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Streszczenie 
 
Dalszy rozwój gospodarki rolnej nie może odbywać się tylko  
w wyniku intensyfikacji produkcji, lecz istotna staje się potrzeba 
dostrzeżenia globalnych zmian związanych z nadmierną gospo-
darczą działalnością człowieka, która nie pozostaje obojętna dla 
środowiska. Dlatego też system polskiego rolnictwa wymaga 
głębszego wielokierunkowego i holistycznego spojrzenia. Naj-
ważniejszy kierunek związany powinien być z możliwością wy-
korzystania rezerw tkwiących w komercyjnej wielkotowarowej 
produkcji żywności oraz produkcji i organizacji rynku żywności 
ekologicznej, stanowiącej gwarancję zachowania bioróżnorod-
ności, powiązanej z ochroną i podtrzymaniem lokalnych i regio-
nalnych tradycji kulinarno-kulturalnych. Powodzenie tego przed-
sięwzięcia nie może odbyć się bez gruntownych zmian w sys-
temie myślenia i świadomości ekologicznej, nie tylko mieszkań-
ców wsi, ale także i miasta, którzy są potencjalnym odbiorcą 
produktów ekologicznych. Drugi kierunek rozwoju związany po-
winien być z wykorzystaniem płodów rolnych na cele nieżywno-
ściowe, głównie energetyczne i przemysłowe. Rozwój tego kie-
runku wymaga odpowiednio wcześniej przygotowanego modelu 
działania, stymulującego rozwój upraw polowych na cele ener-
getyczne oraz zaplecza technicznego zajmującego się odbiorem 
i przetwarzaniem dostarczonych surowców. 
 
Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, zielona energia, agro-
turystyka 

 
 
Przesłanki zróżnicowanej działalności rolniczej 
Obraz społeczno-gospodarczy współczesnego świata kreowany głównie jest 
przez globalne działania ekonomiczne, zmierzające do maksymalizacji zy-
sku, których przejaw obserwuje się zarówno w sferze produkcji rolniczej, 
pozarolniczej, jak i usług. Działania te obejmują głównie transfer środków  
i technologii w te rejony globu, gdzie istnieją korzystniejsze uwarunkowania 
przedsiębiorczości i niższe koszty pracy niż na rodzimych obszarach kapita-
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łowych. Jednak działania takie prowadzą do zwiększenia nakładów energe-
tycznych, związanych z transportem, a tym samym oddziałują na cenę koń-
cową produktu. Przy wzroście odległości transportu, jednocześnie wzrasta 
poziom zużycia nośników energii głównie ropy, co przekłada się na zwięk-
szony popyt i w efekcie na wzrost cen tego surowca.  
 
Zwiększone zużycie paliw wiąże się z podwyższoną emisją CO2 i wzrostem 
stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego, co ma istotny wpływ na 
zmiany klimatyczne. Z drugiej strony gospodarka globalna wymusza popra-
wę konkurencyjności podmiotów gospodarczych, ale jednocześnie zaburza 
systemy ekonomiczno-społeczne społeczności lokalnych prowadząc do mi-
gracji zarobkowej ludności, szczególnie z terenów słabo zurbanizowanych.  
 
W sferze rolniczej działania zmierzają w stronę intensyfikacji, co wprawdzie 
zwiększa produkcję, przy obniżeniu kosztów pracy, ale w przypadku państw 
o wysokich kosztach pracy i farm ogrodniczo-warzywniczych możliwości 
przetrwania mają tylko te gospodarstwa, które produkują żywność dla po-
trzeb tzw. zielonego rynku, natomiast farmy, których produkty przeznaczone 
są na potrzeby przemysłu przetwórczego, bez odpowiednich rozwiązań fi-
nansowo-prawnych nie będą w stanie wytworzyć produktu konkurencyjnego 
z tańszymi produktami pochodzącymi z krajów o niskich kosztach pracy 
[Fraser 2006].  
 
Rozpatrując problem sposobu użytkowania przestrzeni rolniczej wielopłasz-
czyznowo nie sposób nie zauważyć, że intensywna gospodarka na gruntach 
rolnych sprzyja także procesom degradacji gleby, a głównie jej erozji. Za-
równo wzmożone działania rolnicze, jak i pozarolnicze niosą już zauważalne 
efekty uboczne, przejawiające się wzrostem stopnia degradacji środowiska 
naturalnego, niekiedy przybierając formy zagrażające dalszej zdrowej egzy-
stencji człowieka. Mniej istotne globalnie, ale bardzo istotne na płaszczy-
znach regionalnych stały się problemy związane z czynnikami kształtującymi 
wartość i jakość produkcji rolniczej, a w głównej mierze brakiem odpowied-
niej ilości i jakości wody, zarówno do celów produkcyjnych, jak i  konsum-
pcyjnych.  
 
Dostrzeżenie tych negatywnych zjawisk oraz troska o przyszłe pokolenia 
znalazła swoje odzwierciedlenie w polityce UE, jako ekonomicznie, ekolo-
gicznie i społecznie zrównoważone rolnictwo [The European Model of Agri-
culture 2006]. Model ten stanowi serce nowoczesnego europejskiego rolnic-
twa, dostosowanego do aktualnych potrzeb i możliwości wielu państw człon-
kowskich, chroniącego interesy społeczności wiejskich, które stanowią około 
56% unijnej populacji.  
 
Wyznacznikiem europejskiej polityki rolnej jest wdrożenie zasad dobrej prak-
tyki rolniczej, której celem jest zrównoważona gospodarka na terenach wiej-
skich, związana nie tylko z wytwarzaniem żywności, lecz także produkcją na 
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cele przemysłu nieżywnościowego, energetycznego i dostarczanie komplek-
sowych usług dla ludności. Budowa lokalnych strategii niesie ze sobą szereg 
korzyści, wśród których najważniejsze, to lepsze wykorzystanie posiadanych 
zasobów (ludzkich, naturalnych), przez dostosowanie kierunków działania 
do potrzeb podmiotów funkcjonujących na danym obszarze. Ponadto podej-
ście lokalne pomaga w wyznaczeniu najbardziej dopasowanych kierunków 
rozwoju oraz pozwala na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i okre-
ślenie sposobów ich rozwiązania.  
 
Elementy polityki rolnej zawierają istotne z punktu widzenia ochrony środo-
wiska i konsumenta, wytyczne dotyczące ekologizacji produkcji rolniczej 
zmierzające do zmniejszenia negatywnie oddziałujących praktyk przez 
optymalizację użycia nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Racjo-
nalizacja tych działań powinna doprowadzić do poprawy stanu jakości gleby 
i wód, przy jednoczesnym utrzymaniu, a nawet odtworzeniu tradycyjnych 
krajobrazów, włącznie z ochroną bioróżnorodności i dobrostanu zwierząt. 
Spełnienie tych zaleceń daje nie tylko gwarancję poprawy stanu środowiska 
naturalnego, lecz także w znaczący sposób otwiera nowe standardy 
w bezpieczeństwie żywnościowym pod warunkiem przestrzegania zasad 
etyki rolnika ekologa [Latacz-Lohmann, Hodge 2006].  
 
W badaniach prowadzonych przez FAO [Bhardwaj i in. 2003], dotyczących 
rozpoznania najistotniejszych etycznych postaw w żywieniu i rolnictwie wy-
kazano, że wśród podanych głównych zagadnień, obejmujących sferę żyw-
ności, rozwoju obszarów wiejskich, informacji i biotechnologii, dominujące 
pozytywnie wskazania w obszarze żywności zajęło prawo żywnościowe  
i dostęp do żywności, w sektorze rozwoju obszarów wiejskich za najbardziej 
etycznie wskazane czynności uznano zdrowe rozsądne podejście do możli-
wości ingerencji człowieka w naturalne ekosystemy i zrównoważony rozwój, 
w grupie informacji za najistotniejsze etycznie wskazano źródła informacji 
i możliwości z nich korzystania. Zagadnienia etyczne dotyczące dziedzin 
biotechnologicznych uzyskały najmniejszą akceptację, szczególnie jeśli cho-
dzi o żywność GMO i ogólną etykę badań biotechnologicznych.  
 
W warunkach Polski zróżnicowanie działalności rolniczej ma bardzo prak-
tyczny wymiar, który uzyskał wsparcie w programie Ministerstwa Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi [Program rozwoju obszarów wiejskich ...2006] w wieloletnim 
programie rozwoju obszarów wiejskich (PROW 2007–2013), współfinanso-
wanym ze źródeł unijnych, w którym ustalono 4 osie priorytetu rozwoju. 
 
Oś I (poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego) zawiera takie 
czynniki wsparcia, jak: 

• szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, 
• ułatwienie startu młodym rolnikom, 
• renty strukturalne,  
• modernizacja gospodarstw rolnych, 
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• zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, 
• poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dosto-

sowaniem rolnictwa i leśnictwa,  
• uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności, 
• działania informacyjne i promocyjne,  
• grupy producentów rolnych,  
• korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. 

 
Oś II (poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich) obejmuje dzia-
łania wsparcia typu: 

• wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obsza-
rach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), 

• płatności dla obszarów natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem 
Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

• program rolno-środowiskowy (płatności rolno-środowiskowe), 
• zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, 
• odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastro-

fy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych. 
 
Oś III (jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiej-
skiej) daje możliwości działania w zakresie: 

• różnicowania w kierunku działalności nierolniczej,  
• podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej, 
• odnowy i rozwoju wsi,  
• tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw. 

 
Działania osi IV obejmują program Leader: 

• lokalne strategie rozwoju – poprawa jakości życia oraz różnicowanie 
działalności na obszarach wiejskich, 

• współpraca międzyregionalna i międzynarodowa,  
• nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup 

działania; łączny budżet programu PROW 2007–2013 według wstęp-
nych alokacji wynosi 3 987 779 385,33 zł PL.  

 
Specyfika polskiego rolnictwa przejawia się w Programie rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2007-2013: 

• wysokim udziałem osób zamieszkujących tereny wiejskie, 
• wysokim udziałem niskotowarowych gospodarstw (1–5 ha),  
• ubogimi zasobami wodnymi, 
• niską intensywnością produkcji, 
• niskim zużyciem nawozów i środków ochrony roślin, 
• bogatym dziedzictwem kulturalnym i kulinarnym, 
• bogatą bioróżnorodnością i zróżnicowaną rzeźbą terenu, 
• czystym środowiskiem naturalnym. 
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Z wyżej wymienionych powodów, szczególnie na obszarach południowej 
i południowo-wschodniej Polski, dywersyfikacja działalności ekonomiczno-
gospodarczej jest szansą, dla lokalnych społeczności, kreowania nowego 
standardu działalności rolniczej i pozarolniczej, opierającej się głównie na: 

• ekologicznych metodach gospodarowania, 
• produkcji rolniczej na cele nieżywnościowe, głównie energetyczne, 
• rozwijaniu usług turystycznych, opierających się na bogactwie przy-

rodniczym kulturalnym i kulinarnym (ekoturystyka, agroturystyka, tu-
rystyka zdrowotna, turystyka kulinarna). 

 
Modele rolniczej działalności ekologicznej, turystycznej i energetycznej 
Świat nauki zastanawia się dzisiaj nad przyszłościowym modelem rolnictwa, 
czy intensywne, a może bardziej ekstensywne, oczywiście jeden i drugi mo-
del ma swoje pozytywne i negatywne strony. Wprawdzie model rolnictwa 
intensywnego jest rozwiązaniem bardziej produktywnym, ale jednocześnie 
bardziej uciążliwym dla środowiska. Zastanowienia wymaga bieżąca sytu-
acja ekonomiczno-społeczna poszczególnych krajów, a szczególnie sytuacja 
demograficzna.  
 
Według prognoz nie należy oczekiwać przyrostu demograficznego w krajach 
rozwiniętych, lecz raczej efektu starzenia się społeczeństw. Dlatego zasad-
niczym pytaniem staje się celowość intensyfikacji rolnictwa, tym bardziej, że 
jak wykazano w badaniach [Sawa i in. 2004], intensywne rolnictwo wiąże się 
z wyższymi nakładami energetycznymi, co czyni ten sposób gospodarowa-
nia bardziej energochłonnym. Starsze i bardziej zasobne społeczeństwa 
będą raczej poszukiwać żywności o podwyższonych standardach żywienio-
wych i jakościowych, a takiej żywności dostarczyć mogą tylko produkty z go-
spodarstw ekologicznych i zrównoważonych. Miejsce oczywiście w gospodar-
ce krajów rozwiniętych jest dla jednych i drugich. Natomiast należy dążyć do 
wykorzystania wszelkich posiadanych walorów społecznych, przyrodniczych  
i ekonomicznych na obszarach gospodarstw niskotowarowych, aby promować 
i rozwijać zróżnicowaną działalność rolniczą. Taki sposób myślenia i postę-
powania można zauważyć wielu krajach rozwiniętych, jak choćby w USA [Sel-
fa i in. 2005; Harley 2006; Brodt i in. 2006], w Wielkiej Brytanii [Stagl 2002], 
czy we Włoszech [Holloway i in. 2006]. 
 
Wszystkie te działania są śmiałymi przedsięwzięciami, podtrzymującymi 
rentowność wiejskiego społeczeństwa, opierającymi się na cennych niepo-
wtarzalnych lokalnych tradycjach, umiejętnościach i praktykach. Szczególnej 
staranności wymagają działania w sferze zarządzania i marketingu, polega-
jące na przebudowie relacji między konsumentami produktów i usług a pro-
ducentami. Ważne są wszelkie nowatorskie pomysły i działania, jak cho-
ciażby zastosowany na terenie włoskiego Parku Narodowego Abruzzo [Hol-
loway 2006], polegający między innymi na opracowaniu serwisu interneto-
wego, zawierającego szereg informacji dotyczących lokalnych walorów przy-
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rodniczo–gospodarczo-kulturalnych, powiązanych ze sobą lokalną „pajęczy-
ną” informacji. W niej też została umieszczona cała lokalna baza gospo-
darstw agro i ekoturystycznych, powiązana z lokalnymi atrakcjami kulturowo 
kulinarnymi, z jednoczesną możliwością korzystania z zamówień przez sieć 
sprzedaży bezpośredniej.  
 
Innowacyjnym zastosowaniem w tym programie jest możliwość zdalnej ad-
opcji tzw. „miejscowej owcy” poprzez portal internetowy. Adopcji może do-
konać każdy zainteresowany po wpłaceniu niewielkiej sumy pieniędzy. Po-
mysł spotkał się z dużym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców 
Włoch, ale także USA czy Japonii. Wpłacane pieniądze zostają wykorzysta-
ne do dalszego rozwoju regionu z myślą o osobach, które dokonały adopcji, 
że w czasie urlopu przyjadą zobaczyć swoje „podopieczne” oraz będą miały 
możliwość zasmakowania wyrobów z owczego mleka. Zadanie to ma wy-
promować lokalne środowisko społeczno – przyrodnicze, przekonać o wyjąt-
kowości urokliwego górskiego krajobrazu i zachęcić turystów do odwiedzin i 
zakupów regionalnych specjałów.  
 
Kolejnym elementem ubogacającym wiejską różnorodność produkcyjno–
usługową może być fakt wzrostu społecznego zainteresowania produktami 
rolnictwa ekologicznego. Nie należy mówić o ekspansji tego typu działalno-
ści, gdyż - jak podaje raport [Rolnictwo ekologiczne w Polsce ...2005] - zna-
cząco przybywa tego typu gospodarstw, ale stanowią one zaledwie 0,5% 
ogólnej powierzchni użytków rolnych i 0,2% ogółu gospodarstw rolnych,  
a wskaźnik ten jest jednym z najniższych w UE (średnia unijna to 4,4% 
ogólnej powierzchni użytków rolnych i 1,7% liczby gospodarstw rolnych).  
 
Jednak należy oczekiwać dalszego wzrostu gospodarstw ekologicznych  
i zwiększonego napływu na rynek jego produktów. Dlatego też równolegle 
powinny iść działania zapewniające produkty rolnictwa ekologicznego przed 
tzw. homogenizacją z produktami rolnictwa konwencjonalnego, gdyż w takim 
przypadku gospodarstwa ekologiczne przestają być ekonomicznie opłacalne 
[Vittersø i in. 2005].  
 
Oczywiste jest, że koszty produkcji żywności ekologicznej pomimo niższej 
energochłonności są wyższe, dlatego też wszelkie działania powinny kon-
centrować się na takich sposobach obrotu, aby pomijać pośredników i prze-
chwytywać ich prowizje w celu maksymalizacji zysku. Szans takich należy 
upatrywać w rozwoju wiejskiej turystyki popartej szlakami kulinarnymi, jak 
również rozbudową modeli sprzedaży bezpośredniej i regionalnych karczm.  
 
Działalność taka na szerszą skalę wymaga współpracy tzw. grup partner-
skich, których zadaniem powinna być współpraca polegająca na przecho-
wywaniu i przetwórstwie produktów ekologicznych oraz nawiązywanie 
współpracy z sieciami handlowymi, jak również promocja ruchu na rzecz 
smaku, obecnie zwanego slow food.  
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Ograniczone zasoby energetyczne paliw pierwotnych oraz coraz większa 
dbałość o środowisko naturalne są powodem do głębokiego przeorientowa-
nia energetyki w kierunku poszukiwania nowych technologii, które dzięki 
upowszechnianiu stają się coraz bardziej wydajne i ekonomicznie efektyw-
ne. Polska jako uczestnik traktatu z Kioto i zarazem członek UE zobowiązała 
się do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery i zwiększenia udziału w pro-
dukcji energii ze źródeł odnawialnych do poziomu 7,5% w 2010 r. i 14%  
w 2020 r. [Wohlgemuth, Wojtkowska-Łodej 2003].  
 
Chociaż obecnie Polska ma jeden z najniższych w UE wskaźników zużycia 
energii (2,3 toe/osobę, przy średniej unijnej wynoszącej 3,6 toe/osobę), to 
jednak należy oczekiwać, że wraz ze stopniem wyrównywania poziomów 
życia w krajach unijnych wskaźnik ten będzie dążył do średniej unijnej [Eu-
rostat News Release 2006]. Obecnie narastające problemy bezpieczeństwa 
energetycznego kraju są zarazem szansą dla dywersyfikacji działalności 
rolniczej. Mając na uwadze, że rośliny do celów niekonsumpcyjnych wpraw-
dzie mogą otworzyć przed rolnictwem nowe perspektywy, zwłaszcza w dzie-
dzinie energetyki, to jednak należy wcześniej dobrze określić ekonomiczny 
poziom konkurencji, przy którym zmiany te oraz funkcjonowanie nowej linii 
produktów będą efektywne dla rolników.  
 
Dywersyfikacja rynku surowców energetycznych krajów członkowskich ma 
na uwadze obniżenie efektu cieplarnianego, w związku z tym polityka zmie-
rza do rozwoju rynku biopaliw, co jednocześnie może poszerzyć rynek pracy 
na wsi i przesunąć działalność części ludności wiejskiej do pracy w sektorze 
pozarolniczym. Potencjalną wielkość produkcji energii ze źródeł odnawial-
nych w latach 1993–2004 zobrazowano w tabeli 1.  
 
Jak wynika z tabeli 1, największe znaczenie w produkcji odnawialnej energii 
w Polsce ma biomasa. Spośród wielu rodzajów biomasy największe zna-
czenie ma biomasa pochodzenia roślinnego, która może być używana na 
cele energetyczne w procesach bezpośredniego spalania surowców stałych 
lub przetwarzana na biopaliwa ciekłe i gazowe. Do biopaliw stałych zalicza 
się m.in. słomę, drewno i inne rośliny energetyczne, a także ziarno, jednak 
powszechna przydatność tych źródeł energii wiąże się z ich gęstością ener-
getyczną, uzależnioną miedzy innymi od zawartości suchej masy, gdyż spa-
lanie biomasy o wilgotności 40-60% staje się ekonomicznie i technicznie 
nieopłacalne, gdyż powoduje znaczny spadek sprawności kotła i prowadzi 
do szeregu negatywnych zmian w samym kotle.  
 
Jedną z możliwości efektywniejszego wykorzystania biomasy jest jej współ-
spalanie z węglem, jednak ze względów ekonomicznych szacuje się, że udział 
biomasy nie będzie przekraczał 10% [Kobyłecki i in. 2005; Przybylak 2007].  
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Tabela 1. Wielkość pierwotnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych dla Polski  

w latach 1993–2004 (w 1000 toe) 
Table 1. Amounts of primary energy generation from renewable sources in Poland 

within 1993-2004 (thousand toe) 
  

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Energia z biomasy 

3798 3698 3762 3716 3704 3684 3572 3625 3874 3933 3996 4126 
Energia geotermalna 

0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 7 8 
Energia wodna 

128 149 162 166 169 199 185 181 200 196 144 179 
Energia wiatru 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 12 
Łącznie pierwotna produkcja energii ze źródeł odnawialnych 

3926 3847 3924 3883 3873 3883 3757 3809 4078 4141 4158 4325 

Źródło: FAOSTAT 
1 toe = 41,868 GJ jedna tona paliwa ekwiwalentnego 
 
Wydaje się, że interesującą drogą oferującą – szczególnie w warunkach 
polskich – możliwość zasadniczej poprawy jakości energii zawartej w bio-
masie jest proces autotermicznej waloryzacji w wyniku termolizy. Umożliwia 
on usunięcie z paliwa wilgoci i zwiększenie jego gęstości energii, a także 
jednoczesną „destylację” części pierwiastków śladowych. Istotą tej technolo-
gii waloryzacji paliw jest takie przeprowadzenie ich obróbki termicznej, aby 
zachować maksymalną sprawność termodynamiczną procesu spalania czy 
ich współspalania z węglem w kotłach energetycznych, a jednocześnie unik-
nąć negatywnych aspektów związanych ze współspalaniem.  
 
Stopień waloryzacji paliwa w energii zawartej w biocarbonie dochodzi do 
90%, a ponadto taka realizacja procesu umożliwia pozbycie się dużej części 
zanieczyszczeń zawartych w paliwie (alkalia, pierwiastki śladowe itp.) przez 
ich przejście do fazy gazowej. Zależnie od potrzeb, gazy te można podda-
wać procesowi oczyszczania; w tym wypadku jednak wymiernym zyskiem 
wynikającym z zastosowania technologii AWP jest znacznie niższy koszt 
oczyszczania spalin w porównaniu z kosztem oczyszczania spalin powstają-
cych w kotle w wyniku realizacji „klasycznego” współspalania.  
 
Biocarbon otrzymany w procesie AWP jest paliwem o wysokiej wartości opa-
łowej (średnio w stanie roboczym 25-30 MJ/kg), wysokiej zawartości pier-
wiastka węgla (>80%) oraz znikomej wilgotności (<1%). Jego własności fi-
zyczne zbliżone są do węgla. 1 m3 biocarbonu ma masę 135-220 kg oraz gę-
stość energii 4,5-5,5 GJ/m3. Zawartość np. siarki nie przekracza 0,1%. Pro-
dukt zawiera ponadto znacznie obniżoną zawartość innych substancji niepo-
żądanych (np. rtęć czy chlor) [Kobyłecki i in. 2005].  
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Istnieją już technologie, które wspomagają przeróbkę biomasy, czyniąc ją 
przydatną do współspalania z węglem na skale przemysłową. Do biopaliw 
ciekłych zaliczają się etanol i olej roślinny, a do gazowych metan. W Polsce 
corocznie uzyskuje się około 30 mln t słomy, z czego około 20 mln t zużywa 
się na cele rolnicze, a pozostałe 10 mln t można wykorzystać do celów ener-
getycznych. Potencjał energetyczny słomy w kraju jest znaczny, a pełne wy-
korzystanie nadwyżek produkcji słomy może pokryć aż 4% zapotrzebowania 
Polski na energię pierwotną. 
 
Energia chemiczna 1 kg słomy o wilgotności 15% wynosi 14,3 MJ, co odpo-
wiada energii chemicznej zawartej w 0,81 kg drewna opałowego lub 0,41 m3 
gazu ziemnego wysokometanowego. Pod względem energetycznym 1,5 t 
słomy równoważne jest 1 t węgla średniej jakości [Niedziółka, Zuchniarz 
2006]. Jeśli chodzi o biogaz, to 1 m3 biogazu – odpowiada ok. 0,6 l oleju 
napędowego, a wartość energetyczna 1 m3 to około 6,5 kWh, tj. 24 MJ [Sygit 
2005]. Duża powierzchnia użytków rolnych w Polsce (166 0398 km2) w części 
może zostać przeznaczona na uprawy roślin do celów energetycznych i otwo-
rzyć środowisko wiejskie na nową zróżnicowaną działalność gospodarczą. 
 
Podsumowanie  
Zgodnie z nowoczesną koncepcją modelu rolnictwa, uwzględniającą wyniki 
Rady Europejskiej z Göteborga, które wprowadziły problematykę zrównowa-
żonego rozwoju jako warunek konieczny do osiągnięcia pozostałych celów 
dotyczących wzrostu gospodarczego - poza podstawową funkcją, jaką jest 
produkcja artykułów rolnych - tereny wiejskie pełnić powinny ważną rolę w 
zakresie ochrony środowiska. Główne priorytety działań skierowane powinny 
być w obszary związane z ochroną zasobów glebowych i wodnych w powią-
zaniu z elementami kształtującymi krajobraz oraz na zachowanie siedlisk 
będących ostoją różnorodności biologicznej.  
 
Działalność gospodarcza na terenach wiejskich obecnie powinna zmierzać 
nie tylko do poprawy jakości życia, ale także powinna zawierać bardzo waż-
ne z punktu widzenia społeczności wiejskiej elementy kulturalno-środo-
wiskowe. Słuszne działania to te, które zostały wcześniej wnikliwie przeana-
lizowane na podstawie istniejącego potencjału społeczno-ekonomiczno-
przyrodniczego oraz poparte odpowiednimi programami i instrumentami 
wsparcia edukacyjnego i ekonomicznego, zmierzającymi do przemiany wize-
runku mieszkańca wsi, z chłopo-rolnika w przedsiębiorcę rolnego, który po-
siądzie umiejętność nie tylko produkcji zdrowej żywności, lecz także wyko-
rzystania istniejących warunków geograficzno-przyrodniczych do prowadze-
nia innej działalności gospodarczo-rolniczej i pozarolniczej, jak np. produkcja 
biomasy, turystyka, rzemiosło czy usługi zgodne z potrzebami rynku.  
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