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SPECYFIKA GOSPODAROWANIA NA TERENACH ONW 
GMINY HY NE 

 

W 2010 roku przeprowadzono badania ankietowe w ród rolników z gminy Hy ne, 

gospodaruj cych na terenach ONW tzw. górskich. Ankietowani rolnicy to w wi kszo ci 

osoby w wieku 50-60 lat, posiadaj cy wykszta cenie zawodowe, prowadz cy produkcj  

ro linn  i zwierz c  na potrzeby w asne, w gospodarstwach do 3 ha. Wi kszo  rolników 

orientowa a si  w zasadach Zwyk ej Dobrej Praktyki Rolniczej i stosowa a ró nego rodzaju 

metody zabezpieczaj ce rodowisko przed ujemnym oddzia ywaniem rolnictwa (zabiegi 

przeciwerozyjne, bezpieczne przechowywanie sta ych i p ynnych odchodów zwierz cych). 

Znaczna cz  badanych rolników jest aktualnie na etapie przystosowywania swoich 

gospodarstw do wymaganych standardów i deklaruje dalszy udzia  w programie. 

 

S owa kluczowe: tereny ONW, gmina Hy ne, Zwyk a Dobra Praktyka Rolnicza 

 

 

I. WST P 
Podkarpacka wie  oraz rolnictwo zmieniaj  si , ulegaj c ci g ym przeobra eniom. Te 

zmiany s  po cz ci efektem procesów ogólno wiatowych, z drugiej jednak strony to wynik 

wiadomych dzia a  rolników [11]. W obecnych warunkach obszary wiejskie spe niaj  wiele 

ró nych funkcji spo eczno-gospodarczych, w tym przede wszystkim s  miejscem ycia i pracy 

ludno ci rolniczej oraz terenem pozarolniczej aktywno ci gospodarczej (przemys , us ugi, 

w tym agroturystyka i rzemios o), jak równie  funkcje rodowiskowe [1]. 

Po wst pieniu Polski do struktur Unii Europejskiej, w a ciciele gospodarstw rolnych 

mog  korzysta  z kilku instrumentów wsparcia prowadzonej przez siebie dzia alno ci. 

Jednym z wa niejszych dzia a  Wspólnej Polityki Rolnej jest wyrównywanie szans 

rolnikom gospodaruj cym na obszarach o niekorzystnych warunkach przyrodniczych 

(ONW). Dop aty stanowi  rekompensat  dla gospodarstw za poniesione koszty i utracone 

korzy ci w wyniku prowadzenia dzia alno ci rolniczej w gorszych warunkach 

agroekologicznych w stosunku do gospodarstw, których u ytki rolne s  po o one na 

dobrych glebach [10]. 

                                                 
*Prac  recenzowa a: prof. dr hab. Barbara Wi niowska-Kielian, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 



W Polsce obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania by y wyznaczane na 

podstawie ogólnych wytycznych Unii Europejskiej, zawartych w Rozporz dzeniu Rady 

Unii Europejskiej nr 1257 z 1999 r. Wyznaczono cztery strefy ONW: tereny górskie, 

nizinne I i II oraz obszary o specyficznych utrudnieniach, które cznie stanowi  55,5% 

u ytków rolnych w kraju [2]. 

Celem bada  by a analiza specyfiki gospodarowania w niekorzystnych warunkach na 

przyk adzie gminy Hy ne. 

 

II. TEREN BADA  
Gmina Hy ne jest po o ona w po udniowo-wschodniej cz ci województwa 

podkarpackiego, w odleg o ci oko o 20 km od Rzeszowa. W sk ad gminy wchodz  

nast puj ce wsie: Hy ne – siedziba gminy, Brzezówka, Dyl gówka, Grzegorzówka, Wólka 

Hy ne ska i Szklary. Gmina zajmuje powierzchni  5098 ha, zamieszkuje j  ponad 6800 

mieszka ców, g sto  zaludnienia wynosi 134 osoby·km-2. 

Obszar ca ej Gminy wchodzi w sk ad Pogórza Dynowskiego. Wzniesienia osi gaj ce 

wysoko  320 do 415 m n.p.m. s  poprzecinane licznymi dolinami rzeczek i potoków. 

W centralnej cz ci gminy znajduje si  szeroka dolina rzeki Tatyna - dop yw Strugu. Przez 

Grzegorzówk  i Wólk  Hy ne sk  przep ywa Mleczka – dop yw Wis oka. Pomi dzy 

Dyl gówk  i Szklarami p ynie Szklarka, która zasila San. Rzeki te maj  charakter rzek górskich; 

w okresach intensywnych opadów oraz topnienia niegu stwarzaj  zagro enie powodziowe. 

Na obszarze gminy przewa aj  gleby o ma ym zró nicowaniu genetycznym. Dominuj  

gleby py owe (ponad 50% powierzchni), wytworzone ze zwietrzelin osadowych ska  

fliszowych, cechuj ce si  du  podatno ci  na procesy erozyjne. Oko o 40% powierzchni 

zajmuj  gleby py owo-ilaste, wytworzone ze zwietrzelin osadowych, lecz mniej podatne na 

procesy erozyjne. 

Bior c pod uwag  potrzeby rolnictwa, warunki klimatyczne s  w miar  korzystne. 

Okres wegetacyjny trwa 210-220 dni, roczna suma opadów wynosi 715-840 mm, 

wyst puje 100-150 dni z przymrozkami, a pokrywa nie na zalega 80-90 dni. Warunki 

topoklimatu s  zró nicowane w zale no ci od morfologii i ekspozycji. Doliny rzeczne 

charakteryzuj  si  wysok  inwersyjno ci  i du  cz stotliwo ci  niekorzystnych zjawisk 

zwi zanych ze stanami inwersyjnymi takimi jak mg y, zamglenia i przymrozki. W skie, 

g boko wci te doliny rzeczne charakteryzuj  si  niekorzystnymi warunkami 

przewietrzania, a lepsze warunki posiadaj  doliny o szerszych przekrojach. Szczególnie 

korzystne warunki solarne panuj  na stokach o ekspozycji po udniowej, a wybitnie 

niekorzystne w przypadku ekspozycji pó nocnej i du ym nachyleniu stoków. Partie 

grzbietowe odznaczaj  si  znacznie zwi kszonymi pr dko ciami wiatrów [8]. 

Warunki morfologiczne terenu wymagaj  specyficznych zabiegów uprawowych 

i kultury agrotechnicznej. Dominuj  gleby z klasy IIIb oraz IVa. Gleb klasy II i III 

obejmuje 38% powierzchni gruntów ornych i 5% u ytków zielonych, a gleby klasy IV 

obejmuje 40% powierzchni gruntów ornych i 9% u ytków zielonych. Najwi cej gleb III 

klasy wyst puj  w Hy nem, Brzezówce i Dyl gówce. Gleby klasy IV wyst puje 

w Hy nem, Szklarach i Dyl gówce. Gleby klasy II wyst puj  jedynie w Brzezówce, 

Dyl gówce i Hy nem [7]. 

W 2009 roku w gminie by o 1617 gospodarstw rolnych, w tym gospodarstwa do 2 ha 

stanowi y 30% ogó u. rednia powierzchnia gospodarstwa wynosi a 1,55 ha. Na terenie 

bada  znajdowa o si  16 gospodarstw ekologicznych, a w miejscowo ci Szklary jedno 

gospodarstwo specjalistyczne nastawione na chów krów mlecznych i ja ówek. We wsi 

Dyl gówka i Hy ne funkcjonuj  2 gospodarstwa agroturystyczne [4]. 
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III. MATERIA  I METODY BADA  
W 2010 roku przeprowadzono badania ankietowe na próbie 100 losowo wybranych 

w a cicieli gospodarstw rolnych z gminy Hy ne w woj. podkarpackim pobieraj cych 

dofinansowanie z tytu u ONW. Stanowili oni 20% wszystkich producentów rolnych 

z gminy sk adaj cych w 2009 roku wnioski o tego typu wsparcie. Badaniami obj to 

rolników z 6 miejscowo ci gminy: Hy ne, Brzezówka, Dyl gówka, Szklary, Grzegorzówka 

i Wólka Hy ne ska. W ród respondentów dominowali m czy ni (59%). Gospodarstwa 

rolne prowadzi y w wi kszo ci osoby w wieku od 50 do 60 lat (34%), a drug , co do 

wielko ci grup  stanowi y osoby w wieku 40-50 lat (28%). Najmniejszy odsetek stanowi y 

osoby w wieku do 30 lat (1%). rednia wieku wynosi a 51 lat. Wykszta cenie badanych 

osób by o zró nicowane. Najmniej osób (2%) mia o wykszta cenie wy sze, 29% badanych 

posiada o rednie wykszta cenie, a najwi cej badanych (a  50%) mia o wykszta cenie 

zawodowe. Pozosta e 19% stanowi y osoby z wykszta ceniem podstawowym. Tylko 10% 

badanych posiada o wykszta cenie rolnicze, poza tym gospodarstwa prowadzi y osoby 

z wykszta ceniem technicznym, ekonomicznym, elektromechanicznym, budowlanym, 

kierowcy i krawcowe. 

W ród badanych gospodarstw dominowa y gospodarstwa bardzo ma e, do 3 ha (59% 

ogó u). Drug , co do wielko ci grup  by y gospodarstwa od 3 do 5 ha (28%), natomiast 

gospodarstw od 5 do 10 ha stanowi y 11%. Gospodarstwa powy ej 10 ha stanowi y tylko 

2%, w tym najwi ksze na terenie gminy Hy ne posiada o 32 hektary. 

Badania ankietowe zosta y przeprowadzone przy wspó udziale pracownika s u by 

doradczej Podkarpackiego O rodka Doradztwa Rolniczego (PODR) w Boguchwale. 
 
 

IV. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADA  
Podstawowym priorytetem dzia ania ONW jest wyrównanie szans rozwoju obszarów 

wiejskich. Dop aty maj  stanowi  pomoc finansow  dla gospodarstw po o onych na 

terenach o warunkach naturalnych niekorzystnych dla produkcji rolniczej, stanowi c  

wyrównanie w stosunku do gospodarstw posiadaj cych lepsze warunki agroekologiczne. 

W gminie Hy ne w 2009 roku by o 1188 gospodarstw rolnych powy ej 1 ha, w tym 

wnioski o dop aty bezpo rednie i ONW z o y o 600 gospodarstw. 

Jak wynika z przeprowadzonych bada , rolnicy z terenu gminy Hy ne nie s  w stanie 

utrzyma  si  z produkcji rolniczej i dlatego a  96% badanych posiada dodatkowe ród a 

dochodu. Przyczyn  takiego stanu mo e by  mi dzy innymi ma a powierzchnia 

gospodarstw [3] oraz gospodarowanie w trudnych warunkach rodowiskowych [11]. Dla 

najwi kszej liczby badanych dodatkowym ród em dochodu by a praca zawodowa (50%), 

emerytura (21%) i renta (14%). Tylko 2% stanowi y osoby, które nie poda y dodatkowego 

ród a dochodu. 

Zdecydowana wi kszo  badanych rolników uprawia a w asn  ziemi , tylko w 13% 

gospodarstw cz  gruntów by a dzier awiona. Rolnicy przede wszystkim prowadzili 

produkcj  ro linn  i zwierz c  „na w asne potrzeby” (a  93%). Wszystkie gospodarstwa 

prowadzi y produkcj  ro linn , w której dominowa a uprawa zbó  (40%). Ponadto 

w strukturze zasiewów znalaz y si  mi dzy innymi okopowe (10%) i kukurydza (2%). 

Cz  gruntów u ytkowana by a jako ki i pastwiska (32%) oraz pod sady (4%).  

Stosowanie nawozów naturalnych w gospodarstwach by o zró nicowane i uzale nione 

od gatunku u ytkowanych zwierz t gospodarskich. Najwi cej badanych rolników 

stosowa o obornik bydl cy, a nast pnie kurzeniec oraz obornik ko ski. W gospodarstwach 

rolnych, które nie posiada y zwierzat, stosowano nawozy organiczne, wykorzystuj c 
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kompost (13%) i nawozy zielone (22%) z ro lin bobowatych ( ubin i wyka) oraz gryki, 

gorczycy i yta. Niespe na 1% ogó u ankietowanych rolników stosowa o gnojówki ro linne 

(gospodarstwa ekologiczne). 

W 53% spo ród wszystkich badanych gospodarstw utrzymywano byd o mleczne, w 9% 

trzod  chlewn , za  konie u ytkowano tylko w 4% ogó u badanych gospodarstw. Znikoma 

liczba rolników prowadzi a chów kóz (2%), w 14% ankietowanych gospodarstw 

utrzymywano króliki, a drób wodny i grzebi cy wyst powa  w 42% gospodarstwach. 

Jednym z wymogów obowi zuj cych rolników otrzymuj cych p atno ci z tytu u ONW 

jest znajomo  i dostosowanie si  do zasad Kodeksu Zwyk ej Dobrej Praktyki Rolniczej 

[12]. Na pytanie „Czy znane s  Panu/ Pani tre ci Kodeksu” odpowiedzi twierdz cej 

udzieli o 40% respondentów, za  41% badanych zadeklarowa o ich cz ciow  znajomo . 

Natomiast 19% ankietowanych odpowiedzia o negatywnych. 

Wi kszo  rolników stosowa a ró nego rodzaju zabiegi przeciwerozyjne ograniczaj ce 

odp yw wód powierzchniowych, czego przyk adem mo e by  uprawa poplonów zbieranych 

jesieni  lub przyorywanych wiosn  (odpowiednio 27% i 15% ankietowanych uprawia o 

jako poplon gorczyc  lub yto). Pozostali respondenci jako poplon przeciwerozyjny 

stosowali wyk , gryk  czy mieszanki str czkowych. Oko o 16% rolników stosowa o inne 

metody zapobiegania erozji wodnej, jak zadarnienie plantacji trwa ych, orka w poprzek 

stoku lub stosowanie w rolnictwie ekologicznym preparatu EM, który zwi ksza  

przepuszczalno  gleby. Znaczny odsetek ankietowanych (42%) nie stosowa o adnych 

zabiegów przeciwerozyjnych, co mo e wynika  z braku wiadomo ci lub potrzeby ich 

stosowania. 

Jednym z weryfikowalnych standardów Zwyk ej Dobrej Praktyki Rolniczej jest 

prawid owe stosowanie i przechowywanie rodków ochrony ro lin i zwi zane z tym 

uko czenie odpowiedniego szkolenia. Uko czenie takiego szkolenia zadeklarowa o tylko 

28% ankietowanych, natomiast jego brak a  72%. Nieod cznym elementem zwi zanym 

z prawid owym stosowaniem chemicznych rodków ochrony ro lin jest atestacja 

opryskiwaczy ci gnikowych. Tak  atestacj  rolnik powinien wykona  raz na 3 lata. 

Z przeprowadzonych bada  wynika, e 68% respondentów nie posiada o w asnego 

opryskiwacza ci gnikowego. Z pozosta ych 32% ankietowanych a  10% u ytkowa o 

opryskiwacze nie posiadaj ce atestu. 

Kolejn  wa na zasad  Kodeksu Zwyk ej Dobrej Praktyki Rolniczej s  wymagania 

dotycz ce odpowiedniego przechowywania sta ych i p ynnych nawozów naturalnych. Nawozy 

naturalne w postaci sta ej powinny by  przechowywane w pomieszczeniach inwentarskich lub 

na nieprzepuszczalnych p ytach gnojowych ze cianami bocznymi, posiadaj cymi instalacj  

odprowadzaj c  wod  gnojow  do szczelnych zbiorników. Wymagania te nie dotycz  44% 

w ród badanych gospodarstw, które nie posiadaj  zwierz t gospodarskich. Pozostali spo ród 

ankietowanych rolników, (56%) u ytkuj  zwierz ta, w tym 34% zadeklarowa o, e obornik 

przechowuje na p ytach utwardzonych, natomiast (22%) nie posiada o p yt o wymaganych 

parametrach. Pojemno  p yty gnojowej oraz zbiorników na gnojówk  powinna zapewni  

przechowywanie tych nawozów przez okres, co najmniej 4 miesi cy. P ynne odchody zwierz ce 

we w a ciwy sposób przechowywa o 48% spo ród 56% rolników posiadaj cych zwierz ta 

gospodarskie. Natomiast pozostali (8%) nie dysponowali odpowiednimi zbiornikami do 

przechowywania nawozów p ynnych. Sposób przechowywania odchodów zwierz t 

gospodarskich ma wp yw nie tylko na stan rodowiska [5, 6], ale równie  na porz dek i czysto  

w gospodarstwie, co równie  jest jednym ze standardów zalecanych przez Kodeks Zwyk ej 

Dobrej Praktyki Rolniczej. 
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Wa n  rol  w prowadzeniu dzia alno ci rolniczej, szczególnie przy pozyskiwaniu 

ró nego rodzaju dofinansowania, odgrywa podnoszenie wiedzy i kwalifikacji. Ponad 

po owa badanych (54%) uczestniczy a w ró nego rodzaju formach dokszta cania. Co trzeci 

rolnik korzysta  z us ug doradztwa s u b specjalistycznych i bra  udzia  w szkoleniach 

organizowanych przez PODR, 22% badanych rolników wiedz  czerpa o ze rodków 

masowego przekazu, a 13% z fachowej literatury popularno-naukowej. 

Wprowadzane od 2009 roku wymogi wzajemnej zgodno ci (ang. Cross-compliance) 

oznaczaj  uzale nienie wysoko ci uzyskanych p atno ci bezpo rednich i ONW od 

spe nienia przez rolników okre lonych norm, mi dzy innymi z zakresu „Dobrej kultury 

rolnej zgodnej z ochron  rodowiska” [9]. Normy te zabezpieczaj  rodowisko przed 

ujemnymi dzia aniami rolnictwa. Spo ród ankietowanych, 41% by o w trakcie 

dostosowywania swojego gospodarstwa do wymogów Cross-compliance i prawie tyle samo 

(44%) jeszcze nie podj o decyzji w tej sprawie. Tylko 13% respondentów spe ni o ju  

wymagane normy, a 2% nie spe nia o ich w ogóle. 

Problemy wynikaj ce ze zobowi za  w trakcie udzia u w programach wspieraj cych 

(dop aty bezpo rednie, ONW) i wymogów Cross-compliance mia o 26% badanych 

rolników. W wi kszo ci by y to problemy zwi zane z niew a ciwie podan  powierzchni  

upraw. Pomimo tego, 51% respondentów odpowiedzia o, e po zako czeniu pi cioletniego 

zobowi zania b dzie nadal kontynuowa  udzia  we wsparciu ONW, za  pozostali nie 

wyrazili zdania na ten temat. 

W przypadku 53% rolników czynnikiem motywuj cym do wzi cia udzia u w programie 

ONW by  przede wszystkim dodatkowy dochód dla gospodarstwa. Dla 22% respondentów 

zach t  by y dodatkowe dochody oraz dba o  o rodowisko, natomiast dla 25% badanych 

czynnikiem tym by a dba o  o rodowisko naturalne. Sobczy ski [10] na podstawie 

przeprowadzonej analizy ekonomicznej gospodarstw po o onych na terenach ONW 

stwierdzi , e system subsydiów mo e skutecznie korygowa  dochodowo  

z gospodarstwa. 
 
 

V. WNIOSKI 

1. Wi kszo  rolników orientowa a si  w zasadach Zwyk ej Dobrej Praktyki Rolniczej 

i stosowa a ró nego rodzaju metody zabezpieczaj ce rodowisko przed ujemnym 

oddzia ywaniem rolnictwa, w tym zabiegi przeciwerozyjne oraz bezpieczne 

przechowywanie sta ych i p ynnych odchodów zwierz cych. Problem stanowi  brak 

uko czonego szkolenia z zakresu stosowania rodków ochrony ro lin i aktualnej 

atestacji opryskiwaczy. 

2. Znaczna cz  rolników jest obecnie na etapie przystosowywania swoich gospodarstw 

do wymaganych standardów i korzysta z us ug s u b doradztwa specjalistycznego oraz 

szkole  kwalifikacyjnych. 

3. Przewa aj ca cz  rolników zna obowi zki wynikaj ce z korzystania ze wsparcia 

ONW i deklaruje dalszy udzia  w programie. 
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SPECIFICS OF MANAGEMENT IN THE LFA AREA IN HY NE DISTRICT 
 

Summary 
 

In 2010, a survey was conducted among farmers in the municipality of Hy ne managing 

their farms on LFA areas, called the mountain areas. Surveyed farmers are mostly people aged 

50-60 years, with vocational education, leading plant and animal productions primarily for 

their own holdings within the farm up to 3 ha. Most farmers are familiar with the principles of 

Common Good Agricultural Practice and apply various methods of protecting the environment 

from the negative agricultural activities (anti-erosion treatment, safe storage of solid and liquid 

manure). Much of the farmers is currently at the stage of adapting their farms to the required 

standards and declares continued participation in the program. 

 

Key words: LFA, Hy ne District, Normal Good Agricultural Practice 


