousness of its preparation. A statistically significant degree of reuse 

of food products increased with the increase in the number of people in the household and 

with a decrease in the number of people in the places inhabited by respondents, while in-

dications of the burden of reuse of food decreased with the increase in age of the surveyed 

people and in the case of more difficult financial situation of households. 
 

 Keywords: households, food, waste, reuse, surveys 

 

1. Wprowadzenie 

W gospodarstwach domowych są podejmowane decyzje związane z na- 
bywaniem i użytkowaniem dóbr, tworzeniem różnorodnych odpadów, w tym  
z opakowań oraz niewykorzystanych produktów żywnościowych. W wyniku co-
dziennego funkcjonowania gospodarstwa są produkowane również różnego ro-
dzaju zanieczyszczenia, jak ścieki, odpady itp. Dodatkową frakcją, która powstaje 
w znacznych ilościach w gospodarstwie domowym, są odpady organiczne z do-
mowej kuchni oraz z ogrodu [Nycz-Wróbel 2012, s. 39–50]. Biodegradowalne 
śmieci, takie jak: gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszona trawa, trociny 
i kora drzew oraz owoce, warzywa itp., które można wykorzystać w swoim gospo-
darstwie jako kompost, to najlepszy i najtańszy nawóz organiczny. Obecnie jest 
prowadzona skuteczna polityka gospodarowania odpadami, dzięki której udaje się 
coraz większą ilość materiałów ze składowiska odpadów przekazać do dalszego 
wykorzystania, ale ilość odpadów komunalnych, w tym żywności systematycznie 
rośnie [Senczyk 2013, s. 65–74]. 

Polska jest zobowiązana do wypełniania rozporządzeń wynikających z dyrek-
tyw unijnych, czyli osiągnięcia m.in. odpowiedniego poziomu ograniczenia masy 
ulegających biodegradacji odpadów komunalnych kierowanych do składowania 
(do 16 lipca 2020 r. – nie więcej niż 35%), a także poziomów recyklingu, przy- 
gotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami papieru, 
metali, tworzyw sztucznych, szkła (do 31 grudnia 2020 r. – 50%) [http:// 
archiwum.mos.gov.pl/artykul/, dostęp: 04.10.2010].  

W raporcie OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) pt. 
„Towards Sustainable Household Consumption? Trends and policies in OECD 
countries” [Raport OECD 2002, s. 11] oraz w Raporcie OECD „Greening House-
hold Behaviour. The role of public policy” z 2011 r. przedstawiono dane dotyczące 
wpływu działalności gospodarstw domowych na środowisko [Raport OECD 2011, 
s. 22]. Z tych danych wynika, że wytwarzanie odpadów komunalnych w regionach 
i miastach (ok. 2000 regionów w 36 krajach) w OECD wzrasta o ok. 1,3% w ciągu 
roku, tj. do 2030 r. zwiększy się o ok. 38%.  
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Zjawisko marnotrawienia dużej ilości żywności nadal jest widoczne i odno-
towywane, pomimo że ciągle słyszy się o tym, iż na świecie panuje głód, a żyw-
ność jest coraz droższa [Gerwin 2011, s. 7–8]. Dane dotyczące marnotrawienia 
żywności na całym świecie są przerażające. Do śmietników trafia około 1,3 mi-
liarda ton żywności rocznie, natomiast w Europie wyrzuca się rocznie około 100 
milionów ton produktów spożywczych. Tylko w Polsce wyrzuca się 9 milionów 
ton żywności (zarówno po stronie rolników, producentów, sieci handlowych czy 
też gospodarstw domowych), co przekłada się na 18 miliardów posiłków, które 
mogłyby trafić do 2 milionów osób żyjących w ubóstwie [https://bankizywnosci. 
pl/banki-zywnosci-ruszaja-z-kampania-ratuj-jedzenie, dostęp: 08.10.2019]. 

W krajach uprzemysłowionych większość żywności marnuje się na etapie 
sprzedaży detalicznej i konsumenckiej, podczas gdy w krajach o niskich docho-
dach żywność jest często tracona na etapach produkcji lub przetwarzania w łańcu-
chu dostaw, zanim jeszcze dotrze do konsumenta. Generalnie, większość strat 
żywności i odpadów pochodzi od konsumentów z obszarów masowego spożycia 
żywności [Kennard 2019, s. 1–17]. 

W typowym domu Europejczyka wyrzuca się do kosza 20–30% zakupionego 
jedzenia, 2/3 nadawałoby się jeszcze do spożycia. Brytyjczycy marnują ponad 
20% jedzenia, natomiast w USA nawet 25–40% żywności trafia na śmietnik 
[https://www.forbes.pl/gospodarka/marnowanie-zywnosci-w-polsce-dane-z-
2018-r/8etbgkq, dostęp: 11.11.2019]. 

W samej Polsce około 1 mln 800 tys. osób ma problem z tym, żeby codziennie 
zjeść ciepły posiłek [Kaczorowska 2018, s. 24–25]. W Polsce marnuje się ok. 
2 mln ton żywności w samych gospodarstwach domowych (zwłaszcza  
w miastach), natomiast kolejne 7 mln ton wyrzuca się w czasie produkcji i dystry-
bucji [Majcher 2018, s. 7–11]. W ciągu miesiąca statystyczny Polak wyrzuca ok. 
4 kg żywności, którą w części można byłoby jeszcze wykorzystać do celów spo-
żywczych. Głównymi przyczynami takiej sytuacji, są m.in. zbyt duże zakupy  
w stosunku do bieżących potrzeb, wzrost zamożności społeczeństwa, zwiększenie 
dostępności do żywności, zwłaszcza taniej, wysoko przetworzonej oraz brak wie-
dzy i umiejętności wtórnego zagospodarowania resztek potraw. 

Niestety indywidualnie marnuje się coraz więcej żywności, pomimo faktu, że 
z każdym rokiem jej ceny wzrastają. Statystyczny Polak wyrzuca rocznie do 
śmieci 235 kg żywności o wartości ok. 1000 zł, przez co Polska znajduje się  
na niechlubnym piątym miejscu w UE [https://www.forbes.pl/gospodarka/ 
marnowanie-zywnosci-w-polsce-dane-z-2018-r/8etbgkq, dostęp: 11.11.2019], za 
Wielką Brytanią, Niemcami, Francją i Holandią. Ponadto należy mieć na uwadze 
inne koszty i obciążenia związane z jej produkcją, transportem oraz oddziaływa-
niem na środowisko. Aż 42% Polaków przyznaje, że zdarza im się wyrzucać żyw-
ność, 1% z nich robi to kilka razy w miesiącu, 10% – kilka razy w tygodniu, 17% 
– raz w tygodniu, 18% – raz w miesiącu, a 17% – rzadziej niż raz w miesiącu.  
W stosunku do lat ubiegłych liczba osób, którym „zdarza się wyrzucać  
żywność” wzrosła. W 2017 roku takiej odpowiedzi udzieliło 34% badanych,  
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a w 2016 r. – 31% [https://www.forbes.pl/gospodarka/marnowanie-zywnosci-w-
polsce-dane-z-2018-r/8etbgkq, dostęp: 11.11.2019]. 

Istnieje dużo sposobów na to, by resztki zamiast do kosza trafiły na talerze 
[Majcher 2018, s. 9–13]. Skierowanie uwagi na problem marnotrawienia żywno-
ści, przy jednoczesnym uświadomieniu możliwości ich kreatywnego wykorzysta-
nia, to istotny krok w stronę przybliżenia misji i sposobów działania Ban- 
ków Żywności. Z danych banków działających w Polsce wynika, że trafiają do 
śmietników najczęściej produkty piekarnicze (chleb i bułki), nabiał, wędliny, wa-
rzywa i owoce, czyli to, co najczęściej kupuje się w nadmiarze [https://bankizyw-
nosci.pl/jadlonomia, dostęp: 08.10.2019]. 

Jedna trzecia zakupionych artykułów żywnościowych, które przynosi się do 
domu, po krótkim czasie trafi do śmietnika, z uwagi na mijający termin przy- 
datności do spożycia oraz brak pomysłu i umiejętności ich zagospodarowania  
(i przetworzenia). 

Federacja Polskich Banków Żywności jest jedyną organizacją w Polsce, która 
na masową skalę potrafi ratować żywność przed zmarnowaniem i przekazywać ją 
osobom najbardziej potrzebującym. Z raportu Banków Żywności, dotyczącego 
marnotrawienia jedzenia, wynika, że najczęściej wyrzucane produkty to: pieczywo 
(wskazało je 49% przyznających się, że zdarzyło im się wyrzucić żywność), owoce 
(46% wskazań), wędliny (45%), warzywa (37%), jogurty (27%). Na kolejnych 
miejscach znalazły się ziemniaki (17%), mleko (12%), mięso (10%), sery (10%), 
dania gotowe, takie jak np. pizza lub wyroby garmażeryjne (9%), ryby (5%) i jajka 
(4%) [https://bankizywnosci.pl/wp-content/uploads/2018/10/Przewodnik-do-Ra-
portu_FPBZ_-Nie-marnuj-jedzenia-2018.pdf, dostęp: 11.11.2019].  

Wspólnota wszystkich 32 Banków Żywności w Polsce stara się minimalizo-
wać marnotrawstwo żywności od 20 lat. W tym zakresie współdziała już od dłuż-
szego czasu m.in. z sieciami handlowymi, wypracowując odpowiednie procedury 
odbioru żywności. Banki Żywności ratują rocznie ok. 80 tysięcy ton dobrej do 
spożycia żywności, przekazując ją 1,6 mln potrzebującym osobom. Ograniczając 
ilość wyrzucanego jedzenia, przyczyniają się również istotnie do ochrony środo-
wiska naturalnego.  

Przeciwdziałanie marnotrawieniu jedzenia, to ważny temat nie tylko w Pol-
sce, ale także w innych krajach Europy i świata. Różnego rodzaju programy zapo-
biegania mają na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów żywnościo-
wych. Z kolei programy odzyskiwania zwykle zmierzają do przejścia z ich skła-
dowania lub spalania na uzdatnianie biologiczne (kompostowanie lub fermentacja 
beztlenowa) w celu wychwytywania składników odżywczych i/lub energii [Thy-
berg, Tonjes 2015, s. 110–123]. Dla przykładu, w Czechach wprowadzono regu-
lacje prawne ograniczające utylizację żywności dla sklepów wielkopowierzchnio-
wych, nad czym pracuje się również w Polsce. Działania te popiera Federacja Pol-
skich Banków Żywności – organizacja non profit. Zwraca ona jednocześnie uwagę 
na to, że na powodzenie tych regulacji duży wpływ będzie miało zadbanie o takie 
zapisy, które umożliwi ą zwiększenie możliwości transportowych, magazynowych 
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i finansowych organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności z różnych 
źródeł [https://bankizywnosci.pl/polska-tez-chce-ratowac-zywnosc/, dostęp: 
08.10.2019]. 

Od 18 września 2019 roku, zgodnie z przepisami nowej ustawy o przeciw-
działaniu marnowaniu żywności [https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/ 
ustawa-o-przeciwdzialaniu-marnowaniu-zywnosci/3p0vgdn, dostęp: 11.11.2019], 
duże sklepy mają obowiązek przekazywać żywność organizacjom pozarządowym. 
Jeśli nie spełnią tych warunków, zapłacą karę. Zgodnie z nowymi przepisami 
sklepy wielkopowierzchniowe i hurtownie o powierzchni sprzedaży powyżej  
250 m2 (przez pierwsze dwa lata obowiązywania nowych przepisów powyżej  
400 m2), czerpiące co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży żywności, będą 
musiały zawrzeć umowę z wybraną organizacją pozarządową i nieodpłatnie prze-
kazywać jej żywność. Z kolei 1 marca 2020 roku weszły w życie przepisy doty-
czące opłat. Sprzedawcy zapłacą 0,1 złotych za kilogram zmarnowanych produk-
tów. Za niespełnienie tego wymogu będą grozić kary od 500 do 10 tys. zł. Według 
szacunków organizacji pozarządowych dzięki nowym przepisom uda się uratować 
o 100 tys. ton żywności więcej niż do tej pory.  

Porównując projekt ustawy w Polsce z regulacjami wprowadzonymi w Cze-
chach, warto podkreślić, że ich rezultaty dotyczą różnej skali efektów. Podczas 
gdy Banki Żywności w Czechach w 2016 r. odebrały ogółem 1300 ton żywności, 
to w Polsce Banki te uratowały 92700 ton żywności. Ze współpracy z samymi 
sieciami handlowymi w Polsce Banki Żywności pozyskały w 2016 r. 4700 ton 
żywności. Przewiduje się, że po wejściu ustawy, nowe przepisy pozwoliłyby 32 
Bankom Żywności ocalić pochodzące z tego źródła nawet 30 tys. ton żywności 
rocznie w skali całego kraju, czyli sześć razy więcej niż obecnie [https:// 
bankizywnosci.pl/polska-tez-chce-ratowac-zywnosc/, dostęp: 08.10.2019]. 

Zasoby magazynowe i możliwości transportowe Banków Żywności są odpo-
wiednio duże. Trzeba jednak mieć na uwadze, że powodzenie ustawy będzie uza-
leżnione także od stopnia gotowości organizacji pozarządowych do odbioru mocno 
zwiększonych ilości żywności. Dlatego też priorytetem jest uwzględnienie potrzeb 
takich organizacji i zadbanie o ich silniejszy niż dotychczas potencjał transpor-
towy, magazynowy i finansowy. Istotna jest również dbałość o rzetelną i jasną 
informację, płynącą z ustawy, dotyczącą zasad zwolnienia z podatku. W Polsce 
prace nad ustawą trwają od 2016 r. i są konsultowane oraz testowane pod kątem 
różnych rozwiązań. 

Dobrym przykładem działań ograniczających marnotrawstwo żywności może 
być fakt, że sieć hurtowni Makro-Polska od października 2016 r. współpracuje  
z Federacją Polskich Banków Żywności. W tym okresie Makro-Polska przekazało 
3 300 ton produktów żywnościowych, dzięki czemu udało się ufundować ponad 
6,5 mln posiłków dla osób potrzebujących [https://ouichef.pl/artykuly, dostęp: 
14.10.2019].  
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Ponad 670 (spośród 961) sklepów Tesco w Europie Środkowej przekazuje 
nadwyżki produktów spożywczych Bankom Żywności i lokalnym organizacjom 
charytatywnym. Tesco zadeklarowało, że do 2020 r. wszystkie jego sklepy  
w Europie Środkowej będą przekazywać organizacjom niesprzedane nadwyżki 
produktów żywnościowych [https://publicystyka.ngo.pl/wspolne-dzialanie, do-
stęp: 14.10.2019]. Żywność dystrybuowana jest poprzez Banki Żywności do orga-
nizacji i instytucji społecznych pomagających osobom żyjącym w niedostatku, 
m.in.: jadłodajni, świetlic środowiskowych, domów dziecka, ośrodków wycho-
wawczych i wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, noclegowni  
i domów dla bezdomnych czy hospicjów. 

Makro-Polska pod mecenatem Federacji Polskich Banków Żywności prowa-
dzi również akcję „Nie marnuję, pakuję”. Projekt jest skierowany do właścicieli 
lokali gastronomicznych i konsumentów, a ma zachęcać ich do pakowania  
i zabierania nieskonsumowanego posiłku z restauracji. Idea programu jest promo-
wana także podczas różnych wydarzeń, m.in. na Festiwalu Food Trucków Żarcie 
na Kółkach w Warszawie. Współpraca z Federacją Polskich Banków Żywności 
jest prowadzona przez Makro-Polska w ramach strategii zrównoważonego roz-
woju, mającej na celu promowanie działań prospołecznych, stałe ograniczenie ne-
gatywnego wpływu na ekosystem oraz przestrzeganie i poszanowanie zasad 
ochrony środowiska naturalnego. Należy podkreślić, że już sama kwestia porusze-
nia problemu marnotrawienia żywności i wywołania na jego temat dyskusji jest 
niezwykle istotna.  

Celem niniejszego rozdziału jest prezentacja opinii respondentów z zakresu 
częstotliwości i ograniczania ilości zakupów łatwo psujących się artykułów żyw-
nościowych oraz przyczyn wyrzucania, a przez to marnotrawienia żywności. Po-
nadto przedstawiono analizę powszechności, sposobów i ograniczeń wtórnego wy-
korzystywania żywności oraz ich uwarunkowań. Kształtowanie się tych zjawisk 
rozpatrywano na tle charakterystyk respondentów opisujących ich wiek, płeć, 
wielkość miejscowości zamieszkania oraz liczbę osób w gospodarstwie domowym 
i ich sytuację materialną. Do statystycznej weryfikacji tych zależności, z uwagi na 
charakter danych, zastosowano nieparametryczny test istotności χ2 (chi-kwadrat). 

2. Materiał i metody 

Przedstawiona w rozdziale analiza badanych zjawisk została oparta na wyni-
kach przeprowadzonej w okresie od stycznia do marca 2018 r. ankietyzacji 486 
osób z terenu południowo-wschodniej Polski, głównie z województwa podkarpac-
kiego. Kwestionariusz w wersji papierowej wręczano przypadkowym osobom (lub 
przeprowadzano sondaż bezpośredni), głównie na terenie sklepów ogólnospożyw-
czych (sieciowych i małych osiedlowych). Spośród podanych w kwestionariuszu 
ankiety odpowiedzi na postawione pytania, respondenci wybierali jedną lub  
nadawali tym odpowiedziom rangi w skali dwu- lub trójstopniowej, przypisując 1 
najważniejszej odpowiedzi(om). Respondentów podzielono na dwie grupy ze 
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względu na płeć oraz sytuację materialną gospodarstwa domowego (słabsza  
i lepsza), a trzy grupy wyodrębniono z uwagi na wiek (≤25, 26–45 i >45 lat), liczbę 
osób we wspólnym gospodarstwie domowym (1–2, 3–4 i >4) oraz miejsce za-
mieszkania (wieś i miasta liczące do i pow. 50 tys. mieszkańców).  

Na wstępie należy określić, nie zawsze jasno stawiany, problem wtórnego 
wykorzystywania żywności. W niniejszym rozdziale przyjęto, że wtórne spożyt-
kowanie artykułów żywnościowych pojawia się wówczas, gdy będący przedmio-
tem wtórnego wykorzystania produkt już w momencie zakupu posiadał lub  
po jakimś czasie w jakikolwiek sposób nadano mu postać właściwą do spożycia  
i w tej postaci był przeznaczony do natychmiastowej konsumpcji, do której jednak 
nie doszło. 

W pierwszej części przedstawionej dalej analizy scharakteryzowano często-
tliwości wypowiedzi obejmujące wszystkie zawarte w ankiecie pytania związane 
z zakupami, sposobami przechowywania i obróbki łatwo psujących się artykułów 
żywnościowych oraz wtórnym wykorzystaniem produktów żywnościowych, nato-
miast drugą jej część poświęcono opisowi statystycznie istotnych powiązań mię-
dzy charakterystykami respondentów a udzielonymi przez nich odpowiedziami. 
Tak więc charakter uzyskanych danych pozwolił na zebranie ich w dwuwymiaro-
wych tablicach liczebności z dwiema lub trzema kategoriami rang dla odpowiedzi 
oraz wariantami cech opisujących grupy respondentów. 

Do statystycznej oceny zróżnicowania odpowiedzi w tablicach liczebności 
zastosowano nieparametryczny test istotności χ2 (chi-kwadrat). Przed przystąpie-
niem do weryfikacji siły powiązań między zmiennymi, na podstawie których two-
rzono tablice, zakładano hipotezę zerową o niezależności tych zmiennych [Jóź-
wiak i Podgórski 1998, s. 358–362]. 

Liczbę stopni swobody wyznaczano jako iloczyn (k-1)(l-1), a więc iloczyn 
liczb kolumn i wierszy w tablicach pomniejszonych o 1. Hipotezę zerową odrzu-
cano przy poziomie istotności α = 0,05, wielkości oznaczane symbolami „*” lub 
„**” odpowiadały statystycznie istotnej lub silnie istotnej zależności, co podawano 
w tablicach przy każdej pierwszej wartości danych opisujących badane zależności. 

3. Analiza wyników badań 

Odsetki liczby badanych osób ze względu na opisujące je cechy, tj.: wiek, 
płeć, liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym i jego sytuację mate-
rialną oraz miejsce zamieszkania przedstawiono w tab. 1. Zmienne te traktowano 
w pracy jako determinanty analizowanych zjawisk i wykorzystano w drugiej czę-
ści analizy. 
 
  



Jan Krupa, Andrzej Mantaj, Łukasz Stokłosa 

196 

Tabela 1. Charakterystyka badanych osób 

Wyszcze-
gólnienie 

Wiek (lata) Płeć Liczba osób  
w gospodarstwie 

domowym 

Miejsce  
zamieszkania Sytuacja ma-

terialna 
<25 25–45 >45 kobiety mężcz. wieś 

miasto  
(l. ludn.) 

1–2 3–4 > 4 <50000 >50000 słabsza lepsza 
Liczba 
osób 

166 243 77 321 165 103 279 104 227 126 133 237 249 

Odsetek 
osób 

34,2 50,0 15,8 66,0 34,0 21,2 57,4 21,4 46,7 25,9 27,4 48,8 51,2 

Źródło: opracowanie własne 

 Najliczniej prezentowane w badaniach były grupy osób w wieku 26–45 lat, 
będące kobietami (ok. 2/3 ankietowanych), pochodzące z gospodarstw domowych 
liczących 3–4 członków, mieszkające na wsi, a grupy osób o słabszej  
i lepszej sytuacji materialnej były pod względem liczebności zbliżone. Tak więc 
w przypadku grup respondentów wyodrębnionych z uwagi na wiek oraz liczbę 
osób w gospodarstwie domowym, najbardziej liczne były te, które pod względem 
wartości tych cech zajmowały pozycję środkową. 

Przedstawioną dalej analizę podzielono na dwie części. W pierwszej z nich 
scharakteryzowano badane zjawiska z uwagi na powszechność ich występowania, 
natomiast w części drugiej przedstawiono ocenę statystycznej istotności powiązań 
tych zjawisk z ich determinantami. W związku z tym, że nie wszyscy respondenci 
odpowiedzieli na wszystkie pytania, w tytule poszczególnych tabel zaznaczono 
rzeczywistą liczbę osób, które tych odpowiedzi udzieliły. 
 Nabywanie artykułów żywnościowych w mniejszym lub większym stopniu 
dotyczy wszystkich ludzi. Pewne produkty wykazują jednak szczególną wrażli-
wość na czas ich przechowywania, a częstości zakupów przez respondentów żyw-
ności łatwo psującej się prezentują dane przedstawione w tab. 2. 

Tabela 2. Częstość dokonywanych przez respondentów zakupów łatwo psujących się  

artykułów spożywczych (486) 

Wyszczególnienie 
Częstość zakupu artykułów 

codziennie kilka razy w tygodniu 
jeden raz w tygodniu 

i rzadziej 

Liczba osób 69 266 151 
Odsetek osób 14,2 54,7 31,1 

Źródło: opracowanie własne 

 Badania wykazały, że ponad połowa spośród 486 badanych osób nabywa ła-
two psujące się artykuły spożywcze kilka razy w tygodniu, a ponad 14% czyni to 
codziennie. Stanowi to wyraźny dowód na wrażliwość tych artykułów na cho-
ciażby krótkookresowe przechowywanie, a jednocześnie świadczy o wielkości 
wkładanego wysiłku społecznego w celu realizacji tego zadania.  
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 W związku z tym, że nabywanie zbyt dużej ilości łatwo psującej się żywności 
wiąże się m.in. z ryzykiem jej niewykorzystania i wyrzucenia, respondenci starają 
się ograniczać te zakupy, a motywy tego postępowania przedstawiono w tab. 3. 
Zdecydowana większość spośród badanych osób podaje, że kontrola ilości kupo-
wanych łatwo psujących się artykułów żywnościowych jest powodowana szybką 
utratą przez nie walorów związanych z ich świeżością, a więc nie tylko przydatno-
ścią do spożycia, ale ich smakiem, zapachem, wyglądem, konsystencją itp. 

Tabela 3. Przyczyny ograniczania zakupów szybko psujących się  

produktów spożywczych (486) 

Powszechność  
zjawiska 

Powody ograniczania zakupów [% respondentów] 

preferowanie świeżości 
produktów 

brak miejsca na prze-
chowywanie produktów 

ograniczone możliwości 
przedłużania trwałości 

produktów 

duża 63,2 20,2 16,7 
przeciętna 20,8 37,2 42,0 

mała 16,0 42,6 41,3 

Źródło: opracowanie własne 

Ponadto około 20% respondentów podnosi jako jeden z najważniejszych uwa-
runkowań tego postępowania brak miejsca na składowanie tych produktów,  
a niewiele mniejszy odsetek osób uznaje, że nie dysponuje wystarczającymi moż-
liwościami przedłużania trwałości żywności, bez względu na sposób, w jaki można 
by to uczynić. 
 Przyczyny wyrzucania produktów żywnościowych były różne i przedsta-
wiono je w tab. 4. 

Tabela 4. Przyczyny wyrzucania artykułów spożywczych (479) 

Powszech-
ność zjawiska 

Przyczyny wyrzucania żywności [% respondentów] 

zbyt duże 
zakupy 

niesmaczna/ 
zła jako-
ściowo 

zbyt duże 
porcje po-

siłków 

przeocze-
nie ter-
minu 

przydatno-
ści spoży-

cia 

niewłaściwe 
przechowy-
wanie żyw-

ności 

rzadkie 
wtórne wy-
korzysty-

wanie resz-
tek żywno-

ści 

losowe 
przypadki 

pobytu 
poza do-

mem 

duża 45,9 36,3 35,9 32,8 17,7 16,5 14,8 
przeciętna 33,8 47,0 52,2 44,2 56,8 43,0 23,0 

mała 20,3 16,7 11,9 23,0 25,5 40,5 62,2 

Źródło: opracowanie własne 
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 Głównym powodem pozbywania się żywności wśród respondentów były 
przede wszystkim zbyt duże jej zakupy, czyli wina leżała po stronie respondentów. 
Następną co do ważności przyczynę wyrzucania nabywanych artykułów upatry-
wano w złej jakości lub nieodpowiednim ich smaku. Świadczyć to może  
o nieprzewidywalnych przypadkach napotykania w sprzedaży na żywność jako-
ściowo słabą. Kolejną co do znaczenia okolicznością, kiedy wyrzucano żywność, 
okazały się, zapewne wynikające z przyzwyczajenia i przygotowywane w dobrych 
chęciach, zbyt duże porcje posiłków oraz zapominanie niekiedy o potrzebie zwra-
cania uwagi przy zakupach na termin przydatności do spożycia. W przybliżeniu  
o połowę mniejszym stopniu, aniżeli wcześniej, jako powód wyrzucania żywności 
wskazywano niewłaściwe jej przechowywanie, rzadkie wtórne wykorzystywanie 
produktów żywnościowych oraz niemożność spożycia nabytych artykułów  
w związku z nieplanowanym wyjazdem z miejsca zamieszkania. 
 Następnym, uwzględnionym w badaniach celem była ocena problemu wtór-
nego wykorzystywania żywności. Pojawia się on wówczas, o czym wspomniano 
wcześniej, gdy żywność posiadała lub nadano jej formę, która miała umożliwi ć jej 
konsumpcję i była przeznaczona do natychmiastowego spożycia, do którego jed-
nak nie doszło.  
 Powszechność wtórnego wykorzystywania żywności niezbędnej do przygo-
towywania obiadów lub innych posiłków prezentuje tab. 5. W ocenie respon- 
dentów stopień wtórnego wykorzystywania powstałych nadwyżek artykułów  
w przypadku sporządzania obiadów jest tylko niewiele wyższy od skali wtórnego 
wykorzystywania produktów zastosowanych do przygotowywania innych rodza-
jów posiłków. Oczywiście relacja ta może być inna wśród różnych grup badanych 
osób. 

Tabela 5. Rodzaj posiłków z uwzględnieniem częstości wtórnego  

wykorzystywania żywności (486) 

Wyszczególnienie 
Rodzaje posiłków 

obiady pozostałe posiłki 

Liczba osób 262 224 
Odsetek osób 53,9 46,1 

Źródło: opracowanie własne 

 Wtórne wykorzystywanie żywności to jedna z metod ograniczania marnotra-
wienia produktów spożywczych, a znaczenie takich działań wśród respondentów 
obrazuje tab. 6. 
 Przedstawione dane wskazują, że blisko połowa badanych osób nie zadaje 
sobie trudu ograniczania wyrzucania produktów żywnościowych poprzez ich 
wtórne wykorzystywanie. Może to być także wynikiem unikania sytuacji, w któ-
rych żywność ulega zepsuciu, np. poprzez częste zakupy niewielkich ilości tych 
produktów, na co wskazywano już wcześniej. 
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Tabela 6. Częstość wtórnego wykorzystywania żywności przez respondentów (486) 

Wyszczególnienie 
Powszechność wtórnego wykorzystywania odpadów żywności 

niekiedy Często prawie zawsze 

Liczba osób 230 171 85 
Odsetek osób 47,3 35,2 17,5 

Źródło: opracowanie własne 

 Do wtórnego wykorzystywania żywności są stosowane różne sposoby, któ-
rych częstość stosowania przez badane osoby prezentuje tab. 7. Za najbardziej po-
wszechną (w ponad 60% przypadków) metodę wtórnego wykorzystania pojawia-
jącej się w gospodarstwach domowych niewykorzystanej żywności wska- 
zywano jej użycie jako jednego ze składników innych, nowych potraw. Ponad 
jedna czwarta badanych osób dużą wagę przywiązywała do poddawania tej żyw-
ności różnego rodzaju obróbce, a około 12% badanych osób kontynuowało jej wy-
korzystanie w niezmienionej formie. 

Tabela 7. Sposoby wtórnego wykorzystywania żywności (486) 

Powszechność  
zjawiska 

Wtórne wykorzystywanie odpadów żywności [% respondentów] 

stają się składnikiem in-
nych potraw 

po odpowiedniej  
obróbce 

w niezmienionej  
formie 

duża 60,3 27,6 12,1 
przeciętna 20,4 58,8 20,8 

mała 19,3 13,6 67,1 

Źródło: opracowanie własne 

 Przyczyny utrudniające podejmowanie działań mających na celu wtórne wy-
korzystywanie żywności podano w tab. 8. Głównym ograniczeniem ponownego 
wykorzystywania żywności okazała się niska jakość i słabe walory smakowe przy-
rządzanych z jej udziałem potraw. W następnej kolejności jako przeszkodę wtór-
nego użycia tych produktów podawano brak czasu na odpowiednie w tym celu 
przygotowania, brak pomysłu na takie działania oraz ich uciążliwość.  
W związku z tym można stwierdzić, że wtórne wykorzystywanie żywności jest 
raczej niedoceniane. 

Tabela 8. Czynniki ograniczające wtórne wykorzystywanie żywności (486) 

Powszech-
ność zjawi-

ska 

Zapobieganie powstawaniu odpadów żywnościowych [% respondentów] 

słaba jakość i smak 
potraw 

brak czasu brak pomysłu 
uciążliwość  
przygotowań 

duża 35,4 27,4 19,9 17,3 
przeciętna 24,7 17,5 23,7 34,1 

mała 39,9 55,1 56,4 48,6 

Źródło: opracowanie własne 
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 Dalej zaprezentowano drugą część analizy, w której uwzględniono tylko te 
zjawiska, których powiązania z ich determinantami okazały się statystycznie 
istotne. W tabeli 9. przedstawiono kryterium ograniczania wielkości zakupów ła-
two psujących się produktów spożywczych z uwagi na zalety ich świeżości. 

Tabela 9. Znaczenie preferowania świeżości produktów przez respondentów  

w różnym wieku (486) 

Powód ograniczania zakupów Znaczenie problemu 
Wiek respondentów 

≤ 25 26–45 >45 

preferowanie świeżości  
produktów 

duże 20,5** 16,9 7,8 

średnie 49,4 35,0 48,0 

małe 30,1 48,1 44,2 

  *  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,05, 
**  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,01. 

Źródło: opracowanie własne 

Spośród kilku uwarunkowań kontroli ilości nabywanej łatwo ulegającej ze-
psuciu żywności, statystyczne powiązanie z cechami respondentów wykazało 
tylko przywiązywanie dużego znaczenia do świeżości tych artykułów. Zjawisko to 
rosło wraz z obniżaniem się wieku badanych osób, a więc najmocniej wystąpiło 
wśród osób najmłodszych. 
 Główne przyczyny wyrzucania artykułów spożywczych w zależności od  
cech respondentów podano w tab. 10. Najczęstszym powodem generowania  
wyrzucanej żywności wśród badanych osób okazały się zbyt duże zakupy, co  
w stopniu bardziej nasilonym pojawia się w gospodarstwach domowych liczących 
więcej osób, a także znajdujących się w lepszej sytuacji materialnej.  
W pierwszym przypadku mogło się to wiązać z większą trudnością określenia 
wielkości zakupów, a w drugim nie powodowało to dotkliwych konsekwencji  
dla rodziny. Na niewłaściwe przechowywanie żywności jako przyczynę jej  
pozbywania się wskazywali częściej mężczyźni, a także osoby najstarsze i naj-
młodsze. 

Statystycznie istotny wzrost znaczenia ilości marnotrawionej żywności 
można także stwierdzić wśród mieszkańców większych miejscowości, który  
był powodowany losowymi przypadkami przebywania poza domem, co z kolei 
mogło być spowodowane charakterem najczęściej najemnej pracy wykonywanej 
przez te osoby. 
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 Częstości wtórnego wykorzystywania produktów żywnościowych w zależno-
ści od charakterystyk badanych osób prezentują dane zebrane w tab. 11. 

Tabela 11. Częstość wtórnego wykorzystywania żywności przez respondentów (486) 

Powszechność  
wtórnego wykorzy-
stywania odpadów 

żywności 

Charakterystyki respondentów [% respondentów] 

Osób w gospodarstwie domowym Miejsce zamieszkania 

1–2 3–4 > 4 Wieś 
miasto (l. ludności) 
< 50000 

 
> 50000 

 niekiedy 58,2** 49,4 30,8 39,2** 50,0 58,7 

często 24,3 36,6 42,3 39,7 34,9 27,8 

prawie zawsze 17,5 14,0 26,9 21,1 15,1 13,5 

  *  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,05, 
**  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,01. 

Źródło: opracowanie własne 

 Stopień wtórnego wykorzystywania produktów żywnościowych pod wzglę-
dem statystycznie istotnym różnicował grupy respondentów wydzielonych  
z uwagi na wielkość gospodarstw domowych oraz miejsce zamieszkania. Zwięk-
szał się on więc wraz ze wzrostem liczby osób w gospodarstwie domowym oraz 
ze zmniejszaniem się wielkości miejscowości, z których pochodzili respondenci, 
co mogłoby także świadczyć o bardziej oszczędnym trybie życia prowadzonym  
w tych grupach osób. 
 Zróżnicowanie znaczenia wtórnego wykorzystywania produktów żywnościo-
wych wśród badanych grup osób wyodrębnionych z uwagi na płeć ilustruje  
tab. 12. 

Tabela 12. Opinie respondentów różnej płci dotyczące znaczenia wtórnego wykorzystywania 

żywności jako składnika innych potraw (486) 

Wtórne wykorzystywanie  
żywności 

Powszechność zjawiska 
Płeć 

kobiety mężczyźni 

stają się składnikiem innych  
potraw 

duże 62,0* 57,0 
średnie 21,8 17,6 
małe 16,2 25,4 

  *  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,05, 
**  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,01. 

Źródło: opracowanie własne 

Znaczenie sposobów wtórnego wykorzystania żywności w zależności od cha-
rakterystyk respondentów okazało się statystycznie istotne tylko w przypadku uży-
cia jej jako składnika nowo przyrządzanych potraw, które to zjawisko okazało się 
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bardziej powszechne wśród kobiet. Może to być związane nie tylko z ich więk-
szym doświadczeniem w tym zakresie, ale i większą cierpliwością przy wykony-
waniu niezbędnych w tym celu prac. 

Odmienność opinii grup badanych osób dotyczących uciążliwości wtórnego 
wykorzystywania żywności przedstawia tab. 13. 

Tabela 13. Opinie respondentów o znaczeniu uciążliwości wtórnego  

spożytkowania żywności (486) 

Ograniczenia wtór-
nego wykorzystywa-

nia żywności 

Znaczenie 
problemu 

Charakterystyki respondentów (683) 

Wiek (lata) Sytuacja materialna 

≤25 26–45 >45 słabsza lepsza 

uciążliwości sporzą-
dzania posiłków 

duże 18,1** 17,3 15,6 16,9* 17,7 

średnie 23,5 38,7 42,8 29,1 38,9 

małe 58,4 44,0 41,6 54,0 43,4 

  *  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,05, 
**  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,01. 

Źródło: opracowanie własne 

 Spośród podanych w pierwszej części analizy czterech czynników ogranicza-
jących wtórne wykorzystywanie żywności, wyodrębnione grupy respondentów 
różnił w sposób statystycznie istotny tylko stopień uciążliwości stosowania tego 
sposobu przeciwdziałania marnotrawstwu produktów spożywczych. Uciążliwość 
ta była coraz mniej podnoszona wraz ze wzrostem wieku badanych osób oraz  
w przypadku słabszej sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Pozostaje 
oczywiście sprawą otwartą, na ile opinie te wynikały z sytuacji, w jakiej znajdo-
wały się badane osoby, a na ile wynikały z ich przekonań względem rozważanego 
tutaj problemu. 

4. Podsumowanie 

Pierwszą przedstawioną w rozdziale część analizy oparto na kryterium czę-
stotliwości występowania rozpatrywanych zjawisk z pominięciem ich determi-
nant. Okazuje się, że zakupów łatwo psujących się artykułów spożywczych naj-
częściej dokonywano kilka razy w tygodniu. Jako powód wyrzucania żywności 
wskazywano przede wszystkim zbyt duże nabywanie jej ilości, a następnie jej złą 
jakość lub nieodpowiedni smak, zbyt duże porcje przygotowywanych posiłków 
oraz niezwracanie uwagi na termin przydatności produktów do spożycia. Rzadziej 
i na zbliżonym poziomie podnoszono kwestię niewłaściwego przechowywania 
oraz ograniczone działania związane z wtórnym wykorzystywaniem produktów 
żywnościowych. 

Około 53% badanych osób, jako metodę ograniczania marnotrawstwa żyw-
ności stosowała różne sposoby jej wtórnego wykorzystywania, co jednocześnie 
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oznacza jednak, że niespełna połowa respondentów nie przywiązywała do tego 
problemu większej wagi. W zdecydowanej większości przypadków (ok. 60%) 
wtórne wykorzystywanie produktów żywnościowych polegało na ich włączaniu 
do nowo przyrządzanych potraw.  

Spośród czynników ograniczających ponowne spożytkowanie żywności 
zwracano przede wszystkim uwagę na słabą jakość i smak tworzonych z jej udzia-
łem dań, a następnie na brak czasu, pomysłów i uciążliwość ich przygotowywania.  

W drugiej części analizy omówiono powiązania między charakterystykami 
respondentów a udzielonymi przez nich odpowiedziami, które okazały się staty-
stycznie istotne. Najczęściej niewykorzystana żywność związana z potrzebą przy-
rządzania obiadów powstawała w gospodarstwach domowych liczących 3–4 
osoby oraz wśród mieszkańców wsi. 

Ranga generowania odpadów pieczywa zwiększała się w sposób statystycznie 
istotny wraz z wiekiem badanych osób oraz była wyższa w przypadku ich lepszej 
sytuacji materialnej. Z kolei przypadki wyrzucania nabiału były częstsze w gospo-
darstwach domowych młodszych respondentów. Statystycznie istotne zróżnico-
wanie metod zapobiegania powstawaniu odpadów żywnościowych ze względu na 
planowe zakupy wystąpiło tylko z uwagi na wiek respondentów i okazały się one 
powszechniejsze wśród osób liczących 26–45 lat. Do wtórnego wykorzystywania 
żywności częściej przywiązywały wagę jedynie osoby najmłodsze i najstarsze. 

Chęć zachowania świeżości łatwo ulegającej zepsuciu żywności, jako argu-
mentu ograniczania ilości jej zakupu, okazała się statystycznie powiązana z wie-
kiem respondentów i była mocniej podnoszona przez osoby młodsze. Zdecydowa-
nie najczęstszą przyczyną generowania wyrzucanej żywności okazały się zbyt 
duże jej zakupy, które w sposób statystycznie istotny częściej pojawiały się  
w gospodarstwach domowych liczących więcej osób, a także znajdujących się  
w lepszej sytuacji materialnej. 

Z kolei znaczenie przechowywania w niskich temperaturach, jako sposobu 
przedłużania trwałości żywności, zwiększało się z wiekiem badanych osób, a na 
obróbkę produktów w wysokich temperaturach częściej wskazywali respondenci 
młodsi, a także kobiety, które jednocześnie mniejszą wagę niż mężczyźni przywią-
zywały do przechowywania artykułów bez dostępu powietrza. 

Na nieodpowiednie przechowywanie produktów żywnościowych jako przy-
czynę pozbywania się jej wskazywali przede wszystkim mężczyźni, a także osoby 
najstarsze i najmłodsze. Stopień wtórnego wykorzystywania produktów żywno-
ściowych zwiększał się wraz ze wzrostem liczby osób w gospodarstwie domowym 
oraz ze zmniejszaniem się wielkości miejscowości zamieszkiwanych przez  
respondentów. Jako składnik nowo przyrządzanych potraw produkty te były  
częściej stosowane przez kobiety aniżeli przez mężczyzn. 

Odsetek wskazań dotyczących uciążliwości wtórnego wykorzystania żywno-
ści zmniejszał się wraz ze wzrostem wieku badanych osób oraz w przypadku słab-
szej sytuacji materialnej gospodarstw domowych. 
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OPAKOWANIA WIELOKROTNEGO UŻYTKU  
W ZAKUPACH ARTYKUŁÓW  

ŻYWNOŚCIOWYCH 

Streszczenie 

 Produkty żywnościowe coraz częściej są oferowane w różnego rodzaju opakowaniach. 

Opakowanie jest jednym z ważniejszych atrybutów produktu, wpływających na preferen-

cje zakupowe konsumentów. Przy zakupie artykułów żywnościowych duża część społe-

czeństwa wykorzystuje opakowania wielokrotnego użytku. Materiał badawczy stanowiły 

kwestionariusze ankiet wypełnione przez ponad 1300 osób, w których zawarto pytania do-

tyczące różnych aspektów korzystania przez respondentów z opakowań wielokrotnego 

użytku przy dokonywaniu zakupu żywności. Zdecydowana większość respondentów po-

chodziła z województwa podkarpackiego, a ich wiek, płeć, poziom wykształcenia oraz de-

klarowany poziom wiedzy o opakowaniach żywności przyjęto jako czynniki warunkujące 

ich poglądy i zachowania. Z uwagi na rodzaj danych, do statystycznej oceny istotności zróż-

nicowania opinii oraz postępowania respondentów zastosowano nieparametryczny test 

chi-kwadrat. Badania wykazały, że większość respondentów korzystała z opakowań wie-

lokrotnego użytku częściej niż jeden raz w tygodniu, wybierając głównie własne opako-

wania wykonane z tkanin. Tylko niespełna jedna czwarta badanych osób zwracała uwagę 

na przydatność opakowań do recyklingu. Osoby najbardziej zainteresowane w swojej  

opinii problematyką opakowań, jednocześnie najczęściej korzystały z opakowań wielokrot-

nego użytku, zwracały największą uwagę na przydatność opakowań do recyklingu  

i wykazały największy stopień akceptacji dla wyższych cen produktów w opakowaniach 

ekologicznych. Najbardziej zbliżone do przedstawionych zachowań wykazywali absol-

wenci szkół wyższych, osoby starsze oraz kobiety. 
 

 Słowa kluczowe: ochrona środowiska, opakowania, badania ankietowe, analiza staty-

styczna  

 

REUSABLE PACKAGING IN BUYING FOOD ITEMS 

Summary 

 Food products are increasingly offered in various types of packaging. Packaging is one 

of the most important product attributes that affect consumer purchasing preferences. 

When buying food products, a large part of the population uses reusable packaging. The 
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research material consisted of questionnaires filled in by over 1,300 people, which contained 

questions about various aspects of the use of reusable packaging by consumers when buy-

ing food products. The vast majority of respondents came from the Podkarpackie Voivode-

ship, and their age, gender, level of education and the declared level of knowledge about 

food packaging were adopted as factors determining their views and behaviours. Due to 

the type of data, a non-parametric chi-square test was used to statistically assess the signif-

icance of diversity of opinions and the behavior of respondents. The research have shown 

that the majority of respondents used reusable packaging more often than once a week, 

choosing mainly their own packaging made of fabrics. Only less than a quarter of respond-

ents pointed out the suitability of packaging for recycling. In their opinion, the people most 

interested in packaging issues at the same time most often used reusable packaging, paid 

most attention to the suitability of packaging for recycling and showed the highest degree 

of acceptance for higher prices of products in ecological packaging. University graduates, 

older people and women showed the most similar to the above behaviours. 
 

 Keywords: environmental protection, packaging, questionnaires, statistical analysis 
 

1. Wprowadzenie 

Potrzeba ochrony środowiska naturalnego wpływa na rozwój materiałów opa-
kowaniowych i przyczynia się do powstawia opakowań przyjaznych środowisku. 
Rosnąca świadomość ekologiczna powoduje, że konsumenci wybierają opakowa-
nia, do których zużywa się mniej materiału, są łatwe do ponownego użycia, nadają 
się do recyklingu lub spalania z odzyskiem energii [Barska i Wyrwa 2016, s. 138–
161]. Podstawą w walce z odpadami opakowaniowymi jest zrównoważona kon-
sumpcja, czyli odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych zgodne z zasa-
dami zrównoważonego rozwoju. Zrównoważona konsumpcja polega na ograni-
czeniu marnotrawstwa, zmniejszeniu produkcji odpadów i zanieczyszczeń głów-
nie poprzez wybór towarów spełniających normy społeczne i środowiskowe. 

W 2015 roku w Polsce zebrano 10 863,5 tys. ton odpadów komunalnych 
(wzrost o 5,2%, w porównaniu z 2014 r.), w tym duży udział stanowiły opakowa-
nia zbiorcze na zakupy, np. reklamówki foliowe czy torebki papierowe. Na jed-
nego mieszkańca Polski przypadało średnio 283 kg tych odpadów, a najwięcej  
w województwach: dolnośląskim (340 kg), zachodniopomorskim (337 kg), ślą-
skim (332 kg) i lubuskim (328 kg); najmniej natomiast w województwach: świę-
tokrzyskim (166 kg), lubelskim (180 kg) i podkarpackim (196 kg) [GUS 2016, 
http://stat.gov.pl/.pdf, dostęp: 10.10.2019].  

Podane wartości stanowią jedne z najniższych wskaźników wśród innych kra-
jów. Najwięcej odpadów wytwarzają Japończycy (jeden mieszkaniec produkuje 
1000 kg śmieci domowych w ciągu roku) oraz Amerykanie (864 kg na jednego 
mieszkańca). W Europie najwięcej odpadów w 2013 r. wytwarzali mieszkańcy 
Danii (747 kg), Cypru (624 kg) oraz Niemiec (617 kg). Przeciętny Europejczyk 
wytwarza ich rocznie ok. 481 kg [http://odpadyopakowaniowe.pl/odpady-opako-
waniowe, dostęp: 10.10.2019]. 
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Jeśli chodzi o sposób dalszego postępowania z odpadami, to sytuacja w na-
szym kraju wygląda już mniej korzystnie. Z ogólnej ilości odpadów komunalnych 
w UE 31% unieszkodliwiono przez składowanie, a 27% poddano recyklingowi.  
W Polsce było to odpowiednio 53% (tj. 5,3 mln ton) i 21% (2,2 mln ton). Udało 
się zatem osiągnąć prawie 56% zalecanego recyklingu [http://odpady opakowa-
niowe.pl/odpady-opakowaniowe, dostęp: 10.10.2019]. Jest to poziom zgodny  
z docelowym poziomem recyklingu odpadów opakowaniowych określonym  
w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opa-
kowaniowymi [http://isap.sejm.gov.pl, dostęp: 10.10.2019]. Mniej śmieci pod-
dano w Polsce również spalaniu (15% – 1,6 mln ton) i biologicznemu przetwarza-
niu (11% – 1,2 mln ton) [http://portalkomunalny.pl/gus-produkujemy-mniej-odpa-
dow-326183, dostęp: 10.10.2019]. 

Niestety zwiększająca się z każdym rokiem ilość odpadów, a wśród nich opa-
kowań, żywności oraz jednorazowych opakowań „transportowych”, tzw. reklamó-
wek, z wykorzystaniem tworzyw sztucznych stanowi jeden z głównych czynników 
zanieczyszczenia i degradacji środowiska naturalnego. Z tego też względu od 
wielu lat zauważa się spór między zwolennikami materiałów klasycznych na opa-
kowania a propagatorami tworzyw sztucznych. Problem ten mogą rozstrzygnąć 
tylko tzw. bilanse ekologiczne (ekobilanse), będące nośnikiem wewnętrznej infor-
macji środowiskowej. Ocenie podlegają wówczas nakłady energii i zużycie surow-
ców naturalnych, emisje oraz ilość odpadów finalnych związanych z produkcją  
i stosowaniem opakowań.  

Sposobami na zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych żywności oraz 
opakowań zbiorczych na zakupy, głównie torebek foliowych, są m.in.: segregacja 
odpadów opakowaniowych, przetwarzanie posegregowanych odpadów, kupowa-
nie mniejszej ilości produktów, wybieranie produktów jak najmniej opakowanych, 
wybieranie opakowań, które łatwo przetworzyć oraz ograniczenie wprowadzania 
do obrotu toreb foliowych (tzw. reklamówek). Obowiązująca obecnie w Europie 
ogólna strategia postępowania zakłada, że w pierwszej kolejności należy zapobie-
gać powstawaniu odpadów, w tym opakowaniowych oraz minimalizować ich 
ilość. W odniesieniu do metod postępowania z już wytworzonymi odpadami pre-
ferowany jest recykling, potem odzysk energii, a na końcu dla odpadów, których 
nie da się wykorzystać przemysłowo, unieszkodliwianie, np. przez deponowanie 
na składowiskach [Żakowska 2017, s. 5–7]. 

Konsument posiadający wiedzę, skąd produkt pochodzi i jakie nakłady  
były związane z jego wytworzeniem i dostarczeniem do sprzedaży, zapewne zmie-
niłby swoje podejście do wielkości robionych zakupów oraz przedwczesnego po-
zbywania się żywności. Dla przykładu wyprodukowanie jednego jabłka wymaga 
zużycia ponad 50 kg wody, w przypadku produkcji 1 kg mięsa wołowego czy wie-
przowego zużywa się ok. 10 tys. litrów wody [Kaczorowska 2018, s. 24–25]. Mar-
nując jedzenie, marnuje się również cenne zasoby wody i energii, przyczyniając 
się do wzrostu emisji gazów cieplarnianych, takich jak metan (CH4) lub dwutlenek 
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węgla (CO2), wytwarzanych przez gnijącą na wysypiskach żywność. Według sta-
tystyk przedstawianych przez Federację Polskich Banków Żywności, wyrzucenie 
jednej bułki z serem to strata 100 litrów wody, a 1 kg wołowiny to od 3000 do aż 
60 000 litrów wody, zużytych do jej wyprodukowania [https://bankizyw-
nosci.pl/jadlonomia-qmam-kasze-i-kuchnia-w-formie-w-smacznej-kampanii-1/, 
dostęp: 11.10.2019]. W ten sposób marnuje się nie tylko żywność, ale i hektolitry 
wody, która jest potrzebna do wytworzenia tej żywności oraz zanieczyszcza się 
środowisko przyrodnicze nawozami i pestycydami wykorzystywanymi do jej pro-
dukcji oraz spalinami powstającymi przy jej transporcie [Majcher 2018, s. 11–15].  

Zwykle po dokonaniu zakupów jakichkolwiek artykułów, w celu dostarczenia 
ich do określonego miejsca, trzeba się posłużyć jakimś opakowaniem, ponieważ 
najczęściej trudno jest je przenieść „gołymi” rękami. Opakowania te mogą być 
różnego rodzaju, o czym świadczą ich nazwy, jak np. torby, worki, siatki.  
W niniejszym opracowaniu użyto dla nich wspólnego określenia, tj. opakowania, 
przy czym uwzględniono materiał, z którego najczęściej się je wykonuje, tj. papier, 
tkaniny oraz folię.  

Celem rozdziału jest prezentacja opinii respondentów w zakresie powszech-
ności stosowania przez nich podczas zakupów artykułów żywnościowych opako-
wań, ich rodzajów, oceny przydatności do recyklingu, a także uwarunkowań tych 
ocen. W kwestionariuszu ankiety zawarto również pytanie mające na celu weryfi-
kację wiedzy dotyczącej skali problemu związanego z opakowaniami foliowymi. 
Wśród respondentów przeważały osoby pochodzące z województwa podkarpac-
kiego. 

2. Materiał i metody badań 

Analizę badanych zjawisk przeprowadzono na podstawie 1360 zebranych  
w 2018 r. kwestionariuszy ankiet. Badania zrealizowano na terenie sklepów ogól-
nospożywczych, wśród klientów, w formie bezpośredniego sondażu diagnostycz-
nego. Zdecydowana większość respondentów (1230) pochodziła z województwa 
podkarpackiego, pozostali z sąsiednich województw. Wszystkim zawartym w an-
kiecie pytaniom (za wyjątkiem jednego) przypisano trzy alternatywne odpowiedzi, 
z których należało wybrać jedną. Respondenci zostali podzieleni na trzy grupy  
z uwagi na wiek, poziom wykształcenia oraz deklarowany poziom zainteresowania 
problematyką opakowań, natomiast dwie grupy badanych osób wyodrębniono  
z uwagi na ich płeć.  

W pierwszej części analizy zaprezentowano wyłącznie struktury liczby wy-
powiedzi, a więc pomijając cechy opisujące ankietowane osoby. Pozwalało to 
uchwycić znaczenie poszczególnych alternatyw odpowiedzi w całej badanej pró-
bie. Drugą część analizy poświęcono ocenie powiązań między charakterystykami 
respondentów a rangami, które przypisywali oni poszczególnym alternatywom od-
powiedzi. W ten sposób dane można było zebrać w formie liczebności wypowiedzi 
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w dwuwymiarowych tablicach, w wierszach których podano kolejne alternatywy 
odpowiedzi, a w kolumnach – cechy opisujące respondentów.  

W celu statystycznej oceny wpływu zmiennych znajdujących się w wierszach 
i kolumnach tabel na rozkład częstości odpowiedzi oraz zakładając w tym wzglę-
dzie hipotezę zerową o niezależności oddziaływania tych zmiennych, zastosowano 
nieparametryczny test istotności χ2 (chi-kwadrat) [Jóźwiak i Podgórski 1998,  
s. 358–362]. Statystykę testu χ2 obliczono z ogólnie przyjętego wzoru, z uwzględ-
nieniem poprawki Yates’a dla tablic 2x2, wynikającą z przybliżenia dyskretnego 
rozkładu statystyki testu przez rozkład ciągły χ2. Liczbę stopni swobody wyzna-
czano jako iloczyn pomniejszonych o 1 liczebności kolumn k i wierszy l (k-1)(l-1) 
[Aczel 2000, s. 761]. Hipotezę zerową odrzucano przy poziomie istotności α = 
0,05, gdy 2

)1(),1( ,
2

−−≥ lkαχχ , a jego wartość podawano symbolicznie przy każdej 

pierwszej danej w tablicach przedstawiających badane zależności. 

3. Analiza wyników badań 

Zgodnie z tym, co zaznaczono wcześniej, analizę danych podzielono na dwie 
części. W pierwszej z nich badane zjawiska zaprezentowano pod względem po-
wszechności ich występowania, natomiast w drugiej poddano statystycznej ocenie 
powiązania tych zjawisk z ich determinantami, czyli cechami respondentów.  
W nagłówkach poszczególnych tabel podano rzeczywistą liczbę odpowiedzi, które 
uzyskano na prezentowane w niej pytania. 

W tabeli 1. przedstawiono liczebności oraz strukturę badanych osób z uwagi 
na opisujące je cechy, tj.: wiek, płeć, wykształcenie oraz deklarowany poziom za-
interesowania opakowaniami. Zmienne te pełnią rolę determinant zjawisk oma-
wianych w dalszej części analizy.  

Tabela 1. Charakterystyka respondentów 

Wyszczegól-
nienie 

Cechy respondentów (1310) 

Wiek Płeć Wykształcenie 
Zainteresowanie  
opakowaniami 

≤ 25 26–45 >45 kobiety mężcz. 
podst./ 
zaw. 

średnie wyższe słabe średnie duże 

Liczba  
respondentów 

440 532 338 789 521 257 590 463 628 469 213 

Procent  
respondentów 

33,6 40,6 25,8 60,2 39,8 19,6 45,1 35,3 47,9 35,8 16,3 

Źródło: opracowanie własne 

Respondenci najliczniej byli reprezentowani przez kobiety, absolwentów 
szkół średnich oraz osoby środkowej grupy wiekowej (25–45 lat), natomiast liczba 
osób, które wykazywały najsłabsze zainteresowanie problematyką opakowań była 
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ok. trzykrotnie wyższa od wykazujących w tym względzie największe zaintereso-
wanie. 
 W celu przybliżonej oceny poziomu wiedzy respondentów w zakresie opako-
wań, w ankiecie zawarto pytanie z trzema alternatywnymi odpowiedziami doty-
czącymi udziału opakowań w ogólnej masie wyprodukowanych tworzyw sztucz-
nych, a uzyskane odpowiedzi zebrano w tab. 2. 

Tabela 2. Szacunki udziału opakowań w ogólnej masie wyprodukowanych  

tworzyw sztucznych 

Wyszczególnienie 
Szacunki udziału opakowań w produkowanych tworzywach sztucznych 

zbyt niskie (20%) właściwe (35%) zbyt wysokie (50%) 
Liczba respondentów 152 641 506 
Procent respondentów 11,7 49,3 40,0 

Źródło: opracowanie własne 

Ogólnie można stwierdzić, że prawie połowa badanych osób zaznaczyła wła-
ściwą odpowiedź (35%) na przedstawione pytanie, przy czym w zdecydowanej 
większości błędnych wskazań zawyżano, i tak wysoki, udział opakowań w pro-
dukcji wyrobów z plastiku. Wskazuje to na dość często występującą skłonność 
przeszacowywania zagrożeń środowiska przez działalność człowieka, jednak jej 
niedocenienie może przynieść nieodwracalne i grożące degradacją środowiska 
przyrodniczego skutki. Stąd nie tyle ważne jest straszenie obywateli katastroficz-
nymi wizjami, ile jak najszybsze, skuteczne i systematyczne likwidowanie powsta-
jących zagrożeń.  

Z uwagi na rozmiary oraz ciągłość sprzedaży żywności, a zdarzają się przy-
padki, że ta sama osoba dokonuje zakupów produktów spożywczych kilkakrotnie 
w ciągu tego samego dnia, jednym ze związanych z tym ważnych problemów staje 
się m.in. sposób przenoszenia nabywanych towarów. Wyniki badań w zakresie 
częstotliwości korzystania z opakowań wielokrotnego użytku podczas zakupów 
artykułów żywnościowych podano w tab. 3. 

Tabela 3. Częstotliwość korzystania z opakowania wielokrotnego użytku podczas  

zakupów artykułów żywnościowych 

Wyszczególnienie 
Częstotliwość korzystania z opakowań wielokrotnego użytku (1307) 

< 1 raz/ tydzień 1 raz/tydzień > 1 raz/ tydzień. 

Liczba respondentów 222 291 794 
Procent respondentów 17,0 22,3 60,7 

Źródło: opracowanie własne 

Zebrane dane wskazują, że ponad 60% respondentów korzystało z opakowań 
wielokrotnego użytku częściej niż jeden raz w tygodniu. Oczywiście różne mogą 



Opakowania wielokrotnego użytku… 

213 

być przyczyny rzadszego posługiwania się tymi opakowaniami. Świadczy to jed-
nak o powszechności tego zjawiska i jego dużym znaczeniu. 
 Opakowania wielokrotnego użytku mogą być własnością klientów lub są po-
zyskiwane przez nich podczas zakupów żywności. Częstość korzystania z tych 
opakowań wśród respondentów przedstawiono w tab. 4. 

Tabela 4. Korzystanie z własnego i oferowanego opakowania wielokrotnego użytku  

podczas zakupów artykułów żywnościowych 

Wyszczególnienie 
Opakowania wielokrotnego użytku wg pochodzenia (1230) 

własne oferowane 

Liczba respondentów 693 537 
Procent respondentów 56,3 43,7 

Źródło: opracowanie własne 

Ponad 55% badanych osób podczas zakupów żywności korzysta z przynoszo-
nych ze sobą opakowań wielokrotnego użytku, a pozostali kupują je lub otrzymują 
gratis. Mając na uwadze rozmiary tego zjawiska, ważną kwestią staje się materiał, 
z którego są wykonane te opakowania, co podano w tab. 5. 
 Jak wynika z zaprezentowanych danych, opakowania zabierane ze sobą  
w ponad 60% wyprodukowano z tkanin, natomiast te pozyskiwane w czasie zaku-
pów w prawie 90% były wytworzone z folii. Można przypuszczać, że w pewnym 
stopniu mogły być one jeszcze wykorzystywane ponownie, ale zapewne decydo-
wano się na nie głównie w przypadku nieposiadania w danej chwili innego opako-
wania wielokrotnego użytku ze sobą. Dowodzą tego także minimalne zakupy droż-
szych opakowań z tkanin. 

Tabela 5. Wykorzystanie opakowań wielokrotnego użytku z uwagi  

na materiał, z którego je wykonano 

Wyszczególnienie 
Materiał, z którego wykonano 

opakowania własne (693) 
Materiał, z którego wykonano 
opakowania oferowane (537) 

folia papier tkanina folia papier tkanina 

Liczba respondentów 203 62 428 479 40 18 

Procent respondentów 29,3 8,9 61,8 89,2 7,4 3,4 

Źródło: opracowanie własne. 

 Stosowanie opakowań wielokrotnego użytku z jednej strony w ostatecznym 
rozrachunku jest tańsze od ciągłego kupowania nowych toreb foliowych,  
a z drugiej strony nie przyczynia się do zanieczyszczania środowiska. Oczywiście 
ta ostatnia kwestia wiąże się nie tylko z opakowaniami wielokrotnego użytku, ale 



Andrzej Mantaj, Jan Krupa, Beata Dec 

214 

i z jednostkowymi opakowaniami artykułów spożywczych. W obu tych przypad-
kach istotna jest możliwość recyklingu tych opakowań, a znaczenie tego problemu 
dla respondentów obrazują dane w tab. 6. 

Tabela 6. Częstotliwość uwzględniania przydatności opakowania do recyklingu 

Wyszczególnienie 
Uwzględnianie przydatności opakowania do recyklingu (1295) 

bardzo rzadko niekiedy często 

Liczba respondentów 551 450 294 

Procent respondentów 42,5 34,8 22,7 

Źródło: opracowanie własne 

Ogólnie można stwierdzić, że częste zwracanie uwagi na przydatność opako-
wań do recyklingu pojawia się tylko u ok. 23% badanych osób, co wskazuje na to, 
że ranga przypisywana temu problemowi jest wśród ankietowanych jednak stosun-
kowo niewielka. Świadczy to m.in. o konieczności podjęcia szerszej edukacji spo-
łeczeństwa w tym zakresie, szczególnie ze względu na ogromne znaczenie opako-
wań w zanieczyszczaniu środowiska. Z pewnością preferowanie przez kupujących 
opakowań przydatnych do recyklingu z jednej strony skłaniałoby handlowców do 
zwrócenia większej uwagi na ten problem, a z drugiej strony wymuszałoby odpo-
wiednie reakcje wśród producentów. 
 Stopień wrażliwości na zagadnienia dotyczące negatywnego wpływu stoso-
wania różnego rodzaju opakowań żywności z tworzyw sztucznych na stan środo-
wiska postanowiono sprawdzić poprzez ocenę skłonności respondentów do za-
kupu produktów spożywczych po nieco wyższych cenach, ale w opakowaniach 
ekologicznych, a związane z tym dane zebrano w tab. 7. 

Tabela 7. Skłonność zakupu produktu żywnościowego w droższym opakowaniu ekologicznym 

Wyszczególnienie 
Gotowość zakupu droższego produktu o (1307) 

3% 5% ≥10% 

Liczba respondentów 677 413 217 
Procent respondentów 51,8 31,6 16.6 

Źródło: opracowanie własne 

Przedstawione informacje pozwalają stwierdzić, że wraz ze wzrostem cen 
opakowań z tworzyw sztucznych, stopień ich akceptacji oczywiście malał, nato-
miast ponad połowa badanych osób wyraziła gotowość przyjęcia cen o 3% wyż-
szych przy zamianie opakowań na ekologiczne. Świadczy to z pewnością  
o znacznej odpowiedzialności respondentów za stan środowiska oraz własne zdro-
wie, a jednocześnie o nie zawsze zadowalającej ich sytuacji materialnej.  

W pierwszej części analizy rozważano tylko znaczenie i powszechność wy-
stępowania badanych zjawisk. Obecnie zostaną zaprezentowane niektóre ich uwa- 
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runkowania oraz statystyczna ocena występujących w tym zakresie związków. Jak 
już wspomniano poprzednio, ok. 50% respondentów właściwie określiło udział 
opakowań w ogólnej produkcji tworzyw sztucznych. Szacunki te w zależności od 
charakterystyk badanych osób zebrano w tab. 8. Podawane przez grupy respon-
dentów odsetki ogólnej produkcji tworzyw sztucznych, które stanowiły opakowa-
nia, nie różniły się znacznie. Najbardziej zbliżone wielkości do właściwych war-
tości tych odsetków wskazywały osoby o najmniejszym zainteresowaniu proble-
matyką opakowań, średnim i wyższym wykształceniu oraz kobiety.  

Tabela 8. Szacunki udziału opakowań w ogólnej produkcji tworzyw sztucznych 

Szacunki udziału 
opakowań 

Charakterystyki respondentów (1299) [% respondentów] 

Płeć Wykształcenie 
Zainteresowanie  
opakowaniami 

kobiety mężcz. 
 

podst./za
w. 

średnie wyższe małe średnia duże 

zbyt niskie 
(20%) 9,6* 

8,8 16,1 22,5 9,8 8,2 15,3 9,0 7,1 

właściwe  
(35%) 22,7 

49,8** 48,6 48,4** 49,6 49,6 51,6** 49,0 43,4 

zbyt wysokie 
(50%) 67,7 

41,4 35,3 29,1 40,6 42,2 33,1 42,0 49,5 

  *  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,05, 
**  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,01. 

 
 Częstość korzystania z opakowań wielokrotnego użytku podczas zakupów 
żywności zawarto w tab. 9. 

Tabela 9. Częstość korzystania z opakowania wielokrotnego użytku podczas zakupów  

artykułów żywnościowych 

Częstotli-
wość ko-

rzystania z 
opak. / 
tydz. 

Charakterystyki respondentów (1307) [% respondentów] 

Wiek Płeć Wykształcenie 
Zainteresowanie 
opakowaniami 

≤ 25 26–45 >45 kobiety mężcz. 
podst./ 
zaw. 

średnie wyższe małe średnie duże 

> 1 raz 55,6* 62,5 64,7 65,5** 53,6 50,3** 59,2 68,6 51,0** 65,4 79,2 
1 raz 24,8 19,6 23,1 20,4 25,0 24,9 24,3 18,2 23,5 23,9 15,1 

< 1 raz 19,6 17,9 12,2 14,1 21,4 24,8 16,5 13,2 25,5 10,7 5,7 

  *  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,05, 
**  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,01. 

 
Przedstawione częstości dotyczą nie tylko używania opakowań, ale i samych 

zakupów. Niemniej jednak można stwierdzić, że najbardziej rozpowszechnione 
było wielokrotne w ciągu tygodnia korzystanie z tych opakowań, co świadczy  
o masowości tego zjawiska. Statystycznie istotne zróżnicowanie pod tym wzglę- 
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dem między grupami respondentów wskazuje, że zwyczaj ten najczęściej wystę-
pował wśród osób o największym zainteresowaniu opakowaniami, a następnie 
wśród absolwentów uczelni, kobiet oraz osób najstarszych.  
 Opakowania wielokrotnego użytku można zabierać ze sobą lub korzystać  
z oferowanych podczas zakupów, a na rozmiary tych praktyk wskazują dane  
w tab. 10. 

Tabela 10. Częstość korzystania z własnego i oferowanego opakowania wielokrotnego użytku 

podczas zakupów artykułów żywnościowych 

Opakowania wie-
lokrotnego użytku 

Charakterystyki respondentów (1230) [% respondentów] 

Wiek Płeć 
Zainteresowanie  
opakowaniami 

≤ 25 26–45 >45 kobiety mężcz. małe średnie duże 

własne 48,4** 58,5 62,9 61,0** 49,1 46,2** 60,3 76,1 
oferowane 51,6 41,5 37,1 39,0 50,9 53,8 39,7 23,9 

  *  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,05, 
**  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,01. 

 
Jak już stwierdzono poprzednio, używanie opakowań własnych jest częstsze 

niż tych oferowanych w punktach sprzedaży. Statystycznie istotne zróżnicowanie 
pod tym względem w obrębie wyróżnionych grup respondentów polega na po-
wszechniejszym korzystaniu z tych opakowań przez osoby o największym nimi 
zainteresowaniu, a następnie przez osoby starsze oraz kobiety. 

O trwałości i poręczności opakowań w poważnym stopniu decyduje zastoso-
wany do ich wyrobu materiał, a jego rodzaj, z którego były wykonane własne opa-
kowania respondentów, ilustrują dane przedstawione w tab. 11. 

Tabela 11. Wykorzystanie własnych opakowań wielokrotnego użytku ze względu na materiał, 

z którego je wykonano 

Materiał,  
z którego wy-
konano opako-

wanie 

Charakterystyki respondentów (693) [% respondentów] 

Wiek Wykształcenie 
Zainteresowanie  
opakowaniami 

≤ 25 26–45 >45 
podst./ 
zaw. 

średnie wyższe małe średnie duże 

tkanina 52,8** 64,6 66,0 57,6** 59,9 66,0 55,5** 62,1 71,8 
folia 39,9 27,3 22,2 25,0 34,1 25,9 38,9 26,5 17,9 
papier 7,3 8,1 11,8 17,4 6,0 8,1 5,6 11,4 10,3 

  *  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,05, 
**  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,01. 

 
W pierwszej części analizy stwierdzono, że w zdecydowanej większości wła-

sne opakowania wielokrotnego użytku wyprodukowano na bazie tkanin. Badania 
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wykazały, że najczęściej używały ich osoby o największym stopniu zainteresowa-
nia opakowaniami, a następnie w jednakowym stopniu absolwenci szkół wyższych 
i osoby starsze. 
 W przypadku korzystania z opakowań oferowanych w miejscu zakupu żyw-
ności, materiał, z których je wykonano, różnił się w sposób zasadniczy od zasto-
sowanego w opakowaniach własnych, co obrazuje tab. 12. 

Tabela 12. Wykorzystanie oferowanych opakowań wielokrotnego użytku ze względu  

na materiał, z którego je wykonano 

Materiał, z którego  
wykonano opakowanie 

Charakterystyki respondentów (537) [% respondentów] 

Zainteresowanie opakowaniami 

małe średnie duże 

tkanina 2,9** 2,2 10,2 

folia 93,5 84,4 79,6 

papier 3,6 13,4 10,2 

  *  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,05, 
**  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,01. 

 
Z pierwszej części analizy wiadomo, że w 62% przypadków materiałem za-

stosowanym w produkcji opakowań własnych były tkaniny, natomiast opakowania 
pochodzące z miejsca dokonanych właśnie zakupów w ok. 89% były różnego ro-
dzaju torbami foliowymi. Wyodrębnione grupy respondentów różniły w sposób 
statystycznie istotny pozyskiwane podczas zaopatrywania się w artykuły spożyw-
cze opakowania z uwagi na użyty do jego produkcji materiał tylko w przypadku 
osób o różnym stopniu zainteresowania tym problemem. Najczęściej w takim 
przypadku z opakowań foliowych korzystały osoby najmniej poświęcające swoją 
uwagę tym zagadnieniom. 
 Jednym ze skutecznych sposobów ograniczenia degradacji środowiska jest 
korzystanie z opakowań przydatnych do recyklingu, a powszechność zwracania 
uwagi przez respondentów na tę właściwość ilustrują dane zawarte w tab. 13. 

Tabela 13. Częstotliwość uwzględniania przydatności opakowania do recyklingu 

Uwzględnianie 
przydatności 
opakowań do 
recyklingu 

Charakterystyki respondentów (1295) [% respondentów] 

Wiek Wykształcenie 
Zainteresowanie  
opakowaniami 

≤ 25 26–45 >45 
podst./ 
zaw. 

średnie wyższe małe średnie duże 

często 14,7** 24,8 29,8 19,7** 18,9 29,2 9,3** 23,1 61,4 
niekiedy 34,0 32,3 39,6 34,6 36,6 32,5 31,2 45,4 21,9 

bardzo rzadko 51,3 42,9 30,6 45,7 44,5 38,3 59,5 31,5 16,7 

  *  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,05, 
**  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,01. 
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Częstość uwzględniania przydatności opakowań do recyklingu różnicuje ba-
dane osoby w sposób statystycznie istotny ze względu na wiek, wykształcenie oraz 
zainteresowanie problematyką opakowań. Zdecydowanie najbardziej rygory-
styczne w tym zakresie są osoby deklarujące największe zainteresowane zagadnie-
niem opakowań, a następnie osoby najstarsze i absolwenci uczelni. 
 Skłonność zakupu droższej żywności w opakowaniu ekologicznym, w wy-
dzielonych grupach respondentów, przedstawiono w tab. 14. 

Tabela14. Skłonność zakupu produktu żywnościowego w droższym  

opakowaniu ekologicznym 

Gotowość za-
kupu pro-

duktu droż-
szego o 

Charakterystyki respondentów (1307) [% respondentów] 

Wiek Wykształcenie 
Zainteresowanie  
opakowaniami 

≤ 25 26–45 >45 
podst./ 
zaw. 

średnie wyższe małe średnie duże 

≥ 10% 12,1** 19,4 18,1 16,9** 11,2 23,4 9,7** 18,1 33,5 
5% 28,2 33,7 32,6 33,7 30,2 32,2 26,4 36,9 35,4 
3% 59,7 46,9 49,3 49,4 58,6 44,4 63,9 45,0 31,1 

  *  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,05, 
**  – istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,01. 

 
Przedstawione dane wskazują w sposób bardzo wyraźny, że osób zdecydo-

wanych do zakupu nawet o 10% droższej żywności w opakowaniach ekologicz-
nych było najwięcej w grupie najbardziej zainteresowanych jakością opakowań. 
Ich odsetek przekraczał o jedną trzecią ten wskaźnik wyznaczony dla absolwentów 
uczelni oraz prawie dwukrotnie dla osób ze środkowej grupy wiekowej. Ponadto 
należy zwrócić uwagę na fakt, że liczba respondentów gotowych zapłacić tę wyż-
szą cenę wśród najmocniej deklarujących swoje zainteresowanie problematyką 
opakowań była w przybliżeniu równomiernie rozłożona między poszczególne 
progi podwyżek cen żywności w opakowaniach ekologicznych. We wszystkich 
pozostałych przypadkach odsetki liczebności osób wyraźnie zmniejszały się wraz 
ze wzrostem cen artykułów. 

Wnioski: 

1. Większość respondentów (ok. 61%) korzystała z opakowań wielokrotnego 
użytku podczas zakupu żywności częściej niż jeden raz w tygodniu.  

2. Opakowania wielokrotnego użytku w ok. 56% były własnością badanych 
osób, a ok. 62% z nich wykonano z różnego rodzaju tkanin. 

3. W przypadku pozyskiwania opakowań oferowanych w miejscu dokony-
wania zakupów w prawie 90% przypadków wybierano opakowania fo-
liowe. 

4. Na przydatność do recyklingu większą uwagę zwracało tylko ok. 23% re-
spondentów. 
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5. Ponad połowa badanych osób akceptowała wyższą o 3% cenę produktów 
spożywczych sprzedawanych w opakowaniach spełniających kryterium 
uznania ich za ekologiczne. 

6. Około 49% badanych osób poprawnie odpowiedziało na pytanie doty-
czące udziału opakowań w produkcji tworzyw sztucznych. 

7. W sposób statystycznie istotny najczęściej z opakowań wielokrotnego 
użytku, przy zakupie artykułów żywnościowych, korzystały osoby najbar-
dziej zainteresowane problematyką opakowań, a następnie absolwenci 
szkół wyższych, kobiety i osoby starsze. 

8. Opakowania wielokrotnego użytku najczęściej były wykonane z różnego 
rodzaju tkanin. 

9. W sposób statystycznie istotny szczególne znaczenie przydatności opako-
wań do recyklingu podkreślały osoby o największych zainteresowaniach 
opakowaniami, a następnie osoby starsze i absolwenci szkół wyższych. 

10. Największą skłonność akceptacji wyższych cen żywności w ekologicz-
nych opakowaniach wykazali respondenci bardziej zainteresowani opako-
waniami oraz osoby o wyższym wykształceniu i ze środkowej grupy wie-
kowej.  

11. Opinia respondentów o swoich szczególnych zainteresowaniach opakowa-
niami przejawiała się bardziej w zachowaniach, a nie w ich wiedzy  
z tego zakresu. 

12. Przeprowadzane badania wykazały potrzebę objęcia jak najszerszej grupy 
obywateli działalnością edukacyjną w zakresie oddziaływania opakowań 
na środowisko naturalne, z uwagi na ich znaczący udział w odpadach ko-
munalnych. 

4. Podsumowanie 

Na podstawie przedstawionych w pierwszej części analizy ocen rozkładów 
częstości będących przedmiotem badań zjawisk, nie biorąc pod uwagę warunku-
jących ich czynników, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na dużą po-
wszechność stosowania opakowań wielokrotnego użytku podczas zakupu żywno-
ści, a praktykę tę jako pojawiającą się kilkakrotnie w tygodniu wskazało ok. 61% 
respondentów. Opakowania te stanowiły w ok. 56% własność badanych osób,  
a ok. 62% z nich było wykonanych z różnego rodzaju tkanin. W przypadku pozy-
skiwania takich opakowań oferowanych w miejscu dokonywania zakupów, w zde-
cydowanej większości przypadków (90%) wybierano opakowania foliowe.  

Ważnym zagadnieniem dla ochrony środowiska z uwagi na powszechność 
stosowania różnego rodzaju opakowań żywności jest ich przydatność do recy-
klingu. Przeprowadzone badania wykazały, że na tę właściwość opakowań więk-
szą uwagę zwracało tylko ok. 23% respondentów, więc zapewne problem ten jest 
mocno niedoceniany i wymagający jak najszybszych działań w celu podniesienia 
świadomości społeczeństwa w tym zakresie. 
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Proces produkcji opakowań ekologicznych, czyli bardziej przyjaznych środo-
wisku, a przez to chroniących kondycję zdrowotną człowieka jest nieco droższy 
niż opakowań nieposiadających tego atrybutu. Wyższą o 3% cenę produktów spo-
żywczych sprzedawanych w opakowaniach spełniających kryterium uznania ich 
za ekologiczne akceptowała ponad połowa badanych osób. Stopień tej akceptacji 
spadł do 16,6%, jeśli cena artykułu miałaby wzrosnąć o 10%. 

Jedno pytanie zadane respondentom miało na celu sprawdzenie ich wiedzy  
z zakresu przeprowadzonych badań. Polegało ono na wskazaniu jednej z trzech 
alternatyw opisujących udział opakowań w produkcji tworzyw sztucznych, na 
które poprawnie odpowiedziało ok. 49% osób, przy czym można było zauważyć 
tendencję do przeszacowywania tej wielkości. 

W drugiej części analizy poddano ocenie stopień powiązań między opiniami 
i zachowaniami badanych osób a opisującymi ich cechami. W sposób statystycznie 
istotny najczęściej z opakowań wielokrotnego użytku przy zakupie artykułów 
żywnościowych korzystały osoby, które w swoim mniemaniu, najbardziej intere-
sowały się problematyką opakowań, a następnie absolwenci szkół wyższych, ko-
biety i osoby starsze. Własne opakowania najbardziej popularne były także wśród 
respondentów wykazujących największe zainteresowanie opakowaniami, a potem 
wśród osób starszych i kobiet.  

Opakowania wielokrotnego użytku najczęściej były wykonane z różnego ro-
dzaju tkanin, a preferowali je szczególnie respondenci najbardziej zainteresowani 
tą problematyką, a następnie w podobnym stopniu kobiety i osoby starsze. Szcze-
gólne znaczenie przydatności opakowań do recyklingu przypisywały także osoby 
o największych zainteresowaniach opakowaniami, następnie osoby starsze i absol-
wenci szkół wyższych. 

Największą skłonność akceptacji wyższych cen żywności w ekologicznych 
opakowaniach wykazywali również respondenci bardziej zainteresowani takimi 
opakowaniami oraz osoby o wyższym wykształceniu i ze środkowej grupy wieko-
wej.  

Nieco zastanawiające są najsłabsze wyniki szacowania udziału opakowań  
w ogólnej produkcji tworzyw sztucznych wśród osób deklarujących największe 
zainteresowania badaną problematyką. Należy przyznać, że ich wypowiedzi we 
wszystkich pozostałych przypadkach można uznać za zgodne z proekologiczną 
postawą. Wynika stąd, że opinia tych respondentów o ich szczególnych zaintere-
sowaniach opakowaniami przejawiała się nie tyle w ich wiedzy, co w zachowa-
niach z tego zakresu. 
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KMITOWIE – FUNDATORZY PARAFII  
ŁACIŃSKICH NA POGÓRZU DYNOWSKIM  

OD XIV DO POCZĄTKÓW XVI WIEKU 

Streszczenie 

 Praktycznie do końca XIX wieku istnienie i funkcjonowanie parafii łacińskich na terenie 
diecezji przemyskiej było możliwe dzięki fundacji i mecenatowi rodów magnackich  
i szlacheckich. Wśród fundatorów tych parafii w okresie od końca XIV do początków  
XVI w. znaczącą rolę odegrał ród Kmitów. Wywodził się on z Małopolski, a swój pobyt  
i działalność na terenie ziemi sanockiej zawdzięczał nadaniom królewskim z XIV i XV w.  
Z uposażenia Kmitów w ziemi sanockiej miało pochodzić 14 parafii łacińskich, z których 
zdecydowana większość była położona na Pogórzu Dynowskim. Do grona fundatorów pa-
rafii łacińskich z rodziny Kmitów na omawianym obszarze należeli: Piotr Kmita (fundował 
parafie w Dubiecku i Stupnicy, być może w Dynowie), Piotr Kmita zwany Lunak (w Błażo-
wej, być może w Dynowie i Harcie), Mikołaj Kmita (ufundował kaplicę przy szpitalu  
w Dubiecku), Małgorzata z Kmitów (parafie w Nozdrzcu, Wesołej i Futomie), Dobiesław 
Kmita (w Bachórcu, Dylągowej i Jaworniku) oraz Stanisław Kmita (w Babicach). Celem roz-
działu jest przypomnienie tego wielce zasłużonego dla Kościoła łacińskiego na Pogórzu 
Dynowskim rodu i jego niektórych fundacji kościelnych. 
 

 Słowa kluczowe: Kmitowie, Pogórze Dynowskie, Kościół katolicki, fundacje,  
XIV–XVI w. 
 

THE KMITA FAMILY – FOUNDERS OF LATIN  
PARISHES IN THE DYNOWSKIE FOOTHILLS  

FROM XIV TO THE BEGINNING  
OF THE XVI CENTURY 

Summary 

 Practically until the end of the 19th century, the existence and functioning of Latin par-
ishes in Przemyśl diocese was possible thanks to the foundation and patronage of magnate 
and noble families. The Kmita family played a significant role among the founders of these 
parishes in the period from the end of the 14th to the beginning of the 16th century. He 
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came from Małopolska, and its stay and activity in the Sanok region was due to royal grants 
from the 14th and 15th centuries. 14 Latin parishes were coming from the Kmita emolu-
ments in the Sanok region, the vast majority of which were located in the Dynowskie Foot-
hills. Among the founders of the Latin parishes of the Kmita family in the discussed area 
belonged to them: Piotr Kmita (he founded parishes in Dubiecko and Stupnica, perhaps in 
Dynów), Piotr Kmita vel Lunak (in Błażowa, perhaps in Dynów and Harta), Mikołaj Kmita 
(he founded a chapel at the hospital in Dubiecko), Małgorzata Kmita (parishes in Nozdrzec, 
Wesoła and Futoma), Dobiesław Kmita (in Bachórzec, Dylągowa and Jawornik) and 
Stanisław Kmita (in Babice). The goal of this chapter is to remain aboutthe kin group form 
Dynów foothills who was greatly merited for the Latin Church and some of its foundations. 
 

 Keywords: Kmitowie, Dynowskie Foothills, Catholic Church, foundations, XIV–XVI 
centuries 
 

1. Wprowadzenie 

Praktycznie do końca XIX wieku powstawanie, istnienie i funkcjonowanie 
większości parafii łacińskich na ziemiach polskich było możliwe dzięki fundacji  
i mecenatowi rodów magnackich i szlacheckich. Podobnie sytuacja wyglądała na 
terenie powstałej w XIV w. diecezji przemyskiej, gdzie poza kilkudziesięcioma 
parafiami pochodzącymi z fundacji królewskiej czy biskupiej pozostałe swe ist-
nienie i funkcjonowanie zawdzięczały ówczesnym możnowładcom i szlachcie 
[Schematismus 1867, s. 4–169; Klebowicz 2013, s. 396–401]. Najpoważniejszy 
wkład w rozwój organizacji kościelnej w diecezji przemyskiej w okresie od XIV 
do XVII w. odegrały następujące rody szlacheckie: Pileccy, Kamienieccy, Jarosła-
wscy, Humniccy, Herburtowie, Balowie, Wapowscy i Kmitowie. 

Czołowe miejsce wśród fundatorów parafii powstałych w okresie od końca 
XIV do początków XVI w. zajmował ród Kmitów. Z ich uposażenia w samej ziemi 
sanockiej miało pochodzić 14 parafii łacińskich, z których zdecydowana więk-
szość była położona na Pogórzu Dynowskim. Celem niniejszego rozdziału jest 
przypomnienie tego wielce zasłużonego dla Kościoła łacińskiego na Pogórzu Dy-
nowskim rodu i jego niektórych fundacji kościelnych. 

2. Pochodzenie Kmitów i ich protoplaści 

Rodzina Kmitów pochodziła z Małopolski i należała do Szreniawitów. Życie 
wspólnoty rodowej Szreniawitów w XII i XIII w. skupiało się nad górnym  
i środkowym biegiem rzeki Szreniawa, lewym dopływem Wisły, i toczyło się  
w siedmiu wioskach wchodzących w skład parafii Szreniawa (Trzebienice, Suli-
sławice, Adamowice, Szreniawa, Zbychów, Podlesie, Lgota). Sami zaś Kmitowie 
mieli w tym czasie zamieszkiwać przede wszystkim w osadzie Damianice [Trawka 
2005, s. 19, 48]. Z czasem Szreniawici opuścili dolinę rzeki Szreniawa, a rodziny 
pieczętujące się herbem „Szreniawa” osiadły na terenie niemal całej Polski  
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(ryc. 1.). Od XIV wieku Szreniawici zaczęli również odgrywać coraz znaczniejszą 
rolę na arenie społeczno-politycznej państwa. Dla przykładu w 1333 roku przed-
stawiciel tego rodu – Idzi – objął urząd cześnika krakowskiego, a w 1335 r. inny 
członek rodziny – Klemens – został krakowskim miecznikiem [Trawka 2005,  
s. 20]. Z tego samego rodu pochodził przypuszczalnie Przybysław, zwany Kanią – 
podsędek, a następnie sędzia krakowski [Perzanowski 1986, s. 132–133]. O wzro-
ście znaczenia rodu świadczy również fakt, że Szreniawici wystawili swoją chorą-
giew na wyprawę mołdawską, która miała miejsce prawdopodobnie w 1377 r. 
[Dlugossii 2001, s. 301]. 

 

         

Ryc. 1. Herb Szreniawa w średniowieczu oraz w czasach nowożytnych 

Źródło: https://www.bochenskiedzieje.pl/component/content/article?id=208 (dostęp: 20.03.2020) 

Pierwszym, znanym ze źródeł piśmiennych pochodzących z połowy XIV w., 
przedstawicielem rodu Kmitów był Jan Kmita, zwany później także Jaśkiem (tak 
nazywa go np. Adam Boniecki w Herbarzu Polskim [Boniecki 1907, s. 190]). Jan 
przyszedł na świat ok. 1320–1325 r., był synem Jana z Damianic – dziedzicem 
Wiśnicza i Damianic. Około 1350 roku poślubił bliżej nieznaną Katarzynę [Mo-
numenta Poloniae Vaticana 1913, s. 325; Strzelecka 1967–1968, s. 89; Trawka 
2005, s. 41–42].  

Samo imię czy raczej nazwisko „Kmita” było dosyć popularne wśród pol-
skiego rycerstwa w drugiej połowie XIV i w XV w. Miało pochodzić od czeskiego 
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słowa kmitati oznaczającego „błyszczeć” (kmit – błysk) lub kmen oznaczającego 
„plemię”, „ród”, „pokolenie” [Rymut 1999, s. 421; Kowalik-Kaleta, Dacewicz  
i wsp. 2007, s. 68].  

Od połowy XIV wieku główną siedzibą rodu Kmitów stał się Wiśnicz,  
a podziemia tamtejszego kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny są miejscem ich 
pochówków (ryc. 2.).  

 

 

Ryc. 2. Zamek w Wiśniczu Nowym na obrazie  
Andrzeja Grabowskiego z 1857 r. 

Źródło: http://www.zamki.pl/?idzamku=wisnicz (dostęp: 20.03.2020)  

Pod koniec lat pięćdziesiątych XIV w. Kmitowie zostali wprowadzeni na 
dwór króla Kazimierza Wielkiego przez Jana z Niegowici herbu „Półkozic”, który 
był spowinowacony z Kmitami. Jan (Jasiek) Kmita towarzyszył m.in.  
w 1360 r. orszakowi królewskiemu do papieża Innocentego VI do Awinionu. Udał 
się tam w celu uzyskania zgody papieża na objęcie kilku urzędów kościelnych 
przez protegowanych króla Kazimierza i odpustów dla kościoła w Wiśniczu, gdzie 
Kmita był kolatorem [Strzelecka 1967–1968, s. 89].  

Przebywając dosyć często na dworze królewskim, Jan Kmita zaczął zyskiwać 
dla siebie pierwsze godności i urzędy. Pierwszym z nich była posada starosty sie-
radzkiego uzyskana w 1367 r. Po dwóch latach Jan Kmita został mianowany przez 
króla starostą ruskim. Niestety po śmierci monarchy (1370 r.) utracił ten urząd w 
1372 r. za panowania Ludwika Andegaweńskiego, gdyż nowy monarcha zamierzał 
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oderwać Ruś od Polski i przyłączyć do Węgier. Następcą Kmity na urzędzie sta-
rosty ruskiego został wówczas książę opolski Władysław [Trawka 2005, s. 50; 
Strzelecka 1967–1968, s. 89–90]. Pomimo utraty starostwa ruskiego Jan Kmita 
znalazł się wśród osób, które podjęły współpracę z nowym władcą i pojawiły się 
w otoczeniu namiestnika królewskiego Władysława Opolczyka. W dowód zaufa-
nia, które bardzo szybko zaskarbił sobie u niego Kmita, a może jako rekompensatę 
za utracony urząd, już prawdopodobnie w tym samym roku otrzymał od księcia 
Władysława zamek i gród Busk nad Bugiem oraz okoliczne ziemie. W zamian 
miał jednak wystawiać na wypadek wojny 12 rycerzy (sześciu kopijników i sześciu 
łuczników). W tym samym również roku Kmita zasiadł ponownie na urzędzie sta-
rosty sieradzkiego [Trawka 2005, s. 51–53].  

Kolejnym przejawem wiernej służby monarsze i zaufania wobec Kmity ze 
strony dworu królewskiego oraz wzrostu jego politycznego znaczenia było powie-
rzenie mu w 1376 r. starostwa krakowskiego [Strzelecka 1967–1968, s. 90]. Nie-
stety jednak bardzo krótko cieszył się nowym urzędem, gdyż 7 grudnia 1376 r. 
podczas zamieszek, które wybuchły w Krakowie między dworzanami węgierskimi 
a służącymi Przedbora z Brzezia, chcąc zaprowadzić porządek w mieście, Kmita 
został ugodzony strzałą wypuszczoną przez nieznanego łucznika i w następstwie 
tego zmarł. To tragiczne wydarzenie doprowadziło do pogromu wzniecających za-
mieszki Węgrów w Krakowie. Niestety zakończyło również dalszą karierę poli-
tyczną najbardziej znanego dotychczas przedstawiciela rodu Kmitów. Jan Kmita 
został pochowany w katedrze krakowskiej pw. św. św. Stanisława i Wacława  
w nagrobku przed ołtarzem św. Antoniego Opata, ufundowanym niewiele wcze-
śniej (w październiku 1376 r.) przez samego Kmitę i jego małżonkę Katarzynę.  

Chcąc częściowo zadośćuczynić Kmitom za zaistniałą tragedię, królowa Elż-
bieta, której dworzanami byli wspomniani Węgrzy, a którzy wszczęli zamieszki  
w Krakowie, powierzyła synowi Jana – Piotrowi Kmicie (ur. ok. 1350 r.) starostwo 
łęczyckie, które ów piastował od końca 1376 r. do listopada 1384 r. [Trawka 2005, 
s. 56, 59–60], (ryc. 3.). 

Początkowo jednak wspomniany Piotr Kmita nie był tak sprawnym urzędni-
kiem, politykiem i dyplomatą, jak jego tragicznie zmarły ojciec, był bowiem  
w tym czasie rycerzem. Powierzenie mu urzędu starosty wymusiło na nim szybką 
edukację polityczną i przestawienie się na nowy rodzaj działalności. Kilka lat 
trwało także formowanie się jego poglądów politycznych. Przypuszcza się, że po 
śmierci Ludwika Andegaweńskiego (1382 r.), w czasie burzliwych zabiegów  
o tron Polski w latach 1382–1384 między Zygmuntem Luksemburskim, Siemowi-
tem IV a „panami krakowskimi” poglądy Piotra Kmity znacząco się zmieniały, 
ewoluowały. Początkowo Kmita był zwolennikiem przekazania władzy w Polsce 
Zygmuntowi Luksemburskiemu i być może nawet złożył mu przysięgę wierności. 
W drugim okresie sporów o tron stanął po stronie polityków dążących do sukcesji 
córek króla Ludwika Andegaweńskiego, a w końcu opowiedział się po stronie „pa-
nów krakowskich” dążących do zawarcia unii Polski z Litwą. Dzięki temu, że 
przeszedł na stronę orientacji prounijnej, został w 1385 r. mianowany kasztelanem 
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lubelskim [Rostworowski 1967–1968, s. 95]. Z kolei po formalnym zawarciu unii 
polsko-litewskiej i koronacji Władysława Jagiełły na króla Polski, (1386 r.) Piotr 
Kmita stał się członkiem współrządzącej grupy „panów małopolskich”, a jedno-
cześnie jednym z przewodników i towarzyszy podróży króla po Małopolsce i Rusi, 
gdy nowy władca poznawał swoje państwo. Jesienią 1388 roku gościł nawet króla 
i licznie przybyłych dostojników w swoich lubelskich posiadłościach.  

 

 

Ryc. 3. Fragment ornatu Piotra Kmity: Tarczan trzymający herb Śreniawa, fot. Zakład fotogra-
ficzny „Ignacy Krieger”, 4 ćw. XIX w., Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie 

Źródło:https://www.radiokrakow.pl/audycje/wielka-sztuka-malopolski/arcydzielo-sztuki-hafciarskiej- 
ze-skarbca-katedry-na-wawelu/ (dostęp: 20.03.2020) 

Wierna służba Kmity wobec monarchy, jego gościnność i towarzyszenie kró-
lowi w podróżach po Małopolsce i Rusi przyniosły mu jesienią 1389 r. kolejne 
wymierne korzyści. Podczas polowań w Dobrostanach k. Lwowa Jagiełło nadał 
Kmicie na własność osady w ziemi sanockiej: Dubiecko, Iskań, Stupnicę  
i Ruszelczyce [Zbiór Dokumentów Małopolskich, cz. 6, nr 1559; Fastnacht 1991, 
s. 165; Fastnacht 2002, s. 84–85, 157; Trawka 2005, s. 69–72]. Po nadaniu przez 
króla kilku wiosek, Kmita nie zaprzestał swej działalności dyplomatycznej wokół 
monarchy – wręcz przeciwnie – w dalszym ciągu często przebywał w obecności 
króla, towarzysząc mu w podróżach i to już nie tylko po Rusi i Małopolsce, ale  
i w innych rejonach kraju. Z czasem, uzyskawszy jeszcze większe zaufanie 
władcy, wszedł do rady królewskiej. Nie zaniedbywał również relacji z królową 
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Jadwigą, towarzysząc jej kilkakrotnie w wyjazdach z Krakowa do Wieliczki czy 
Niepołomic. 

W połowie 1391 roku Piotr Kmita po raz kolejny znalazł się w świcie Jagiełły 
podczas jego objazdu ziem ruskich. Wykorzystując ten fakt, na początku lipca te-
goż roku w Bachórzu wystawił przywilej na lokację wsi Wary w ziemi sanockiej 
[Rostworowski 1967–1968, s. 95; Fastnacht 2002, s. 216–217]. Nie wiadomo jed-
nak, czy Kmita otrzymał te ziemie (nazwane później dobrami bachórskimi) wła-
śnie w 1391 r., czy już wcześniej stał się ich właścicielem, a jedynie wykorzystał 
swój pobyt na ich terenie, by nimi zadysponować (ryc. 4.).  

 

 

Ryc. 4. Mapa posiadłości Kmitów od poł. XIV do XVI w. 

Źródło: R. Trawka, Kmitowie. Studium kariery politycznej i społecznej w późnośredniowiecznej Polsce, 
Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Kraków 2005, s. 484 (dostęp: 20.03.2020) 

Być może na przełomie XIV i XV w. Piotr Kmita wszedł w posiadanie dóbr 
zarszyńskich, a na początku XV w. (prawdopodobnie w 1401 r.) stał się również 
właścicielem dóbr sobieńskich (obydwie posiadłości w ziemi sanockiej), które 
także otrzymał z nadania królewskiego. Chcąc jeszcze powiększyć swe dobra w 
ziemi sanockiej, w tym samym czasie wykupił za trzysta grzywien niedaleki Po-
stołów [Fastnacht 1962, s. 71; Kaczmarski 2009, s. 11; Fastnacht 2002, s. 62]. 
Przez kolejne lata swego życia Kmita nadal towarzyszył królowi w jego wypra-
wach po kraju, stając się stopniowo osobą wpływową na politykę monarchy.  
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W dniu 25 czerwca 1394 roku złożył w Krakowie pisemne ślubowanie dochowa-
nia wierności królowi, co oczywiście nie pozostało bez odpowiedniej nagrody ze 
strony monarchy – w tym samym roku Kmita został mianowany starostą sanockim 
[Kaczmarski 2009, s. 11–12; Trawka 2005, s. 79]. 

W 1396 roku Piotr Kmita brał udział w zbrojnej wyprawie zwolenników  
Jagiełły na jego oponenta Władysława Opolczyka, zakończonej podpisanym  
6 sierpnia tegoż roku pokojem z bratankami księcia Władysława (Bolesławem IV, 
Bernardem i Janem Kropidło), w którym Opolczyk zobowiązywał się do powstrzy-
mywania się od walki z królem i Koroną [Dąbrowski 1933, s. 558–560]. W 1398 
roku decyzją króla Władysława Jagiełły Kmita został przeniesiony ze starostwa 
sanockiego na sieradzkie, któremu przewodził do 1403 r.  

Po śmierci królowej Jadwigi, która nastąpiła 17 lipca 1399 r., brał udział  
w rozmowach prowadzonych w Bieczu, a dotyczących ewentualnego małżeństwa 
Jagiełły z Anną, córką Wilhelma hrabiego Cylii (wnuczką króla Kazimierza Wiel-
kiego), a także w rozmowach dotyczących dalszego funkcjonowania unii  
z Litwą, odbytych w Radomiu w 1401 r. W tym samym roku Kmita w dowód 
swego zaangażowania i zasług dyplomatycznych został mianowany kasztelanem 
sandomierskim [Trawka 2005, s. 83–86; Rostworowski 1967–1968, s. 95; Kacz-
marski 2009, s. 12]. Jako znacząca już wówczas „persona” brał udział w corocz-
nych podróżach króla po kraju, dbając przy tym niezmordowanie o swoją karierę 
polityczną. Wierna służba królowi i wytrwałe zabiegi dyplomatyczne znów zostały 
nagrodzone – na początku 1406 r. Kmita został mianowany wojewodą krakow-
skim, obejmując urząd po zmarłym Janie z Tęczyna [Nowak, 2017, s. 232, 241; 
Rostworowski 1967–1968, s. 95]. Jako wojewoda krakowski musiał jednak odtąd 
więcej czasu spędzać w Krakowie.  

W kolejnych latach Kmita, pomimo rozlicznych obowiązków wypływających 
z zajmowanych przez niego urzędów, w dalszym ciągu brał czynny udział  
w działaniach podejmowanych przez króla na rzecz dobra Korony. Uczestniczył 
w zjeździe w Łęczycy w lipcu 1408 r., na którym debatowano m.in. o sytuacji 
politycznej związanej z rozwiązaniem konfliktu z Zakonem Krzyżackim, w czasie 
którego przypuszczalnie opowiedział się po stronie króla, który był zwolennikiem 
zbrojnego rozwiązania tego sporu [Trawka 2005, s. 92]. Gdy 6 sierpnia 1409 roku 
Zakon Krzyżacki wypowiedział Rzeczpospolitej wojnę, Piotr Kmita stał się jed-
nym z najbliższych doradców króla Władysława Jagiełły, debatującego w Nowym 
Korczynie z „panami” nad dalszą strategią działania. Po ogłoszeniu przez króla na 
początek września 1409 r. pospolitego ruszenia Małopolan do Wolborza, wśród 
jego uczestników znalazł się także Piotr Kmita. Otrzymał również w tym czasie 
mianowanie na kasztelanię krakowską. Niestety zaangażowanie Piotra Kmity  
w sprawy narodowe, a przede wszystkim jego zatroskanie o rozwój dóbr rodowych 
i robienie kariery politycznej, zostało przerwane niespodziewaną śmiercią, która 
nastąpiła prawdopodobnie 21 listopada 1409 r. [Rostworowski 1967–1968, s. 95]. 
W tym momencie okazało się więc, że uzyskanie przez Kmitę w 1409 r. kasztelanii 
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krakowskiej było ukoronowaniem jego bogatej kariery politycznej, rozpoczętej 
jeszcze w 1376 r. otrzymaniem posady starosty łęczyckiego.  

Piotr Kmita pozostawił po sobie żonę Hannę, dwóch synów – Piotra zwanego 
Lunakiem, Mikołaja oraz dwie córki – Piechnę i Elżbietę [Trawka 2005, s. 102, 
146]. Przed swoją śmiercią zdążył w 1407 r. dokonać pierwszego podziału dóbr na 
Pogórzu Dynowskim. Zachodnia część kompleksu z siedzibą w Bachórzu (później 
Dynowie) przypadła w udziale starszemu synowi Piotrowi z Sobienia zwanemu 
Lunakiem, a wschodnia z siedzibą w Dubiecku Mikołajowi z Wiśnicza [Klebowicz 
2013, s. 170].  

Wspomniany Piotr Kmita odegrał również znaczną rolę w rozwoju sieci pa-
rafialnej na terenie dynowszczyzny, a tym samym w umożliwieniu prowadzenia 
życia sakramentalnego ludności rzymskokatolickiej żyjącej na obszarze jego po-
siadłości. W 1389 roku ufundował bowiem łacińskie parafie w Dubiecku  
i Stupnicy, a być może w tym samym okresie także parafie w Dynowie i Harcie 
[Rocznik 1997, s. 67, 72, 99, 100]. Jeżeli już nie on sam był fundatorem dwóch 
ostatnich parafii, to na pewno w pierwszych dziesięcioleciach XV w. ufundowali 
je jego synowie Piotr Lunak i Mikołaj z Wiśnicza [Klebowicz 2013, s. 178–179]. 

Ufundowana przez Piotra Kmitę w 1389 r., a erygowana przez bp. Eryka  
z Winsen parafia w Dubiecku, początkowo znajdowała się na prawym brzegu 
Sanu. W pierwszych latach istnienia funkcjonowała przy drewnianej świątyni pw. 
św. św. Mikołaja, Marcina i Stanisława. Jednak już po kilkunastu latach (prawdo-
podobnie w 1407 r.) dubiecka parafia została przeniesiona na lewy brzeg rzeki, 
gdzie powstało nowe Dubiecko (miasto). W tym samym czasie została tam rów-
nież wzniesiona nowa świątynia. Niebawem przy dubieckiej parafii zbudowano 
szpital z osobną kaplicą pw. Ducha Świętego, a w XVI w. powstała dodatkowo 
prywatna kaplica w dworze szlacheckim [AAP, sygn. 159, Jura praecipua et  
principaliora, pag. 1683, 1730; Schematismus 1867, s. 82–83; Rocznik 1997, s. 72; 
Budzyński 1987, s. 38]. W związku z prężnym rozwojem Dubiecka  
i okolicy oraz zwiększającą się liczbą wiernych w 1479 r. dubiecka parafia została 
podniesiona do rangi prepozytury. Odtąd wierni parafii obejmującej wówczas 13 
miejscowości (Dubiecko, Przedmieście, Nienadowa, Poręby, Śliwnica, Droho-
byczka, Huta Drohobycka, Ruska Wieś, Posada, Słonne, Połchowa, Podbukowina 
i Czerwonka) byli obsługiwani przez prepozyta (proboszcza) i trzech mansjonarzy 
(wikariuszy). Należy również wspomnieć, że w połowie XVI w. kolator dubieckiej 
parafii Stanisław Mateusz Stadnicki przeszedł na luteranizm (później na kalwi-
nizm), pozbawił parafię uposażenia, a kościół przekazał na zbór protestancki.  
Z kolei w 1588 roku Andrzej Stadnicki przywrócił dobra i świątynię Kościołowi 
rzymskokatolickiemu [Schematismus 1867, s. 83; Rocznik 1997, s. 72; Klebowicz 
2013, s. 179–180, 463]. 

Drugą z utworzonych przez Piotra Kmitę pod koniec XIV w. parafią była ta  
z siedzibą w Stupnicy (obecnie część Bachowa nad Sanem, tzw. Łazy Bachow-
skie). Została również prawdopodobnie tak jak parafia dubiecka erygowana przez 
bp. Eryka z Winsen lub jego następcę na biskupstwie przemyskim Macieja Janinę. 
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Do parafii należały wówczas przypuszczalnie: Stupnica, Brzuska, Sufczyna, Iskań, 
Piątkowa, Ruszelczyce, Skopów, Posada (dawna wieś Babice) [Klebowicz 2013, 
s. 325–329]. Jednak po lokacji w 1441 r. miasteczka Babice z lewej strony Sanu  
i ufundowaniu tam w 1507 r. przez Stanisława Kmitę parafii, bp Maciej Drzewicki 
w 1508 r., erygując babicką parafię, włączył do niej dotychczasową parafię  
w Stupnicy wraz z jej uposażeniem i należącymi do niej wioskami.  

Pozostawiony przez łacinników w Stupnicy za Sanem kościół został z czasem 
przejęty przez wyznawców prawosławia, jednak w czasie najazdu Tatarów  
w 1524 r. został spalony, a po latach na jego miejscu została wzniesiona nowa 
cerkiew, o czym wspominały sprawozdania z wizytacji bp. Wacława Sierakow-
skiego w XVIII w. [AAP, sygn. 143, Liber privilegiorum, pag. 111–112; Schema-
tismus 1867, s. 30; Rocznik 1997, s. 67; Fastnacht 2002, s. 158]. 

Z kolei dynowska parafia nie posiada pewnej metryki fundacyjnej pochodzą-
cej z czasów Piotra Kmity. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi bowiem dopiero 
z 1448 r., kiedy na dokumencie dotyczącym uposażenia kościoła w Rzeszowie po-
jawiło się nazwisko księdza z Dynowa, niejakiego Strzeszka [Fastnacht 1991,  
s. 116; Nabywaniec 2016, s. 33–34]. Trudno jednak wyobrazić sobie, by duża 
część posiadłości Kmitów na Pogórzu Dynowskim przez pół wieku, od czasu na-
dania ich Piotrowi Kmicie przez króla Władysława Jagiełłę, nie posiadała łaciń-
skiej parafii, podczas gdy część wschodnia dóbr, późniejsze tzw. dobra dubieckie, 
posiadała aż dwie parafie rzymskokatolickie [Klebowicz 2013, s. 171]. W 1462 
roku bowiem Małgorzata Kmitówna (wnuczka Piotra Kmity, a córka Piotra Kmity 
Lunaka) doposażyła istniejącą już dynowską parafię, co podniosło ją do poziomu 
prepozytury z czterema wikariuszami [Rocznik 1997, s. 99].  

Początkowo obszar dynowskiej parafii musiał obejmować większość zachod-
niej części dóbr bachórskich znajdujących się wokół ich ekonomicznego centrum 
– Bachórza (Bachórz, Bartkówka, Chodorówka, Dąbrówka, Denowiec, Dynów, 
Dylągowa, Hłudno, Laskowa Wola, Łubno, Nozdrzec, Siedliska, Ulanica, Wesoła, 
Wara, Wołodż). Pierwsza, drewniana, dynowska świątynia parafialna za patronkę 
miała Najświętszą Pannę Marię (być może była pw. Narodzenia NMP) i w XVI w. 
miała ulec spaleniu [Fastnacht 1991, s. 116; Jaśkiewicz 1957, s. 48; Rocznik 1997, 
s. 99]. 

Nie ma natomiast żadnej pewności, że Piotr Kmita ufundował również parafię 
w Harcie, choć tak twierdzą na podstawie dostępnych im źródeł autorzy „Rocznika 
Archidiecezji Przemyskiej” z 1997 r. ks. dr – obecnie abp – Adam Szal i ks. dr 
Henryk Borcz [Rocznik 1997, s. 100]. 

3. Kolejne pokolenia Kmitów 

Spadkobiercy fortuny i pozycji społeczno-politycznej Piotra Kmity, jego sy-
nowie Piotr, zwany Lunakiem i Mikołaj, nie okazali się godnymi kontynuatorami 
świetlanej passy politycznej Kmitów. Pierwszy z nich został „zaledwie” (porów- 
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nując z dziadem Janem i ojcem Piotrem Kmitą) podczaszym sandomierskim,  
a drugi kasztelanem przemyskim [Trawka 2005, s. 109]. 

Piotr Kmita (Lunak) urodził się w latach osiemdziesiątych XIV w. Po śmierci 
ojca (1409 r.) w latach 1410–1411 przebywał kilkakrotnie w obecności króla Wła-
dysława Jagiełły, m.in. udzielając mu gwarancji kredytowej w kwocie 188 grzy-
wien zaintabulowanej na posiadłości rodowej w Damianicach [Trawka 2005,  
s. 109]. Mając niespełna 30 lat, został w 1412 r. mianowany podczaszym sando-
mierskim [AGZ, t. 11, 1886, s. 189–190]. Pomimo szybkiego początkowo awansu 
politycznego nie odegrał jednak później większej roli w elicie władzy zarówno 
centralnej, jak i lokalnej. Posiadając protekcję po zmarłym ojcu, nie potrafił jej 
odpowiednio wykorzystać, a może i nie chciał, zamierzając prowadzić życie spo-
kojniejsze, bardziej stabilne od swego ojca.  

Po ojcu został dziedzicem m.in. dóbr w południowej części ziemi sanockiej – 
sobieńskich, w skład których wchodził zamek w Sobieniu, Lesko i okoliczne (być 
może powstałe również później) wsie: Zasław, Żałuż, Manasterzec, Łukawica, Hu-
zele, Uherce, Olszanica, Myczkowce, Rajskie, Chrewt, Solina i Postołów [Trawka 
2005, s. 120] oraz bachórskich, w skład których wchodziło miasto Dynów i oko-
liczne wioski: Bachórz, Chodorówka, Laskowa Wola, Denowiec, Błażowa, Harta, 
Szklary, Hadle, Hyżne, Kąkolówka, Futoma, Moszczenica, Ulanica, Łubno, Dą-
brówka, Niewistka, Nozdrzec, Hłudno, Izbica, Izdebka, Wara, Wołodż i Lipa [Jaś-
kiewicz 1990, s. 40]. 

Początkowo centrum dóbr bachórskich Kmitów stanowił dwór usytuowany  
w Bachórzu. Jednak w latach czterdziestych XV wieku to centrum ze względów 
praktycznych zostało przeniesione do Dynowa, gdzie krzyżowały się dwa ważne 
szlaki handlowe – z Węgier przez Przełęcz Łupkowską, Sanok, drogą nad Sanem 
do Dynowa i dalej do Przemyśla i Lwowa, drugi z Węgier przez Przełęcz Dukiel-
ską, Miejsce, Domaradz, Dynów, a stąd do Przemyśla i Lwowa lub Tyczyna  
i Rzeszowa czy przez Szklary, Hadle do Przeworska, a z Dubiecka przez Poręby, 
Pruchnik do Jarosławia.  

Przed 1413 rokiem Piotr Kmita Lunak poślubił Małgorzatę, córkę Jana Rze-
szowskiego herbu „Półkozic” i Małgorzaty z Branic herbu „Gryf”, a wnuczkę Jana 
Pakosławica. Dzięki temu małżeństwu uzyskał znaczne dobra, które żona wniosła 
w posagu, m.in. połowę Rzeszowa, Krasne, Strażów, Wilkowyję, połowę Świlczy 
oraz Wonarową Wolę [Trawka 2005, s. 126]. Małżonkowie większość swego ży-
cia spędzali na zamku w Sobieniu, posiadając w swych rozległych dobrach ofiar-
nych i uczciwych zarządców. W czasie swego życia Piotr Lunak troszczył się 
przede wszystkim o rozwój przejętych dóbr pod względem gospodarczym, wzno-
sząc w nich nowe budynki, młyny zbożowe, organizując hodowlę bydła, świń, 
pszczół, czy zakładając stawy rybne [Jaśkiewicz 1957, s. 38, 41–42]. Piotr Lunak 
zmarł prawdopodobnie 9 maja 1430 r., pozostawiając po sobie dwójkę dzieci – 
Jana zwanego Tępym i Małgorzatę [Zawitkowska 2011, s. 293].  

Od strony działalności prokościelnej Piotr Kmita zwany Lunakiem miał wraz 
z żoną Małgorzatą Rzeszowską ufundować przed 1430 r. parafię w Błażowej, którą 
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erygował bp przemyski Janusz z Lubienia. Dla funkcjonowania parafii Kmitowie 
wznieśli drewniany kościół na planie krzyża pw. św. św. Marcina, Mikołaja i Anny 
i sowicie uposażyli przyszłego duszpasterza. Do nowo powstałej parafii przynale-
żały wówczas: Błażowa, Kąkolówka oraz tereny dzisiejszej Białki i Lecki [AAP, 
sygn. 159, Jura praecipua, pag. 1550; Tamże, sygn. 143, Liber privilegiorum, pag. 
132–133; Schematismus 1867, s. 147; Fastnacht 1991, s. 47]. Być może Piotr Lu-
nak był również fundatorem parafii w Dynowie lub Harcie, choć na ten temat nie 
istnieją żadne źródła piśmiennicze. 

Z kolei drugi syn Piotra Kmity – Mikołaj Kmita, podobnie jak brat Piotr Lu-
nak przyszedł na świat w latach osiemdziesiątych XIV w. Był dwukrotnie żonaty 
– z pierwszego małżeństwa urodził mu się syn Mikołaj, późniejszy dziedzic Du-
biecka, a z drugiego, z Małgorzatą, córką Mikołaja z Michałowa, wojewody san-
domierskiego i starosty krakowskiego oraz Katarzyny Mężykównej, miał dwóch 
synów – Dobiesława, późniejszego wojewodę sandomierskiego i lubelskiego  
i Jana – późniejszego kasztelana przemyskiego i lwowskiego. Przyszli oni na świat 
na początku lat dwudziestych XV w. [Kiryk 1967–1968b, s. 87]. Druga żona Mi-
kołaja – Małgorzata z Michałowa, wychodząc za mąż za Kmitę, należała do dobrze 
uposażonych – otrzymała bowiem od ojca majątek w posiadłościach i gotówce 
wart ok. 950 grzywien [Trawka 2005, s. 141].  

Mikołaj Kmita okazał się zdolniejszym i bardziej aktywnym uczestnikiem ży-
cia politycznego swego okresu od brata Piotra Lunaka. Mając odpowiednie pre-
dyspozycje i zaplecze materialne, wybrał życie rycerskie. Już w 1410 roku brał 
udział w wielkiej bitwie pod Grunwaldem (15 lipca), wystawiając tam prywatną 
chorągiew, która później stanęła także pod obleganym Malborkiem. Włączał się 
również czynnie w późniejsze konflikty z Krzyżakami, m.in. w 1419 r. wyruszył 
z wojskiem ku granicom Prus, brał udział w zjazdach Małopolan i elit wojewódz-
twa ruskiego, prawdopodobnie także w ślubie Władysława Jagiełły z Elżbietą  
Granowską w Sanoku w 1417 r. [Biskup, Labuda 1986, s. 372; Dlugossii 1997,  
s. 91–92, 133; Zbiór Dokumentów Małopolskich, cz. 6, nr 1821]. 

Podobnie jak brat Piotr, Mikołaj jako dziedzic klucza wiśnickiego i dóbr ba-
chórzecko-dubieckich skoncentrował się na dalszym rozwoju swych własności 
szczególnie w ziemi sanockiej. W 1407 roku na jego prośbę król Władysław Ja-
giełło pozwolił na lokację Nowego Dubiecka znajdującego się po lewej stronie 
Sanu, a więc przeciwnej pierwotnego Dubiecka, które odtąd zaczęto nazywać Ru-
skie Dubiecko, a później Ruska Wieś (obecnie Wybrzeże). W 1418 roku nabył 
wraz z bratem Piotrem Lunakiem wieś Brzuskę k. Birczy, która z czasem weszła 
do zespołu posiadłości Mikołaja. Mniej więcej w tym samym czasie Mikołaj loko-
wał także nową wioskę położoną na wschód od Dubiecka, nazwaną później Nie-
nadową. W 1441 roku do własności ziemskiej Mikołaja należały następujące miej-
scowości Pogórza Dynowskiego: Dubiecko, Przedmieście, Bachórzec, Kosztowa, 
Laskówka, Bartkówka, Pawłokoma, Sielnica, Słonne, Śliwnica, Żohatyn, Iskań, 
Brzuska, Ruska Wieś, Nienadowa, Skuwierzowa Wola (górna Nienadowa), Holo-
las (Hucisko), Ruszelczyce, Babice, Stupnica i Bachów. Centrum ekonomiczne 
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własności Mikołaja stanowiły Dubiecko i Bachórzec, a pomocnicze – Iskań, Ru-
szelczyce i Stupnica [Trawka 2005, s. 132–133, 135–136].  

Po kilku latach przerwy w działalności politycznej w 1432 r. Mikołaj Kmita 
znów pojawił się u boku króla Władysława we Lwowie, gdzie monarcha nadał 
przywileje Korony dla ziemi łuckiej [Trajdos 2014, s. 334]. W wyniku reform ad-
ministracyjnych po ogłoszeniu przywilejów jedleńsko-krakowskich w 1433 r. Mi-
kołaj został mianowany kasztelanem przemyskim, który to urząd pełnił przypusz-
czalnie do swej śmierci w 1448 r. Trzeba zaznaczyć, że urząd ten jednak nie nale-
żał do znaczniejszych w Rzeczpospolitej. Wiosną 1434 roku Mikołaj brał udział 
w zjeździe szlachty w Nowym Korczynie, w czasie którego doszło do zatargu bi-
skupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego z królem Władysławem Jagiełłą,  
w wyniku którego m.in. Mikołaj Kmita znalazł się w więzieniu jako jawny zwo-
lennik hierarchy kościelnego [Trawka 2005, s. 113–114].  

Po śmierci króla Władysława (1 czerwca 1434 r.) Kmita blisko współpraco-
wał z osobami z otoczenia czwartej żony Jagiełły (królowej Zofii) – Janem  
z Pilicy i Piotrem z Kurowa, dlatego 31 grudnia 1435 r. brał czynny udział  
w zawarciu pokoju brzeskiego z Krzyżakami i złożył pod nim swój podpis jako 
jeden z licznych (187) sygnatariuszy tego aktu [Szweda 2017, s. 71–72; Biskup, 
Labuda 1986, s. 376–378, 394–395]. W kolejnych latach Mikołaj Kmita stopniowo 
wycofywał się z działalności politycznej, co mogło być spowodowane zarówno 
rozwojem sytuacji w kraju, większą troską o dobra rodowe, jak i pogarszającym 
się stanem zdrowia Kmity. Mikołaj Kmita zmarł prawdopodobnie po 15 czerwca 
1452 r. (choć podawana jest również druga data jego śmierci – przed 19 marca 
1448 r.) [Trawka 2005, s. 138–140, 144–145]. 

Przybliżając sylwetkę Mikołaja Kmity, należy wspomnieć, że to on prawdo-
podobnie wraz z ojcem Piotrem Kmitą wznosił nowy kościół w miasteczku Du-
biecko po jego lokacji na lewym brzegu Sanu w 1407 r., a później przez kilkadzie-
siąt lat był jego kolatorem troszczącym się o utrzymanie parafii i duszpasterza. Za 
jego włodarstwa powstał również w Dubiecku szpital parafialny, a przy nim ka-
plica pw. Ducha Świętego [Rocznik 1997, s. 72, Budzyński 1987, s. 38]. 

W tym miejscu należy przypomnieć, że Piotr Kmita pozostawił po sobie także 
dwie córki: Piechnę i Elżbietę. Piechna Kmitówna wyszła za mąż za Krystyna  
z Koziegłów herbu „Lis”, z którym miała później pięcioro dzieci: Katarzynę, Jana, 
Krystyna, Dorotę i Annę. Z kolei druga córka, Elżbieta Kmitówna, poślubiła 
Spytka z Jeżowa herbu „Strzemię”. Z tego małżeństwa przyszło na świat dwóch 
synów: Stanisław i Jan [Trawka 2005, s. 372]. 

Jak już wspomniano wcześniej, Piotr Kmita zwany Lunakiem miał z Małgo-
rzatą, córką Jana Rzeszowskiego, dwójkę dzieci: syna Jana i córkę Małgorzatę 
[Trawka 2005, s. 117]. 

Syn Piotra Lunaka – Jan zwany Tępym nie odznaczał się szczególnymi am-
bicjami, a być może i zdolnościami, by znaczyć coś więcej na arenie politycznej. 
Przypuszczalnie nie zabiegał o żadne urzędy w służbie państwowej czy dworskiej. 
Był prawdopodobnie rycerzem, choć zajmował się głównie własnymi sprawami 
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majątkowymi. Chcąc rozwijać dobra odziedziczone po ojcu, brał często pożyczki 
pod zastaw swoich posiadłości. Około 1430 roku poślubił Barbarę Wątróbczankę, 
córkę Klemensa ze Strzelec, która wniosła w posagu 300 grzywien. Małżeństwo 
to trwało jednak bardzo krótko, gdyż już w 1434 r. Barbara owdowiała, a sporą 
część majątku po zmarłym mężu odziedziczyły ich małoletnie dzieci [Trawka 
2005, s. 128–129]. Barbara zatrzymała dla siebie m.in. wsie Błażową, Bachórz 
i Dębowiec (dobra odziedziczone przez męża po zmarłej matce Małgorzacie Rze-
szowskiej) oraz dochody z młynów w niektórych wioskach dóbr dynowskich. Po-
zostałe dobra w ziemi dynowskiej, zamek Sobień i okoliczne wioski przejął pod 
zarząd stryj Jana – Mikołaj Kmita z Wiśnicza, który miał się zająć wychowaniem 
małych jeszcze dzieci po zmarłym bratanku. Jego zadaniem było systematyczne 
wypłacanie pewnych sum pieniędzy z dochodów z zajmowanych dóbr na ich 
utrzymanie, a później i kształcenie [Starodawne Prawa 1870, t. 2, s. 397–399].  

Układ rodzinny zawarty po śmierci Jana Tępego nie przetrwał długo, gdyż  
w niespełna dwa lata po śmierci ojca (przed 1436 r). zmarły także dzieci Barbary 
i Jana, a przeznaczone im dobra przeszły prawnie na własność siostry Jana Tępego 
– Małgorzaty. Wówczas stryj Jana i Małgorzaty – Mikołaj Kmita (starszy) –naje-
chał na dobra, które w posagu otrzymała Małgorzata, na dobra przez nią odziedzi-
czone po bracie i zmarłym mężu Janie Golianie i zajął je siłą, a ta, nie widząc innej 
możliwości, skierowała sprawę do sądu. Po kilku latach zatargów i rozpraw  
sądowych strony zawarły w 1441 r. ugodę, na mocy której Mikołaj Kmita (starszy) 
zatrzymywał Wiśnicz i dobra sobieńskie, a Małgorzata dobra bachórsko- 
-dynowskie [Fastnacht 1991, s. 173–174; Rogula 2013, s. 22–23].  

Małgorzata Kmitówna wychodziła dwukrotnie za mąż. Jej pierwszym mężem 
był Jan Golian (Goły) z Goliszewa, podczaszy poznański, syn Iwana kasztelana 
śremskiego i starosty ruskiego. Z małżeństwa tego Małgorzata miała przypuszczal-
nie czwórkę dzieci: Annę, Małgorzatę, Stanisława i Jana. W 1437 roku po śmierci 
pierwszego męża Jana Goliana Małgorzata wyszła powtórnie za mąż w 1441 r.  
za Przedpełka Mościca z Wielkiego Koźmina herbu „Łodzia”, z którym miała jesz-
cze syna Mościca, późniejszego właściciela Strażowa i Krasnego. Jednak znów  
po kilku latach małżeństwa (prawdopodobnie w 1448 r.) Małgorzata ponownie 
owdowiała. Sama Małgorzata przeżyła jeszcze kilkanaście lat od śmierci drugiego 
męża jako wdowa i zmarła przed 1467 r. (zapewne w 1464 r.) [Trawka 2005,  
s. 372–373]. 

Po śmierci Małgorzaty dobra dynowskie przeszły w ręce jej syna z pierw-
szego małżeństwa Stanisława Goliana (Denowskiego), zwanego Strzałkowskim. 
Stanisław Denowski w 1458 r. zawarł związek małżeński z Małgorzatą Odrową-
żanką ze Sprowy, wojewodzianką ruską. Z kolei po jego śmierci w 1475 r. dobra 
te odziedziczył jego syn – Jan Stanisław Denowski, podkomorzy sanocki, oże-
niony z Jadwigą, córką wojewody kaliskiego Jana Zaręby. Jan Stanisław  
Denowski zmarł bezpotomnie w 1493 r. [Fastnacht 1991, s. 174; Jaśkiewicz 1990, 
s. 40–41; Rogula 2013, s. 23]. 
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W czasie swego zarządu dobrami bachórsko-dynowskimi Małgorzata, już 
jako wdowa po Mościku, w 1462 r. doposażyła dynowską parafię o wieś Ulanicę 
wraz z sołectwem i świadczenia materialne z Bachórza, Przedmieścia i dworu dy-
nowskiego. Dzięki temu hojnemu uposażeniu dynowska parafia stała się prepozy-
turą z czterem wikariuszami. Małgorzata wybudowała również w Dynowie nową 
świątynię parafialną, której prezbiterium wzniesiono jako murowane, a nawy jako 
drewniane. Nowy kościół parafialny został poświęcony pw. św. Wawrzyńca.  
W tym czasie dynowska parafia obejmowała swym zasięgiem Dynów, Przedmie-
ście, Ulanicę i Bartkówkę [Fastnacht 1991, s. 116; Nabywaniec 2013, s. 34; Rocz-
nik 1997, s. 99, Klebowicz 2013, s. 173–174]. Małgorzata Mościcowa wraz  
z synem Stanisławem Golianem, zwanym Denowskim, uposażyła także nowe pa-
rafie w Nozdrzcu, Wesołej i Futomie, a doposażyła istniejącą już w Harcie. 

Nie jest znana dokładna data powstania parafii w Nozdrzcu. Prawdopodobnie 
miało to miejsce w połowie XV w. z fundacji Małgorzaty Mościcowej. Pierwsza 
pisana wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z 1461 r. Pierwotny, drewniany ko-
ściół został konsekrowany dopiero przez bp. przemyskiego Macieja Pstrokoń-
skiego na początku XVII w. pw. św. Stanisława Biskupa. Do parafii należały wio-
ski: Nozdrzec, Wara, Obarzym, Niewistka i Siedliska [Rocznik 1997, s. 103; Fast-
nacht 1998, s. 174; Klebowicz 2013, s. 175–176]. 

Z fundacji Małgorzaty pochodziła również parafia w Wesołej. Została uposa-
żona przez Mościcową i erygowana przez bp. przemyskiego Mikołaja Błażejow-
skiego w 1462 r. W centrum wioski został wzniesiony pierwszy, drewniany kościół 
pw. św. św. Katarzyny i Barbary. Obszar parafii obejmował wioski: Wesoła, Nowa 
Wieś (późniejsza Barycz), Nowa Wara, Hłudno i Izdebki [Schematismus 1867,  
s. 88; Rocznik 1997, s. 108; Bator 2009, s. 27–28; Fastnacht 2002, s. 222; Klebo-
wicz 2013, s. 176–177]. 

Kolejną parafią ufundowaną przez Małgorzatę z Kmitów była parafia w Fu-
tomie. W 1451 roku Małgorzata uposażyła parafię i wybudowała pierwszy, drew-
niany kościół pw. św. Leonarda Wyznawcy. Do parafii oprócz Futomy należała 
sąsiednia Piątkowa [Schematismus 1867, s. 85–86; Rocznik 1997, s. 46; Klebo-
wicz 2013, s. 174]. 

Z kolei parafia w Harcie została uposażona albo jeszcze przez Piotra Kmitę 
pod koniec XIV w., a doposażona przez Małgorzatę z Kmitów i jej syna – Stani-
sława Denowskiego, albo dopiero uposażona przez nich oboje w 1460 r. i wówczas 
erygowana. W tym samym roku został wzniesiony w Harcie pierwszy kościół pw. 
św. Mikołaja. Była to drewniana, mała świątynia kryta gontem. Okręg parafialny 
obejmował Hartę, Szklary, Lipnik i Bachórz [Schematismus 1867, s. 148; Rocznik 
1997, s. 100; Fastnacht 1991, s. 147; Klebowicz 2013, s. 175]. 

Wspomniany wcześniej Mikołaj Kmita (starszy – brat Piotra Lunaka) miał 
trzech synów: Mikołaja (z pierwszą żoną), późniejszego dziedzica Dubiecka, Do-
biesława, późniejszego wojewodę sandomierskiego i lubelskiego, i Jana, później-
szego kasztelana przemyskiego i lwowskiego (z Małgorzatą z Michałowa) [Kiryk 
1967–1968b, s. 87]. 
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Rozporządzając swymi dobrami, Mikołaj Kmita (starszy) przekazał swemu 
synowi Mikołajowi (młodszemu) Dubiecko, Ruską Wieś i Ruszelczyce. Związane 
to było czasowo przypuszczalnie z małżeństwem, które Mikołaj (młodszy) zawarł 
z Małgorzatą Białuszanką, córką Michała Mużyły herbu „Abdank” z Buczacza, 
kasztelana kamienieckiego, a później wojewody podolskiego [Trawka 2005,  
s. 138, 373]. Z małżeństwa tego przyszło na świat trzech synów: Stanisław, Miko-
łaj i Jan. Już w tym miejscu należy nadmienić, że synowie Mikołaja (młodszego), 
podobnie jak on, nie brali aktywnego udziału w życiu politycznym nawet na arenie 
lokalnej województwa ruskiego, a zajmowali się jedynie dobrami rodzinnymi. Mi-
kołaj Kmita (młodszy) zmarł 3 marca 1441 r. [AGZ, t. 11, 1886, s. 178; Trawka 
2005, s. 373]. 

Pierwszy z synów Mikołaja (młodszego) Stanisław Kmita w 1464 r. ożenił 
się z Małgorzatą, córką Leonarda z Pobiedny (herbu „Gryf”), z którą miał córkę 
Barbarę. W testamencie po swym ojcu Stanisław otrzymał połowę Dubiecka, 
Przedmieścia, Śliwnicy, Nienadowej, Suwierzowej i Hololasu, Piątkową k. Du-
biecka, Żohatyn, Słonne. Z kolei jego małżonka wniosła do małżeństwa nader 
skromny posag w postaci 100 grzywien. Stanisław Kmita zmarł przed 12 stycznia 
1473 r. Jego córka Barbara wychodziła dwukrotnie za mąż: w 1481 r. za Stani-
sława Dereszniaka z Rokietnicy, podkomorzego przemyskiego, a po jego śmierci 
w 1508 r. za Piotra Kole z Alejowa. 

Średni syn Mikołaja (młodszego) – Mikołaj zmarł w młodym wieku ok.  
1458 r., nie założywszy rodziny. Dobra klucza dubieckiego, które przypuszczalnie 
miały należeć po ojcu do zmarłego przedwcześnie Mikołaja (Ruszelczyce, Ruska 
Wieś, Iskań), zostały sprzedane. W 1463 roku Iskań i Ruską Wieś odkupił za 700 
grzywien starszy brat Mikołaja, Stanisław Kmita. 

Najmłodszy syn Mikołaja (młodszego) – Jan był ożeniony z Katarzyną Her-
burtówną, córką chorążego przemyskiego Herburta. W spadku otrzymał po swym 
ojcu połowę Dubiecka, Przedmieścia, Nienadowej, Śliwnicy i Drohobyczki. Z ko-
lei Katarzyna Herburtówna wniosła w posagu 200 grzywien. Jan Kmita również 
zmarł przedwcześnie w 1464 r. [Trawka 2005, s. 138, 140, 374]. Po jego śmierci 
Katarzyna już w 1465 r. wyszła powtórnie za mąż za Andrzeja Fredrę [Łaszczyń-
ska 1948, s. 334]. 

Synowie Mikołaja (młodszego) nie pozostawili po sobie męskiego potomka, 
dlatego dobra, które wcześniej były nazywane dubieckimi, przeszły w ręce Bar-
bary, córki Stanisława Kmity, która z czasem odstąpiła je Kmitom z Wiśnicza  
i Sobienia. 

Znacznie mocniej w życiu publicznym swoją obecność zaznaczyli synowie 
Mikołaja Kmity (starszego) z drugiego małżeństwa z Małgorzatą z Michałowa – 
Jan zwany Nosek (ur. ok. 1419 r.) i Dobiesław (ur. ok. 1421 r.). Od młodzieńczych 
lat brali czynny udział w decydowaniu o sprawach majątkowych rodziny. Byli 
również zainteresowani pomnażaniem dóbr tzw. sobieńskich, czego dowodem 
mogą być toczone przez nich latami sprawy sądowe o te dobra po zmarłym dziadku 
Piotrze Kmicie [Kiryk 1967–1968c, s. 91; Trawka 2005, s. 142–143] (ryc. 5.). 
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Ryc. 5. Ruiny zamku w Sobieniu 

Źródło: https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/ 
zabytki/polska/sobien-zamek/ (dostęp: 20.03.2020) 

Już w połowie lat trzydziestych XV w., dzięki protekcji ojca, Jan i Dobiesław 
mieli się znaleźć na dworze królewskim, gdzie wspólnie z synami innych ówcze-
snych znaczących rodów zdobywali edukację dworską i rycerską dla budowania 
swej przyszłej kariery politycznej. Jako pierwszy swych politycznych sił spróbo-
wał Jan. Po podpisaniu w 1439 roku konfederacji brał udział w obozie Spytka  
z Melsztyna pod Grotnikami, której celem było odsunięcie od wpływów politycz-
nych bp. Zbigniewa Oleśnickiego, co jednak zakończyło się niepowodzeniem kon-
federatów [Kiryk 1967–1968c, s. 91; Trawka 2005, s. 153].  

Już w 1441 roku Mikołaj Kmita (starszy) miał przekazać (być może ze 
względu na zły stan zdrowia) władanie nad dobrami sobieńskimi swojemu dwu-
dziestokilkuletniemu synowi Janowi, zwanemu Noskiem, któremu pomimo mło-
dego wieku i roszczeń o ich część ze strony Kmitów dubieckich, udało się je utrzy-
mać w całości. Przed 1445 rokiem Jan Kmita (Nosek) poślubił Martę, córkę Kle-
mensa Wątróbki, a siostrę Barbary, żony Jana Kmity zwanego Tępym. Z tego mał-
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żeństwa przyszło na świat przypuszczalnie pięciu synów: Jan, Piotr, Mikołaj, Sta-
nisław i Andrzej oraz dwie córki: Barbara i Elżbieta [Kiryk 1967–1968c, s. 91; 
Trawka 2005, s. 143–144, 157–158].  

W okresie bezkrólewia w latach 1444–1447 Jan i Dobiesław Kmitowie po-
pierali zamiar obsadzenia tronu polskiego królewiczem Kazimierzem – drugim sy-
nem Jagiełły. Dlatego po koronacji Jagiellończyka (1447 r.) Jan znalazł się natych-
miast w jego otoczeniu i 9 lipca 1448 r. objął urząd kasztelana przemyskiego, to-
warzysząc niebawem objazdowi króla po ziemiach ruskich. Z kolei w 1449 roku 
w dowód uznania otrzymał od Kazimierza Jagiellończyka nominację na kasztela-
nię lwowską. Po wykupieniu w 1448 roku od kuzynki Barbary, córki Stanisława 
Kmity z Dubiecka, części dóbr dubieckich w postaci Babic, Bachowa, Stupnicy, 
Brzuski, Sufczyny i Skopowa stał się ich prawowitym właścicielem. Po kilku  
latach pełnienia funkcji kasztelańskich i pomnażania majątku, pod koniec 1458 r. 
dokonał jeszcze formalnego podziału dóbr rodowych z bratem Dobiesławem i na 
przełomie 1459/1460 r. zmarł, pozostawiając swój dobytek dzieciom, a jego część 
także żonie Marcie [Kiryk 1967–1968c, s. 91; Trawka 2005, s. 143–144, 167–168, 
320]. 

Z kolei Dobiesław, którego główną rezydencją był zamek w Wiśniczu, po-
czątkowo był mniej zainteresowany rodzinnymi sprawami majątkowymi, a bar-
dziej robieniem kariery politycznej. Od młodzieńczych lat budował ją, przebywa-
jąc na dworze królewskim (1439–1443). Jako dworzanin króla Władysława Jagiel-
lończyka (Warneńczyka) brał udział w 1440 r. w wyprawie monarchy po władzę 
na Węgrzech i przebywał przez jakiś czas w Budzie, zyskując w ten sposób wy-
mierną przychylność króla. Przypuszczalnie nie brał udziału w bitwie pod Warną 
(10 listopada 1444 r.), gdyż ślady jego pobytu z tego czasu znajdują się na Rusi 
(Sanok).  

Za panowania kolejnego monarchy – Kazimierza Jagiellończyka – Dobiesław 
został w 1458 r. mianowany kasztelanem bieckim, a niecałe dwa lata później woj-
nickim [Kiryk 1967–1968b, s. 87; Trawka 2005, s. 143, 170–171, 310–311]. Przez 
swe oddanie sprawom królewskim stał się jednym z najbliższych współpracowni-
ków króla i pomocnikiem w walce o centralizację władzy. Brał udział w sejmach, 
w wojnie pruskiej 1458 r. i wielokrotnie w podróżach monarchy po kraju. Nieraz 
gościł również władcę w swoich posiadłościach. Jak już wspomniano, w wyniku 
prawnego podziału z bratem Janem (Noskiem) z 1458 r. stał się właścicielem dóbr 
na Pogórzu Dynowskim: Bachórca, Wolicy (Woli Kosztowej), Kosztowej La-
skówki, Bartkówki, Dylągowej, Pawłokomy, Sielnicy i połowy Jawornika (Pol-
skiego). W 1462 roku występował na sejmie w Piotrkowie jako rzecznik przyłą-
czenia ziemi gostyńskiej i rawskiej do Korony. Za wierną służbę królowi został  
w 1464 r. mianowany kasztelanem lubelskim. W 1471 roku uczestniczył w obwo-
łaniu Władysława Jagiellończyka (młodszego) królem czeskim. Z kolei w 1474 
roku Dobiesław został mianowany wojewodą lubelskim. 
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Jako dziedzic fortuny Kmitów, a jednocześnie ważny urzędnik państwowy, 
nagromadził przez lata swego życia wiele posiadłości ziemskich. Oprócz wspo-
mnianych wcześniej dóbr dziedzicznych był również właścicielem m.in. Iwonicza, 
który zakupił w 1463 r., części Hadli (Szklarskich) i Jawornika nabytych od Anny 
Rzeszowskiej w 1469 r., Rączyny, Tuligłów i Zagórza k. Manasterza, które nabył 
drogą zamiany. Wykupił także w 1469 roku prawo wydobycia i handlu solą 
w ziemi przemyskiej i sanockiej. Był na tyle bogaty, że udzielał pożyczek, ręczył 
nawet królewskie pożyczki. Jako człowiek bezżenny wspomagał finansowo dzieci 
swego brata Jana Noska i ich dobra wokół zamku w Sobieniu oraz Barbarę, córkę 
Stanisława Kmity z Dubiecka. W ostatnich latach życia Dobiesław znacznie ogra-
niczył swą aktywność polityczną, pomimo tego 9 lutego 1478 r. został jeszcze 
przez króla mianowany wojewodą sandomierskim. Dobiesław Kmita zmarł w dru-
giej połowie sierpnia 1478 r., a jego dobra odziedziczyli bratankowie Piotr, Stani-
sław i Andrzej oraz córka kuzyna Stanisława z Dubiecka – Barbara, która je póź-
niej odsprzedała synom Jana Noska [Kiryk 1967–1968b, s. 87–88; Trawka 2005, 
s. 143, 196–198, 320–321]. 

Dobiesław Kmita był także najprawdopodobniej w latach sześćdziesiątych  
i siedemdziesiątych XV w. fundatorem kolejnych parafii w ziemi dynowskiej:  
w Bachórcu, Dylągowej i Jaworniku, a w 1471 r. uposażył nowy kościół w Du-
biecku [Klebowicz 2013, s. 180–184]. 

Parafia w Bachórcu miała powstać w połowie XV w. Pierwsza wzmianka hi-
storyczna o jej istnieniu pochodzi z 1471 r., kiedy to jako świadek fundowania 
prepozytury przy parafii w Dubiecku został zapisany ksiądz z Bachórca, niejaki 
Jakub [AAP, sygn. 159, Jura praecipua et principaliora, pag. 1681; Schematismus 
1867, s. 80; Rocznik 1997, s. 70]. Do bachórzeckiej parafii należały Bachórzec  
i Kosztowa Wola. Pierwszy, drewniany kościół pw. św. Katarzyny został wznie-
siony ok. połowy XV w. i przetrwał do XVIII w., kiedy został zastąpiony nowym, 
ufundowanym przez Antoniego Krasickiego w latach 1760–1762. Należy wspo-
mnieć, że w okresie rozkwitu reformacji kościół w Bachórcu był przez kilkadzie-
siąt lat użytkowany przez protestantów (kalwinów), do których przeszedł ówcze-
sny kolator parafii Mateusz Stadnicki. Fundację parafii odnowiła pod koniec lat 
osiemdziesiątych XVI w. Katarzyna Wapowska [Schematismus 1867, s. 80; Śliwa 
1971, s. 110; Rogula 2019, s. 115]. 

Z kolei parafia w Dylągowej powstała w latach sześćdziesiątych lub siedem-
dziesiątych XV w. Z 1488 roku  pochodzi pierwszy pisany ślad dotyczący jej ist-
nienia w postaci wpisu w aktach konsystorskich dotyczących m.in. obecności jako 
świadka ks. Jana z Dylągowej [AAP, sygn. 5, Acta consistori, pag. 44].  
Parafia w Dylągowej obejmowała swym zasięgiem: Dylągową, Dąbrówkę, Siel-
nicę, Pawłokomę, Żohatyn, Jawornik (Ruski) i Wolę (Wołodzką) [Klebowicz 
2013, s. 182]. Pierwszy kościół w Dylągowej został poświęcony pw. św. Zofii. 
Podobnie jak parafia w Bachórcu, dylągowska parafia także została w połowie 
XVI w. zmieniona na zbór protestancki. Uposażenie parafii przywrócił dopiero  
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w 1625 r. Marcin Stadnicki ze Żmigrodu, który, wychowany pierwotnie w kalwi-
nizmie, ok. 1585 r. przeszedł na katolicyzm [Schematismus 1867, s. 84; Rocznik 
1997, s. 98; Byliński 2002, s. 405; Fastnacht, 1980, s. 27]. 

Parafia w Jaworniku, zwanym później Polskim, powstała przypuszczalnie 
niebawem po zakupie tych ziem przez Dobiesława Kmitę w 1469 r. i po lokacji 
miasteczka Jawornik (1472 r.). Pierwsze wzmianki historyczne dotyczące istnienia 
parafii pochodzą z lat 1483–1500. Do parafii należały wówczas: Jawornik miasto 
i wieś (Przedmieście), Bidaczów, Hadle, Huta, w części Kosztowa i Laskówka. 
Pierwszy kościół jawornicki wzniesiony w latach siedemdziesiątych XV w. nosił 
wezwania Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła. Pod koniec lat pięćdzie-
siątych XVI w. kościół w Jaworniku, podobnie jak w Bachórcu i Dylągowej, był 
zamieniony na zbór protestancki lub całkowicie zamknięty. Do użytku katolic-
kiego świątynia wróciła w 1587 r. dzięki Marcinowi Stadnickiemu ze Żmigrodu 
[Schematismus 1867, s. 137; Rocznik 1997, s. 176; Klebowicz 2013, s. 183; Fast-
nacht, 1980, s. 27]. 

Spośród siedmiorga dzieci Jana, zwanego Noskiem (Jan, Piotr, Mikołaj, Sta-
nisław, Andrzej, Barbara i Elżbieta), których centrum gospodarczym i miejscem 
zamieszkania był Sobień, aktywnymi na polu politycznym w drugiej połowie  
XV w. byli trzej synowie: Piotr, Stanisław i Andrzej.  

Najstarszy z synów Jana Noska – Jan nie angażował się w życie polityczne, 
podobnie Mikołaj, choć ten drugi w 1460 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie 
Krakowskim, co być może miało zapoczątkować jego dalszą karierę polityczną 
czy naukową. W 1463 roku uzyskał nawet stopień bakałarza, ale w tym samym 
roku zmarł, nie pozostawiając po sobie potomstwa. 

Jan, jako najstarszy syn, był nieformalnym dziedzicem zamku sobieńskiego, 
Leska i właścicielem okolicznych wiosek: Huzeli, Postołowa, Olszanicy, Załuża  
i Soliny. Po ponad dwudziestu latach od śmierci ojca Jana Noska jego żyjący sy-
nowie w 1483 r. przeprowadzili formalny podział dóbr, w wyniku którego Jan po-
został właścicielem dóbr sobieńskich oraz Trześniowa, Piotr otrzymał klucz wi-
śnicki, Stanisław Bachów, Piątkową, Iskań, Żohatyn, a Andrzej klucz bachórzecki, 
Jawornik, Hadle i część dóbr dubieckich. Niestety Jan, pozostając bezżennym, nie 
miał po swej śmierci, która nastąpiła w 1484 r., dziedziców [Trawka 2005, s. 209, 
318–320; Księga promocji 2000, s. 52].  

Kolejni synowie Jana Noska – Piotr i Stanisław rozpoczęli swoją karierę po-
lityczną od podjęcia studiów na Uniwersytecie Krakowskim, pierwszy z nich  
w 1458, a drugi w 1465 r. [Metryka 2004, t. 1, s. 274, 314].  

Piotr po odbyciu studiów uniwersyteckich wybrał karierę wojskową (rycer-
ską), biorąc czynny udział w drugiej fazie wojny trzynastoletniej. Przez małżeń-
stwo związał się z Elżbietą, córką Przecława z Dmosic i Katarzyny z Tarnowskich, 
z którą nie miał jednak dzieci. Jak już wspomniano, jego dziedziczne  
dobra rodzinne były położone na terenie ziemi krakowskiej i sandomierskiej, które 
później przez lata pomnażał przez zakup nowych posiadłości. Natomiast  
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w 1473 roku rozpoczął również nabywanie dóbr w ziemi sanockiej – otrzymał 
wówczas zgodę na zakup Strachociny i Zachutynia, a wyniku kolejnego podziału 
rodzinnego otrzymał niebawem również Trześniów [Trawka 2005, s. 326–331].  

W kolejnych latach, chcąc robić karierę polityczną, towarzyszył królewi-
czowi Władysławowi Jagiellończykowi. Zaangażowanie to i protekcja stryja Do-
biesława przyniosło Piotrowi w 1476 r. wymierną korzyść w postaci awansu  
na starostwo spiskie, który to urząd piastował do swej śmierci. Jednocześnie  
w 1487 roku pozyskał dla siebie starostwo sądeckie, które z kolei piastował do 
1498 r. Jako dyplomata brał udział w 1489 r. w wyprawie na Węgry w celu uzy-
skania poparcia dla Jana Olbrachta w zdobyciu korony węgierskiej. Po śmierci 
króla Kazimierza Jagiellończyka Piotr Kmita był zwolennikiem wyboru Jana Ol-
brachta na tron Polski, czynnie uczestnicząc w elekcji piotrkowskiej 27 sierpnia 
1492 r. Później brał udział w pierwszym objeździe króla po Wielkopolsce.  
W marcu 1494 roku został mianowany marszałkiem wielkim koronnym, towarzy-
sząc odtąd nieustannie królowi w jego podróżach dyplomatycznych. Zasiadał rów-
nież oczywiście w radzie królewskiej. Oprócz urzędu marszałka w 1499 r. Piotr 
Kmita uzyskał kasztelanię sandomierską. W 1500 roku brał udział w poselstwie 
do Budy w celu utworzenia koalicji antytureckiej. W roku następnym został mia-
nowany wojewodą krakowskim. Po śmierci króla Jana Olbrachta (17 czerwca  
1501 r.) Piotr Kmita organizował jego uroczystości pogrzebowe, a następnie brał 
udział w elekcji Aleksandra Jagiellończyka 3 października 1501 r. (ryc. 6.)  

Po wyborze Aleksandra pozostał przy nowym monarsze marszałkiem koron-
nym, piastując dodatkowo urząd jednego z kontrolerów mennicy królewskiej. Był 
również organizatorem obrony ziem Rusi przed najazdami tatarskimi w latach 
1502–1503. W 1505 roku Piotr Kmita ciężko zachorował i ostatnie tygodnie swego 
życia spędził na zamku w Wiśniczu. Tam też sporządził testament, powierzając  
w nim swój ogromny majątek rodzinie (bratu Stanisławowi, bratanicy Nawojce  
i bratankowi Piotrowi – dzieciom Andrzeja), katedrze krakowskiej, fundacjom  
kościelnym i współpracownikom. Piotr Kmita zmarł 16 kwietnia 1505 r. Został 
pochowany w katedrze krakowskiej, po lewej stronie ołtarza św. Antoniego – fun-
dacji rodzinnej Jana Kmity [Kamiński 1967–1968, s. 95–97; Trawka 2005, s. 210, 
213, 222–226, 242–249, 251–256, 275, 288, 375]. Natomiast żona Piotra – Elż-
bieta zmarła w 1512 r. i została pochowana w kościele augustianów w Krakowie 
[Trawka 2005, s. 375]. 

Kolejny z synów Jana Noska, Stanisław Kmita (ur. ok. 1450 r.), po zakończe-
niu studiów uniwersyteckich w Krakowie powrócił do Wiśnicza, a następnie roz-
począł drogę kariery duchownej. W latach 1479–1483 był nawet kanonikiem san-
domierskim, nie przyjmując jednak święceń kapłańskich [Wiśniewski 1926,  
s. 146]. W 1483 roku zrezygnował jednak z dalszej kariery kościelnej, a zaczął  
myśleć o politycznej.  
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Ryc. 6. Drzewo genealogiczne Kmitów  

Źródło: https://bochenskiedzieje.pl/artykuly/rody-szlacheckie/147-kmitowie-z-
wisnicza?showall=1&limitstart= (dostęp: 20.03.2020) 

W wyniku podziału rodzinnego z lat 1483–1484 odziedziczył zamek Sobień, 
Załuż, Manasterzec, Łukawicę, Wolę Łukawicką (Bezmiechowa), Lesko, jego 
Przedmieście, Uherce, Olszanicę, Wankową Wolę (Wańkowa), Serednicę, Stef-
kową, Ustianową, Bóbrkę, Łobozew, Chrewt, Polanę, Żurawin, Stuposiany, Fry-
wolne, Rajskie, Myczkowce oraz dobra na pogórzu dynowskim: Bachów, Stup-
nicę, Babice z Przedmieściem, Sufczynę, Brzuskę i Skopów. W tym samym roku 
wraz z braćmi odkupił od Barbary Kmitównej Dubiecko z okolicznymi wioskami 
[Kamiński 1967–1968, s. 101; Trawka 2005, s. 338–339]. Po trzech latach starań, 
w maju 1487 r. otrzymał urząd podkomorzego przemyskiego, a w 1489 r. ożenił 
się z Katarzyną Tarnowską ze Stogniewic, córką Jana Amora herbu „Leliwa”  
i Zygmunty z Goraja, z którą miał dwóch synów: Jana i Stanisława oraz trzy córki: 
Annę, Nawojkę i Katarzynę [Kamiński 1967–1968, s. 102; Bondyra 2005,  
s. 700–701]. Z kolei w 1488 roku został mianowany kasztelanem sanockim, a rok 
później przeszedł na kasztelanię przemyską, którą zajmował do 1501 r. Jako kasz-
telan przemyski gościł w 1497 r. króla Jana Olbrachta w czasie jego nieudanej 
wyprawy na wojnę z Turkami (tzw. kampania mołdawska). Stanisław Kmita sam 
również brał w niej udział, dzięki czemu otrzymał od monarchy nadania wsi 
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Bóbrki i Niewistki. W następnym roku brał udział w obronie rubieży przed odwe-
tami turecko-tatarskimi [Trawka 2005, s. 234, 237–238]. W 1501 roku został mia-
nowany wojewodą bełskim, a w 1502 r. starostą przemyskim. Po śmierci swego 
brata Piotra, w 1505 r. Stanisław Kmita został także na krótko starostą spiskim. 
Brał czynny udział w obradach sejmu elekcyjnego po śmierci króla Aleksandra  
i w koronacji Zygmunta I 24 stycznia 1507 r. [Kamiński 1967–1968, s. 101–102; 
Finkel 1910, s. 215].  

Na wiosnę 1508 roku Stanisław został mianowany przez monarchę wojewodą 
ruskim, co miało wpływ na jego dosyć częste kontakty z władcą. W 1509 roku 
uczestniczył w pospolitym ruszeniu w obronie południowo-wschodnich granic 
Rzeczpospolitej. W 1510 roku jako wojewoda ruski otrzymał od króla zadanie 
przygotowania Rusi do odparcia zbliżającego się najazdu tatarskiego. Z zadania 
tego jednak nie do końca się wywiązał, gdyż 18 marca 1511 r. zmarł [Trawka 2005, 
s. 294–297, 300].  

Stanisław Kmita był kolejnym przedstawicielem rodu Kmitów, który fundo-
wał parafię na Pogórzu Dynowskim. W 1507 roku ufundował bowiem parafię  
w Babicach, przyłączając do niej Przedmieście, Bachów, Sufczynę, Iskań, Piąt-
kową, Brzuskę, Skopów i Ruszelczyce. W dniu 15 lutego 1508 roku biskup prze-
myski Maciej Drzewicki na jego prośbę erygował nową parafię pw. św. Stanisława 
i Wszystkich Świętych oraz dołączył beneficjum parafii ze Stupnicy do Babic. 
Nowo powstała parafia korzystała początkowo z kościoła wzniesionego pod ko-
niec XV w. przez Kmitę pw. św. Katarzyny, a który do tej pory był kościołem 
filialnym parafii w Stupnicy. Był on wyjątkowy, gdyż już od lat osiemdziesiątych 
XV w. rezydował przy nim kapłan [AAP, sygn. 143, Liber privilegiorum,  
pag. 111–113; Schematismus 1867, s. 30; Rocznik 1997, s. 67; Fastnacht 1991,  
s. 21–22; Klebowicz 2013, s. 325–329]. 

Najmłodszy z synów Jana Noska – Andrzej również rozpoczął karierę poli-
tyczną. Po podziałach rodzinnych z lat 1484–1487 stał się właścicielem dóbr  
w ziemi dubieckiej: Bachórca, Kosztowej, Sielnicy, Dylągowej, Laskówki, Paw-
łokomy, Bartkówki, Dubiecka, Nienadowej, Przedmieścia, Ruskiej Wsi, Hadli  
i Jawornika. W dniu 4 października 1487 roku wszedł w związek małżeński  
z Barbarą Bnińską, córką wojewody poznańskiego Macieja z Bnina i Anny  
z Dębna, z którą miał dwoje dzieci: Nawojkę i Piotra [Kiryk 1967–1968,  
s. 86–87].  

Pierwszym urzędem Andrzeja Kmity był tytuł podczaszego krakowskiego, 
który otrzymał w 1483 r. Dwa lata później został stolnikiem, a od 1487 r.  
cześnikiem krakowskim. W 1486 roku otrzymał również nominację na urząd woj-
skiego ziemskiego krakowskiego. Nie objął jednak tej posady, gdyż w 1487 r. zo-
stał mianowany starostą bieckim, którym pozostawał do 1491 r. Jednocześnie  
w 1488 roku zyskał nominację na starostwo bełskie, wchodząc do najbliższego 
otoczenia królewicza Jana Olbrachta [Trawka 2005, s. 212, 322–323]. W 1488 
roku brał udział w wyprawie na południowo-wschodnią granicę królestwa w celu 
obrony jej przed Tatarami.  
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Andrzej Kmita zmarł w 1494 r. Opiekę nad jego nieletnimi dziećmi Nawojką 
i Piotrem przejęli jego bracia Piotr i Stanisław Kmitowie. Dobra dubieckie Andrzej 
przekazał w testamencie żonie Barbarze [Kiryk 1967–1968, s. 86–87; Trawka 
2005, s. 286, 326]. 

Barbara – córka Jana Noska w 1461 r. wyszła za mąż za Jana Wojtyckiego,  
z którym miała dwóch synów: Jana, pomniejszego stolnika lwowskiego, i Stani-
sława. Zmarła 11 lipca 1469 r. Elżbieta, druga córka Jana Noska nie jest obecnie 
bliżej znana [Trawka 2005, s. 378]. 

4. Podsumowanie 

Tak pokrótce przedstawiają się losy rodziny Kmitów w okresie od XIV do 
początków XVI w. Wzrost znaczenia rodu Kmitów nastąpił w drugiej połowie 
XIV w. Na początku XVI wieku ród ten należał już do zamożniejszych ówczesnej 
Rzeczpospolitej. Posiadał bowiem na terenie trzech województw: krakowskiego, 
sandomierskiego i ruskiego trzy zamki, pięć miasteczek i ponad 100 wsi [Trawka 
2005, s. 364]. Będąc właścicielami tak znacznych posiadłości, Kmitowie musieli 
zatroszczyć się również o życie duchowe swoich poddanych, fundując dla nich 
kościoły i parafie, uposażając probostwa.  

Z ich uposażenia ma pochodzić w ziemi sanockiej 14 parafii łacińskich,  
z których zdecydowana większość była położona na Pogórzu Dynowskim. Nale-
żały do nich parafie w: Babicach, Stupnicy, Dubiecku, Bachórcu, Dylągowej, Dy-
nowie, Harcie, Jaworniku, Nozdrzcu, Wesołej, Futomie i Błażowej. Ich funkcjo-
nowanie i rozwój były oparte w dużej mierze na hojności fundatorów i kolejnych 
kolatorów (rodów szlacheckich) oraz zaangażowaniu posługującego tam przez 
wieki duchowieństwa, a z czasem coraz zamożniejszych wiernych. Większość  
z ufundowanych przez Kmitów parafii przetrwała do czasów współczesnych 
(poza Stupnicą), choć z okrojonym obszarem, gdyż w większości z nich  
z czasem wydzielono nowe parafie (Izdebki, Hłudno, Wara, Siedliska, Bartkówka, 
Szklary, Ulanica, Barycz, Ujazdy, Borownica, Łubno, Bachórz, Drohobyczka, 
Nienadowa, Tarnawka, Lecka, Kąkolówka, Piątkowa). 
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INDYWIDUALNE I NOWATORSKIE PODEJŚCIE 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

PRZY FORMUŁOWANIU STRATEGII  
MARKETINGOWEJ DROGĄ DO ZWIĘKSZANIA 

ICH WARTOŚCI 

Streszczenie 

 Maksymalizacja wartości firmy jest jednym z podstawowych celów przy formułowaniu 

jej strategii marketingowej. Stąd atrybutem firmy jest ciągłe ulepszanie strategii, ale także 

dążenie do odkrywania nowych lub odmiennych jej wersji. Wprowadzanie na rynek, szcze-

gólnie przez małe i średnie przedsiębiorstwa, nowego wymiaru rywalizacji, takiego jak styl 

i wzornictwo, otwiera nowe pole konkurencji. Tylko wyróżniająca się, a więc niepowta-

rzalna strategia, może prowadzić firmę do uzyskania pożądanych wyników. To jest ta wła-

ściwa droga do kreowania atutów strategicznych oraz podnoszenia wartości przedsiębior-

stwa, pod warunkiem, że nie jest ono skażone biurokracją, bezwładem organizacyjnym  

i oporami przed wszelkimi zmianami. Wielostronność problemów, które wymagają rów-

noczesnego rozwiązywania na etapie formułowania i realizacji strategii marketingowej, 

musi prowadzić do ciągłego uelastyczniania zarządzania przedsiębiorstwem. Tylko w taki 

sposób przedsiębiorstwo jest w stanie szybko dostosowywać się do turbulentnego otocze-

nia rynkowego. Dlatego tak ważne jest obecnie, aby w każdej firmie funkcjonował system 

odpowiednich procedur przy gromadzeniu, przetwarzaniu i ocenianiu informacji, tj. Sys-

temu Informacji Marketingowej (SIM). Szczególnego znaczenia nabiera zidentyfikowanie 

najważniejszych czynników kreujących wartość przedsiębiorstwa. Celem rozdziału jest 

wskazanie na znaczenie indywidualnego i nowatorskiego podejścia menedżerów małych  

i średnich przedsiębiorstw przy formułowaniu strategii marketingowych, nastawionych na 

maksymalizację ich wartości. Cel ten został zrealizowany na podstawie literatury przed-

miotu oraz wyników badań własnych. Badanie przeprowadzono w 2018 r. metodą ankie-

tową, techniką kwestionariuszową. Badaniami objęto kadrę kierowniczą 208 przedsię-

biorstw z województwa podkarpackiego. Dla potrzeb niniejszego opracowania w celu roz-

szerzenia bazy porównawczej uwzględniono w badaniach także duże firmy. 
 

 Słowa kluczowe: strategia unikatowa, atuty strategiczne, SIM, metody zarządzania 
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INDIVIDUAL AND INNOVATIVE APPROACH  
WHILE CREATING MARKETING STRATEGY  

AS A WAY OF INCREASING SMALL  
AND MEDIUM ENTERPRISES' VALUE 

Summary 

 Maximising the company's value is one of the fundamental objectives in formulating its 

marketing strategy. Therefore, the company's attribute is to constantly improve its strategy, 

but also to strive to discover new or different versions. Introducing a new dimension  

of competition such as style and design into the market, especially by small and medium 

enterprises, creates a new field of competition. Only a distinctive and therefore unique strat-

egy can lead a company to achieving desired results. This is the right way to create strategic 

assets and increase the value of an enterprise, provided that it is not affected by bureau-

cracy, organisational inertia and resistance to any changes. The multidimensionality  

of problems, which require simultaneous solving at the stage of formulating and imple-

menting a marketing strategy, must lead to a continuous flexibility of company manage-

ment. Only in that way the company is able to adapt quickly to the turbulent market envi-

ronment. That is why it is now so important for every company to have a system of appro-

priate procedures for collecting, processing and evaluating information, i.e. a Marketing 

Information System (MIS). It is particularly essential to identify the most important factors 

creating the company's value. The aim of the chapter is to indicate the importance of indi-

vidual and innovative approach of managers of small and medium enterprises when creat-

ing marketing strategies aimed at maximizing their value. This goal has been achieved 

based on the subject literature and own research results. The survey was conducted in 2018 

using a questionnaire method. The survey covered the management of 208 companies from 

Podkarpacie Province. For the purposes of this work, in order to expand the comparative 

base, large companies were also included in the study. 
 

 Keywords: unique strategy, strategic assets, MIS, management methods  
 

1. Wprowadzenie 

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią najważniejszy sektor polskiej go-
spodarki1. Szczególnie średnie przedsiębiorstwa mają bardzo ważne znaczenie dla 
gospodarki wspólnotowej. O znaczącej roli sektora średnich przedsiębiorstw w go-
spodarkach krajów rozwiniętych świadczy skala ich udziału w strukturze zatrud-
nienia, strukturze podmiotowej gospodarki oraz produkcie narodowym. Średnie 
                                                      
1 Definicję prawną małych i średnich przedsiębiorstw zawiera Załącznik I do Rozporządzenia Ko-

misji (WE) 800/2008. Przyjęto następujące kryteria: wielkość zatrudnienia, roczny obrót lub cał-
kowity bilans roczny. W poszczególnych grupach uznaje się za: małe firmy – do 50 osób, do 10 
mln euro (do10 mln euro); średnie – mniej niż 250 osób, 50 mln euro (do 43 mln euro);  
mikro firma – poniżej 10 osób, roczny obrót lub całkowity bilans do 2 mln euro. 
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przedsiębiorstwa odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju lokalnym i regionalnym 
[Ślusarczyk 2011, s. 14]. 

W wyniku procesu integracji Polski z Unią Europejską konkurencja, zwłasz-
cza w sektorze średnich firm, staje się coraz silniejsza i wymusza konieczność 
większego zainteresowania menedżerów formułowaniem unikatowych strategii 
marketingowych. Tylko takie strategie pozwalają na szersze i intensywne włącze-
nie przedsiębiorstw do konkurowania nie tylko na rynku wewnętrznym, ale także 
zewnętrznym. Kreowanie wartości firmy staje się w tych warunkach ważnym ce-
lem strategicznym współczesnej firmy, która musi się troszczyć o rozwój swoich 
atutów. 

Celem rozdziału jest wskazanie na znaczenie indywidualnego i nowator-
skiego podejścia menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw przy formułowa-
niu strategii marketingowych nastawionych na maksymalizację ich wartości. 
Obecnie każde przedsiębiorstwo powinno być zainteresowane zastosowaniem od-
powiednich procedur przy gromadzeniu i przetwarzaniu oraz ocenianiu informacji, 
tj. Systemu Informacji Marketingowej (SIM) [Duliniec 1995, s. 144–145]. Ważne 
jest również szersze otwarcie menedżerów na nowe koncepcje zarządzania przed-
siębiorstwem, które mogłyby się przełożyć na ich większą elastyczność zarządza-
nia oraz świadomość potrzeby formułowania wizji strategicznej [Lichtański, Wę-
gdzyn 2000, s. 28; McDonald, Wilson 2012, s. 89; Rudawska 2005, s. 146]. Należy 
podkreślić, że obecnie posiadanie wizji strategicznej jest głównie domeną dużych 
firm, natomiast w przypadku małych nie zawsze świadomość posiadania takiej wi-
zji ma miejsce. 

2. Dlaczego małe i średnie przedsiębiorstwa powinny  
    stawiać na unikatowe strategie marketingowe?  

Według Kotlera „strategia marketingowa jest to wybór celów, zasad czy re-
guł, które w określonym czasie nadają kierunek marketingowym działaniom 
przedsiębiorstwa, wyznaczając rozmiary, kombinacje i alokacje środków w zależ-
ności od zmieniającej się sytuacji rynkowej, tj. warunków otoczenia i konkurencji” 
[Kotler 1994, s. 14]. 

Wielu teoretyków marketingu zwraca uwagę na to, że „każde przedsiębior-
stwo jest unikatowe z wielu względów i dlatego zarządy odpowiadają za oryginal-
ność tworzenia oraz wdrażania własnej strategii wzrostu” [Kotler, Kotler 2013,  
s. 6]. Uwaga ta odnosi się zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorstw. Nie 
mają one bowiem przewagi w skali działania oraz istniejących zasobach, dlatego 
powinny stosować taktykę precyzyjnego wyboru rynku, silnej woli zwycięstwa, 
koncentracji wysiłku oraz tryumfu poświęcenia i zdrowego rozsądku nad rozlicz-
nymi trudnościami i przeszkodami. Warto również podkreślić, że w wyniku po-
głębiającego się różnicowania produktów oraz preferencji odbiorców, indywidua-
lizacja strategii marketingowej staje się obecnie koniecznością [Nogalski, Niewia-
domski 2014, s. 232; Łobos 2018, s. 186]. 
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Nie można dopuścić, aby strategia stała się przestarzała. Jej skuteczność po-
winna się przejawiać w tworzeniu znaczącej wartości trwałego wzrostu i zwięk-
szonych zysków, wzbudzaniu entuzjazmu przedsiębiorców i klientów. Osiągnię-
ciu tych celów ma służyć odpowiednia struktura organizacyjna, tj. taka, która nie 
jest skażona biurokracją, bezwładem organizacyjnym i oporami przed wszelkimi 
zmianami [Rudawska 2005, s. 151]. 

Wielostronność problemów, które wymagają równoczesnego rozwiązywania 
na etapie formułowania strategii marketingowej, musi prowadzić do ciągłego ue-
lastyczniania zarządzania przedsiębiorstwem. Tym wyzwaniom wychodzą naprze-
ciw nowe koncepcje zarządzania, takie jak: Reengineering, Lean Management, 
Just in Time i inne [Martyniak 2002, s. 22]. Hammer i Champy, twórcy Reengine-
eringu, uznali, że tylko fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przepro-
jektowanie procesów w firmie może doprowadzić do bardzo szybkiej poprawy jej 
wyników [Hammer i Champy 2003, s. 16]. Ale czy przedsiębiorstwo zawsze po-
winno być reorganizowane radykalnie i fundamentalnie? Otóż nie, takiego zdania 
jest obecnie większość teoretyków i praktyków zarządzania. Menedżerowie po-
winni zatem odrzucić radykalizm tej koncepcji, a skoncentrować się na następują-
cych słusznych założeniach zarządzania procesowego [Martyniak 2002, s. 34–43; 
Zienkiewicz 2000, s. 26]: 

1. Ważne jest zidentyfikowanie strategicznych i tworzących wartość dodaną  
  procesów. 

2. Budowa przedsiębiorstwa opartego na procesach powinna zmierzać do  
  precyzyjnego określenia procesu, klienta, który jest elementem łańcucha  
  wartości, a jednocześnie współtworzyć proces. W celu osiągnięcia  
  usprawnień w zarządzaniu, dających wartość z punktu widzenia klien- 
  tów, praca powinna być organizowana wokół procesów, a nie funkcji. 

3. Ważne jest ukierunkowanie na jak największe zadowolenie klienta i za- 
  spokojenie jego potrzeb. Tym zadaniom może sprostać tylko tzw. przed- 
  siębiorstwo elastyczne. Podejmowane i realizowane procesy powinny  
  zaspokajać zgłaszane przez klienta indywidualne zapotrzebowanie. 

4. Należy odchodzić od struktur sztywnych, mechanistycznych, a dążyć do  
  wdrażania struktur elastycznych. 

5. Należy powiązać reorganizację przedsiębiorstwa z nowoczesną techniką  
  informatyczną.  

6. Ciągłe uczenie się to jedno z zadań wszystkich pracowników.  
Także proces zmian, jakie zakłada koncepcja Lean Management, jest nakie-

rowany na uelastycznienie zarządzania. Wprowadzane udoskonalenia mają jednak 
w tym przypadku charakter ciągły i powolny. Całość działań sprowadza się do 
odchudzenia przedsiębiorstwa, wyeliminowania wszelkiego marnotrawstwa 
[Lichtański, Węgdzyn 2000, s. 28; Womack, Jones 2001, s. 15]. Punktem wyjścia 
podejmowanych działań jest wprowadzenie nowej koncepcji biznesowej  
rynkowo-produktowo-technologiczno-organizacyjnej. Ta koncepcja ma na celu  
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ciągłe dostosowywanie przedsiębiorstwa do zmieniających się rynkowych warun-
ków gospodarowania. 

Do poprawy wielu wskaźników ekonomicznych, a ogólnie efektywności ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, może się przyczynić wprowadzenie koncepcji Just 
In Time. Opiera się ona na organizacji procesów realizowanych dokładnie na czas 
oraz zakłada, że właściwe produkty dotrą na określone miejsce w odpowiednim 
czasie i w odpowiedniej ilości, umożliwiając jednocześnie wyższą ich jakość, mi-
nimalizację strat i poprawę jakości obsługi klienta. System ten odnosi się nie tylko 
do przepływów strumieni materiałowych, ale także informacyjnych [Rother, Har-
ris 2004, s. 21]. 

Przytoczone wybrane nowe koncepcje organizacji i zarządzania przedsiębior-
stwem, których podstawowym kierunkiem jest jego uelastycznienie, wskazują, jak 
ważne jest stworzenie odpowiedniego „gruntu” przy formułowaniu unikatowej 
strategii. Strategia różniąca się od tych stosowanych przez duże przedsiębiorstwa 
może decydować o utrzymaniu się małej i średniej firmy na rynku. Powinno to 
mieć swoje odzwierciedlenie zarówno w strategii produktu, jak i ceny, dystrybucji 
czy promocji. Należy także podkreślić, że strategia marketingowa ma pozwolić 
przedsiębiorstwu wygrywać nie tylko z konkurentami, ale również z niesprzyjają-
cym otoczeniem społecznym, politycznym i prawnym, z dostawcami i wreszcie  
z oporami wewnętrznymi firmy. 

Strategia produktu i ceny 

Strategia produktu sprowadza się do takiego ukształtowania jego funkcji 
przez nadanie mu odpowiednich właściwości techniczno-użytkowych, ekono-
micznych i symbolicznych, które sprostałyby wymaganiom finalnego odbiorcy 
[Ślusarczyk 1998, s. 35]. Na ogół strategia cenowa występuje łącznie ze strategią 
produktu i jest przede wszystkim ważnym instrumentem walki konkurencyjnej.  
I tak, jeśli na rynku są oferowane produkty konkurencyjne o określonej równowa-
dze między cenami a poziomem i strukturą ich właściwości, to przedsiębiorstwo 
może zmierzać do naruszenia tej równowagi. Może zmienić cenę lub strukturę 
właściwości produktu. Naruszenie tej równowagi wzmacnia pozycję konkuren-
cyjną produktu na rynku, gdyż odbiorca nabywa wówczas produkt tańszy lub wyż-
szej jakości. Przedsiębiorstwo może zastosować nie tylko kryteria różnicowania 
cen odnoszące się do produktu, ale także do odbiorców (np. wielkość zakupu, go-
towość do zapłaty itd.). 

Strategia dystrybucji 

Strategia dystrybucji sprowadza się do opracowania planu kanałów dystrybu-
cji i obejmuje także przyjęcie sposobu i organizacji sprzedaży oraz wymagania 
klientów co do obsługi i doświadczenia zakupu. Optymalna strategia dystrybucji 
to taka, która stwarza najbardziej dogodne warunki dokonywania zakupów. Dzięki 
temu poszczególne ogniwa kanałów dystrybucji przyczyniają się do zwiększenia 
chłonności rynku.  
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Strategia promocji 

Instrumenty strategii promocji, takie jak: reklama, promocja sprzedaży, pu-
blic relations i publicity oraz sprzedaż osobista, pełnią funkcję informacyjną  
w systemie komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Służą one nie tylko 
budowaniu świadomości firmy, ale są także ważnym elementem kształtowania wi-
zerunku [Skowronek 2012, s. 69]. Ważną kwestią jest jednak, aby zachować zgod-
ność przekazywanych treści z docelowym obrazem firmy. Tylko wówczas można 
mówić o właściwej komunikacji wizerunkowej. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa ze względu na swoje atuty i pozycję na rynku 
mogą wybrać strategię koncentracji albo strategię wyróżniania. Pierwsza polega 
na skupianiu się na potrzebach określonego segmentu rynku, grupy nabywców lub 
regionu geograficznego, a nie całego rynku [Ślusarczyk 2011, s. 99]. Celem tej 
strategii jest wybranie określonego segmentu rynku i bardziej efektywne zaspoko-
jenie jego potrzeb, niż może to zrobić konkurencja, która stara się dotrzeć do ca-
łego rynku. Wiąże się to z wyróżnianiem lub obniżaniem kosztów albo jednym  
i drugim, ale tylko wobec wybranego sektora. Strategię wyróżniania podejmują 
natomiast te małe i średnie firmy, których klienci zwracają przede wszystkim 
uwagę na sam produkt, jego cechy użytkowe, wykonanie, warunki dostawy, czas 
realizacji zamówienia, gwarancje, formy płatności itd. [Ślusarczyk 2011, s. 98]. 
Oczywiście cena nie może przekroczyć pewnych granic, ale nie jest ona najistot-
niejszym czynnikiem. W takiej sytuacji najlepszą strategią dla tych firm jest stra-
tegia wyróżniania, której celem jest wykreowanie produktu posiadającego wyjąt-
kowe cechy, które są tak postrzegane przez kupujących, oraz stworzenie czegoś, 
co jest unikalne. 

Zróżnicowanie produktu wcale nie musi dotyczyć cech, które mają istotne 
znaczenie dla jego walorów użytkowych. W wielu branżach firmy dodają do pro-
duktów składniki, które nie mają w ogóle znaczenia dla zaspokojenia potrzeb 
klienta. Służą one wyłącznie odróżnieniu się od konkurencji. Aby odkryć możliwe 
punkty zróżnicowania, należy w organizacji przyjrzeć się całemu procesowi, który 
dotyczy interakcji klienta z nią oraz produktem [Ślusarczyk 2011, s. 97]. Strategia 
wyróżniania wymaga podjęcia przez firmę działań, których celem jest poinformo-
wanie klientów o wyróżnionych cechach oraz budowanie wysokiego image firmy. 
Podstawową rolę w tej strategii odgrywa możliwość analizowania i przewidywa-
nia trendów rynkowych. 

Podsumowując, należy jeszcze raz podkreślić, że dobra strategia dla każdej 
firmy, to taka, która prowadzi do stałego podwyższania poziomu konkurencyjno-
ści. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy jest ona oparta na takich zasadach, jak: orien-
tacja na klienta, satysfakcja klienta z produktu lub usługi, wytwarzanie wartości. 
Szczególnego znaczenia nabiera więc zidentyfikowanie najważniejszych czynni-
ków kreujących wartość przedsiębiorstwa [Niestrój 2002, s. 5; Rudawska 2005, 
s. 37–38]. Można zatem stwierdzić, że na konkurencyjnym rynku efektywne za-
rządzanie wymaga jego większej elastyczności. Ważne jest również w związku 
tym szersze otwarcie menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw na wdrażanie 
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nowoczesnych technologii przetwarzania danych i nowoczesnych narzędzi infor-
matycznych [Pomykalski 2005, s. 143; Kuźniak 2018, s. 58]. 

3. SIM oraz kształtowanie się atutów strategicznych  
    w poszczególnych grupach badanych firm 

3.1. Uwagi metodologiczne 

Badaniami ankietowymi objęto 208 firm z województwa podkarpackiego,  
z podziałem na grupy: przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże2. W określeniu 
próby badawczej zastosowano metodę doboru nielosowego, celowego. Na podsta-
wie zebranych informacji (wskazań respondentów na stosowanie SIM) określono 
procentowy udział firm stosujących SIM w poszczególnych grupach. Poddano 
analizie oceny przypisywane przez respondentów takim atutom strategicznym, 
jak: doskonałość produktu, orientacja na klienta, orientacja na segment, technolo-
gia (ang. know-how), marketing/sprzedaż, system dystrybucji, moce produkcyjne, 
zasoby naturalne. W badaniach przyjęto skalę numeryczną od 1 do 10. Skala ta jest 
na tyle pojemna, aby mógł znaleźć w niej odbicie szeroki wachlarz opinii respon-
dentów dotyczących poszczególnych atutów strategicznych. Analiza zebranego 
materiału obejmowała: oceny przeciętne, analizę struktury oraz odchylenie stan-
dardowe. 

3.2. Aktywność badanych firm w zakresie stosowania SIM  
       i atutów strategicznych 

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga wykorzystania Systemu 
Informacji Marketingowej [Szatkowski 2016, s. 226]3. SIM odgrywa ważną rolę 
w procesie formułowania strategii marketingowej w przedsiębiorstwie, dlatego nie 
może być tak, że tego narzędzia nie wykorzystuje 55,8% firm mikro, 58,5% ma-
łych, 50% średnich i 31,8% dużych4. Zatem tylko duże przedsiębiorstwa wykorzy-
stują to narzędzie zarządzania w stopniu, który można uznać za zadawalający. Na-
leży również podkreślić, że na SIM decydują się firmy nowo powstałe, funkcjonu-
jące nie dłużej niż 2 lata (odsetek 16,7 – 100%), albo firmy funkcjonujące ponad 
5 lat (odsetek 24,6 – 39,4%). Spośród tych firm, które organizują przebieg komu-
nikacji marketingowej w postaci SIM, największa część (45,3%) twierdzi, że pro-
ces decyzyjny jest wspomagany dzięki SIM w stopniu przeciętnym. Co trzecie  
 

                                                      
2  Dla potrzeb niniejszego rozdziału w celu rozszerzenia bazy porównawczej uwzględniono  

w badaniach także firmy duże. 
3 Pierwsze SIM powstały już w latach sześćdziesiątych, na początku w największych przedsiębior-

stwach amerykańskich.  
4  Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2009 i 2018 r. objęły 208 wybranych przedsię-

biorstw z województwa podkarpackiego. 
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przedsiębiorstwo (32,3%) twierdzi, że przydatność omawianego narzędzia jest zni-
koma, a przez 22,4% badanych podmiotów został określony jako znaczny. 

Należy podkreślić, że wprowadzanie SIM w przedsiębiorstwie umożliwia  
i ułatwia wykorzystanie przez menedżerów różnych systemów informatycznych: 
CRM (ang. Customer Relationship Management), CAD (ang. Computer Aided De-
sign), CAM (ang. Computer Aided Manufacturing) itd. [Grudzewski, Hejduk 
2004, s. 23–35]5. SIM, tworząc ważną podstawę do zastosowania systemów infor-
matycznych, pozwala otoczeniu rynkowemu z jednej strony na kompleksowe ko-
munikowanie wszelkich wartości firmy oraz elementów jej tożsamości przez za-
stosowanie skoordynowanych działań marketingowych, a z drugiej strony na part-
nerskie reagowanie na informacje płynące z tego otoczenia. Tabela 1. przedstawia 
aktywność badanych firm w zakresie poszczególnych atutów strategicznych  
(% udział w grupie).  

Tabela 1. Aktywność badanych firm w zakresie poszczególnych atutów strategicznych  

[% udział w grupie]* 

Wielkość 
przedsiębior-

stwa 

Aktywność firm dotycząca poszczególnych atutów strategicznych  
[% udział w grupie] 

Doskona-
łość pro- 

duktu 

Orientacja 
na klienta 

Orientacja 
na segment 

rynku 

Moce 
pro-
duk-
cyjne 

Tech-
nologia 
(know- 
-how) 

Sprze-
daż/mar
keting 

System 
dystry-
bucji 

Zasoby 
natu-
ralne 

firmy mikro 
małe 
średnie 
duże 

64,40 
72,9 
79,5 
78,6 

63,80 
73,4 
76,4 
81,4 

57,3 
64,6 
68,6 
73,2 

47,3 
60,8 
69,8 
76,4 

38,7 
57,8 
61,4 
63,8 

61,4 
68,8 
73,4 
75,9 

57,4 
61,1 
62,7 
64,5 

43,9 
53,4 
54,8 
50,0 

* wskaźnik określono na podstawie średniej arytmetycznej ocen poszczególnych atutów strategicz-
nych. 

Źródło: opracowanie własne 

Jak wynika z tabeli 1., we wszystkich grupach przedsiębiorstw najczęściej 
wskazywano na takie atuty strategiczne, jak: doskonałość produktu, orientacja na 
klienta i sprzedaż/marketing. Procentowy wskaźnik aktywności tych atutów stra-
tegicznych (według ich udziału w grupie na podstawie przeciętnych ocen) ukształ-
tował się w poszczególnych grupach przedsiębiorstw następująco: w dużych – 
78,6%, 81,4% i 75,9%; w średnich – 79,5%, 76,4% i 73,4%; w małych – 72,9%, 
73,4% i 68,8% oraz w mikro – 64,4%, 63,8%, 61,4%. Można uznać tę aktywność 
za wysoką. Jednak najniższą wiarygodność przedstawiają wskaźniki w grupie du-
żych przedsiębiorstw z uwagi na najwyższe wartości odchylenia standardowego  

                                                      
5  Możliwości wprowadzania do przedsiębiorstw nowych systemów informatycznych nie są przed- 
 miotem niniejszego rozdziału. 
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(1,78, 2,05 i 1,97), a najwyższą w grupie mikrofirm, gdzie odchylenie standardowe 
wynosi: 1,28, 1,28 i 1,48. 

Technologia (know-how) jest tym atutem strategicznym, który jest wyraźnie 
niedoceniany w mikro przedsiębiorstwach (38,7%). Natomiast w przypadku du-
żych firm jest to 63,6%, średnich – 61,4%, a małych – 57,8%. Siła marketingu jest 
podobnie oceniana przez poszczególne grupy przedsiębiorstw, odpowiednio: 
61,4%, 68,8%, 73,4% i 75,9%. Najmniej wiarygodny jest wskaźnik ostatni – do-
tyczący firm dużych, gdzie zanotowano najwyższe odchylenie standardowe (1,97). 
Zasoby naturalne zostały ocenione na najniższym poziomie, odpowiednio: 43,9%, 
53,4%, 54,8% i 50%. Możliwości wyróżniania się firm i ich produktów w poszcze-
gólnych grupach przedsiębiorstw przedstawia tab. 2., a ilustracją tych danych jest 
rys. 1. 

Tabela 2. Możliwości wyróżniania się firm w poszczególnych grupach przedsiębiorstw 

Możliwości 
wyróżniania się 

firmy 

Firmy mikro Firmy małe Firmy średnie Firmy duże 

Liczba 
Udział 

w grupie 
[%] 

Liczba 
Udział  

w grupie 
[%] 

Liczba 
Udział 
w gru-
pie [%] 

Liczba 
Udział  

w grupie 
[%] 

małe 19 25 9 14 7 16 1 4 
średnie 42 54 37 57 21 48 12 55 
duże 3 4 11 17 12 27 7 32 

nie wiem 13 17 8 12 4 9 2 9 
ogółem 77 100 65 100 44 100 22 100 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rys. 1. Możliwości wyróżniania się firmy w poszczególnych grupach przedsiębiorstw 

Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 2. 
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Natomiast możliwości wyróżniania się produktów w poszczególnych grupach 
przedsiębiorstw przedstawia tab. 3., a ilustracją tych danych jest rys. 2. 

Tabela 3. Wyróżnianie się produktów na tle konkurencji w badanych firmach 

Stopień  
podobieństwa 

produktu 

Firmy mikro Firmy małe Firmy średnie Firmy duże 

Liczba 
Udział  

w grupie 
[%] 

Liczba 
Udział  

w grupie 
[%] 

Liczba 
Udział 

w grupie 
[%] 

Liczba 
Udział  

w grupie 
[%] 

Produkt bardzo 
podobny do 

produktów kon-
kurencyjnych 

48 62,3 9 13,8 7 15,9 1 4,5 

Produkt średnio 
wyróżniający 
się na tle pro-

duktów konku-
rencyjnych 

18 23,4 37 56,9 21 47,7 12 54,5 

Produkt  
o unikalnych 
cechach na 

rynku 

11 14,3 11 16,9 12 27,3 7 31,8 

Nie wiem  - - 8 12,3 4 9,1 2 9,1 

Ogółem 77 100 65 100 44 100 22 100 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rys. 2. Wyróżnianie się produktów na tle konkurencji w badanych firmach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tab. 3. 

Jak wynika z tabeli 2. i rysunku 1., większość respondentów oceniała możli-
wości wyróżniania się firmy jako średnie. Ten odsetek w poszczególnych grupach 
przedsiębiorstw kształtował się następująco: w grupie mikro przedsiębiorstw – 
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54%, w grupie małych – 57%, w grupie średnich – 48% i w grupie dużych – 55%. 
Duże możliwości wyróżniania się firmy zanotowano odpowiednio w poszczegól-
nych grupach: 4%, 17%, 27% i 32%. 

Znacznie większy odsetek przedsiębiorstw dostrzega możliwości wyróżnia-
nia się produktów na tle konkurencji (zob. tab. 3. i rys. 2.). Produkt o unikalnych 
cechach na tle konkurencji dostrzega w grupie mikro przedsiębiorstw – 14,3%,  
w grupie małych – 16,9%, w grupie średnich – 27,3% i w grupie dużych – 31,8%. 
Negatywnie należy ocenić duży odsetek badanych respondentów nieznających re-
lacji własnych produktów z produktami konkurencji. 

4. Podsumowanie 

Przygotowanie strategii przez menedżerów w małych i średnich przedsiębior-
stwach wymaga ich indywidualnego i nowatorskiego podejścia. Szczególnego 
znaczenia nabiera zidentyfikowanie najważniejszych czynników kreujących  
wartość przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, że w strategiach przedsiębiorstw jed-
nym z podstawowych celów jest maksymalizacja ich wartości. W związku z tym 
konieczne staje się szersze otwarcie menedżerów małych i średnich przedsię-
biorstw na wdrażanie Systemu Informacji Marketingowej oraz nowych koncepcji 
organizacji i zarządzania. Menedżerowie muszą mieć pełne przekonanie, że nie da 
się obecnie dobrze zarządzać przedsiębiorstwem bez szerszego stosowania badań 
rynku ukierunkowanych na unikatową strategię, skoncentrowaną na wyróżnianie 
się firmy i jej produktów na tle konkurencji. 

We wszystkich grupach przedsiębiorstw najczęściej wskazywano na takie 
atuty strategiczne, jak: doskonałość produktu, orientacja na klienta i sprzedaż/mar-
keting, co potwierdza tezę o dużym ich znaczeniu w procesie kreowania wartości. 
Powinno to mieć swoje przełożenie przy formułowaniu strategii różnicowania 
przedsiębiorstw, pod warunkiem, że nie są one „skażone” biurokracją, bezwładem 
organizacyjnym i oporami ze strony pracowników przed wszelkimi zmianami. 
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