
41

PRZEPISY. Zagrody edukacyjne – instrukcja obsługi

Załóż sobie zagrodę
Działalność zagród edukacyjnych 
nie podlega przepisom 
uprawniającym do sięgnięcia 
po ulgi podatkowe tak, jak 
ma to miejsce na przykład 
w przypadku agroturystyki. Nie 
ma też wymagań dotyczących 
uzyskania kwalifikacji 
zawodowych, pod warunkiem, 
że rolnik nie zamierza prowadzić 
wypoczynku zorganizowanego, 
który dodatkowo podlega 
regulacjom związanym 
z oświatą. Na Dolnym Śląsku 
działają 42 zagrody edukacyjne.

Działalność polegającą na prowadze-
niu kilkugodzinnych zajęć dla dzieci 
w  gospodarstwie regulują przepisy 
ustawy prawo przedsiębiorców. 
Powinna zostać zarejestrowana 
w  CEIDG, jako działalność gospo-
darcza. Rolnik formalnie musi pro-

wadzić firmę i  dopełnić wszelkich 
związanych z tym obowiązków. Jeżeli 
jednak nie chce rejestrować działal-
ności gospodarczej, a tylko spró-
bować sił w  tym wiejskim biznesie, 
może prowadzić tzw. działalność nie-
rejestrową (nieewidencjonowaną). 
Przychody z niej nie mogą przekro-
czyć miesięcznego limitu 50% mini-
malnego miesięcznego wynagrodze-
nia (w 2021 roku jest to 1400 zł). 

Uwaga na limit
W przypadku prowadzenia działal-
ności nierejestrowej opłacamy jedynie 
podatek dochodowy, bez konieczno-
ści rejestrowania działalności gospo-
darczej, a  co za  tym idzie – składek 
w ZUS lub tzw. podwójnego KRUS-u.  
Po przekroczeniu tego limitu, należy 
w ciągu 7 dni zarejestrować działal-
ność gospodarczą i prowadzić ją bez 

względu na  wysokość uzyskiwanych 
przychodów.
W praktyce działalność edukacyjna 
prowadzona na  wsi czy w  mieście, 
bez względu na to, czy w gospodar-
stwie rolnym, czy też nie, podlega tym 
samym przepisom prawno-podatko-
wym. Różnice mogą być widoczne 
jedynie w stawkach podatku od nie-
ruchomości oraz miejscu opłacania 
składek na ubezpieczenia społeczne. 
Działalność nierejestrowa, uważana 
za  firmę na  próbę, jest przypisana 
płacącym składki ZUS i KRUS. 

Przemyślenia  
dla początkujących

Zanim uruchomimy zagrodę eduka-
cyjną i  zaczniemy prowadzić zajęcia 
dla dzieci, należy wziąć pod uwagę 
kilka zagadnień: 
•	  Organizacyjne – obejmujące 

przygotowanie na  przyjmowa-
nie grup dzieci, aby zapewnić 
odpowiednie i  bezpieczne za-
plecze edukacyjne, przystosowa-
ne do  przyjmowania określonej 
liczby dzieci. Jeżeli zajęcia są 
prowadzone na terenie obejścia, 

10/2021 twój doradca ROLNICZY RYNEK 

41agroturystyka



10/2021 twój doradca ROLNICZY RYNEK 

42agroturystyka

musimy zapewnić uczestnikom 
zajęć zadaszone miejsce w razie 
niepogody. 

•	  Merytoryczne – trzeba wiedzieć, 
co chcemy pokazać i przekazać 
dzieciom oraz w  jaki sposób 
to zrobimy. Forma prowadzo-
nych zajęć jest związana m.in. 
z profilem gospodarstwa rolne-
go. W zagrodach edukacyjnych 
zajęcia dla dzieci są prowadzone 
w  formie pogadanek, warszta-
tów kulinarnych, rękodzielni-
czych i  rzemieślniczych, lekcji 
przyrody w  terenie, pokazów 
itd. 

•	  Prawno-podatkowe – należy 
zapoznać się przepisami prawa, 
aby działać legalnie i  dopełnić 
wszystkich obowiązków praw-
no-podatkowych. 

•	  Marketingowe – kluczowa jest 
ciekawa oferta i  przygotowanie 
strategii jej sprzedaży. Zagro-
da edukacyjna to miejsce, gdzie 
dzieci poznają pracę rolnika 
i wiejskie dziedzictwo kulturowe. 
Nie twórzmy udawanej wiejsko-
ści, ważna jest autentyczność. 

Zagroda z definicji 
Termin zagroda edukacyjna jest 
przypisany gospodarstwom, których 
właściciele są członkami Ogólno-
polskiej Sieci Zagród Edukacyjnych 
(OSZE). Zapisanie się do Sieci jest 
dobrowolne i bezpłatne. Po uzyska-
niu pozytywnej decyzji koordyna-
tora Sieci – Centrum Doradztwa 

Rolniczego w  Brwinowie Oddział 
w  Krakowie, właściciel może ozna-
czyć swoje usługi logo Sieci i używać 
chronionej patentem nazwy „zagro-
da edukacyjna”. Od tej pory oferta 
znajduje się na  stronie internetowej 
www.zagroda-edukacyjna.pl. 

Zagroda edukacyjna to obiekt: 
•	  znajdujący się na  obszarach 

wiejskich, 
•	  prowadzony przez mieszkańca 

wsi, 
•	  przyjmujący dzieci i  młodzież 

w  ramach programów szkol-
nych i aktywności pozaszkolnej, 

•	  posiadający i prezentujący zwie-
rzęta gospodarskie lub uprawy 
rolnicze, 

•	  realizujący przynajmniej dwa 
cele edukacyjne spośród wymie-
nionych: 
1. edukacja w zakresie produkcji 
roślinnej, 
2. edukacja w zakresie produkcji 
zwierzęcej, 
3. edukacja w  zakresie prze-
twórstwa płodów rolnych, 
4. edukacja w  zakresie świa-
domości ekologicznej i  konsu-
menckiej, 
5. edukacja w zakresie dziedzic-
twa kultury materialnej wsi, tra-
dycyjnych zawodów, rękodzieła 
i twórczości ludowej. 

Miejsce na zajęcia
Warunki techniczne, jakie musi speł-
niać obiekt, by przystąpić do  Sieci, 

to posiadanie zadaszonego miejsca 
do prowadzenia zajęć, udostępnienie 
toalet ich uczestnikom oraz spełnia-
nie podstawowych warunków bez-
pieczeństwa określanych prawem. 
O uczestnictwo w Sieci mogą ubie-
gać się gospodarstwa wiejskie, które 
spełniają warunki definicji zagrody 
edukacyjnej, prawidłowo wypełnią 
kwestionariusz zgłoszeniowy i  uzy-
skają rekomendację właściwego tery-
torialnie wojewódzkiego koordyna-
tora – pracownika ośrodka doradz-
twa rolniczego. 

Zwierzęta i uprawy
Zagrody edukacyjne posiadają zwie-
rzęta gospodarskie lub uprawy rolni-
cze, które są prezentowane podczas 
wizyt grup dzieci i młodzieży, przyj-
mowanych w  ramach programów 
szkolnych. Ideą gospodarstw eduka-
cyjnych jest popularyzacja rolnicze-
go oblicza wsi. Zagrody proponują 
indywidualne programy edukacyjne, 
wynikające z  profilu gospodarstwa 
rolnego oraz zamiłowania gospoda-
rzy do pracy z dziećmi. Umożliwia-
ją poznanie i  doświadczenie pracy 
rolnika przez bezpośredni kontakt 
z codziennym rytmem gospodarstwa 
oraz życiem na wsi. Promują aktywny 
styl życia i rozwijają nawyki zdrowe-
go żywienia. 

Związek gospodarstwa rolnego ze 
środowiskiem pozwala pokazać zja-
wiska przyrodnicze oraz ich wy-
korzystanie przez człowieka, uczy 

Aby przystąpić do  Sieci, zagroda musi spełniać warunki podane w  Regulaminie 
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Zgłoszenie obiektu do Sieci wymaga 
korzystania z Acrobat Readera 9.3 lub wersji późniejszych (do pobrania na stronie 
www.adobe.com/). Plik należy otworzyć w Adobe Reader, wypełnić odpowiednie 
pola, a następnie zapisać na dysku. 
Wypełnione Formularze zgłoszeń i programów edukacyjnych wymagają również 
wydrukowania i  zamieszczenia własnoręcznych podpisów oraz podpisanej 
rekomendacji wojewódzkiego koordynatora Sieci, wydanej na  podstawie 

wizyty w  zagrodzie. Wojewódzcy koordynatorzy to pracownicy Wojewódzkich 
Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Należy również przygotować na  płycie 

zdjęcia prezentujące edukacyjny profil gospodarstwa oraz edytowalnej 
elektronicznej wersji wypełnionych formularzy. 

Termin wizyty wojewódzkiego koordynatora Ogólnopolskiej Sieci Zagród 
Edukacyjnych oraz formę i sposób przekazania dokumentów aplikacyjnych należy 
ustalić indywidualnie z koordynatorem.
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cierpliwości, szacunku wobec natu-
ry, kształtuje postawy ekologiczne 
i  konsumenckie. Bezpośredni kon-
takt dzieci z  przyrodą ułatwia im 
przyswajanie wiedzy i wpływa na sa-
mopoczucie i  komfort psychiczny 
uczniów. 
Dzięki ofercie edukacyjnej gospo-
darstw rolnych, uczniowie mają 
możliwość lepszego poznania wsi. 
Poznają życie i pracę na wsi, zwrócą 
uwagę na  wysiłek, jaki należy wło-
żyć, by wyprodukować żywność, na-
bierają szacunku do zawodu rolnika.  
Mogą także nauczyć się rozpoznawać 
różne gatunki zwierząt gospodar-
skich, dowiedzieć się m.in. jak o nie 
dbać i  czym je karmić. Wieś stwa-
rza także możliwość poznania wielu 
gatunków czy odmian roślin, m.in. 
drzew owocowych, ziół, warzyw czy 
zbóż. 

Teroetycznie 
i praktycznie

Gospodarstwo rolne jest atrakcyjnym 
miejscem do  prowadzenia zajęć dy-
daktycznych, łączących teorię z ćwi-
czeniami praktycznymi. Dodatkowo, 
dzięki obecności zwierząt, mnogo-
ści zapachów i  dźwięków, dostarcza 
bodźców poznawczych i  pobudza 
dziecięcą wyobraźnię. 
Zaplecze edukacyjne gospodarstwa 
stanowią budynki gospodarcze, ta-
kie jak stodoły, obory, stajnie, szopy, 
spichlerze, magazyny, budynki słu-
żące przetwórstwu (młyny, serowar-
nie, dojrzewalnie, domowe piekarnie, 
pracownie pszczelarskie) oraz bu-
dynki służące rzemiosłu (kuźnie, pra-
cownie rzeźbiarskie i inne warsztaty).
 

Niewyszukane 
pomoce

Pomoce dydaktyczne stosowane 
przez rolników w  zagrodzie eduka-
cyjnej nie są wyszukane. Najprostsze 
rozwiązania i  zwykłe przedmioty, 
takie jak jajko, jabłko czy ziarna są 
często większą inspiracją dla dzieci 
niż skomplikowane pomoce dydak-
tyczne. Proste przedmioty stanowią 
oś lekcji, wokół której zbudowany 
jest cały scenariusz prowadzonych 

zajęć. Na  przykład – wspomniane 
wcześniej jabłko, w  zależności od 
grupy wiekowej odbiorców i wyma-
gań nauczyciela, może być podstawą 
do nauki: 
•	  rozpoznawania kształtów, sma-

ków i zapachów, 
•	  dodawania, odejmowania, mno-

żenia, 
•	  segregowania grup na podstawie 

koloru, kształtu oraz  rodzajów 
owoców, 

•	  odmian jabłek i  ich zastosowa-
nia w przetwórstwie, 

•	  wykorzystania jabłek w kuchni, 
•	  prostych prac technicznych 

(mycie, krojenie, obieranie, tar-
cie, itp.), 

•	  innych aspektów, w  zależności 
od kreatywności rolnika i ocze-
kiwań nauczyciela. 

Tablice, plansze, 
rekwizyty

Poza główną osią lekcji, proces 
kształcenia w  zagrodzie edukacyjnej 
wykorzystuje tablice informacyjne, 
plansze, czy rekwizyty związane z re-
alizowanym tematem. 
Prowadzeniu działalności edukacyj-
nej w gospodarstwie rolnym sprzyja 
atrakcyjne położenie, np. w  okolicy 
lasów czy gór. Nieoceniona jest także 
obecność zwierząt domowych (koty, 
psy) i gospodarskich (kury, gęsi, kacz-
ki, bydło, trzoda chlewna, owce). 

Zatwierdzony 
scenariusz

Wizyta dzieci u  rolnika rozpoczyna 
się od przedstawienia się gospodarzy 
i  krótkiej pogadanki na  realizowany 
temat. Jest to z jednej strony element 
wstępnej integracji z grupą, a z dru-
giej – cenne źródło informacji dla 
rolnika o tym, jaką wiedzę posiadają 
uczestnicy zajęć. Dzięki temu można 
realizować założony program lub go 
zmodyfikować, dostosowując zajęcia 
do poziomu wiedzy grupy. 
Kolejny krok to oprowadzanie 
po gospodarstwie, by w dalszej czę-
ści przejść do  realizacji założonego 
programu merytorycznego. Każdy 
właściciel zagrody posiada przygoto-

wane scenariusze zajęć, które są za-
twierdzane przez CDR. 
Programy te są prezentowane w wy-
branej formie: 
•	  warsztatów, 
•	  pokazów, 
•	  szkoleń, 
•	  ścieżek dydaktycznych, 
•	  i innych. 

Owca, miód, pieczenie 
chleba

W ramach takich zajęć mogą odby-
wać się np. warsztaty wyrobu filcu 
z  wełny owczej (np. Od owieczki 
do  niteczki), pokazy pozyskiwania 
miodu, warsztaty pieczenia chleba 
(np. Od ziarenka do  bochenka) czy 
wyrobu sera, warsztaty przyrodni-
cze lub lekcje przyrody na  świeżym 
powietrzu, udział w  wykopkach, 
wycinanie dyni, warsztaty kulinarne 
(lepienie pierogów, pieczenie bułe-
czek), zajęcia rękodzielnicze i  wiele 
innych. Funkcjonują również ścieżki 
przyrodnicze z  opisanymi roślinami 
ozdobnymi, ziołami czy warzywami. 

Leśne i łąkowe 
wędrówki

Zajęcia są wzbogacane o  metody 
aktywizujące, integrujące oraz moty-
wacyjne. Wśród nich znajdują się te-
matyczne gry terenowe, inscenizacje, 
konkursy, nagradzanie najbardziej 
aktywnych dzieci oraz aktywizowa-
nie dzieci przeszkadzających grupie. 
Jest również czas na  zajęcia rekre-
acyjne na  świeżym powietrzu lub 
wędrówki po lesie, łąkach czy polach. 
Często zakończeniem programu dnia 
jest ognisko lub grill. 

Cechą wspólną zajęć realizowanych 
w zagrodach edukacyjnych jest zaba-
wa. Jednocześnie wiejska zagroda to 
doskonałe środowisko do uczenia się. 
Nauka poprzez zabawę umożliwia na-
wiązanie kontaktu z  nowymi przed-
miotami, których dziecko jeszcze nie 
widziało, tworzenie własnych dzieł 
oraz zaspokojenie potrzeby działania. 

Agnieszka Kowalczuk-Misek, DODR


