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Jesteśmy obecnie świadkami odradza-
nia się polskiego winiarstwa. Dziesiątki 
winnic powstaje w różnych regionach Pol-
ski. Oprócz tradycyjnych rejonów uprawy 
na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku dzia-
łają prężne ośrodki winiarstwa w Podkar-
packiem i w Małopolsce, gdzie są rów-
nież dobre warunki do zakładania winnic. 
Mocnym ośrodkiem staje się Sandomierz 
i jego okolica, która dzięki Wiśle uzyskuje 
specyficzny mikroklimat. To on i lessowa 
ziemia sprawiają, że rosnąca tu winorośl 
daje możliwość wyprodukowania win z bo-
gatą nutą aromatów i smaków. Co cieka-
we winnic przybywa także w innych, zde-
cydowanie chłodniejszych rejonach Polski, 
a wina jakie się w nich wytwarza są za-
skakująco dobrej jakości. Dostrzegane nie 
tylko przez klimatologów ocieplenie klima-
tu zdecydowanie sprzyja przesuwaniu się 
granic upraw winorośli na północ, a przy 
okazji daje ono dodatkową szansę na 
poprawę jakości upraw u nas. W Polsce 
jest już obecnie co najmniej kilkadziesiąt 
winnic o powierzchni kilkunastu hektarów 
oraz setki mniejszych nasadzeń o areale 
kilkudziesięciu arów do hektara. Ogółem 
powierzchnia uprawy w Polsce jest sza-
cowany na około 900 ha. Jest to jeszcze 
niewiele w porównaniu do innych krajów 
winiarskich, lecz areał uprawy zdecydo-
wanie szybko się powiększa.

Polska szlakami win stoi
Mimo tak krótkiej historii nowożytnego 

winiarstwa w Polsce - zaledwie kilkana-
ście lat – dostrzegamy szybki rozwój eno-
turystyki, którego jednym z przejawów są 
tworzone w różnych regionach szlaki wi-
niarskie. Działający od dwóch lat Karpacki 
Szlak Wina -– liczący na swojej trasie 23 
obiekty - prowadzi po winnicach i gospo-
darstwach enoturystycznych. Z kolei Jasiel-
ski Szlak Winny zrzesza 9 winnic w mieście 
i jego najbliższej okolicy. 

Sandomierski Szlak Winiarski jest 
jedną z ważniejszych atrakcji turystycz-
nych regionu. Biegnie pośród urokliwych 
wzniesień i dolin wyżyny Kielecko-San-
domierskiej. Kolejne to Małopolski Szlak 
Winny oraz Szlak Jurajskich Winnic sta-
nowią nie lada gratkę dla prawdziwych 
enoturystów, na które warto zawitać tak-
że poza sezonem.

Na obszarze Dolnego Śląska winnic jest 
niewiele, ponad 20, ale pod względem are-
ału nie mają sobie równych. Święto Wino-
brania, podobnie jak organizowane w listo-
padzie Święto Lubuskiego Młodego Wina, 
to doskonała okazja by skosztować trunków 
przyrządzanych na bazie szczepów pinot 
noir czy blanc, traminer, riesling oraz zwe-
igelt. Na tych, którzy od ludycznych imprez 
stronią, czekają kameralne degustacje w jed-
nej z przeszło 30 gospodarstw położonych 
wzdłuż Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu.

Szlak winnic Małopolskiego Przełomu 
Wisły rozciągająca się wzdłuż koryta Wisły 
– od Zawichostu przez Opole Lubelskie, Ka-
zimierz Dolny i Roztocze po Puławy. Na swo-
isty charakter wytwarzanego tu wina wpływ 
mają zwłaszcza pagórkowate ukształtowanie 
terenu, bogata w wapień i less gleba, a także 
stosunkowo łagodny klimat. 

Pomóc i nie przeszkadzać
Jeszcze dekadę temu picie polskiego 

wina było objawem lokalnego patriotyzmu, 
ponieważ nie były one smakowo dobre. Za-
równo winnice były młode, a i sami winiarze 
nie posiadali odpowiedniego doświadczenia. 
Jednak te 10 lat zmieniło wiele. Na szeregu 
uczelniach uruchamiane są systematycz-
nie kierunki kształcenia – uprawa winorośli 
i winiarstwo. Uzupełniają je liczne profesjo-
nalnie prowadzone kursy kształcące, np. 

Podkarpacka Akademia Wina organizowana 
przez Fundację Galicja Vitis. Perspektywy 
upraw są coraz bardziej obiecujące, głównie 
ze względu na rosnące zainteresowanie tą 
dziedziną, coraz większe doświadczenie wi-
niarzy, którzy działają już świadomie, a nie 
intuicyjnie oraz… zmiany klimatyczne. Glo-
balne ocieplenie stawia na głowie winiarski 
świat. Winnice na południu Europy zaczyna-
ją mieć problem z kwasowością. I dlatego - 
jak twierdzą specjaliści - to Polska za 20-30 
lat ma szansę być nową „Toskanią Europy”.

Jak pomóc polskim winiarzom, przy-
śpieszyć rozwój polskiego winiarstwa? Na 
pewno usuwając niepotrzebne przepisy, 
choćby likwidację banderol co ułatwiłoby 
funkcjonowanie producentom win. Pomo-
głoby także uproszczenie skomplikowa-
nych procedur w zakresie składów celnych 
przy produktach winiarskich i nadzoru 
służb fiskalnych. Od lat podnoszony jest 
także postulat obniżenia stawki podatku 
VAT dla win z soku winogronowego do 8% 
oraz ustanowienie zerowej stawki podatku 
akcyzowego dla win z soku winogronowe-
go. A przede wszystkim wspierać i promo-
wać enoturystykę w kraju poprzez wspólne 
działania środowisk winiarskich oraz samo-
rządów na wszystkich szczeblach. Efek-
tem tej promocji powinna być zwiększona 
sprzedaż polskiego wina, co w efekcie da 
rozwój krajowego winiarstwa. 

Pijmy nasze wina gronowe
Polskie, a więc i podkarpackie, winnice i wina stały się już faktem. Proces zapoczątkowany przez Romana 

Myśliwca na wzgórzu Golesz koło Jasła na początku lat 80. ubiegłego wieku nabrał w ostatnich latach 
dynamicznego rozpędu. Roman Myśliwiec, uznany przez media za „polskiego Dionizosa” szczepiąc w winnicy 

pierwsze sadzonki zagranicznych krzewów winnych, nie przewidywał, że właśnie staje się prekursorem 
odrodzenia polskiego winiarstwa i współtwórcą potęgi Podkarpackiego jako winnego zagłębia kraju.

Krzysztof Zieliński Felieton
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Specyfika współczesnej  
działalności winiarskiej

Wiele osób podejmujących w Polsce ko-
mercyjną produkcję wina nie do końca zda-
je sobie sprawę ze specyfiki takiej działal-
ności. Dlatego na początek przypomnijmy 
kilka specyficznych aspektów winiarstwa, 
o których nie zawsze pamiętamy decydując 
się na podjęcie takiej działalności.

Złożony (interdyscyplinarny) charak-
ter współczesnego winiarstwa

Uzyskanie butelki wina wymaga połą-
czenia dwóch dość różnych profesji: dzia-
łalności rolniczej, jaką jest uprawa winoro-
śli oraz wyspecjalizowanego przetwórstwa 
spożywczego, jakim jest produkcja wina. 
Dzisiaj, aby zarabiać na takiej produkcji 
konieczne jest również podjęcie trzeciego 
rodzaju działalności – aktywnego marke-
tingu, często połączonego z działalnością 
turystyczną (enoturystyką). Każda z tych 
działalności wymaga innych kwalifikacji 
zawodowych, a także nieco innych pre-
dyspozycji osobistych.

Ogromna konkurencja na współcze-
snym rynku wina

Wprawdzie stare przysłowie mówi: „do-
bre wino sprzeda się samo”, ale od dawna 
nie jest to już aktualne. Od kilkudziesięciu 

ne wyłącznie ze świeżych winogron. Jego 
wyrób jest więc uzależniony od możliwości 
pozyskania tego surowca w danym rocz-
niku, a data zbioru winogron wyznacza 
całoroczny kalendarz prac w piwnicy. To 
powoduje że winiarz, podobnie jak rolnik, 
przez większą część roku nie jest panem 
swojego czasu, lecz np. planując urlop, 
czy inny dłuższy wyjazd musi się dopaso-
wać do tego naturalnego cyklu prac w win-
nicy i winiarni.

Zmienność roczników i ryzyko kli-
matyczne

Wspomniana zależność produkcji wi-
niarskiej od kaprysów przyrody sprawia, 
że ilość i jakość uzyskanego wina może 
być różna w każdym roczniku, co w kon-
sekwencji przekłada się na efekt finanso-
wy. W polskich warunkach wiąże się to 
ogromnym ryzykiem klimatycznym – otóż 
w niektórych rocznikach nasi winiarze są 
narażeni na utratę znacznej części lub na-
wet całości plonu winogron i wina.

Wysokie nakłady inwestycyjne zwią-
zane z rozpoczęciem działalności wi-
niarskiej

Podjęcie komercyjnej produkcji wina – 
szczególnie w polskich warunkach – wy-
maga dość kosztownych inwestycji zwią-
zanych z założeniem winnicy i wyposaże-
niem winiarni. Trzeba się liczyć z tym, że 
zwrot tych nakładów nastąpi najwcześniej 
po 10–12 latach działalności.

Obwarowania prawne i administra-
cyjne związane z produkcją i sprzeda-
żą wina

Komercyjna produkcja winiarska, jak 
chyba żadna inna gałąź produkcji rolno-spo-
żywczej obwarowana jest gąszczem prze-
pisów polskich i unijnych, które narzucają 
producentom określone wymogi oraz często 
skomplikowane procedury administracyjne. 
Z działalnością taką wiążą się więc częste 
kontakty z różnymi urzędami i inspekcjami, 
a także sporo dodatkowej pracy przy wypeł-
nianiu koniecznych formalności.

Możliwe warianty organizacyjne 
komercyjnej produkcji winiarskiej

Prowadząc towarową uprawę winorośli 
można sprzedać winogrona innym pro-
ducentom albo samodzielnie przerobić je 

lat na świecie produkuje się znacznie wię-
cej wina, niż się go konsumuje. Ta chro-
niczna nadprodukcja sprawia, że obecnie 
na rynku nie brakuje dobrych i ciekawych 
win oferowanych po bardzo przystępnych 
cenach. Większość winiarzy przyznaje, że 
dzisiaj łatwiej jest wyprodukować dobre 
wino, niż sprzedać je po satysfakcjonują-
cej dla producenta cenie. W coraz więk-
szym stopniu dotyczy to także działalności 
na polskim rynku.

Wysokie wymagania jakościowe
Szybki postęp technologiczny we 

współczesnym winiarstwie, a także silna 
konkurencja rynkowa sprawiły, że w ostat-
nim czasie ogromnie wzrosły wymagania 
dotyczące jakości wina. Obecnie nawet 
niedrogie wina sprzedawane masowo 
w supermarketach są z reguły popraw-
nie zrobione, przynajmniej pod względem 
technicznym. Każdy producent, który chce 
się dziś utrzymać na rynku musi spełniać 
te dość wyśrubowane wymagania.

Sezonowość produkcji w cyklu rocznym 
i zależność od warunków pogodowych

Pomimo wspomnianego wyżej postępu 
technologicznego wino pozostaje wciąż 
jednym z najbardziej naturalnych artyku-
łów spożywczych i może być produkowa-

Organizacja i ekonomika  
nowoczesnego gospodarstwa winiarskiego

Prowadzenie gospodarstwa winiarskiego w Polsce związane jest z organizacją nie tylko czasu pracy,  
ale również z dostosowaniem się do obecnych wymogów formalno-prawnych prowadzenia tej formy działalności.

Wybrane zagadnienia z turystyki winiarskiej Wojciech Bosak
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na wino. Można też produkować wino nie 
posiadając własnej winnicy, bazując na 
kupowanym surowcu, albo też przerabiać 
na zlecenie winogrona należące do innego 
producenta. Wszystkie te warianty mają 
swoje plusy i minusy. Można też je łączyć 
ze sobą, aby się wzajemnie uzupełniały.

Komercyjna winnica bez własnego 
przetwórstwa 

Uprawa winogron bez produkcji wina 
jest na pewno prostsza w realizacji i wiąże 
się z mniejszymi inwestycjami, niż wariant 
winnicy własnym przetwórstwem, jednak 
takie rozwiązanie jest możliwe tylko tam, 
gdzie znajdują się odbiorcy surowca do 
produkcji wina. Plon winnicy trzeba bo-
wiem sprzedać bezpośrednio po zbiorach 
i to raczej w niedużej odległości, gdyż 
w pełni dojrzałe winogrona źle znoszą 
przechowywanie i transport. 

Nawet jeśli na miejscu są odbiorcy 
zainteresowani kupnem winogron, to wa-
riant ten uzależnia dochody uzyskiwane 
z winnicy od lokalnego popytu i bieżących 
cen surowca. Rozwiązaniem korzystnym 
zarówno dla właściciela winnicy, jak i pro-
ducenta wina są kilkuletnie kontrakty na 
dostawę surowca. Umowa taka powinna 
określać pożądane parametry winogron 
(np. odmianę, stopień dojrzałości, stan 
zdrowotny, etc.) oraz sposób ustalania 
ceny w zależności od jakości winogron. 
Planując założenie winnicy bez własnego 
przerobu należy przede wszystkim brać 
pod uwagę potrzeby surowcowe przy-
szłych odbiorców i pod tym kątem dobie-
rać odmiany do uprawy.

Zlecenie produkcji wina z własnych 
winogron

W niektórych przypadkach posiadacz 
winnicy może zlecić innemu podmiotowi 
przerobienie własnych winogron na wino, 
które następnie będzie sprzedawał pod 
własną etykietą. Podstawowym manka-
mentem tego wariantu jest brak w Polsce 
wyspecjalizowanych winiarni, które ofero-
wałyby usługową produkcję wina z powie-
rzonego surowca. Zdarza się natomiast, 
że właściciele winnic zlecają przerób 
pewnej ilości winogron zaprzyjaźnionym 
producentom wina, o ile tamci mają w da-
nym roczniku wolne moce przerobowe 
i miejsce w piwnicy. Nie jest to jednak re-
gularna praktyka. Być może w przyszłości 
powstaną u nas winiarnie, które będą ofe-
rować takie usługi.

Sprzedaż winogron dla domowych 
winiarzy

Rozwiązaniem, korzystnym szczegól-
nie w przypadku mniejszych winnic może 
być oferowanie niewielkich ilości winogron 
dla coraz liczniejszych u nas domowych 
winiarzy-amatorów. W niektórych kra-
jach coraz popularniejsza staje się oferta 

w ten sposób pieniądze, sadzą lub kupu-
ją własne winnice. Miejmy nadzieję, że 
wraz z rozwojem upraw winorośli będzie 
to możliwe także w Polsce.

Usługowa produkcja wina z powie-
rzonego surowca

W regionach, w których powstaje nie-
co więcej winnic mogą rozwinąć się także 
usługi związane z przerobem winogron 
i produkcja wina na zlecenie innych pod-
miotów. Niektórzy bowiem właściciele win-
nic, zwłaszcza tych mniejszych mogą nie 
być zainteresowani (albo nie czują się na 
siłach), aby podejmować samodzielną pro-
dukcję wina i inwestować w potrzebną do 
tego infrastrukturę. Natomiast możliwość 
zlecenia produkcji umożliwiłoby takim win-
nicom posiadanie własnego wina, a także 
stworzenie oferty agroturystycznej. Taka 
usługowa (czy kontraktowa) przetwórnia 
mogłaby także oferować usługę tzw. „mikro- 
-winiarni” dla amatorskich winiarzy. 

Winiarnia oferująca usługową produkcję 
wina dla innych podmiotów może działać 
jako samodzielne przedsięwzięcie, albo też 
może to być dobre źródło dodatkowego do-
chodu dla gospodarstwa winiarskiego po-
siadającego własną winnicę. W tym drugim 
przypadku może to być szansa na lepsze 
wyposażenie winiarni (np. zakup dobrej 
prasy pneumatycznej albo sprzętu do bu-
telkowania), co w przypadku mniejszej skali 
produkcji bazującej wyłącznie na własnych 
winogronach mogłoby być nieopłacalne.

Wspólne przetwórstwo („mikro-spół-
dzielnia”)

Kilku właścicieli winnic może wspólnie 
zorganizować własne przetwórstwo, np. 
w formie spółki. Poszczególni udziałowcy 
ponoszą wówczas znacznie niższe koszty 
niż w przypadku indywidualnego wyposa-
żenia piwnicy. Finansowane wspólnymi 
siłami kilku inwestorów przedsięwzięcie 
pozwala też na lepsze, bardziej profesjo-
nalne wyposażenie piwnicy, np. zakup po-
rządnej prasy do winogron, małej linii do 
butelkowania, wyposażenie podręcznego 
laboratorium, itp., na co nie zawsze jest 
stać samodzielnych producentów. 

W takim wariancie winogrona pocho-
dzące od każdego z udziałowców mogą 
być przerabiane oddzielnie, a uzyskane 
w ten sposób wina mogą być przez nich 
sprzedawane indywidualnie pod własną  
etykietą. Możliwy jest też wspólny przerób 
części winogron, np. dla uzyskania odpo-
wiednio dużej partii wina wymaganej przez 
kontrahentów.

Taka „mikro-spółdzielcza” przetwórnia 
skupiająca trzy sąsiadujące winnice po-
wstaje obecnie pod Krakowem.

Plusy i minusy  
polskiego winiarstwa

Zanim przejdziemy do dalszych roz-
ważań na temat opłacalności komercyjnej 

dla domowych winiarzy „pick your own 
grapes” polegająca na własnoręcznym 
zbiorze winogron z wcześniej zakontrak-
towanych krzewów. Na powodzenie tego 
wariantu mogą szczególnie liczyć winnice 
zlokalizowane w pobliżu dużych miast, 
w których działają liczniejsze środowiska 
winiarzy-amatorów.

Produkcja wina z własnej winnicy
Najbardziej klasyczny europejski model 

produkcji wina, to samodzielne gospodar-
stwo winiarskie z własną winnicą i piwni-
cą przetwórczą. Jest to przedsięwzięcie 
niewątpliwie bardziej skomplikowane 
organizacyjnie niż winnica bez przetwór-
stwa. Wyrób wina wymaga odpowiednich 
pomieszczeń i sprzętu oraz pewnej wie-
dzy i umiejętności praktycznych. Decy-
dując się na ten wariant trzeba też brać 
pod uwagę, że odkładamy sobie w czasie 
przypływ gotówki, gdyż winogrona można 
spieniężyć tuż po zbiorze, a wino najwcze-
śniej po kilku miesiącach, a nierzadko po 
roku czy dwóch. Z drugiej jednak strony 
własne przetwórstwo daje bardzo istotne 
korzyści: generuje dodatkowe zyski, a tak-
że uniezależnienia od odbiorców surowca 
i okresowych spadków cen winogron.

Własny wyrób wina zapewnia właści-
cielowi winnicy kilkukrotnie wyższe zyski 
niż sprzedaż winogron. Rynek na wino jest 
i będzie znacznie szerszy niż możliwości 
zbytu surowca do jego produkcji, gdyż 
sprzedaż gotowego wyrobu nie narzuca 
takich ograniczeń czasowych i przestrzen-
nych. Odpowiednio przechowywane wino 
może czekać na nabywców nawet kilka lat 
nie tracąc wartości, a dobrze zapakowany 
karton z winem można wysłać wszędzie 
tam, gdzie ktoś odpowiednio za to zapłaci. 
Posiadanie własnego wina podnosi także 
atrakcyjność gospodarstwa dla odwie-
dzających, co daje możliwość rozwinięcia 
oferty enoturystycznej i uzyskania w ten 
sposób dodatkowych dochodów (w przy-
padku winnicy bez własnego przerobu 
możliwości te są o wiele mniejsze).

Poza wymienionymi korzyściami eko-
nomicznymi, skoncentrowanie w jednym 
ręku uprawy winnicy i pracy w piwnicy 
daje kontrolę nad całym cyklem produkcji 
i zwiększa szansę uzyskania wina naj-
wyższej jakości. 

Komercyjna produkcja wina z zaku-
pionego surowca

Tam, gdzie istnieje możliwość zaku-
pu odpowiedniej ilości i jakości winogron 
przerobowych można rozwinąć produkcję 
wina bez konieczności zakładania winnicy 
oraz ponoszenia związanych z tym ogrom-
nych wydatków. W typowych regionach 
winiarskich jest to często „przejściowy” 
wariant stosowany przez winiarzy, którzy 
dopiero rozpoczynają  samodzielną dzia-
łalność, a którzy następnie, za zarobione 
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uprawy winorośli i produkcji wina w Polsce 
i poddamy go krytycznej analizie, spróbujmy 
wpierw określić najważniejsze uwarunkowa-
nia takiej działalności. Sprowadźmy te czyn-
niki do zestawienia silnych i słabych stron 
oraz szans i zagrożeń rynkowych, gdyż takie 
wyliczenie plusów i minusów powinno nam 
dać jaśniejszy obraz ogólnej sytuacji pol-
skiego winiarstwa oraz szans jego rozwoju.

1. Silne strony
 wino gronowe stanowi unikalny 

w skali Polski produkt lokalny 
 możliwa do uzyskania w naszych 

warunkach wysoka jakość wina, co po-
twierdzają liczne medale na międzynaro-
dowych konkursach
 winnice i miejsca produkcji wina 

w Polsce są potencjalnie sporą atrakcją 
turystyczną
 stosunkowo niewielka chemizacja 

uprawy winorośli w Polsce, wynikająca 
z uprawy odporniejszych odmian winorośli 
 lżejszy, „północny” styl wina, modny 

obecnie wśród bardziej wyrobionych kon-
sumentów
 ułatwienia formalno-prawne dla pro-

ducentów win gronowych w stosunku do 
wytwórców innych napojów alkoholowych 
(win owocowych, miodów pitnych, desty-
latów, nalewek, etc.)

2. Słabe strony
  duże ryzyko klimatyczne uprawy winorośli
 brak lokalnych doświadczeń związa-

nych z towarową uprawą winnic
 niedostateczna wiedza fachowa i do-

świadczenie winiarzy
 częste błędy popełniane przy zakłada-

niu istniejących winnic (niewłaściwe loka-
lizacje, zbyt późne odmiany, niewłaściwe 
przygotowanie gleby, etc.)
 wysokie koszty inwestycyjne
 relatywnie wysokie koszty uprawy 

winnicy (niezależnie od skali produkcji)

 skomplikowane przepisy i procedury 
administracyjne związane z produkcją 
i sprzedażą wina
 często spotykana nieprzychylność 

urzędów i inspekcji wobec winiarzy
 brak zarejestrowanych środków 

ochrony roślin
 brak infrastruktury i usług wspierają-

cych winiarzy, jakie dostępne są w więk-
szości tradycyjnych regionów winiarskich 
(edukacja zawodowa, laboratoria, doradz-
two, wypożyczalnie specjalistycznego 
sprzętu, etc.)

3. Szanse
 stale rosnące od lat spożycie wina 

w Polsce
 ograniczona podaż polskiego wina 

i niewielka konkurencja ze strony innych 
jego producentów
 wzrost zainteresowania produktami 

lokalnymi i regionalnymi
 wzrost zainteresowania winem wśród 

lepiej wykształconej i zamożniejszej czę-
ści społeczeństwa
 wzrost zainteresowania winem wśród 

młodszych konsumentów
 głębsze zainteresowanie winem 

widoczne u części konsumentów (udział 
w szkoleniach o winie, degustacjach i in-
nych imprezach winiarskich, wyjazdy do 
regionów produkcji wina, etc.)
 wzrost zainteresowania tak zwaną turysty-

ka gastronomiczną, w tym turystyką winiarską

 niewielka skala produkcji i wiążące się 
z tym wyższe koszty uzyskania produktu
 długi czas oczekiwania na pierwszy przy-

chód (zwykle 3 lata po posadzeniu winnicy)
 niedostatek wyposażenia do produkcji 

wina, a zwłaszcza sprzętu służącego po-
prawie jakości (np. brak profesjonalnych 
urządzeń do butelkowania)
 brak profesjonalnego marketingu
 niszowy charakter i styl polskiego 

wina, wynikający z uwarunkowań klima-
tycznych i uprawianych odmian

Przykładowy kosztorys założenia jednego hektara winnicy:

Pozycja kosztów Cena netto (zł)

przygotowanie działki przed posadzeniem 3.000,-

zakup nawozów, wapna i obornika 3.400,-

zakup sadzonek (4.500 szt. x 8,00 zł) 36.000,-

sadzenie maszynowe (4.500 szt. x 1,10 zł) 4.950,-

zakup palików bambusowych (4.500 szt. x 0,40 zł) 1.800,-

zakup materiałów do wykonania rusztowań (słupki skrajne, kotwy 
i napinacze po 80 szt., słupki przelotowe ok. 1085 szt., drut ok. 
1800 kg)

39.800,-

montaż rusztowań (ok. 25 osobodni roboczych, ok. 50 h pracy 
traktora z przyczepą i wiertnicą)

9.500,-

Razem: 98.450,-

Symulacja kosztów zakupu podstawowego  
wyposażenia przetwórni:

Pozycja kosztów Cena netto (zł)

zgiatarko-odszypułkowarka 2.500,-

prasa pneumatyczna pozioma 600 litrów 18.000,-

kadzie  plastikowe 500 litrów z pokrywami do maceracji win 
czerwonych (10 szt. x 310 zł)

3.100,-

fermentatory plastikowe 500 litrów (6 szt. x 900 zł) 5.400,-

fermentatory plastikowe 300 litrów (6 szt. x 600 zł) 3.600,-

zbiorniki ze stali nierdzewnej 1000 litrów (10 szt. x 4.800 zł) 48.000,-

zbiorniki ze stali nierdzewnej 500 litrów (10 szt. x 2.700 zł) 27.000,-

pompa wolnoobrotowa do miazgi, moszczu i wina 3.700,-

filtr płytowy 200 x 200 mm 2.900,-

filtr do sterylnej filtracji 3.000,-

pompa do filtrów 1.600,-

półautomatyczna rozlewarka próżniowa (czterostanowiskowa) 7.200,- 

korkownica 340,-

zgrzewarka do kapsułek 200,-

wyposażenie podręcznego laboratorium 600,-

inny drobny sprzęt 2.500,-

Razem: 129.640,-
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 ogólnie wysoka renoma polskich 
produktów rolnych i spożywczych

4. Zagrożenia
 ciągle niewielkie, pomimo stałego 

wzrostu, spożycie wina na głowę miesz-
kańca (najniższe w całej UE)
 głębsze zainteresowania winem dotyczy 

stosunkowo wąskiego kręgu konsumentów
 typowy charakter polskiego wina 

(wyższa kwasowość, wytrawność) nie 
trafia w gusta przeciętnego konsumenta, 
który preferuje raczej pełniejsze, „po-
łudniowe” smaki (wyraźna owocowość, 
niższa kwasowość, wyższa zawartość 
alkoholu, cukier resztkowy)
 słabe wyrobienie większości polskich 

konsumentów wina i wynikająca stąd nie-
tolerancja na nieznane im smaki i marki
 przekonanie części konsumentów, że 

polskie wino powinno być tanie
 wysokie marże handlowe, które wpły-

wają na końcową cenę wina
 niewielkie zainteresowanie dystrybu-

torów polskim winem
 zakaz reklamy wina w Polsce 
 duże obciążenia fiskalne (podatek 

VAT, podatek akcyzowy)

Jak widzimy, polscy winiarze mają 
w ręku niewątpliwe atuty, jak możliwość 
zaoferowania atrakcyjnego, unikalnego 
produktu lokalnego, jakim jest polskie wino 
gronowe, a także możliwość stworzenia na 
bazie swojej winnicy i piwnicy sporej atrak-
cji turystycznej. Z drugiej jednak strony 
lista istotnych słabych punktów odnoszą-
cych się do uprawy winorośli i produkcji 
wina w Polsce oraz zagrożeń rynkowych 
dla takiej działalności jest doprawdy im-
ponująca. To powinno ostudzić zbyt opty-
mistyczne oczekiwania w tym zakresie 
i skłonić niektórych inwestorów do zwery-
fikowania nadmiernie ambitnych planów. 
Zastanowić się należy przede wszystkim 
nad skalą podejmowanych w Polsce ko-
mercyjnych przedsięwzięć winiarskich.

Nakłady inwestycyjne związane 
z rozpoczęciem działalności 

winiarskiej
Rozpoczęcie produkcji winiarskiej wiąże 

się ze sporymi i długotrwałymi inwestycja-
mi, nie jest to więc dobra propozycja dla 
kogoś, kto poszukuje szybkiego i łatwego 
zysku. Kalifornijscy winiarze często po-
wtarzają stary dowcip: „Jak można zarobić 
parę groszy na produkcji wina? To proste 
– trzeba najpierw wydać dużą fortunę i cze-
kać cierpliwie przez długie lata”. Nie ma 
w tym dużej przesady, a na ową „fortunę do 
wydania” składają się następujące pozycje:
 zakup odpowiedniej działki pod winnicę
 założenie winnicy
 zakup sprzętu do uprawy winnicy
 budowa lub adaptacja pomieszczeń 

do produkcji wina

być zakup niewielkiego traktora ogrod-
niczego z podstawowym oprzyrządowa-
niem (opryskiwacz, glebogryzarka, brona 
talerzowa, pług do podorywek w rzędach, 
kosiarka). Koszt takiego sprzętu w wersji 
używanej wynosi około 40.000 do  60.000 
zł, a w przypadku zakupu nowego sprzętu 
trzeba się liczyć z dwu-, trzykrotnie więk-
szym wydatkiem.

4. Budowa lub adaptacja pomiesz-
czeń do produkcji wina

Rozpiętość tych kosztów może być 
ogromna i raczej nie da się ich uogólnić, 
gdyż każdorazowo zależą one od indy-
widualnej sytuacji. W przypadku paro-
hektarowej winnicy niewielka adaptacja 
istniejących pomieszczeń, które spełniają 
większość wymogów do produkcji wina 
może się zamknąć kwotą kilkunastu tysię-
cy złotych. Natomiast budowa całkowicie 
nowego obiektu przy tej samej skali pro-
dukcji może oznaczać wydatek rzędu kil-
kuset tysięcy złotych.

5. Zakup sprzętu do produkcji wina
Również w tym przypadku możliwe są 

ogromne rozpiętości wydatków, nawet 
przy podobnej skali produkcji. Zestaw 
potrzebnego sprzętu do wyrobu wina za-
leżeć może bowiem od zastosowanych 
technologii oraz asortymentu i jakości 
produkowanych win. Dlatego tylko jako 
przykład należy traktować symulację 
kosztów zakupu podstawowego wyposa-
żenia przetwórni obliczonej na przerób 
20 ton winogron – co odpowiada średniej 
wysokości plonu z powierzchni 2,5 do 3 
hektarów – przy założeniu, że połowę 
produkcji będą stanowić wina białe, a po-
łowę czerwone.

Wyliczenie to obejmuje pełny zestaw 
podstawowego sprzętu do produkcji win 
przyzwoitej klasy jakościowej, jednak 
w dość oszczędnej, ekonomicznej wersji. 
Zrezygnowano tu na przykład z zastoso-
wania kosztownych beczek, które są z re-
guły używane przy produkcji droższych 
win czerwonych i niektórych win białych 
(zakup dziesięciu nowych beczek bar-
rique o pojemności 225 litrów to wydatek 
rzędu 30.000 zł). Jest to więc zestaw wy-
starczający do rozpoczęcia komercyjnej 
produkcji wina, co jednak nie wyklucza 
w przyszłości zakupów kolejnego sprzętu 
służącego podniesieniu „wartości doda-
nej” wyrabianych win.

6. Przystosowanie obiektu do sprze-
daży wina i enoturystyki

Na dobrej jakości sprzęt do degusta-
cji dla kilkunastu osób (kieliszki, karafka, 
coolery, profesjonalny korkociąg, etc.) 
trzeba wydać około 1000 zł. Trudno jest 
natomiast przewidzieć na tym etapie inne 
wydatki związane z przyjmowaniem od-

 zakup sprzętu do produkcji wina
 przystosowanie obiektu do sprzedaży 

wina i enoturystyki

Inwestycje te mogą być rozciągnięte 
w czasie przez okres trzech do pięciu lat – 
od zakupu i przygotowania działki, do uzy-
skania pierwszego pełnego plonu winnicy.

1. Zakup działki
Aktualne ceny gruntów rolnych nadają-

cych się pod uprawę winorośli wahają się 
od 15.000 nawet do 100.000 zł za hek-
tar, w zależności od regionu i lokalizacji. 
W przypadku projektów realizowanych 
w ostatnich latach za hektar działki pod 
winnicę płacono najczęściej w granicach 
od 25.000 do 40.000 zł i to jest obec-
nie realna cena, jaką można zakładać 
w kosztorysie takiego przedsięwzięcia. 
Ceny powyżej 40.000 zł za hektar mają 
ekonomiczne uzasadnienie tylko w przy-
padku lokalizacji bardzo korzystnej pod 
względem handlowym (np. w pobliżu du-
żego miasta, albo w miejscu o wyjątko-
wych walorach turystycznych).

2. Założenie winnicy
Koszt założenia winnicy może się wa-

hać od 70.000 do 120.000 zł na hektar, 
co zależy głównie od gęstości nasadzeń 
(ilość krzewów na hektar) oraz zakresu 
prac związanych z przygotowaniem działki 
do sadzenia (np. karczowanie, regulówka, 
tarasowanie zbocza, etc.). Wyżej przed-
stawiamy przykładowy kosztorys założe-
nia jednego hektara winnicy, sadzonej 
w często stosowanym u nas rozstawie 
2,20 x 1,00 m (ok. 4.500 krzewów na hek-
tar) na działce użytkowanej wcześniej pod 
uprawy rolne (bez konieczności karczun-
ku, czy tarasowania).

Do tego powinniśmy doliczyć:
 koszty ogrodzenia winnicy: ok. 12,00 

zł za metr bieżący
 koszty utrzymania młodej winnicy 

przed uzyskaniem pierwszego plonu (ro-
bocizna, praca sprzętu, środki ochrony 
roślin): 10.000 do 15.000 zł w przelicze-
niu na jeden hektar rocznie, w zależno-
ści od gęstości nasadzeń i udziału pracy 
ręcznej (konieczność plewienia i okopy-
wanie młodych winorośli)

3. Zakup sprzętu do uprawy winnicy
W przypadku niewielkiej winnicy warto 

rozważyć wariant zlecania prac mecha-
nicznych przy uprawie, jak opryski, uprawa 
międzyrzędzi, podorywki, podkaszanie, 
etc. W rejonach, gdzie istnieją uprawy sa-
downicze nie powinno z tym być większe-
go problemu, trzeba tylko przy zakładaniu 
winnicy zadbać o odpowiednio szeroki roz-
staw rzędów, w zależności od dostępnego 
w okolicy sprzętu. Jednak już w przypadku 
parohektarowej winnicy opłacalny może 
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wiedzających – jak adaptacja odpowied-
nich pomieszczeń, wyposażenie sali de-
gustacyjnej, urządzenie toalety, parkingu, 
etc. – gdyż będą one zależały od konkret-
nej sytuacji. 

7. Bieżące koszty i wydajność produkcji
Bieżące koszty uprawy jednego hektara 

winnicy wynoszą w naszych warunkach od 
8.000 do 15.000 zł, w zależności  od gęsto-
ści i rozplanowania nasadzeń, nachylenia 
zbocza, rodzaju gleby, odporności upra-
wianych odmian winorośli na mróz i cho-
roby, etc. Najczęściej jest to koszt rzędu 
10.000–12.000 zł. Koszty te obejmują:
 robociznę
 koszt prac mechanicznych (kosz pra-

cy wynajętego sprzętu z obsługą, albo 
amortyzacja zakupu własnego sprzętu 
oraz koszty jego utrzymania i obsługi)
 zakup nawozów i środków ochrony roślin
 ewentualne uzupełnienie wypadów 

w nasadzeniach i naprawa uszkodzeń 
(np. ogrodzenia lub rusztowań)

W przypadku odpowiednio zlokalizo-
wanej i prawidłowo prowadzonej winni-
cy można szacować średni roczny plon 
z jednego hektara na poziomie 6 ton 
winogron, choć w poszczególnych la-
tach wydajność ta może się wahać od 3 
do 12 ton i więcej. Średni bieżący koszt 
uprawy w przeliczeniu na jeden kilogram 
winogron może więc wynosić od 0,80 do 
ponad 3,00 zł (średnio ok. 1,80 zł) i zwy-
kle jest wyższy w przypadku odmian Vitis 
vinifera, niż odmian mieszańcowych. Do 
uzyskania jednego litra przyzwoitej jako-
ści wina potrzeba zazwyczaj 1,6 do 2 ki-
logramów winogron, w zależności od od-
miany winogron, rodzaju produkowanego 
wina i technologii przerobu.

W przypadku niewielkiej komercyjnej 
produkcji (10.000–20.000 butelek rocznie) 
i przy zastosowaniu podstawowych tech-
nologii winiarskich bieżące koszty prze-
robu zwykle mieszczą się w granicach od 
2,00 do 3,50 zł w przeliczeniu na jeden litr 
uzyskanego wina. Koszty te obejmują:
 robociznę
 zakup środków i materiałów potrzeb-

nych do produkcji (drożdże, enzymy, od-
żywki, środki klarujące i konserwujące, za-
gęszczony moszcz gronowy do wzbogace-
nia i słodzenia wina, wkłady do filtrów, etc.)
 utrzymanie sprzętu i pomieszczeń 

produkcyjnych (zakup środków czystości 
i środków do dezynfekcji, bieżące napra-
wy i remonty), 
 koszty energii elektrycznej, wody 

i ścieków
 koszty analiz laboratoryjnych
 konsultacje i nadzór enologa

Koszty wyrobu mogą znacznie wzro-
snąć przy zastosowaniu niektórych tech-

wina. Winogrona na wino trzeba bowiem 
sprzedać bezpośrednio po zbiorze, gdyż 
ich jakość (a co za tym idzie – również 
wartość rynkowa) spada dosłownie z go-
dziny na godzinę. 

Przy obecnej skali produkcji winiar-
skiej w Polsce nie można liczyć na to, 
że korzystnie sprzeda się taki surowiec 
„od ręki”. Tylko bowiem producenci wina 
są w stanie docenić walory dobrych wi-
nogron przerobowych i zapłacić za nie 
odpowiednio wysoką cenę, adekwatną 
do odmiany, jakości i stopnia dojrzałości. 
W każdym pozostałym przypadku będą 
one traktowane przez nabywców tak jak 
inne owoce na soki i przetwory i zostaną 
sprzedane za parokrotnie niższą cenę. 
Jeśli więc ktoś planuje założenie winnicy 
bez własnego przerobu, powinien wcze-
śniej upewnić się, czy w pobliżu (w od-
ległości do kilkudziesięciu kilometrów) są 
potencjalni odbiorcy zainteresowani za-
kupem winogron do produkcji wina. 

W krajach winiarskich często zawiera 
się w takich przypadka kilkuletnie kon-
trakty na dostawę surowca, co jest ko-
rzystne zarówno dla plantatorów wino-
gron, jak i dla producentów wina. Trzeba 
jednak pamiętać, że winnica bez własne-
go przerobu zawsze jest uzależniona od 
lokalnego popytu i bieżących cen wino-
gron, nawet jeśli uzyska taki kontrakt. 
Tym bardziej w Polsce, gdzie liczba więk-
szych producentów wina, którzy mogliby 
być zainteresowani zakupem winogron 

nologii, na przykład fermentacja lub doj-
rzewanie w nowych beczkach barrique 
może zwiększyć koszt uzyskania jednego 
litra wina nawet o kilka złotych!

Do bieżących kosztów produkcji należy 
także zaliczyć wydatki na opakowanie wina:
 butelka: 1,00–1,50 zł 
 korek naturalny: 0,50–2,00 zł
 korek klejony z granulatu korkowego 

lub korek plastikowy: 0,25–1,20 zł
 kapsułka na korek: 0,05–0,30 zł
 etykieta: 0,05–0,60 zł (w zależności 

od nakładu oraz jakości papieru i druku)
(Powyższe koszty nie obejmują amorty-

zacji inwestycji związanych z założeniem 
winnicy oraz z budową/adaptacją i wypo-
sażeniem pomieszczeń do produkcji wina.)

Możliwe strategie komercyjnej 
działalności winiarskiej

W typowych krajach winiarskich wła-
ściciele niewielkich winnic albo sami 
przerabiają swój plon na wino, albo też 
sprzedają winogrona do przerobu innym 
producentom. Obydwa te warianty mają 
swoje plusy i minusy. 

Winogrona czy wino?
Uprawa winogron bez produkcji wina 

jest na pewno prostsza w realizacji 
i wiąże się z mniejszymi inwestycjami, 
ale takie rozwiązanie jest możliwe tylko 
w przypadku, gdy jest zagwarantowany 
na miejscu zbyt surowca do produkcji 

Korzyści wynikające z bezpośredniej sprzedaży wina:

Pozycja kosztów Cena netto (zł)

zgiatarko-odszypułkowarka 2.500,-

prasa pneumatyczna pozioma 600 litrów 18.000,-

kadzie  plastikowe 500 litrów z pokrywami do maceracji win 
czerwonych (10 szt. x 310 zł)

3.100,-

fermentatory plastikowe 500 litrów (6 szt. x 900 zł) 5.400,-

fermentatory plastikowe 300 litrów (6 szt. x 600 zł) 3.600,-

zbiorniki ze stali nierdzewnej 1000 litrów (10 szt. x 4.800 zł) 48.000,-

zbiorniki ze stali nierdzewnej 500 litrów (10 szt. x 2.700 zł) 27.000,-

pompa wolnoobrotowa do miazgi, moszczu i wina 3.700,-

filtr płytowy 200 x 200 mm 2.900,-

filtr do sterylnej filtracji 3.000,-

pompa do filtrów 1.600,-

półautomatyczna rozlewarka próżniowa (czterostanowiskowa) 7.200,- 

korkownica 340,-

zgrzewarka do kapsułek 200,-

wyposażenie podręcznego laboratorium 600,-

inny drobny sprzęt 2.500,-

Razem: 129.640,-
* obejmuje również amortyzację inwestycji 
** promocja, uzyskanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną, amortyzacja inwestycji związanych ze sprzedażą i enoturystyką, etc. 
     (koszty te zostały skalkulowane przy skali rocznej produkcji rzędu 7–10 tysięcy butelek)
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do przerobu jest dość ograniczona. Taki 
wariant winnicy ma więc w naszych wa-
runkach niewielkie zastosowanie. 

Winnica z własnym przetwórstwem wy-
maga większych inwestycji i jest przed-
sięwzięciem niewątpliwie bardziej skom-
plikowanym organizacyjnie. Wyrób wina 
wymaga bowiem odpowiednich pomiesz-
czeń i sprzętu, a także pewnej dodatko-
wej wiedzy i umiejętności praktycznych. 
W naszych warunkach wiąże się to też 
z pewnymi dodatkowymi uciążliwościami 
natury formalno-prawnej. Decydując się 
na ten wariant trzeba także brać pod uwa-
gę, że odkłada się w czasie przypływ go-
tówki, gdyż winogrona można spieniężyć 
tuż po zbiorze, a wino najwcześniej po 
kilku miesiącach, a nierzadko po roku czy 
dwóch. Z drugiej jednak strony własna 
produkcja wina daje bardzo istotne ko-
rzyści: generuje dodatkowe zyski, a tak-
że uniezależnia od odbiorców surowca 
i okresowych spadków cen winogron.

Wyrób wina – nawet zakładając, że cała 
produkcja będzie sprzedawana przez po-
średników – może przynieść parokrotnie 
wyższy zysk z danej powierzchni uprawy, 
niż w przypadku sprzedaży winogron. 
W ten sposób producent zyskuje także 
większą gwarancję zbytu swojej produk-
cji, gdyż sprzedaż wina nie narzuca takich 
ograniczeń czasowych i przestrzennych, 
jak sprzedaż winogron przerobowych, 
które źle znoszą przechowywanie i trans-
port. Winnica z własną piwnicą przetwór-
czą daje jeszcze inną przewagę: otóż 
może się ona stać sporą atrakcją tury-
styczną i przez to generować dodatkowe 
dochody z bezpośredniej sprzedaży wina, 
organizowania degustacji i innych usług 
oferowanych odwiedzającym. 

Możliwy jest także wariant wyrobu 
wina ze skupowanych winogron (bez 
własnej winnicy). Taki model produkcji 
winiarskiej jest dość często spotykany 
na całym świecie, szczególnie w więk-
szych regionach uprawy winorośli, gdzie 
jest duża podaż winogron przerobowych. 
Z biznesowego punktu widzenia wariant 
ten posiada niewątpliwą zaletę – nie trze-
ba ponosić sporych kosztów inwestycyj-
nych związanych z założeniem winnicy, 
ani też czekać parę lat na pierwszy plon 
z tej uprawy. Słabością takiego rozwiąza-
nia jest zależność od dostawców surow-
ca, a także brak pełnej kontroli nad jako-
ścią dostarczanych winogron. 

Taki wariant produkcji winiarskiej trud-
no byłoby jednak w obecnych warunkach 
wdrożyć na większą, komercyjną skalę 
w Polsce. Podstawową tego przyczyną 
jest niewielka dostępność odpowiednie-
go surowca. Nawet jeśli potencjalny pro-
ducent wina znalazłby w pobliżu winnicę 
skłonną sprzedawać mu winogrona, to 
nigdy nie będzie miał stuprocentowej pew-
ności, że uzyska w ten sposób dobrej ja-

kosztów składających się na cenę butelki 
wina przyzwoitej klasy:

Jeśli winnica jest położona jest 
w atrakcyjnej turystycznie i dogodnej pod 
względem komunikacyjnym lokalizacji 
(np. w pobliżu dużego miasta) może być 
odwiedzana każdego roku przez tysiące 
osób. A to pozwala nie tylko sprzedać na 
miejscu gros produkcji niewielkiego go-
spodarstwa winiarskiego, ale też zaofero-
wać odwiedzającym dodatkowe odpłatne 
atrakcje i usługi turystyczne (degustacje, 
warsztaty winiarskie, zwiedzanie winnicy 
i piwnicy, etc.) Taka dodatkowa działal-
ność związana z enoturystyką może zna-
cząco poprawić budżet niewielkiej winni-
cy (o czym niżej).

Z dużą dozą prawdopodobieństwa 
można założyć, że dalszy rozwój winiar-
stwa w Polsce będzie się opierał o taki 
właśnie wariant niewielkiej winnicy, łączą-
cej wyrób wina z własnych winogron z do-
datkową działalnością dochodową. Jest to 
coraz powszechniej spotykany na świecie 
model funkcjonowania małego i średniego 
gospodarstwa winiarskiego, na który skła-
dają się trzy sfery działalności:

uprawa winorośli
+

produkcja wina
+

aktywny marketing – sprzedaż bezpo-
średnia wina – enoturystyka

Jak widzimy, są to dość różne rodzaje 
aktywności komercyjnej – od rolnictwa, 
poprzez przetwórstwo spożywcze, po 
marketing i usługi turystyczne – z których 
każda wymaga innej infrastruktury i innych 
kwalifikacji profesjonalnych. Taka winnica 
staje się wiec swego rodzaju nowoczesną 
„mikro-korporacją” z segmentową struktu-
rą i kilkustopniowym łańcuchem tworze-
nia wartości dodanej produktu. Uzyskane 
z własnej uprawy winogrona zyskują na 
wartości po przerobieniu ich na wino, a to 
z kolei zmienia się ze „zwykłego” artykułu 
spożywczego (jakim byłoby na półce su-
permerketu) w unikatowy produkt lokalny 
i atrakcję turystyczną.

Skala produkcji winiarskiej
W zależności od kraju, czy regionu 

stosuje się różne kryteria dla określenia 
optymalnej z ekonomicznego punktu wi-
dzenia wielkości winnicy. W stosunkowo 
ciepłych i suchych regionach, gdzie winni-
com nie grożą silniejsze mrozy, ani choro-
by grzybowe dominują wielcy producenci, 
posiadający często setki, a nawet tysiące 
hektarów winnic. Dzięki „ekonomice skali” 
mogą oni bowiem tak obniżyć koszty pro-
dukcji, aby sprzedawać wino z zyskiem 
nawet za bardzo niską cenę. To właśnie 
z takich regionów posiadających bardzo 

kości surowiec. Nasi plantatorzy bowiem 
z reguły nie pozbywają się najlepszych 
winogron, z których sami robią wino, lecz 
sprzedają owoce gorszej jakości. 

Trzeba także pamiętać, że tylko produ-
cenci, którzy – cytując ustawę – „wyłącz-
nie wyrabiają i rozlewają wino uzyskane 
z winogron pochodzących z upraw wła-
snych” są zwolnieni z szeregu uciążliwych 
obowiązków formalnych, jak produkcja 
w składzie podatkowym, zatwierdzenie 
obiektów produkcyjnych przez Sanepid, 
czy konieczność posiadania zatwierdzo-
nego lokalu sklepowego, jeśli prowadzi 
się sprzedaż wina w miejscu produkcji. 
W przypadku wyrobu wina z kupowanych 
winogron konieczne jest spełnienie tych 
wymogów. Pewnym tego obejściem może 
być formalne wydzierżawienie winnicy 
z której pozyskuje się winogrona, gdyż jest 
ona wtedy traktowana jako „uprawa wła-
sna” producenta.

Widzimy zatem, że praktycznie jedy-
nym wariantem komercyjnej produkcji wi-
niarskiej, jaki można dzisiaj zastosować 
na szerszą skalę w polskich realiach, 
jest wyrób wina z własnego surowca. 
Być może to się zmieni, kiedy posadzone 
w ostatnich latach większe winnice wejdą 
w stadium owocowania, a ich właściciele 
będą zainteresowani sprzedażą choćby 
części plonu winogron. Nie można jednak 
na to zbytnio liczyć, gdyż ogólne tenden-
cje w światowym winiarstwie – a jest to wi-
doczne szczególnie w Europie – skłaniają 
coraz więcej drobnych właścicieli winnic 
do podjęcia własnej produkcji wina. To po 
prostu bardziej się opłaca.

Korzyści wynikające z bezpośred-
niej sprzedaży wina

W przypadku winnicy produkującej 
wino z własnych winogron możliwe są dwa 
warianty dystrybucji wina: 
 sprzedaż poprzez hurtownie, sklepy 

i restauracje, albo 
 sprzedaż bezpośrednia

Dla niewielkich producentów oczywi-
stym wyborem jest bezpośrednia dys-
trybucja wina w miejscu jego produkcji. 
Sprzedając bowiem wino bezpośrednio 
konsumentowi można zarobić na każdej 
butelce nawet kilkukrotnie więcej, niż 
w przypadku dystrybucji poprzez hurtow-
nie, sklepy i restauracje. Dlatego drob-
ni winiarze na całym świecie starają się 
sprzedawać jak największy procent swo-
jej produkcji bezpośrednio w swoim go-
spodarstwie. Sprzyja temu bardzo modna 
obecnie turystyka winiarska (enoturysty-
ka), dzięki której potencjalni nabywcy 
przyjeżdżają do miejsc, gdzie produkuje 
się wino.

Korzyści wynikające ze sprzedaży 
bezpośredniej dobrze ilustruje symulacja 
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korzystne dla uprawy winorośli warunki 
klimatyczne, jakich nie brakuje na przy-
kład w Chile, Argentynie, Australii, RPA, 
czy Hiszpanii, pochodzi gros tanich win 
sprzedawanych w supermarketach. 

Tam jednak, gdzie występują gorsze 
warunki naturalne dla uprawy winoro-
śli nie da się zastosować owej strategii, 
gdyż produkcja takich najtańszych win 
byłaby nieopłacalna nawet przy bardzo 
dużej skali. W umiarkowanych i chłodniej-
szych regionach winiarskich produkuje 
się z reguły wina wyższej jakości, które 
jednak ze względu na wyższą cenę mają 
ograniczony zbyt. Dlatego w takich chłod-
niejszych strefach upraw, jak Niemcy, 
Austria, czy północna Francja przeważają 
małe i średnie winnice, o powierzchni od 
kilku do kilkudziesięciu hektarów. 

W polskich warunkach te ogranicze-
nia objawiają się w stopniu jeszcze więk-
szym. Nawet najstaranniej przemyślane 
i zrealizowane projekty winiarskie nie 
są u nas w stanie ominąć paru istotnych 
„punktów krytycznych”. Z trzech elemen-
tów zaproponowanego wyżej modelu 
produkcji winiarskiej (produkcja winogron 
– produkcja wina – sprzedaż i enoturysty-
ka) „najsłabszym ogniwem” jest uprawa 
winorośli, gdyż winnicom w naszym kli-
macie zagrażać bowiem mogą rozliczne 
nieprzewidziane niebezpieczeństwa. Dla-
tego większa powierzchnia winnicy (któ-
rej założenie jest przecież bardzo kosz-
towne) w naszym przypadku nie zawsze 
przekłada się na niższe koszty produkcji 
– a więc wyższe zyski – lecz równie do-
brze może oznaczać większe straty!

Strategie sprzedaży
Właściwszą strategią dla zwiększenia 

dochodów z działalności winiarskiej nie 
jest więc w naszych warunkach zwięk-
szenie  powierzchni upraw, lecz mak-
symalizacja wartości dodanej produktu 
w oparciu o stosunkowo niewielką skalę 
produkcji. Zamiast wydawać pieniądze 
na powiększenie winnicy lepiej pomy-
śleć o takich inwestycjach w technolo-
gię produkcji, marketing i infrastrukturę 
turystyczną, które mogłyby zwiększyć 
jednostkowy zysk ze sprzedaży każdej 
butelki wina i zapewnić większe dochody 
z działalności enoturystycznej.

Istnieje także inna przyczyna, dla któ-
rej ryzykowne jest inwestowanie w zbyt 
dużą skalę produkcji – są to trudności ze 
sprzedażą większych ilości wina. Pomimo 
rosnącej grupy osób, które autentycznie 
pasjonują się winem, ogólnie jego spoży-
cie jest u nas wciąż bardzo niskie. Prze-
ciętny polski konsument nie zna się na 
winie i – jakby nie brzmiały jego deklaracje 
wyrażane w ankietach i badaniach konsu-
menckich – przy zakupie kieruje się głów-
nie ceną, przyzwyczajeniem i atrakcyjnym 
opakowaniem. W tych warunkach polskie 

z wielu produktów na półce, którego cenę 
można porównać z innymi, a staje się wy-
jątkowym wyrobem związanym z konkret-
nym miejscem i tylko tam dostępnym.

Takiej strategii sprzedaży nie da się 
jednak zastosować na zbyt wielką skalę 
i niektóre większe – albo gorzej zlokali-
zowane – winnice mogą mieć problem 
ze sprzedażą na miejscu zbyt dużej ilości 
swojego wina. Wydaje się, że rozsądna 
w naszych warunkach skala komercyjnej 
produkcji winiarskiej nie powinna przekra-
czać kilkunastu tysięcy butelek, co odpo-
wiada plantacji winorośli o powierzchni 
2–3 hektarów. Tej wielkości winnica – jeśli 
tylko posiada atrakcyjną lokalizację i ma 
do zaoferowania przyzwoitej jakości wino, 
jak również ciekawe propozycje dla odwie-
dzających (degustacje, zwiedzanie winni-
cy i piwnicy, miejsca piknikowe, etc.) – ma 
szansę sprzedać na miejscu większość 
swojej produkcji i tym samym uzyskać od-
powiednią rentowność.

Opłacalność produkcji winiarskiej 
– przykładowa kalkulacja

Na zakończenie spróbujemy zestawić 
koszty komercyjnej produkcji winiarskiej 
w polskich warunkach i potencjalne zy-
ski ze sprzedaży wina, aby przekonać 
się, czy taka działalność może być opła-
calna. W tym celu wykonamy symulację 
wydatków oraz przychodów związanych 
z założeniem i prowadzeniem niewielkie-
go gospodarstwa winiarskiego z własną 
winnicą, produkcją wina i funkcją enotu-
rystyczną, jakie możemy uznać za mode-
lowe w polskich warunkach. Przyjmuje-
my przy tym najbardziej prawdopodobny 
w przypadku komercyjnej inwestycji wa-
riant realizacji winnicy i winiarni „na suro-
wym korzeniu”, na specjalnie w tym celu 
zakupionej działce.

Założenia wstępne
Dla dalszych kalkulacji przyjęto nastę-

pujące założenia:

wino ma niewielką szansę, żeby wyróżnić 
się na półce sklepowej, tym bardziej że ce-
nowo nie może ono konkurować z winami 
najczęściej u nas kupowanymi. 

Pomimo więc rosnącej podaży sprze-
daż polskich win przez dystrybutorów 
rozwija się stosunkowo słabo. Sprze-
dawcy zwracają tu szczególnie uwagę na 
barierę cenową na poziomie 30–35 zł za 
butelkę, powyżej której sprzedaje się bar-
dzo niewielki procent win, nawet w spe-
cjalistycznych sklepach winiarskich. Wie-
lu konsumentów byłoby w stanie zaak-
ceptować taką cenę również w stosunku 
do polskiego wina, jednak dzisiaj butelki 
pochodzące z naszych winnic kosztują 
na półce sklepowej z reguły ponad 40 zł, 
a niekiedy dużo drożej. Dla większości 
potencjalnych nabywców są to zdecydo-
wanie za wysokie ceny.

Aby jednak wino kosztowało na półce 
30 zł, jego cena u producenta nie może 
być wyższa niż 15 zł netto włącznie z ak-
cyzą. To z kolei za mało, aby taka pro-
dukcja mogła być u nas opłacalna, biorąc 
pod uwagę stosunkowo wysokie koszty 
produkcji i duże ryzyko nieudanych rocz-
ników. Co innego, gdyby cała marża dys-
trybutorów, wynosząca w tym przypad-
ku około 10–12 zł pozostała w kieszeni 
producenta – wtedy jego zyski byłyby 
całkiem przyzwoite, nawet po odliczeniu 
paru złotych z każdej butelki na koszty 
związane z bezpośrednią sprzedażą. 

Sprzedaż bezpośrednia w miejscu pro-
dukcji oraz na różnego rodzaju festynach 
i targach winiarskich wydaje się dziś jedy-
nym sensownym rozwiązaniem, jakie było-
by w stanie zapewnić opłacalność produk-
cji wina w naszych warunkach. Co więcej 
– można zauważyć, że w przypadku wizy-
ty w winnicy albo na imprezie winiarskiej 
pęka owa mentalna granica 30–35 zł i na-
bywcy są w stanie zapłacić za butelkę pol-
skiego wina znacznie wyższą cenę. Inny 
kontekst sytuacyjny sprawia, że wino prze-
staje być wówczas traktowane jako jeden 

Wymagane nakłady inwestycyjne:

Pozycja Koszt netto (zł)

zakup działki (3 ha x 35.000 zł) 105.000,-

założenie winnicy (2,5 ha x 96.000 zł) 240.000,-

ogrodzenie działki (800 mb x 25 zł) 20.000,-

utrzymanie winnicy przed wejściem w fazę owocowania (2 lata x 2,5 ha 
x 10.000 zł)

50.000,-

budowa obiektu produkcyjnego z zapleczem enoturystycznym (220 
m2 x 2.400 zł)

528.000,-

zakup traktora z odpowiednim osprzętem (glebogryzarka, kultywator, 
opryskiwacz, kosiarka)

80.000,-

zakup sprzętu do produkcji wina 130.000,-

Razem: 1153.000,-
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 winnica oraz budynek do produkcji 
wina z zapleczem enoturystycznym są po-
sadowione na działce o powierzchni 3 hek-
tarów (grunt rolny z możliwością zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwie rolnym)
 wybrana lokalizacja winnicy zapewnia 

korzystne warunki ekologiczne do uprawy 
winorośli i jest atrakcyjnie położona pod 
względem enoturystycznym
 powierzchnia uprawy winorośli wynie-

sie 2,5 hektara, a gęstości nasadzeń około 
5.000 krzewów na hektar (2,20 x 0,90 m)
 odmiany winorośli zostały optymal-

nie dobrane do lokalnych warunków kli-
matycznych, tak aby zapewnić możliwie 
wysoką jakość wina przy jednoczesnym 
bezpieczeństwie uprawy
 w rejonie zielonogórskim oraz w innych 

wyjątkowo korzystnych lokalizacjach na za-
chodzie Polski  można założyć, że część 
tych nasadzeń będą stanowiły odmiany 
Vitis vinifera, część odmiany mieszańcowe
 w pozostałych częściach kraju zakła-

da się uprawę wyłącznie odporniejszych 
odmian mieszańcowych
 winnica będzie uprawiana własnym 

sprzętem, dlatego zakłada się zakup nie-
wielkiego ciągnika oraz niezbędnych ma-
szyn, jak glebogryzarka, kultywator, opry-
skiwacz i kosiarka

nie zależą (lub zależą w niewielkim stop-
niu) od wielkości produkcji w danym rocz-
niku, jak wydatki na bieżące utrzymanie 
oraz konserwację budynku i urządzeń, 
opłaty za media, koszty analiz laborato-
ryjnych, etc. 
 wynagrodzenie doradcy-enologa

Załóżmy, że stałe roczne wydatki zwią-
zane z uprawą winorośli i produkcją wina 
wynoszą łącznie 90.000 zł.

Do tego trzeba doliczyć koszty zmienne 
produkcji, związane z uzyskaniem każdej 
butelki wina. Składają się na nie:
 zmienne koszty produkcji, zależne od 

ilości wyprodukowanego w danym rocz-
niku wina, jak zakup materiałów i dodat-
ków do produkcji wina (drożdże, pożywki, 
enzymy, środki klarujące i konserwujące, 
zagęszczony moszcz, wkłady do filtrów, 
etc.), robocizna przy zbiorze, przerobie wi-
nogron i butelkowaniu, itp.
 koszt opakowanie wina (butelka, ko-

rek, kapsułka, etykieta)
 podatek akcyzowy
Zakładamy, że koszty te w przeliczeniu 

na każdą wyprodukowaną butelkę 0,75 l 
wyniosą:

Koszt uzyskania jednej butelki wina
Zobaczmy zatem, jak te wydatki przeło-

żą się na całkowity koszt uzyskania jednej 
butelki wina. Najbardziej zmiennym – i nie-
przewidywalnym – parametrem, jaki trzeba 
brać pod uwagę przy rozważaniach doty-
czących ekonomiki produkcji winiarskiej, 
jest wysokość plonu winnicy. Można tu za-
łożyć pewną wieloletnią średnią plonu wino-
gron i na tej podstawie określić uśredniony 
koszt uzyskania jednej butelki. W naszych 
warunkach klimatycznych trzeba się jednak 
liczyć z możliwością wystąpienia serii nie-
korzystnych roczników. Zdarza się bowiem, 
że przez dwa, albo nawet trzy kolejne lata 
(jak to miało ostatnio miejsce) plon winnicy 
jest niższy od przeciętnej. 

Przy zbyt optymistycznym podejściu do 
kalkulacji produkcji i sprzedaży taka sytu-

 w budynku przetwórni o powierzch-
ni około 220 m2 znajdą się pomieszcze-
nia produkcyjne oraz sala degustacyjna 
o powierzchni około 50 m2 z niewielkim 
zapleczem kuchennym umożliwiającym 
przygotowanie prostych posiłków i toaletą 
dla gości
 wina są winifikowane i starzone 

w zbiornikach ze stali nierdzewnej (bez 
kontaktu z beczką), dopuszcza się jed-
nak, że w przyszłości niektóre wina będą 
starzone w beczkach drewnianych, o ile 
koszt ich zakupu i eksploatacji uda się zre-
kompensować odpowiednio wyższą ceną 
takich win
 przewiduje się zatrudnienie profesjo-

nalnego enologa-konsultanta, który będzie 
nadzorował produkcję wina
 możliwie duży procent produkowa-

nych win będzie sprzedawany bezpośred-
nim konsumentom, także w formie odpłat-
nych degustacji

Nakłady inwestycyjne
Realizacja tak zarysowanego projektu 

będzie wymagała nakładów inwestycyj-
nych (tab. str. 10).

Widzimy więc, że rozpoczęcie profesjo-
nalnej produkcji winiarskiej – nawet przy 
tak, wydawałoby się, niewielkiej skali – 
wymaga sporych nakładów finansowych. 
Amortyzacja tych inwestycji stanowi zna-
czący składnik kosztów wytworzenia wina, 
które musimy uwzględnić w kalkulacji ceny 
jego sprzedaży.

Amortyzacja inwestycji i koszty bieżące
Na potrzeby dalszych obliczeń przyjmij-

my następujący okres i roczny koszt amor-
tyzacji inwestycji (tab. powyżej).

Oprócz amortyzacji inwestycji, do sta-
łych corocznych kosztów działalności na-
leży także zaliczyć:
 wydatki związane z uprawą winnicy
 tą część kosztów związanych z prze-

robem winogron i produkcją wina, które 

Amortyzacja inwestycji:

Pozycja okres roczny koszt

zakup działki bezterminowo -

budynek 40 lat 13.200,-

traktor i sprzęt do uprawy 10 lat 6.000,-

sprzęt do produkcji wina 10 lat 13.000,-

założenie winnicy 25 lat 9.600,-

utrzymanie nieplonującej winnicy 25 lat 2.400,-

ogrodzenie działki 25 lat 800,-

Razem: 45.000,- 1153.000,-

Stałe, roczne wydatki:

Pozycja
Koszt netto 

(zł)

amortyzacja inwestycji 45.000,-

uprawa winnicy (2,5 ha x 12.000 zł) 30.000,-

koszty stałe związane z produkcją wina 9.000,-

wynagrodzenie  
doradcy-enologa

6.000,-

Razem: 90.000,-

Koszt każdej  
wyprodukowanej butelki:

Pozycja
Koszt  

netto (zł)

koszt zmienne związane  
z produkcją wina

1,40

butelka, korek,  
kapsułka, etykieta

2,80

akcyza 1,19

Razem: 5,39
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acja mogłaby prowadzić do załamania się 
płynności finansowej komercyjnego przed-
sięwzięcia winiarskiego. Dlatego w obli-
czeniach tych powinniśmy uwzględnić róż-
ne warianty wydajności plonu winnicy, aby 
zobaczyć jak zmieniałyby się przypływy 
gotówki, w zależności od warunków panu-
jących w danym roczniku. 

uzyska się średnio 0,55 litra wina (co 
odpowiada wydajności uzyskiwanej przy 
wyrobie win wyższej klasy jakościowej).

Jaka więc będzie całkowita produkcja 
naszej przykładowej 2,5-hektarowej win-
nicy i jak będą kształtować się całkowite 
koszty uzyskania jednej butelki wina w wa-
riancie niskich, średnich i wysokich plo-
nów? Próbuje na to odpowiedzieć tabela.

Widzimy zatem, że nawet zakłada-
jąc wyższy niż zazwyczaj plon winnicy 
koszt uzyskania jednej butelki gotowego 
do sprzedaży wina wraz z akcyzą jest 
bardzo duży i przekracza 11 zł. Nato-
miast w przypadku niskiego plonu (na 
co też trzeba być przygotowanym) suma 
ta może wzrosnąć nawet powyżej 17 zł. 
Cena jednej butelki powinna uwzględniać 
taką okoliczność i zapewniać przynaj-
mniej pokrycie kosztów produkcji, także 
w przypadku słabszych roczników. Z dru-
giej jednak strony powinniśmy pamiętać 
o oporach naszych konsumentów przed 
kupowaniem droższych win. 

Wprawdzie niektóre polskie wina od 
najbardziej znanych producentów są ofe-
rowane w sklepach za około 50–60 zł 
brutto, ale jak twierdzą sprzedawcy, ich 
sprzedaż – pomimo widocznych na butel-
ce medali z konkursów winiarskich – jest 
dość ograniczona i nieregularna. Chcąc 
sobie zapewnić w miarę stały zbyt produk-
cji rzędu 10.000 butelek trzeba założyć, że 
konsumenci będą płacić za jedną butelkę 
raczej mniej niż 40 zł. Zobaczmy zatem, 
jak można zmieścić się w widełkach po-
między tak wysokimi kosztami produkcji, 
a niezbyt wygórowaną ceną sprzedaży.

Dochodowość winnicy – wariant sprze-
daży całej produkcji przez pośredników

Przyjmując wariant dystrybucji wina 
przez pośredników producent jest w tym 
przypadku właściwie zmuszony sprzeda-
wać swoje wino za około 20 zł netto za 
butelkę (wraz z akcyzą). Niższa bowiem 
cena nie pokryłaby kosztów produkcji 
w gorszych rocznikach, natomiast wyż-
sza kwota spowodowałaby brak zainte-
resowania dystrybutorów i konsumentów. 
Jeśli bowiem doliczymy do tego niezbyt 

Na potrzeby tego obliczenia przyjmijmy 
następujące warianty plonu winnicy:
 niski: 4.000 kg winogron z hektara
 średni: 6.000 kg winogron z hektara
 wysoki: 8.000 kg winogron z hektara

Obliczając wolumen produkcji zakła-
damy, że z jednego kilograma winogron 

Wariant plonu:

niski średni wysoki
plon winogron z jednego hektara 
(kilogramów)

4.000 6.000 8.000

wydajność wina z jednego hektara (litrów) 2.200 3.300 4.400

ilość butelek 0,75 l uzyskanych 
z jednego hektara

2.933 4.400 5.855

całkowita produkcja (litrów) 5.500 8.250 11.000

całkowita produkcja (butelek 0,75 l) 7.332 11.000 14.637

koszt uzyskania 0,75 litra wina 13,67 9,58 7,55

całkowity koszt uzyskania 
jednej butelki wina (z akcyzą)

17,66 13,57 11,54

Sprzedaż przez pośredników:

Pozycja Koszt (zł)

cena wina netto u producenta 20,00

marża pośrednika 10,00

podatek VAT 6,90

Końcowa cena butelki 
brutto:

36,90

(lata od posadzenia winnicy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

- 500.000

- 1.000.000

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2511 12 13 14

Skumulowany zysk:

(lata od posadzenia winnicy)

1

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

- 500.000

- 1.000.000

Skumulowany zysk:
Skumulowany zysk

Załącznik 1: Skumulowany zysk netto w przypadku sprzedaży całej produkcji wina

Załącznik 2: Skumulowany zysk netto w przypadku zbytu 60 procent produkcji

Skumulowany zysk
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wygórowaną marżę pośredników i poda-
tek VAT, to otrzymamy, jak w przedsta-
wionych zestawieniach.

Taka cena powinna być akceptowalna 
dla konsumentów.

Trzeba się jednak zastanowić, czy 
sprzedaż całej produkcji poprzez dystry-
butorów jest w stanie zapewnić należyty 
dochód z prowadzonej działalności i odpo-
wiednio szybki zwrot poniesionych inwe-
stycji. Odpowiedzieć na to próbuje tabela 
która przedstawia ona zestawienie przewi-
dywanych kosztów i przychodów naszego 
przykładowego gospodarstwa winiarskie-
go za okres 25 lat oraz skumulowany zysk 
za ten okres, przy założeniu średniego 
wariantu plonu (6 ton winogron z hektara). 

Jak widzimy, po uzyskaniu docelowej 
wielkości sprzedaży w szóstym roku dzia-
łalności przewidywane zyski netto kształtu-
ją się na poziomie 115.710 zł rocznie. Na-
tomiast zwrot inwestycji nastąpi dopiero po 
14 latach działalności, co pokazuje wykres.

Skumulowany zysk netto w przypadku 
sprzedaży całej produkcji wina poprzez 
pośredników (szczegółowe wyliczenie za-
wiera Załącznik 1, str. 12.)

Dochodowość winnicy – wariant bez-
pośredniej sprzedaży części produkcji

Przedstawione wyżej wyniki raczej nie 
są satysfakcjonujące dla komercyjnej pro-
dukcji winiarskiej, dlatego należy założyć, 
że przynajmniej część wina będzie sprze-
dawana bezpośrednio konsumentom. Moż-
liwe są różne warianty takiej sprzedaży:
 sprzedaż wina na miejscu w winnicy
 sprzedaż wysyłkowa
 sprzedaż wina w formie odpłatnych 

degustacji

W przypadku sprzedaży na miejscu 
i sprzedaży wysyłkowej, zachowując tą 
samą cenę detaliczną brutto (36,90 zł) 
winiarz uzyska netto za każdą butelkę 30 
zł. Taka sprzedaż wiąże się oczywiście 
z pewnymi dodatkowymi kosztami, zwią-
zanymi z uzyskaniem odpowiedniej kon-
cesji na sprzedaż, promocją, etc. Można 
przyjąć, że w analizowanym przypadku 
koszty te nie przekroczą sumy 3 zł od 
każdej sprzedanej butelki (w przypadku 
sprzedaży wysyłkowej koszt przesyłki po-
krywa kupujący).

Bardzo dochodowa może też być 
sprzedaż wina w formie odpłatnej degu-
stacji. Załóżmy, że winnica będzie ofe-
rowała grupowe degustacje 6 próbek 
win połączone z krótką prezentacją lub 
szkoleniem w cenie 40 zł od osoby. Przy 
średniej wielkości jednej próbki degusta-
cyjnej wynoszącej 50 mililitrów daje to 
ilość ok. 0,3 litra wina na osobę, a więc 
cena sprzedawanego w ten sposób wina 
w przeliczeniu na butelkę wyniesie ca 
100 zł. Koszty zorganizowania degustacji 

Rok Pozycja Koszt Przychód Wynik (zysk sku-
mulowany)

1 Zakup działki 105.000,- –354.600,-
(–354.600,-)

Ogrodzenie działki 9.600,-

Założenie winnicy 240.000,-

2 Utrzymanie młodej winnicy 30.000,- –294.000,-

Budowa winiarni I etap 264.000,- –648.600,-

3 Utrzymanie młodej winnicy 30.000,- –294.000,-
(–942.600,-)

Budowa winiarni II etap 264.000,-

4 Zakup wyposażenia winiarni 130.000,- –196.969,-
(–1.136.569,-)

Uprawa winnicy 25.000,-

Koszty stałe produkcji wina 9.000,-

Wynagrodzenie doradcy enologa 6.000,-

Koszty zmienne związane z wyrobem 5.000 butelek wina  
(w tym akcyza) 26.960,-

4 Przychód ze sprzedaży 5.000 butelek wina  
w cenie netto 20,00 zł/butelka 100.000,- 15.532,-

(–1.121.037,-)

Uprawa winnicy 25.000,-

Koszty stałe produkcji wina 9.000,-

Wynagrodzenie doradcy enologa 6.000,-

Koszty zmienne związane z wyrobem 8.250 butelek wina  
(w tym akcyza) 44.468,-

6 Przychód ze sprzedaży 8.250 butelek wina  
w cenie netto 20,00 zł/butelka 160.500,- 76.032,-

(–1.045.005,-)

Uprawa winnicy 25.000,-

Koszty stałe produkcji wina 9.000,-

Wynagrodzenie doradcy enologa 6.000,-

Koszty zmienne związane z wyrobem 8.250 butelek wina  
(w tym akcyza) 44.468,-

7 j.w. j.w. j.w. 76.032,-
(–968.973,-)

8 j.w. j.w. j.w. 76.032,-
(–892,941-)

9 j.w. j.w. j.w. 76.032,-
(–816.909,-)

10 j.w. j.w. j.w. 76.032,-
(–740.877,-)

11 j.w. j.w. j.w. 76.032,-
(–664.845,-)

12 j.w. j.w. j.w. 76.032,-
(–588.813,-)

13 j.w. j.w. j.w. 76.032,-
(–512.781,-)

14 j.w. j.w. j.w. 76.032,-
(–436.749,-)

15 j.w. j.w. j.w. 76.032,-
(–360.717,-)

16 j.w. j.w. j.w. 76.032,-
(–284.685,-)

17 j.w. j.w. j.w. 76.032,-
(–208.653,-)

18 j.w. j.w. j.w. 76.032,-
(–132.621,-)

19 j.w. j.w. j.w. 76.032,-
(–56.589,-)

20 j.w. j.w. j.w. 76.032,-
(19.443,-)

21 j.w. j.w. j.w. 76.032,-
(95.475,-)

22 j.w. j.w. j.w. 76.032,-
(171,507,-)

23 j.w. j.w. j.w. 76.032,-
(247.539,-)

24 j.w. j.w. j.w. 76.032,-
(323.571,-)

25 j.w. j.w. j.w. 76.032,-
(399.603,-)

Załącznik 1: Przepływy gotówki i skumulowane zyski za okres 25 lat w przypadku sprzedaży całości produkcji przez pośredników
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obejmują amortyzację wyposażenia sali 
degustacyjnej (kieliszki, karafki, obrusy, 
etc.), skromny poczęstunek (chleb, ser), 
powielenie materiałów oraz wynagrodze-
nie osoby prowadzącej degustację. Kosz-
ty te można oszacować na kwotę 8 zł na 
każdego uczestnika degustacji. 

Zakłada się, że sprzedaż bezpośred-
nia będzie obejmować 60 procent całej 
produkcji wina, z czego z około jednej 
dziesiątej będzie sprzedawana w formie 
degustacji. Tabela po lewej prezentuje 
zestawienie przewidywanych kosztów 
i przychodów oraz skumulowany zysk 
za 25 lat przy opisanej wyżej strukturze 
sprzedaży. W takim przypadku, po uzy-
skaniu docelowej wielkości sprzedaży 
w szóstym roku działalności przewidywa-
ne zyski netto kształtują się na poziomie 
193.710 zł rocznie, zwrot inwestycji na-
stąpi po 10 latach działalności.

Różnice w dochodowości obydwu wa-
riantów sprzedaży wina można łatwo za-
uważyć, porównując ten wykres z wykre-
sem na poprzedniej stronie.

Skumulowany zysk netto w przypadku 
zbytu 60 procent produkcji wina w formie 
sprzedaży bezpośredniej i degustacji za-
wiera Załącznik 2. 

Załącznik 2: Przepływy gotówki i skumulowane zyski za okres 25 lat w przypadku sprzedaży 2/3 produkcji bezpośrednio w winnicy, 
w tym w formie odpłatnych degustacji z wykładem

Rok: Pozycja: Koszt: Przychód:
Wynik (zysk skumu-

lowany):

1 Zakup działki 105.000,- –354.600,-
(–354.600,-)

Ogrodzenie działki 9.600,-

Założenie winnicy 240.000,-

2 Utrzymanie młodej winnicy 30.000,- –294.000,-
(–648.600,-)

Budowa winiarni I etap 264.000,-

3 Utrzymanie młodej winnicy 30.000,- –294.000,-
(–942.600,-)

Budowa winiarni II etap 264.000,-

4 Zakup wyposażenia winiarni 130.000,- –196.969,-
(–1.136.569,-)

Uprawa winnicy 25.000,-

Koszty stałe produkcji wina 9.000,-

Koszty zmienne związane z wyrobem 5.000 butelek wina (w tym akcyza) 26.960,-

5 Przychód ze sprzedaży 2.750 butelek wina w cenie netto 20,00 zł/
butelka 55.000,- 48.092,-

(–1.088.477,-)

Przychód ze sprzedaży bezpośredniej 2.000 butelek wina  
w cenie netto 31,78 zł/butelka 63.560,-

Koszty sprzedaży bezpośredniej 6.000,-

Przychód z sprzedaży wina w formie degustacji  
(250 butelek w cenie 100 zł/butelka netto) 25.000,-

Koszty degustacji (625 osób) 5.000,-

Uprawa winnicy 25.000,-

Koszty stałe produkcji wina 9.000,-

Wynagrodzenie doradcy enologa 6.000,-

Koszty zmienne związane z wyrobem 8.250 butelek wina (w tym akcyza) 44.468,-

6 Przychód ze sprzedaży 2.750 butelek wina w cenie netto 20,00 zł/butelka 55.000,- 154.432,-
(–934.045,-)

Przychód ze sprzedaży bezpośredniej 5.000 butelek wina  
w cenie netto 31,78 zł/butelka 158.900,-

Koszty sprzedaży bezpośredniej 15.000,

Przychód z sprzedaży wina w formie degustacji (500 butelek w cenie 
100 zł/butelka netto) 50.000,-

Koszty degustacji (1250 osób) 10.000,-

Uprawa winnicy 25.000

Koszty stałe produkcji wina 9.000

Wynagrodzenie doradcy enologa 6.000

Koszty zmienne związane z wyrobem 
 8.250 butelek wina (w tym akcyza) 44.468

7 j.w. j.w. j.w. 154.432,-
(–779.613,-)

8 j.w. j.w. j.w. 154.432,-
(–625,181-)

9 j.w. j.w. j.w. 154.432,-
(–470.748,-)

10 j.w. j.w. j.w. 154.432,-
(–316.317,-)

11 j.w. j.w. j.w. 154.432,-
(–161.885,-)

12 j.w. j.w. j.w. 154.432,-
(–7.453,-)

13 j.w. j.w. j.w. 154.432,-
(146.979,-)

14 j.w. j.w. j.w. 154.432,-
(301.411,-)

15 j.w. j.w. j.w. 154.432,-
(455.843,-)

16 j.w. j.w. j.w. 154.432,-
(610.275,-)

17 j.w. j.w. j.w. 154.432,-
(764.707,-)

18 j.w. j.w. j.w. 154.432,-
(919.139,-)

19 j.w. j.w. j.w. 154.432,-
(1.073.571,-)

20 j.w. j.w. j.w. 154.432,-
(1.228.003,-)

21 j.w. j.w. j.w. 154.432,-
(1.382.435,-)

22 j.w. j.w. j.w. 154.432,-
(1.536,867,-)

23 j.w. j.w. j.w. 154.432,-
(1.691.299,-)

24 j.w. j.w. j.w. 154.432,-
(1.845.731,-)

25 j.w. j.w. j.w. 154.432,-
(2.000.163,-)

Wojciech Bosak, enolog, trener kon-
sultant, prezes zarządu Polskiego Insty-
tutu Winorośli i Wina, autor ponad 100 
artykułów na temat wina, winiarstwa, 
uprawy winorośli i regionów winiarskich. 
Wykładowca w krakowskiej Akademii 
Wina ICEO, Uniwersytetu Jagiellońskie-
go i Collegium Civitas w Warszawie oraz 
Podkarpackiej Akademii Wina w Jaśle - 
z dziedziny enologii oraz wiedzy o winie. 
Sędzia w kilkudziesięciu krajowych i mię-
dzynarodowych konkursach winiarskich. 
Prowadzi autorską stronę internetową 
www.winologia.pl.
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Wino może być znakomitym pretekstem 
do miłego spędzenia czasu z przyjaciółmi, 
do poszukiwań kulinarnych, wreszcie do od-
krywania miejsc i regionów. Smak wina za-
mknięty w butelce może stać się pretekstem 
do odkrywania pięknych i ciekawych terenów 
po obu stronach Karpat, w Polsce czy na Sło-
wacji, które łączy geografia, niejedna wspól-
na historia, a ostatnio także rozsmakowanie 
w miejscowej kuchni i tutejszych trunkach.

Z historii wina na Podkarpaciu
Historia podkarpackiego winiarstwa 

w zasadzie składa się z dwóch rozdzia-
łów. Pierwszy napisano w średniowieczu. 
Mniejsze i większe winnice przyklasztorne 
dostarczały trunku najpierw do celów litur-
gicznych, a z czasem także do codzienne-
go spożycia. Nieliczne źródła wskazują na 
możnowładców z Grodów Czerwieńskich 
(przede wszystkim Przemyśl), którzy spro-
wadzali na nasze tereny winorośl oraz 
ludzi, którzy potrafili wyprodukować z jej 
owoców wino. To oni mieli być źródłem 
wiedzy dla winiarzy z Podkarpacia. 

Z biegiem czasu lokalne wino zaczęło 
być wypierane przez trunki węgierskie. 
Przywożone z drugiej strony łańcucha 
Karpat, często dopiero w stadium fermen-
tacji, wino leżakowało w podkarpackich 
piwnicach, nabierając odpowiedniej jako-
ści. XVII- i XVIII-wieczni enolodzy z po-
łudniowej Polski zasłynęli opiekując się 
węgrzynem w tutejszych piwnicach z tak 
wielkiej wprawy i wyczucia, że niejedno-
krotnie zatrudniali ich sami Węgrzy. 

Drugi rozdział historii podkarpackiego wi-
niarstwa jest pisany w czasach obecnych, 
a otwiera go Roman Myśliwiec z Jasła, któ-
ry w 1984 roku założył pierwszą współcze-
sną polską winnicę – Golesz. Ta działalność 
zainspirowała wielu winiarzy z całej Polski. 
Na Podkarpaciu jest dziś ponad 150 winnic. 
Mimo trudnego klimatu, przede wszystkim 
kapryśnych zim, powierzchnia podkarpackich 
winnic ciągle rośnie, a jakość wytwarzanego 
trunku ulega systematycznej poprawie. Po-
twierdzeniem są coraz liczniej zdobywane 
przez tutejszych winiarzy medale na polskich 
i międzynarodowych konkursach win, nie-
rzadko w konkurencji z napojami wytwarzany-
mi w regionach o znacznie dłuższej tradycji. 

Inaczej rzecz ma się na Słowacji, gdzie 
wino nieprzerwanie produkowane jest od 
2 tysięcy lat. Winnice we wschodniej Sło-

Odmiany winorośli
Na ok. 150 winnic w województwie 

podkarpackim nie można prawdopodob-
nie wskazać dwóch o identycznym skła-
dzie uprawianych odmian winorośli. Tak-
że dzięki temu różnią się między sobą 
kolorytem i produktami. W podkarpackich 
winnicach zdecydowanie przeważają od-
miany mieszańcowe. Najczęściej wystę-
pujące odmiany na wina białe to Hibernal, 
Johanniter, Bianca, Aurora, Seyval Blanc, 
Solaris, Muskat Odeski i przede wszyst-
kim Jutrzenka. Szczególna pozycja tej 
ostatniej odmiany polega tym, iż została 
wyhodowana na Podkarpaciu, w winnicy 
Golesz w Jaśle przez Romana Myśliwca. 
Jutrzenka charakteryzuje się niezwykle 
intensywnym aromatem i nawet jej nie-
wielki dodatek wpływa na bukiet wina. 
W panującej powszechnie opinii to wła-
śnie Jutrzenka powinna być w przyszłości 
symbolem polskiego winiarstwa. Odmiana 
ta zresztą od kilkunastu lat cieszy się za-
interesowaniem także hodowców winoro-
śli z Czech, Słowacji i Węgier. 

Uprawiane na Podkarpaciu odmiany na 
wina czerwone to przede wszystkim Re-
gent, Rondo, Leon Millot, Marechal Foch 
i Frontenac, a także Cabernety Dorsa 
i Cortis. Podobnie jak odmiany na wina 
białe charakteryzują się podwyższoną od-
pornością na mróz. 

W części podkarpackich winnic upra-
wiane są też odmiany winorośli właściwej. 
W winnicach z okolic Przeworska uprawia 
się na przykład Pinot Noir czy Zweigelt. 
Coraz chętniej sadzona jest najpopular-
niejsza na świecie odmiana winorośli bia-
łej Chardonnay. Kolejni winiarze chętnie 
sadzą Pinot Gris, różne klony Traminera, 
a także Riesling  i Dornfelder. Ze wzglę-
dów klimatycznych uprawy te są jednakże 
narażone na duże ryzyko. 

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na 
południe od łańcucha Karpat. We wschod-
niej Słowacji dominuje winorośl właści-
wa, a najczęściej uprawiane odmiany 
to Riesling (Rizling vlašský), Sylvaner 
(Silvánske zelené), Blaufränkisch (Franko-
vka modra), Müller Thurgau, Chardonnay 
oraz Pinot Noir, Blanc i Gris (Rulandské 
modré, biele, šedé). Słowacy wyhodowa-
li też kilka odmian własnych, m.in. biały 
Děvín, który daje wina zharmonizowane, 
aromatyczne i delikatnie korzenne. 

wacji tworzą jeden z tradycyjnych regionów 
winiarskich w kraju. Istnieje tu ponad tysiąc 
hektarów winnic na terenach sięgających 
180 m n.p.m. Średnia temperatura powietrza 
w okresie wegetacji sięga 17oC, dzięki czemu 
możliwa jest uprawa winorośli właściwej. 

Wino podkarpackie
Jakość wina jest sumą wielu składo-

wych, takich jak gleba, klimat, winorośl, 
wiedza, zaplecze technologiczne i do-
świadczenie winiarza. A także szczęście, 
które w działalności uzależnionej od tak 
wielu czynników zawsze jest potrzebne. 
Trudno jednoznacznie wskazać, który 
z owych czynników ma największe zna-
czenie. Niezaprzeczalnie jednak klimat 
ma wpływ na gatunki uprawianej winorośli, 
co oczywiście koresponduje ze smakiem, 
a w szerszym rozumieniu z jakością wina.  
W zgodnej opinii większości winiarzy i eno-
logów Polska na rynku międzynarodowym 
może przede wszystkim konkurować w ka-
tegorii win jakościowych. Wina stołowe, 
produkowane z odmian Vitis vinifera (czyli 
winorośli właściwej) pozostaną jeszcze 
na lata kategorią dla nas bardzo trudną – 
dzięki cieplejszemu klimatowi i dłuższym 
tradycjom Włochy, Francja czy Hiszpania 
przewodzą pod tym względem w świecie. 

Główną cechą podkarpackich win jest 
ich świeży smak i intensywny aromat. Wy-
twarzane są na ogół z odmian mieszańco-
wych, dostosowanych przede wszystkim 
do panujących u nas temperatur zimowych. 
W winach z Podkarpacia szczególnie wy-
czuwalne są nuty owocowe (m.in. agrestu, 
porzeczki, jabłek czy grejpfrutów) i  roślinne 
(m.in. rabarbaru, skoszonej trawy, pokrzy-
wy czy mięty). Wyższy niż w winogronach 
na południu poziom kwasu jabłkowego ma 
wpływ na ich orzeźwiający charakter. 

Wśród podkarpackich win można za-
równo spotkać produkty odmianowe, jak 
i liczne, często bardzo udane kupaże. Nie-
którzy winiarze zdecydowali się także na 
produkcję win likierowych (czyli wzmacnia-
nych destylatem), przypominających nie-
co charakterem maderę czy marsalę, ale 
o niższej od nich zawartości alkoholu. Wie-
lu winiarzy widzi przyszłość także w pro-
dukcji win gazowanych metodą szampań-
ską, zaznaczając, że niektóre uprawiane 
na Podkarpaciu szczepy, na przykład 
Seyval Blanc, dobrze się do tego nadają.

Z historii wina na Podkarpaciu  
i o odmianach winorośli 

Podkarpackie to drugi region w Polsce, który posiada największą liczbę winnic i jeden w swoim rodzaju 
szczep winorośli - JUTRZENKA oraz karpacki klimat.

Historia Jarosław Reczek
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Czym jest turystyka winiarska?
Najczęściej turystykę winiarską – ina-

czej nazywaną enoturystyką określa się 
jako rodzaj aktywności turystycznej polega-
jącej na odwiedzaniu miejsc - związanych 
z winem i jego kulturą tj.: winnicy, winiarni, 
gospodarstwa winiarskiego, resortu typu 
wine&spa (uprawa, produkcja i sprzedaż 
wina, usługi) oraz aktywności związanej 
z udziałem w dedykowanych wydarzeniach 
winiarskich – może być to festyn lub impre-
za winiarska, degustacja komentowana, 
wycieczka połączona z odwiedzaniem po-
szczególnych winnic na szlaku winnym.

Inne definicje dotyczące enoturystyki 
zwracają uwagę na czynnik motywują-
cy - „Wizyta lub wycieczki do winnic, wi-
niarni, na pokazy wina, dla konsumentów 
dla których testowanie wina i / lub do-
świadczanie atrybutów regionu winnego 
są głównymi czynnikami motywującymi” 
(Hall (1996) and Macionis (1996) (in Hall 
et al., 2000:3).

Turystyka winiarska agreguje w jedną 
całość produkty winiarza (produkty-wino, 
usługi enoturystyczne), jedzenie (które 
powinno być oparte na oryginalnej kuchni 
lokalnej) i zwiedzanie miejsc turystycz-
nych tworząc atrakcyjną kombinację czy-
li pakiet składowych zarówno fizycznych 
- namacalnych (nocleg, degustacja), jak 
i nienamacalnych (np. doświadczanie wy-
nikające z wizyty, emocje z tym związane 
czy  zaangażowanie turysty objawiające się 
w chęci aktywnego udziału w „konsumpcji 
turystycznej) - dostępnych dla turystów od-
wiedzających dane tereny (najczęściej na 
obszarach wiejskich), na których zlokalizo-
wane są gospodarstwa winiarskie.

Podstawowe funkcje enoturystyki 
Enoturystyka to forma aktywności, któ-

ra pełni dla enoturysty (czyli turysty upra-
wiającego turystykę winiarską) następu-
jące funkcje:
 Funkcja turystyczna – czyli forma 

spędzania wolnego czasu poprzez po-
dróżowanie i poznawanie nowych miejsc 
turystycznych (enoturystycznych) - w ra-
mach poszczególnych form „przemysłu 
czasu wolnego”
 Funkcja krajoznawcza – czyli forma 

turystyki, której głównym celem podróży 
jest zwiedzanie określanego obiektu w tym 
przypadku winiarskiego – np. winnicy,  wi-
niarni lub miejscowości czy regionu - zwią-
zanego z  winiarstwem (funkcja związana 
z dziedzictwem kulturowym)
 Funkcja edukacyjna – czyli forma pod-

noszenia poziomu własnej wiedzy enotury-
sty, rozwijania jego hobby – funkcja, dzięki 
której możliwa jest promocja kultury picia 
wina i prezentacji aspektów związanych 
z produkcją wina  
 Funkcja wypoczynkowa  czyli forma 

odpoczynku, relaksacyjnego spędzania 
czasu wolnego.

Enoturystyka i jej związki  
z innymi rodzajami  

aktywności turystycznej 

Strategiczny punkt wyjściowy  
do planowania produktów  

enoturystycznych czyli trendy  
we współczesnej turystyce

Przygotowanie profesjonalnej oferty 
enoturystycznej dostosowanej do potrzeb 
i wymagań współczesnego turysty wymaga 

znajomości trendów czyli kierunków zmian 
we współczesnej turystyce. Stąd głównym 
zadaniem marketingowym jest zbudowanie 
systemu badania potrzeb potencjalnych 
usług enoturystycznych.

Poniższe wymienione trendy podsta-
wowe, trendy społeczne i konsumenckie 
zostały opracowane w ramach prac do do-
kumentu strategicznego „Strategia rozwoju 
turystyki województwa mazowieckiego na 
lata 2015-2020”1 

Trendy podstawowe
Do najważniejszych trendów podstawo-

wych zaliczyć należy:
 Wzrost przychodów gospodarstw 

domowych, wydłużanie czasu wolnego 
i wydłużanie życia, poprawa warunków 
zdrowotnych społeczeństw i obniżanie 
wieku emerytalnego, a po stronie podaży 
- wzrost liczby miejsc recepcyjnych, uła-
twienia w zakresie przekraczania granic, 
rewolucję informatyczną oraz stały rozwój 
transportu,
 „Kurczenie się świata” i włączenie do 

ruchu turystycznego praktycznie wszyst-
kich grup dochodowych,
 Epoka konsumpcji - kluczową postacią 

jest konsument i jego oczekiwania,
 Turystyka ulega trendom występują-

cym po stronie popytu i powinna im odpo-
wiadać poprzez właściwy sposób organi-
zacji podaży,
 Prosumeryzm (współtworzenie i konsu-

mowanie produktu) i turystyka doświadczeń.
 Oczekiwania konsumenta:
- intensyfikacja ilości i jakości doznań, 

poszukiwanie nowych doznań
- poczucie wpływu na kształt i jakość 

oferty turystycznej
- możliwość łączenia czasu pracy i wy-

poczynku.

Trendy społeczne
 Potrzeba współautorstwa czyli w kon-

sekwencji wzrost popytu na oferty i pro-
dukty półotwarte i otwarte, które nabywca
-turysta może w znacznym stopniu kształ-
tować według własnego gustu i potrzeb,
 Wspólnoty nowego typu – w kon-

sekwencji obok tradycyjnych produktów 
typu „odkrywaj swoje korzenie” czy „wy-
poczywaj wśród ludzi twojej klasy”, poja-
wiąją się znacznie liczniejsze, niż dotych-

1 Strategia rozwoju turystyki województwa mazowieckiego 2015-2020, 
Warszawa 2015, str. 9-12

Tworzenie oferty enoturystycznej
Obecny marketing miejsc to nie tylko promocja w mediach, ale przede wszystkim to prezentacja oferty spędze-

nia czasu, doznania wrażeń w danym miejscu - poprzez stworzenie pełnej oferty turystycznej (pakietu).

Wybrane zagadnienia z turystyki winiarskiej Bartosz Wilczyński

Konglomerat enoturystyczny

Enoturystyka

Turystyka  
kulinarna

Agroturystyka/ 
turystyka na obsza-

rach wiejskich

Turystyka kulturowa 
(turystyka dziedzic-
twa kulturowego)

Turystyka  
aktywna

Slow Food
+

Slow life

Inwestycja  
w siebie

Autentyzm

Ekologiczne podejście
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społecznościowych), które zmieniły rozkład 
sił i skalę dostępu konsumentów do informa-
cji oraz ograniczyły kontrolę firm nad przeka-
zem rynkowym. Pojawienie się nowych me-
diów i portali społecznościowych, w powią-
zaniu z charakterem i nawykami zakupowy-
mi współczesnego prosumenta (czyli – kon-
sumenta i zarazem producenta), wymuszają 
gruntowne zmiany w sposobie postrzegania 
komunikacji rynkowej, kontaktach z odbior-
cami przekazu marketingowego, a przede 
wszystkim każą zweryfikować pojmowanie 
funkcji nadawcy i odbiorcy komunikatów. 
Dawne sposoby promocji, kreowania marki 
i tworzenia podstaw lojalności klientów tracą 
na znaczeniu. Ze strony podaży turystycz-
nej trend ten wymaga znaczących inwestycji 
(portale rezerwacyjne i informacyjne). Jed-
nym z najważniejszych trendów, który wska-

zuje na konieczności zbliżenia branży tury-
stycznej i branży nowych technologii, jest 
masowe upowszechnienie i coraz większa 
dostępność najnowszej generacji urządzeń 
mobilnych  (smartfony, tablety). Jednym 
z aktualnych pierwszoplanowych sposobów 
wyszukania i rezerwacji miejsc jest wykorzy-
stanie urządzeń mobilnych.
 Konsument Nowej Generacji - według 

prof. Magdaleny Kachniewskiej współcze-
sny konsument2:

- potrafi wyszukiwać informacje o pro-
duktach i usługach i skutecznie przekazy-
wać je innym,

- stara się świadomie podejmować decy-
zje zakupowe i chce mieć udział w tworzeniu 
i promowaniu produktów cenionej marki,

- w dynamiczny sposób poszukuje infor-
macji o produktach,

- wchodzi w interakcję z przekazem re-
klamowym i innymi użytkownikami sieci,

- publicznie wyraża zdanie na temat fir-
my i jej działań.

Enoturystyka na świecie  
– przykłady rozwiązań

Poniżej kilka wybranych linków do stron 
internetowych dotyczących nowoczesnych 
rozwiązań na rynku enoturystyki na świecie 

www.visitfrenchwine.com 
www.visitportugal.com/en/content/wine

-tourism  
www.wineinstitute.org 
www.germanwines.de
www.wfa.org.au/resources/wine-tourism

-toolkit/developing/

2 Źródło: prof. dr hab. M. Kachniewska – SGH Katedra Turystyki; 
„Nowe trendy w turystyce” / prezentacja multimedialna 2015

czas produkty turystyczne adresowane 
do „wspólnot stylu życia” i „wspólnot toż-
samości z wyboru”.

Trendy konsumenckie
 Turystyka doświadczeń - tradycyjny 

sposób poznawania świata, polegający 
na bezrefleksyjnym „zaliczaniu” kolejnych 
miejsc, ustępuje trendowi określanemu 
jako 4xE (ang. entertainment, excitement, 
education, engagement – rozrywka, ekscy-
tacja, edukacja i zaangażowanie) i poszu-
kiwaniu oferty turystycznej nawiązującej 
do czterech form doświadczeń: rozrywka, 
edukacja, ucieczka od codzienności i es-
tetyka. Na popularności zyskują produkty 
typu ACE (ang. adventure, culture, eco-
logy – przygoda, kultura, ekologia) i ASI 
(Activities&Special Interests – aktywność 
+ specjalne zainteresowania). O wyborze 
miejsca i formy podróży turystycznych co-
raz częściej decydują takie powody, jak: 
rozwijanie zainteresowań, poznawanie od-
miennych kultur, wyzwania, chęć przeżycia 
ekscytującej przygody, przełamania rutyny 
i monotonii codziennego życia.

Nowy model „konsumpcji” turystyki
Model ten dotyczy produktu senso largo 

- czyli tego, jak turyści spędzają czas, z ja-
kich urządzeń i usług korzystają – tzw. całe 
emocje, przeżycia, jakie towarzyszą tury-
stom od rozpoczęcia podróży do jej końca:
 Turystyka rozwoju osobistego i inwe-

stowania w siebie - ważny trend rozwoju 
osobistego, nieustannego poszerzania 
wiedzy i maksymalizacji doświadczeń na 
jednostkę czasu. Wraz ze wzrostem za-
możności społeczeństwa rośnie wartość 
wolnego czasu, a dążenie do maksyma-
lizacji doznań ma dawać konsumentom 
poczucie, że nawet urlop i wyjazd stano-
wią swoistą inwestycję w rozwój duchowy 
lub fizyczny. Coraz częściej cenione jest 
holistyczne podejście do kwestii rozwoju 
osobistego. Chodzi już nie tylko o połą-
czenie spraw intelektu, duchowości i kon-
dycji fizycznej, ale także otoczenia.
 Nowe technologie i media - uwarunko-

wania technologiczne wpłynęły bodaj najsil-
niej na strukturę i charakter podaży turystycz-
nej: poczynając od pojawienia się urządzeń 
komputerowych i telekomunikacyjnych, któ-
re zmieniły sposób dokonywania rezerwacji 
i dystrybucji świadczeń, po technologie Web 
2.0 (w tym rozwiązania z zakresu mediów 

Wybrane cechy ankietowanych biro- i enoturystów
Lp. Cecha Bioturysta Enoturysta

1. płeć mężczyźni - 85%
kobiety - 15%

mężczyźni - 60%
kobiety - 40%

2. wiek
średni wiek - 32 lata

(kobiety - 29 lat,
mężczyźni - 33 lata)

przewaga osób  
w wieku 46-65 lat

3. wykształcenie wykształcenie wyższe - 67,6%:72% 
kobiet i 66,9% mężczyzn

wykształcenie wyższe - 61,4%: 62,8% 
kobiet, 60,4% mężczyzn

4. miejsce zamieszkania miasto - 89%
wieś - 11%

miasto - 80%
wieś - 20%

5. aktywność zawodowa osoba aktywna zawodowo - 80%
emeryci i renciści - 5%

aktywna zawodowo - 77%
emeryci i renciści - 9%

6. główne przyczyny podejmowania 
podróży

chęć degustacji i poznania nowych 
piw - 44%

pragnienie poznania unikalnej atmos-
fery miejsc i regionów,  

w którym powstaje piwo - 36%

degustacja wina - 55%
wypoczynek - 45%

7. najczęstrze destynacje browary w Polsce - 100%
browary zagraniczne - 11%

Polska - 47%
Włochy - 27%
Węgry - 25%

8. Długość pobytu w miejscach atrak-
cyjnych wyjazdy jednodniowe - 58% wyjazdy jednodniowe - 25%

wyjazdy z noclegiem - 75%

9. Częstość podróży eno-/bioturystycz-
nych kilka razy w roku - 53% raz w roku lub rzadziej - 81%

kilka razy w roku - 19%

10. Żródła informacji o miejscach docelo-
wych podróży Internet Internet lub konsultacje ze znajomymi

Model 4 E

   E ntertainment/rozrywka

   E xcitement/emocje

   E ducation/edukacja

   E ngagement/zaangażowanie

Źródło infografiki: https://www.prnewswire.
com/news-releases/wine-institute-rele-
ases-results-of-new-california-wine-tourism
-survey-300523175.html

Źródło danych (tabela i szczegółowe dane): P. Charzyński, Z. Podgórski - „Polscy biro- i eno-
turyści – wstępna charakterystyka komparatystyczna” w: Turystyka Kulturowa, www.turystyka-
kulturowa.org Nr 5/2017, s.93
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 Dochody: deklarowana wysokość posia-
danych dochodów brutto w przeliczeniu na 1 
osobę w gospodarstwie rodzinnym była dość 
silnie zróżnicowana. Dochody mieszczące się 
w przedziale 2001-3500 zł zostały zadeklaro-
wane przez co czwartego turystę winiarskiego.

Motywacje enoturystów
Do najważniejszych czynników motywu-

jących enoturystów do aktywności i wyjaz-
dów winiarskich należą poniżej wymienio-
ne. Ich znajomość pozwala na precyzyjne 
przygotowanie produktu enoturystycznego 
przez winiarzy i dobrą odpowiedź rynkową 
na potrzeby gości – enoturystów.

„Chcę jako (eno)turysta”:
 poznać nowe miejsce winiarskie i zde-

gustować nowe wina,
 zdobyć nową wiedzą i umiejętności 

w obszarze wina,
 doświadczyć bezpośrednio tej niepowta-

rzalnej atmosfery – „oprawy wina” – osobiste-
go spotkania z winiarzem, wizyty w winiarni, 
spróbowania niezabutelkowanych win,

 być w „wiejskim otoczeniu” – w winni-
cy, w wersji agroturystycznej, uczestniczyć 
w pracy winiarza,
 aktywnie i pożytecznie spędzić wolny 

czas, poznać nowy region geograficzny 
i zobaczyć coś ciekawego w okolicy (zwie-
dzić okolicę przy okazji wina)
 spróbować nowych win razem z pro-

duktami lokalnymi i potrawami, doświad-
czyć pairingu „wino + jedzenie”, nauczyć 
się czegoś nowego – zobaczyć elementy 
procesu, posłuchać winiarza czy prowa-
dzącego, poznać nowego producenta,
 zgromadzić kolejne doświadczenia do 

swojego hobby,
 miło spędzić czas z dala od miasta 

w pięknym miejscu  – po prostu odpocząć 
– zrelaksować się z rodziną lub znajomymi,
 spędzić czas na zabawie w większym 

gronie (impreza,  wydarzenie) we „wspól-
nocie wina”,
 dokonać zakupu wina do domu.

Motywacje uzależnione są od wieku, 
stopnia zainteresowania, „postaw czyli war-

tości wyznawanych” i preferencji dotyczą-
cych sposobów spędzania wolnego czasu.

Motywacje polskich enoturystów okre-
ślone według dostępnych badań*  
 degustacja wina (55% badanych osób), 
 wypoczynek (45% respondentów), 
 zainteresowanie winiarstwem i regio-

nami winiarskimi (43% enoturystów), 
 zainteresowanie uprawą winorośli (42%), 
 krótka wycieczka o charakterze krajo-

znawczym (40%), 
 poznanie kultury regionu (41% osób), 
 rekreacja oraz kupno wina  

       (35% turystów), 
 inne odpowiedzi (atrakcyjna oferta ce-

nowa, korzystanie z nietypowych atrakcji, 
których nie oferują biura podróży) - łącznie 
14% enoturystów, 

www.greatwinecapitals.com/
www.worldwidewinetours.com/
www.winetourismconference.org/

Kim jest współczesny 
enoturysta? Profil enoturysty 

Na stronie nr 17 zamieszczono info-
grafikę opisującą podstawowy profil eno-
turysty na przykładzie z rynku amerykań-
skiego (dane z 2016 r.)

Badania i dane polskie wskazują i po-
twierdzają podobne cechy u krajowych eno-
turystów. Z badań dostępnych według ich 
autorów profil polskiego enoturysty przed-
stawia się aktualnie następująco:

 Przewaga mężczyzn nad kobietami (60:40)
 Wiek 
- 46-65 lat - 32% (wiek średni na świecie 

w przedziale 30-50 lat),
- 26-35 lat ok. 19%,
- 56-65 lat - 12%,
- 3% w wieku ponad 66 lat (wraz z wie-

kiem stopniowo obniża się wskaźnik aktyw-
ności turystycznej turystów winiarskich).
 Wykształcenie:
- 61,4% osób - wyższe wykształcenie, 
- 29,5%  wykształcenie średnie, 
- 9,1 % inne wykształcenie.

Model 4 E

Zbiór użyteczności związanych z podróżami enoturystycznymi,  
czyli dostępne na rynku dobra i usługi turystyczne umożliwiające ich:

PLANOWANIE  nasza strona www, informacja w przewodnikach, informacja 
w internecie, komunikacja pomiędzy winnicą a turystą.

ODBYWANIE  produkt rzeczywisty, materialny - nocleg, wyżywienie, 
degustacje.

PRZEŻYWANIE  atmosfera, gościnność, relacje z winiarzem i innymi ludź-
mi, wspólnotowe przeżywanie i czas w winnicy

GROMADZENIE  
DOŚWIADCZEŃ  

Z NIMI ZWIĄZANYCH

 „pamiątka smaku”, wspomnienia
 butelka wina, pamiątki, zapiski

Źródło infografiki: https://www.prnewswire.com/news-releases/wine-institute-releases-results
-of-new-california-wine-tourism-survey-300523175.html

Schemat na podstawie: J. Altkorn, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1994

Struktura produktu enoturystycznego 

PRODUKT

PRODUKT

RZECZYWISTY

POSZERZONY

RDZEŃ
PRODUKTU
Poznawanie 
świata wina, 
wypoczynek, 
zadowolenie

Degustacja 
wina

posiłki

wycieczka

nocleg

przejazdy

Serwis po-
sprzedażowy, 

mailing

Rezerwacja 
internetowa

Dodatkowe 
wycieczki

Kurs edukacyjny 
o winie

Warsztaty  
kulinarne

Transport

ubezpieczenia

główny motyw podróżowania enoturysty

Analiza SWOT

Czynniki 
pozytywne

Czynniki 
negatywne

Czynniki 
zewnętrzne

Szanse Zagrożenie

Czynniki 
wewnętrzne

Mocne strony Słabe strony
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lokalnymi (stowarzyszenia winiarzy, Slow 
Food Polska, serowarzy)
 Firmy komercyjne – producenci i dys-

trybutorzy wina
 Samorządy / Województwo

Podstawowe etapy  
w procesie budowy produktu 

enoturystycznego
Z punktu widzenia winiarza do najważ-

niejszych etapów w przygotowaniu pro-
fesjonalnego produktu enoturystycznego 
zaliczyć należy:

Etap nr 1 - Analiza SWOT mojej winnicy 
pod kątem enoturystyki

Z jednej strony należy przeanalizować 
zasoby mojej winnicy, a z drugiej należy 
określić wpływ otoczenia na jej aktualną 
i przyszłą działalność. Porównanie mocnych 
i słabych stron mojego podmiotu winiarskie-
go ma na celu poszukanie w czasie plano-
wania usług potencjalnej przewagi strate-
gicznej nad konkurentami i jest realną oceną 
wyjściowych możliwości mojej winnicy.

Etap nr 2 – Identyfikacja potencjału re-
gionu (najbliższej okolicy winnicy)

Na tym etapie należy dokonać identy-
fikacji walorów turystycznych i atrakcji tu-
rystycznych regionu, w którym położona 
jest moja winnica, pod kątem ewentual-

nego wykorzystania ich w ramach własnej 
oferty enoturystycznej.

Etap nr 3 – Określenie potencjalnych 
grup docelowych (segmentacja potencjal-
nych klientów)

Po analizie potencjału winnicy oraz 
po określeniu potencjału regionu należy 
przeanalizować potencjalne grupy od-
biorców, które byłyby zainteresowane 
ofertą enoturytyczną winnicy.

Do rozważenia w ramach planowania 
marketingowego dwie podstawowe grupy 
klientów – odbiorców:
 Indywidualni (określenie profilu eno-

turytysty – cechy psychograficzne, stopień 
zainteresowania, miejsce zamieszkania, 
rodzaj wypoczynku),
 Grupowi (w tym klient tzw. firmowy kor-

poracyjny).

Etap nr 4 - Kreacja produktu – okre-
ślenie składowych i pomysłu na produkt 
enoturystyczny
 Określenie rdzenia produktu: co eno-

turysta rzeczywiście kupuje? Jaką podsta-
wową potrzebę zamierza zaspokoić zawie-
rając transakcję? (uwaga - rdzeń nie jest 
przedmiotem transakcji)
 Wybór produktu rzeczywistego: ja-

kie należy zawrzeć usługi (dobra), by za-
spokoić potrzebę podstawową i potrzeby 
komplementarne (np. bezpieczeństwa, in-
formacji, żywienia)?
 Wybór produktu poszerzonego: co 

wprowadzić jeszcze do enopakietu by 
uatrakcyjnić produkt i przyciągnąć turystę?

Elementy składowe procesu kreacji pro-
duktu enoturystycznego
 Określenie obszaru działania moje-

go produktu enoturystycznego - Obszar 
funkcjonowania dotyczy obszaru, na któ-
rym zlokalizowany i będzie funkcjonować 
mój produkt (pakiet turystyczny) tj. walory, 
atrakcje i oferowane usługi. Obszar funk-
cjonowania pakietu nie pokrywa się z ob-
szarem sprzedaży produktu (pakietu).
 Określenie elementów produktu 

tj. walorów, atrakcji i usług, które będą 
przedmiotem zainteresowania oraz zaku-
pu klientów (przedmiot transakcji). Jest to 
najważniejszy czynnik w procesie kreacji 
produktu/pakietu, który decyduje o jego 
atrakcyjności rynkowej i budowania prze-
wagi konkurencyjnej. Jeżeli to możliwe 

 dla 13% osób motywacją chęć popra-
wy stanu zdrowia.

* źródło danych: P. Charzyński, Z. Pod-
górski - „Polscy biro- i enoturyści – wstęp-
na charakterystyka komparatystyczna” (w:) 
Turystyka Kulturowa, www.turystykakultu-
rowa.org, Nr 5/2017, s.95

Co to jest produkt 
(eno)turystyczny?

Według podejścia metodologicznego:
Produktem turystycznym jest wszystko to, 

co podlega zakupowi przez turystę w trakcie 
podróży: nocleg, wyżywienie, atrakcje, trans-
port plus całość przeżyć i doświadczeń zdo-
bytych przez turystę w trakcie jego podróży – 
od momentu wyjazdu do powrotu do domu.3 

Inaczej: Produkt (eno)turystyczny to 
wszystko, co zostało przez turystę zakupione 
oraz wrażenia związane z odbytą podróżą. 

Aby zestaw dóbr i usług tworzył jedno-
lity produkt turystyczny, wszystkie jego 
elementy powinna spajać nadrzędna idea 
– pomysł na produkt. 

Równie istotna jest właściwa organiza-
cja, czyli logiczne i sprawne połączenie po-
szczególnych elementów.

Podmioty tworzące lub wspierające pro-
dukty enoturystyczne:
 Winnica (gospodarstwa winiarskie)
 Gospodarstwa agroturystyczne mają-

ce w swojej  ofercie temat „WINO”
 Organizacje zajmujące się wspiera-

niem rozwoju lokalnego (LOT, LGD, ROT)
 Organizacje - stowarzyszenia związa-

ne z polskimi winami, cydrami, produktami 

3  S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1995

Podstawowe rodzaje produktów enoturystycznych (z udzia-
łem winnicy – gospodarstwa winiarskiego oferującego również 
usługi enoturystyczne)

Produkty
Enoturystyczne

Impreza regio-
nalna produkty 

lokalne np. 
„Wino i ser”

Wizyta  
i degustacja  

 winnicy

Pobyt w winnicy 
z noclegiem

Impreza własna 
„Otwarta winnica”,  

„Winobranie”

Imprezy  
winiarskie np. 
Święta Wina

Sieci np. 
szlaki winne

Udział w pakiecie 
(imprezie  

turystycznej)

Analiza sytuacji 
wyjściowej 

mojej winnicy
SWOT

Analiza istnieją-
cego potencja-
łu regionu - wa-
lory i atrakcje

Wybór grup 
docelowych - 
na podstawie 
oceny sytuacji 

wyjściowej 
i potencjału

Kreacja pro-
duktu - określe-
nie składowych 

i pomysłu na 
produkt eno

Oferowanie 
- sprzedaż 

i promocja (ko-
mercjalizacja)
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firmowych korporacyjnych) oraz budo-
wanie bazy kontaktów „branżowych”- tj.: 
eksperci dziennikarze piszący o polskim 
winie, blogerzy winiarscy, kulinarni, blo-
gerzy zajmujący się tematyką podróż-
niczą, propagatorzy oraz dziennikarze 
i blogerzy piszący o przemyśle czasu 
wolnego (portale, czasopisma),
 Marketing bezpośredni dystrybucja /

sprzedaż własnej oferty w bezpośrednich 
kontaktach z potencjalnymi enoturystami 
lub osobami decyzyjnymi z obszaru biz-
nesowego (oferty dla grup zorganizowa-
nych) oraz realizacja własnej aktywnej 
dystrybucji informacji drogą mailową do 
osób które wyraziły na to zgodę.
 Własna strona internetowa z funkcją 

rezerwacyjną.
 Współpraca z podmiotami zajmującymi 

się organizacją wyjazdów firmowych - typu 
incentive - agencje eventowe organizujące 
np. wyjazdy integracyjne dla zespołów w fir-
mach  (w tym zakresie konieczne jest przy-
gotowanie odrębnej oferty „korporacyjnej”).
 Współpraca z operatorami turystyczny-

mi (lokalnymi, regionalnymi) lub poszcze-
gólnymi operatorami atrakcji turystycznych.
 Obecność w portalach rezerwacyj-

nych typu booking.com; tripadvisor.com 
oraz obecność w bazach agroturystycz-
nych (w przypadku prowadzenia działal-
ności agroturystycznej).
 Obecność i współpraca z Punktami In-

formacji Turystycznej w terenie - aktualnie 
bardzo efektywny kanał dystrybucji sprze-
dażowej ofert na poziomie lokalnym - ko-
nieczne przygotowanie pełnego kompletu 
materiałów promocyjnych winnicy (kom-
pleksowa oferta promocyjna).

Przygotowanie  
planu promocyjnego winnicy 

Zaplanowanie działań w perspektywie mi-
nimum rocznej, dotyczące promocji naszego 
gospodarstwa winiarskiego – jej oferty enotu-
rystycznej -  to gwarancja, że będziemy inwe-
stować promocyjnie nasze środki finansowe  
w sposób przemyślany i celowy. Ważne jest 
by nasz plan obejmował następujące aspekty:
 Co chcemy zrealizować – czyli tzw. 

listę celów do realizacji – np. chcemy 
podnieść naszą rozpoznawalność i po-
prawić identyfikację naszej marki (wyróż-
nialność, wizerunek)
 Jak chcemy zrealizować konkretnie 

nasze cele? Np. „w tym roku:
- planujemy przebudować naszą stro-

nę www,
- wykonamy nowe zdjęcia naszego go-

spodarstwa,
- zgłosimy się do aktywnego udziału 

w akcji promocyjnej realizowanej przez na-
sze stowarzyszenie,

- oznakujemy dobrze dojazd do winnicy,
- przeprowadzimy 4 imprezy promocyjne 

w naszym gospodarstwie według własne-
go Planu eventów  (np. Otwarcie sezo-

nu, Otwarte Winnice, Noc Świętojańska 
w Winnicy, Winobranie).
 Ile możemy przeznaczyć na promocję 

w danym roku? – czyli określenie jakim bu-
dżetem możemy dysponować na działania 
związane z promowaniem naszych usług, czy 
możemy z zewnątrz otrzymać wsparcie finan-
sowe na tego rodzaju działania, czy możemy 
uczestniczyć w jakimś projekcie promocyjnym 
realizowanym przez np. Stowarzyszenie wi-
niarskie czy Lokalną Grupę Działania?
 Z kim możemy współpracować? – 

zastanówmy się i zaplanujmy współpra-
cę z sąsiadami – może jesteśmy razem 
w stanie przygotować wspólne działania 
promocyjne np. wspólne stoisko na festy-
nie obniżając jednocześnie koszty takiego 
przedsięwzięcia promocyjnego
 Kiedy chcemy zrealizować poszczegól-

ne działania? – ustalmy odpowiedni kalen-
darz i zastanówmy się kto może realizować 
te działania – czy zrobimy je w ramach fir-
my „rodzinnej”, czy może któryś z naszych 
współpracowników posiada takie umiejęt-
ności i zgodzi się nam pomóc? Ważnym 
aspektem jest stworzenie przede wszystkim 
planu obejmującego roczne aktywności typu 
eventowego. Gdzie możemy poszukiwać 
fachowej pomocy? (poszukiwanie wsparcia 
również w zakresie prowadzenia działań 
promocyjnych) np. w LOT, ROT, LGD.

Najważniejsze kanały dotarcia 
promocyjnego do potencjalnych 

enoturystów
Poniższe kanały uwzględniają również 

obecność winnicy w ramach turystycznych 
produktów sieciowych (np. szlaków winiar-
skich czy kulinarnych).

należy wpisać konkretny program pro-
duktu (pakietu).
 Określenie  koncepcji produktu. Kon-

cepcja funkcjonowania - koncepcja pro-
duktu enoturystycznego powinna zawierać 
opis idei produktu, w szczególności jego in-
spirację oraz sposób jego funkcjonowania. 
Koncepcja dotyczy tego, co jest realnym 
przedmiotem zakupu enoturystów.
 Określenie nazwy marketingowej pro-

duktu enoturystycznego (nazwa oryginal-
na/wyróżniająca się na tle konkurencji).

Do budowy produktu enoturytycznego 
może służyć specjalna „Karta Produk-
tu“ opracowana przez autora (Załącznik 
nr 1), która agreguje dane z analiz, wnio-
ski i pomysły marketingowe na etapie pla-
nowania. Jest to praktyczne narzędzie, 
które może być pomocne w pracy marke-
tingowej każdego winiarza.

Etap nr 5 - Oferowanie. Sprzedaż i promocja 
- komercjalizacja produktu enoturystycznego

Jak sprzedawać efektywnie. 
Metody i narzędzia dystrybucji 
własnej oferty enoturytycznej

Punktem wyjścia do efektywnej sprzeda-
ży jest odpowiednie przygotowanie - „opa-
kowanie” naszej oferty enoturystycznej – 
pod kątem marketingowym:
 Musi być ona przygotowana zgodnie 

z naszą identyfikacją wizualną (tak aby re-
alizowała postulat zintegrowanej komunka-
cji marketingowej).
 Musi prezentować naszą ofertę 

w sposób atrakcyjny (zdjęcia, lista korzy-
ści dla enoturysty).
 Musi być przygotowana w taki sposób, 

aby można było nią operować swobodnie 
(wersja on-line, html, załącznik pdf, etc.).

Do podstawowych form wsparcia dys-
trybucji i sprzedaży naszej oferty enotury-
stycznej zaliczamy:
 Budowanie własnej bazy poten-

cjalnych klientów - od początku własnej 
działalności enoturystycznej należy roz-
począć budowanie bazy własnych kon-
taktów – „powstającej” przy różnych oka-
zjach marketingowych:

- podczas kolejnych wizyt klientów 
w winnicy (rozmowa „handlowa”, wymiana 
wizytówek, zapytanie o możliwość kontak-
towania się w terminie późniejszym),

- podczas własnych imprez promocyj-
nych – np. „Otwarcie sezonu”. „Winobranie”, 
„Niedziela w Winnicy” – czynności jak wyżej,

- podczas imprez „masowych” – kontakty 
w czasie Festiwali Wina czy imprez regionalnych,

- w wyniku indywidualnej korespondencji 
mailowej – zapytań o ofertę (nawet jeśli nie 
doszło do zamknięcia sprzedaży usług),

Konieczny jest podział swojej bazy na 
klientów indywidualnych oraz kontrahen-
tów biznesowych (pod kątem wyjazdów 
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 Reklama informacyjna zewnętrzna – 
oznakowanie winnicy zgodne z identyfikacją 
wizualną marki winnicy. System reklamy ze-
wnętrznej składać się powinien z zewnętrz-
nych  tablic kierunkowych plus ew. tablic 
informacyjnych dodatkowych zlokalizowa-
nych w okolicy. Wszystkie elementy syste-
mu muszą być przygotowane w jednolitej 
szacie graficznej – wspólnej dla wszystkich 
znakowanych miejsc. Reklama zewnętrzna 
informacyjna powinna zostać przygotowana 
dzięki wytycznym zawartym w Księdze Sys-
temu Identyfikacji Wizualnej marki winnicy. 
Jeśli jesteśmy jako winnica ulokowani na 
„szlaku winiarskim”, czyli jesteśmy częścią 
całości sieci to aspekt wspólnego dodatko-
wego jednolitego oznakowania jest koniecz-
ny. Jest to jeden z podstawowych i koniecz-
nych elementów budowania świadomości 
naszej marki winnicy.
 Własne materiały promocyjne / wy-

dawnictwa drukowane (ulotki, broszury, 
przewodniki) - zawierające zawsze oprócz 
prezentacji naszej winnicy i naszych win 
kompleksową informację na temat naszej 
oferty enoturystycznej (zawsze!).

Karta Produktu Enoturystycznego

Nazwa podmiotu – Winnica 

Obszar funkcjonowania produktu enoturystycznego oraz ewen-
tualne powiązanie z tożsamością regionu

Określenie wybranych najważniejszych elementów produktu tj. walorów, atrakcji i usług, które 
będą przedmiotem zainteresowania oraz zakupu klientów (przedmiot transakcji)

Walory i atrakcje turystyczne 

Usługi

Koncepcja działania produktu - opis idei produktu, w szcze-
gólności jego inspirację oraz sposób jego funkcjonowania. 
Koncepcja dotyczy tego, co jest realnym przedmiotem zakupu 
turystów 

Nazwa marketingowa produktu enoturystycznego 

Segmentacja – do kogo kierujemy naszą ofertę enoturystyczną 
(opis grup) 

SWOT dla danego produktu turystycznego 

Mocne i słabe strony naszej propozycji
(kwestia eliminacji słabych stron) 

Stan zaawansowania produktu enoturystycznego

Działania niezbędne  do wdrożenia produktu 

Oferta 

Zasoby ludzkie (kim dysponujemy, kogo potrzebujemy) 

Marketing (sprzedaż - dystrybucja – kanały, promocja)

Przestrzeń dla produktu enoturystycznego 

Współpraca / Partnerzy  

Zarządzanie produktem 

Możliwy termin wprowadzenia produktu na rynek
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- atrakcyjny wygląd graficzny czyli layout 
wraz z identyfikacją graficzną,

- aktualności z życia winnicy.
 Obecność w regionalnym portalu 

(w części poświęconej turystyce)  – wła-
sna wizytówka winnicy - www z aktualnym 
opisem oferty enoturystycznej:

- Portale gminne, samorządowe.
- Portale stowarzyszeń agroturystycznych.
 Obecność winnicy w portalu sieciowym 

dotyczący produktu typu „szlak winiarski” 
(generalnie rekomendacja przyszłościowa) 
- serwis o charakterze informacyjno-promo-
cyjnym posiadający funkcje rezerwacyjne.
 Wykorzystanie internetowej bazy 

ofert turystycznych – możliwie w wielu 
miejscach w sieci.
 Aktywne profile w mediach społeczno-

ściowych
- Profil lub fanpage na Facebooku (budo-

wanie własnej społeczności enoturystów).
- Konto winnicy na Instagramie.
 Udział w imprezach, w których „obecne 

jest wino”
- festyny produktów lokalnych w regionie,
- festiwale – święta wina,
- jarmarki lokalne,
- imprezy gminne,
- również imprezy kulinarne w dużych 

miastach np. Festiwal Najedzeni FEST 
w Krakowie.

Ważnym elementem jest przygotowanie 
odpowiedniej identyfikacji stoiska (koniecz-
ny roll-up lub elementy charakterystyczne 
wyróżniające nasze stoisko winnicy - sym-
bole charakterystyczne dla winnicy, identy-
fikacja wizualna).
 Organizacja własnego cyklu wydarzeń 

promocyjnych realizowanych w całym roku 
w winnicy – np.:

- Otwarcie sezonu w winnicy
- Impreza – Otwarte winnice
- Noc Świętojańska
- Winobranie
- Święto Młodego Wina
 Udział w różnego rodzaju specjalnych 

degustacjach komentowanych poświę-
conych polskim winom (restauracje, wine 
bary, imprezy dla firm) – ważny aspekt 
budowy własnego wizerunku i prezentacji 
winnicy (przy tej okazji również promocja 
oferty enoturystycznej).
 Wykorzystanie „pośredników” medio-

wych czyli prowadzenie działań public re-
lations nastawionych na uzyskiwanie pozy-
tywnego wizerunku:

- stały kontakt z dziennikarzami piszącymi 
o winie – przy tej okazji jest duża szansa na 
pojawianie się informacji w kontekście enotu-
rystycznym (wizyta, degustacja) - (Ferment, 
Winicjatywa, Vinisfera, Winologia) – zapra-
szanie do winnicy i przesyłanie aktualnych 
informacji „o tym co się dzieje w winnicy”,

- stały kontakt z influncerami/blogerami 
winiarskimi, blogerami kulinarnymi i bloge-
rami piszącymi o podróżach – o ciekawych 
miejscach, które należy odwiedzić,

- informowanie na Facebooku o ważnych 
wydarzeniach dziejących się w winnicy,

- starania o udział w programach radio-
wych dotyczących atrakcji turystycznych 
w regionie,
 Własne gadżety i upominki związane 

z winnicą i wizytą (dodatek do tzw. Pa-
miątki Smaku czyli wspomnień z wyciecz-
ki winiarskiej).

Jak obsługiwać enoturystów 
w gospodarstwie winiarskim 

(standardy obsługi) 
W ramach procesu przygotowania go-

spodarstwa winiarskiego do przyjmowania 
enoturystów rekomenduje się uwzględnić 
wskazówki związane z przyjmowaniem go-
ści przygotowane analogicznie jak w przy-
padku gospodarstw agroturystycznych. Re-
komendacje poniższe zostały przywołane 
przy wykorzystaniu dokumentu „Program 
rozwoju i promocji systemu kategoryzacji 
obiektów agrotuystycznych i obiektów tury-
styki wiejskiej w Polsce. Opracowanie: ze-
spół ekspertów pod kierownictwem Iwony 
Majewskiej, Nałęczów 2014 (w tym głów-
nie kryteriów kategoryzacji, którą zarządza 
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG”)4 
oraz na podstawie praktyki. Najważniejsze 
aspekty, na które należy zwrócić przy plano-
waniu obsługi enoturystycznej to:
 Odpowiedni stan gospodarstwa – in-

frastruktura
- charakter otoczenia – porządek, wła-

ściwe oznakowanie, zadbane ogrodzenie 
zharmonizowanie z otoczeniem,

- dobry stan techniczny budynku miesz-
kalnego oraz dróg dojazdowych – oświetle-
nie, ogrzewanie, utwardzony dojazd,

- parking,
- dobry stan techniczny budynków go-

spodarstwa winiarskiego – winiarni, maga-
zynu, sklepu,

- urządzenie podwórza i ogrodu.
 Wyposażenie gospodarstwa (części 

noclegowej i mieszkalnej oraz części wypo-
czynkowej):

- dobry stan wyposażenia – łóżka, me-
ble, stoły,

- dobrze utrzymane sanitariaty,
- sprawna wentylacja, ogrzewanie, kli-

matyzacja,
- dostęp do ciepłej i zimnej wody cało-

dobowo,
- odpowiednia ilość miejsca i urządzeń 

kuchennych,
- możliwość prania i suszenia,
- pomieszczenia wyłącznie dla gości,
- wypoczynek na powietrzu - własne 

urządzenia rekreacyjne gospodarstwa, 
wydzielenie miejsc do wypoczynku w ogro-
dzie, plac zabaw dla dzieci z kilkoma urzą-
dzeniami, miejsce na ognisko i grilla.

4 Należy wziąć pod uwagę, iż kryteria Kategoryzacji Wiejskiej Bazy 
Noclegowej były potraktowane jedynie jako punkt wyjścia do zdefi-
niowania sugerowanych wytycznych w ramach turystyki winiarskiej,  
a nie pokrywają się w całości

 Udział w materiałach drukowanych/
wydawnictwach drukowanych typu katalo-
gi/ przewodniki etc. - wydawanych zarówno 
przez jednostki gminne czy wojewódzkie, 
jak i organizacje stowarzyszeniowe
 Miejsca dystrybucji wydawnictw pro-

mocyjnych:
- w punktach informacji turystycznej (na-

wiązanie współpracy z IT na terenie regionu),
- we wszystkich możliwych atrakcjach 

turystycznych i punktach sprzedaży biletów 
do atrakcji turystycznych, 

- w punktach gastronomicznych,
- na targach turystycznych i imprezach 

promocyjnych.
Rekomendowane przygotowanie i udo-

stępnianie wersji elektronicznych wydaw-
nictw w wersji do pobrania ze stron www.
 Własna strona internetowa www - na co 

zwrócić uwagę przy projektowaniu i realiza-
cji własnej strony internetowej winnicy? Naj-
ważniejszymi elementami przy budowaniu 
wyróżniającej się strony powinny być, poza 
prezentacją naszej głównej domeny działal-
ności, jaką jest produkcja wina,  następujące 
elementy związane z enoturystyką:

- prezentacja naszej działalności w za-
kresie enoturystyki,

- atrakcyjne przedstawienie wszystkich 
atutów enoturystycznych naszego gospo-
darstwa winiarskiego,

- pełna galeria zdjęć wszystkich pokoi 
i otoczenia gospodarstwa,

- opis dostępnych atrakcji w winnicy,
- kompleksowy opis regionu wraz 

z atrakcjami turystycznymi, 
- pełna prezentacja oferty enoturystycz-

nej wraz przejrzystą ofertą cenową,
- dobry formularz kontaktowy i wszystkie 

dane teleadresowe,
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 Organizacja przestrzeni na terenie go-
spodarstwa winiarskiego – wyznaczenie 
odpowiednich stref (analogicznie do stref 
festiwalowych):  określenie gdzie odbywać 
się będzie degustacja (np. namiot degusta-
cyjny), gdzie jest dodatkowe miejsce kon-
sumpcyjne, gdzie jest miejsce do zabawy 
dla dzieci, w którym miejscu odbywać się 
będzie sprzedaż naszego wina etc.
 Bezpieczeństwo uczestników – ko-

nieczne zabezpieczenie miejsc potencjal-
nie niebezpiecznych (teren budowy, wy-
kopy, elektryka, miejsca niedostępne dla 
odwiedzających)
 Odpowiednia organizacja poszczegól-

nych punktów programu wydarzenia, w tym 
w szczególności profesjonalna organizacja 
degustacji komentowanej:
 Zapewnienie wygody uczestników 

podczas degustacji w winnicy – czyli przy-
gotowanie odpowiedniej sali lub namiotu 
(dobre zabezpieczenie na czas niepogody)  
 Wyposażenie obowiązkowe – odpo-

wiednie kieliszki, szklanki do wody, woda  
 Odpowiedni liczbowo zespół osobowy 

do obsługi degustacji
 Przygotowanie pełnej informacji na te-

mat degustowanych win i produktów lokal-
nych (lista win z miejscem na dokonywanie 
własnych notatek)
 Zapewnienie odpowiedniego na-

głośnienia w przypadku większej liczby 
uczestników
 Zapewnienie odpowiedniego jakościo-

wego poziomu sprzedaży bezpośredniej 
wina w winnicy, w tym: przygotowanie kom-
fortowego miejsca do sprzedaży, zapew-
nienie terminala płatniczego, oferowanie 
własnych firmowych toreb do transportu win 
oraz zapewnienie odpowiednich materiałów 
informacyjnych na temat oferowanych win
 Ocena jakości świadczonych przez 

nas usług – konieczne jest badanie opinii 
enoturystów po zakończeniu wydarzenia/
imprezy/wizyty na temat jakości danej usłu-

gi (organizacji i poszczególnych elementów 
oferty) – dzięki temu jest możliwe uzyska-
nie odpowiedzi na następujące pytania 
odnoszące się do poszczególnych kwestii 
jakości obsługi i organizacji:

„skąd Państwo się dowiedzieli o naszym 
wydarzeniu w winnicy”

„co się Państwu dziś podobało?”
„czy impreza spełniła Państwa oczekiwania”
„co należałoby zmienić w formule wyda-

rzenia żeby Państwo jeszcze lepiej spędzi-
li u nas czas”
 Pożegnanie i pozostawienie dobrego 

wrażenia po odbytej wizycie - na zakoń-
czenie warto przygotować niespodziankę 
– pamiątkę /gadżet z winnicy czyli mały 
prezent od winiarza.
 Bardzo ważnym elementem w cza-

sie takiego wydarzenia jest promocja 
naszych usług enoturystycznych – to ko-
nieczny do uwzględniania punkt progra-
mu wydarzenia (np. w czasie degustacji), 
który będzie autopromocją naszej oferty 
enoturystyczej – pt. „co możemy Państwu 
jeszcze zaproponować”. 

 Wyposażenie części przeznaczonej do 
turystyki winiarskiej:

- komfortowa sala degustacyjna z wła-
snym zapleczem sanitarnym i kuchennym,

- namiot do degustacji zewnętrzny,
- miejsce do sprzedaży wina,
- miejsce do przyjmowania gości w winiarni.
 Bezpieczeństwo w domu i gospodar-

stwie winiarskim
- ubezpieczenie OC gości,
- odpowiednie oświetlenie podwórza 

i budynków,
- oznaczenie i zabezpieczenie miejsc 

niebezpiecznych.
 Przygotowanie gospodarzy i osób ob-

sługujących – jakość obsługi bezpośredniej
- zaangażowanie i chęć niesienia pomo-

cy gościom,
- udzielanie wyczerpujących informacji 

gościom (dotyczące gospodarstwa, usług, 
form wypoczynku z uwzględnieniem złej 
pogody, atrakcji w okolicy),

- znajomość języków obcych,
- umiejętności komunikacji interperso-

nalnej w tym rozwiązywania problemów,
- sposób prowadzenia korespondencji,
- wyżywienie (regionalne posiłki przygo-

towywane z produktów gospodarstwa),
- jadłospis dla wegetarian i wegan,
- transport z przystanków komunikacji 

miejskiej do gospodarstwa,
- atmosfera.

Wytyczne operacyjne do obsługi go-
ścia w ramach oferty enoturystycznej

Poniżej przedstawiono konkretne ope-
racyjne wytyczne do obsługi enoturystów 
na przykładzie Produktu enoturystyczne-
go typu „Otwarta winnica”, „Winobranie 
w Winnicy”, „Zakończenie sezonu”  (im-
preza o „charakterze masowym” – ok. 20 
osób lub więcej, wizyta jednodniowa bez 
noclegu z degustacją wina) Wytyczne po-
wstały z praktyki przygotowywania even-
tów przez autora.

Najważniejsze praktyczne rekomenda-
cje pomocne do dobrego przyjmowania go-
ści - należy w szczególności zwrócić uwagę 
na następujące aspekty:
 Odpowiednia i precyzyjna informa-

cja na temat imprezy/wydarzenia – strona 
www, Facebook, pośrednicy mediowi (np. 
lokalne portale informacyjne)
 Miejsca parkingowe dla uczestników  – 

bezpieczne i wyznaczone miejsca, tak żeby 
można było wjechać i wyjechać w każdej chwili 
 Kwestia uwzględniania dodatkowego 

transportu dla osób, które chciałaby uczest-
niczyć w degustacji, a nie mogą dojechać 
do winnicy w towarzystwie osób niepijących
 Zaplanowany precyzyjnie i zaprezen-

towany (znany wcześniej uczestnikom) 
program imprezy wraz z warunkami uczest-
nictwa podawany za pośrednictwem kana-
łów informacyjnych – „co jest bezpłatne, 
a co jest płatne w ramach danej imprezy”
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- Podkarpacie to jeden z naj-
szybciej rozwijających się regio-
nów winnych w Polsce. Czy mo-
żemy już mówić o początkowej 
fazie rozwoju przemysłu winiar-
skiego na południu Polski?

- Jeszcze za wcześnie, by mówić 
o przemyśle winiarskim. Tak na-
prawdę, winiarstwo na Podkarpaciu 
jest w fazie rozwoju. Widać jednak 
postęp. W ciągu ostatnich 10 lat na 
terenie Podkarpacia powstały  nowe 
winnice, a te, już działające rozwi-
nęły się. Na ten moment kilkadzie-
siąt winnic funkcjonuje bez przerwy 
i z sukcesem sprzedaje wino na ryn-
ku. Z roku na rok jakość naszych win 
jest coraz wyższa, a do produkcji 
wchodzą nowe nasadzenia.

- Podkarpackie winnice zna-
lazły się na trasie Karpackiego 
Szlaku Wina. Jak to wpłynęło na 
ich działanie?

- Na Podkarpaciu mamy obecnie 
kilkadziesiąt winnic, a  powierzchnia 
nasadzeń co roku znacząco wzra-
sta. Stworzenie Karpackiego Szla-
ku Wina to wiele lat pracy  i dużo 
jeszcze przed nami. Obecnie na 

liście jest kilkanaście winnic, które 
stale prowadzą degustację dla go-
ści. Podkarpaccy winiarze wciąż 
podnoszą swoje kwalifikacje, szko-
lą się, wdrażają nowe technologie. 
To daje nadzieję, że w ciągu kilku 
lat  winiarstwo będzie produkowa-
ło wina na bardzo dobrym euro-
pejskim poziomie. Na ten moment  
nasze wszystkie winnice wciąż się 
uczą, wciąż dużo testują - głównie 
w zakresie  doboru szczepów do 
uprawy, ale też jakie wino powinno 
się uprawiać na naszym terenie. 

- Jakie to wino?
- Według mojej oceny powinniśmy 

w Polsce produkować tylko wina 
musujące. Mamy ten sam klimat co 
francuska Szampania, która słynie 
z takiej właśnie produkcji. Kiedyś 
uznawano te wina za kwaśne, nikt 
nie chciał ich pić, dziś wszyscy pi-
jemy znakomitego szampana. Uwa-
żam, że na Podkarpaciu również 
należy dać im szansę i według mo-
jej wiedzy kilku winiarzy rozwija już 
swoje winnice w tym kierunku.  

- Polskie wina mają szanse 
mierzyć się z europejskimi?

- Co roku podczas Międzynarodo-
wego Konkursu Win „Carpatia Vini” 
organizowanego w Dworze Kombor-
nia przez Salon Win Karpackich,  Sto-
warzyszenie Winiarzy Podkarpacia  
oraz  Stowarzyszenie „Kobiety i Wino” 
porównujemy wina polskie z wina-
mi z Karpat i z całego świata. Z roku 
na rok coraz większa ilość polskich 
win uzyskuje medale, i są to również 
medale  złote. Jakość naszych win jest 
coraz wyższa. Tego trzeba winiarzom 
pogratulować. Warto zaznaczyć, 
iż tak w 2018, jak i w 2019 roku 
nasz konkurs był objęty Patronatem 
Honorowym przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa 
Ardanowskiego,  jak też przez Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego 
Pana Władysława Ortyla.

Wino z Karpat  
to nadal ciekawostka

Rozmowa z Ryszardem Skotnicznym, Prezesem Fundacji Slow Beskid

Wywiad z...
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- Jakie szczepy win karpackich 
zasługują na szczególną uwagę?

- Wyróżnić należy Furmint i Ca-
bernet Franc na Węgrzech, Dunaj 
i Frankovka Modra ze Słowacji, czy 
Feteasca Negara i Cadarca z Ru-
munii. W Polsce w mojej ocenie na 
uwagę zasługuje głównie Solaris 
i Hibernal. 

- Jak wygląda w Polsce enotu-
rystyka?

- Z każdym rokiem coraz więcej 
turystów dowiaduje się, że będąc 
na Podkarpaciu warto spróbować 
wina. To już dla nas zauważal-
na ilość gości, dla których jednym 
z powodów, by wyjechać na wypo-
czynek jest to, że mogą degusto-
wać nasze lokalne wina. W Salonie 
Win Karpackich widać to doskona-
le. Na stałych degustacjach mamy 
wciąż gości z całej Polski i nie tyl-
ko. Ta ciekawość win jest duża tym 
bardziej, że Polacy znają głównie 
wina włoskie, czy francuskie. Wina 
z Karpat to dla nich pewna cieka-
wostka, która rozwija świadomość.   
Nasze wina są lżejsze od tych z Fran-
cji, z Włoch, czy Hiszpanii, mają inne 
walory smakowe, aromaty. 

- Nowym trendem staje się 
również degustacja win połączo-
na z paringiem.

- Jedzenie bardzo mocno wpływa na 
to jak odczuwamy smak wina. W Salo-
nie Win Karpackich preferujemy degu-
stację wina bez jedzenia, ze względu 

na walory poznawcze. Naszym celem 
jest pokazanie różnych smaków. Pod-
czas degustacji prezentujemy smaki 
i aromaty z Polski, Słowacji, Węgier, 
Rumunii. Nie skupiamy się tylko na de-
gustacji win z jednej winnicy, jednego 
szczepu, czy regionu winiarskiego.

Natomiast Restauracja Magnolia 
w Dworze Kombornia przygotowu-
je degustacje z paringiem dla go-
ści którzy chcą poznać połączenie  
smaków. Wówczas serwujemy prze-
kąski dopasowane indywidualnie do 
serwowanych win - kompozycja jest 
przygotowywana specjalnie na każ-
dą taką degustację przez co jest nie 
tylko edukujace, ale i ciekawe.

- Jak będzie wyglądał tego-
roczny konkurs „Carpatia Vini”?

- W trakcie każdego konkursu 
w decyzjach uczestniczą dwie komisje. 
Pierwsza to Komisja zawodowa skła-
dająca się z sommelierów, osób z do-
świadczeniem, która przyznaje medale 
i ocenia wina. Równolegle mamy ko-
misję amatorską w skład której wcho-
dzą winiarze z regionu i amatorzy. Po 
konkursie porównujemy oceny obu 
komisji, wyłaniamy różnice, o których 
dyskutujemy. Dla winiarzy podkarpac-
kich to ważny moment, gdyż mogą 
sprawdzić, jak ich ocena pozycjonuje 
się na tle innych ocen. Mają okazję 
porozmawiać z zawodowcami, zasię-
gnąć rad na temat produkcji, czy spo-
sobu uprawy. Serdecznie zapraszam 
do udziału w tym wydarzeniu. 
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Oferta enoturystyczna

Historia tej winnicy to właściwie historia współ-
czesnego polskiego winiarstwa, a jej nazwa na-
wiązuje do historii winiarstwa w Jaśle (w średnio-
wieczu u podnóża zamku Golesz pod Jasłem 
winnicę prowadzili Benedyktyni z Tyńca). Roman 
Myśliwiec założył ją w 1984 roku. Tu zbierał do-
świadczenia i eksperymentował z odmianami, któ-
re pojawiły się w wielu zakładanych później winni-
cach. Do dziś przetrwało jeszcze trochę krzewów 
z  pierwszego nasadzenia. Z biegiem lat winnica 
została poszerzona o kolejne lokalizacje, przybyło 
odmian, a winiarski zawód przejęli córka i syn za-
łożyciela. On sam natomiast koncentruje się obec-

nie na przekazywaniu wiedzy słuchaczom Podkar-
packiej Akademii Wina, a także na pisaniu książek 
o tematyce winiarskiej. 

W winnicy Golesz produkowane są wina marko-
we, kupażowane z owoców kilku odmian, o tych 
samych każdego roku nazwach: AROM, NORTH 
BLANC, ELMER, ROSE i ROMARED. Produkowa-
ne jest także wino lodowe POLARIS z owoców od-
miany Vidal Blanc. Najlepszym świadectwem jako-
ści tutejszych win jest kilkadziesiąt medali zdoby-
tych na wielu konkursach polskich i zagranicznych.

ul. Krakowska 100a, 38-200 Jasło
tel. +48 517 964 599, +48 503 193 392
e-mail: justyna@golesz.pl 
www.winnica.golesz.pl

Winnica Golesz

Odwiedziny w winnicy

winnic przyjmujących turystów, jednak po-
dobnie jak sama wizyta wymaga uprzed-
niego uzgodnienia. Wiąże się to z faktem, 
że całkiem spora część winiarzy musi za-
mówić bufet na zewnątrz. Są jednak i tacy, 
u których wraz z winem dojrzewa w piw-
nicy smaczna szyneczka, oczekując na 
spożycie w przyjemnych okolicznościach. 

Tylko nieliczne winnice posiadają 
miejsca noclegowe. W pobliżu czę-
ści winnic znajdują się gospodarstwa 
agroturystyczne oraz niewielkie hotele, 
jednak tę opcję warto przeanalizować 
wcześniej, zwłaszcza, że wizyta w winni-
cy najczęściej kończy się paroma promi-
lami we krwi i zbyt dalekie podróże nie są 
wówczas najlepszym pomysłem.  

Jeśli natomiast jest problem z de-
cyzją, od której winnicy zacząć zwie-
dzanie można wybrać się na jedną 

z imprez winiarskich, najlepiej na 
Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle, 
gdzie spotykają się winiarze z Polski 
i krajów sąsiednich, a podkarpackie 
winnice mają oczywiście największą 
reprezentację.

Jednym z produktów turystycznych 
jest Karpacki Szlak Wina, który zrze-
sza 23 winnice na terenie południowo- 
-wschodniej Polski i północnej Sło-
wacji. Niektóre z nich zapraszają do 
siebie na degustacje, mając świetnie 
przygotowaną ofertę. Inne zachęcają 
do posiedzenia z winem we własnych 
piwniczkach, a są i takie, gdzie można 
zasmakować się na werandzie. Nieba-
wem Szlak ten zostanie poszerzony 
o kolejne winnice z Polski oraz Ukrainy. 
Więcej informacji można znaleźć na 
stronie www.karpackiszlakwina.pl. 

Planując wizytę na szlaku wina war-
to z góry założyć ile chcemy odwiedzić 
winnic, czy naszym celem jest tylko de-
gustacja czy także zakupy, czy potrzebu-
jemy noclegu itd. Nie wszystkie winnice 
oferują sprzedaż pełnej oferty, chociaż 
z drugiej strony zakupy w winnicy mają 
tę przewagę nad nawet najlepszymi 
sklepami, że spotkamy tu wino, którego 
nie znajdziemy nigdzie indziej. Warto za-
uważyć, że uprawiane na Podkarpaciu 
szczepy nie mają lokalnych czy spolsz-
czonych nazw, co znawcom ułatwi iden-
tyfikację trunku czy pozwoli zdefiniować 
oczekiwania przed degustacją. Na stro-
nach poszczególnych winnic można na-
tomiast zorientować się, które winnice 
oferują sprzedaż wina. 

Poczęstunek w formie drobnych za-
kąsek jest w ofercie niemal wszystkich 

Podróże „z winem” to wyjątkowa forma turystyki, która zdobywa coraz większe uznanie na świecie.  
Regionalne wina, trunki i specjały lokalne stają się obecnie nie tyle smacznym dodatkiem do wrażeń z podróży, 

ale celem wyjazdu w samym sobie. Karpacki Szlak Wina zaprasza.
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Jest takie miejsce w Trzcinicy, skąd roztaczają 
się piękne widoki, w otaczającym lesie słychać pta-
si szczebiot, a poza tym panuje cisza... To właśnie 
winnica Magdaleny i Pawła Szynalów. Oboje są 
pasjonatami  wina i koni. Pan Paweł zakochiwał się 
w winie stopniowo. Zainspirował go Roman Myśli-
wiec, u którego poznawał lokalne wina, po czym 
postanowił zasadzić własną winnicę. Zaczął od 15 
arów obok domu. To było w 2003 roku. 8 lat później 
państwo Szynalowie zasadzili kilometr dalej drugą 
winnicę i obecnie mają prawie hektar winorośli. 

Preferują wina jednoodmianowe (szczególnie 
polecane to czerwone), które w klimacie uroczej 
altany między starym domem i winniczką smaku-
ją wprost znakomicie. W altanie jest miejsce na 
organizację degustacji dla niewielkich grup (jed-
norazowo do 10 osób). Biorąc pod uwagę fakt, że 
inna winnica, Dwie Granice, jest oddalona zaled-
wie o kilkaset metrów, można śmiało zaplanować 
całe popołudnie z doskonałym winem odwiedza-
jąc najpierw jedną, a potem drugą winnicę.

Właściciela Dwóch Granic, Marka Nowińskiego 
najbardziej pociągają w winie aromaty. Staramy 
się wydobywać charakterystyczne cechy każdej 
odmiany, ale także terroir, miejsca w którym wino 
się rodzi - brzmi jego filozofia. To też jest tajem-
nica licznych medalowych win. Dwie Granice to 
także dwie winnice. Pierwszą założyli państwo Li-
dia i Marek Nowińscy w 2004 roku w Przysiekach 
koło Jasła. Nieopodal dwóch granic sąsiadujących 
miejscowości, stąd nazwa. Tuż za płotem zaczyna 
się Trzcinica – miejscowość słynna ze swych za-
bytków: kompleksu Karpackiej Troi i XVI-wieczne-
go drewnianego kościoła św. Doroty. 

Po 10 latach hektarowa winnica w Przysiekach 
stała się niewystarczająca dla rodziny winiarskich 
pasjonatów, dlatego założono drugą, większą 
i systematycznie obsadzaną, na południowym  
i południowo - wschodnim stoku w Bączalu Gór-
nym. Ważnym elementem jest doskonale zorgani-
zowane zaplecze degustacyjne i noclegowe win-
nicy, zlokalizowane w Przysiekach, które o każdej 
porze roku jest w stanie przyjąć zarówno gości 
indywidualnych, jak i grupy. Mieści się tu także 
działający przez cały rok sklep. 

Trzcinica 313, 38-207 Trzcinica
tel. +48 664 209 561 
e-mail: p.szynal@bud-win.pl 

Przysieki 412, 38-207 Przysieki (koło Jasła) 
tel. Sommelier/Sklep: +48 693 562 380
Mistrz Winiarni: +48 888 471 836 
e-mail: winnicadwiegranice@gmail.com
www.winnicadwiegranice.pl

Winnica Zacisze

Winnica Dwie Granice
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Inspiracją dla państwa Czajków było Rondo 
z jednej z jasielskich winnic. Dla ludzi, którzy przez 
dłuższy czas mieszkali we Francji i tam zakochali 
się w Burgundzie, wielkim, ale i miłym zaskocze-
niem była wiadomość, że w naszym klimacie i na 
naszej szerokości geograficznej można wyprodu-
kować dobre, pełne i zbalansowane wino. Zaczęli 
od 300 krzewów by stopniowo dojść do obecnych 
4 tys. Zdecydowana większość – mimo wszystko 
– na wina białe. Produkują z nich wina lżejsze, bar-
dziej owocowe. Vanellus to łacińska nazwa czajek 
– sympatycznych ptaszków kojarzonych z fanta-
zyjnym piórkiem na głowie. Tak fantazyjne są też 

nazwy tutejszych win, które przywodzą na myśl 
skojarzenia podczas obserwacji promienia światła 
w lampce napoju: noctis - noc, mane - poranek, ve-
sperum - wieczór. Praca z naturą, obserwowanie 
dojrzewania roślin, a potem wytworzonego z ich 
owoców trunku, który pomaga pielęgnować at-
mosferę i kontakty z bliskimi to jedna z najpiękniej-
szych rzeczy w życiu – podkreśla Barbara Czajka. 
Ozdobą winnicy jest kotka Didi, która wnosi słodycz 
i wcale nie odrobinę szaleństwa.

Niewielka winniczka (440 krzewów) położona 
na obrzeżu Jasła. Wszyscy doskonale pamiętają 
dzień, w którym została zasadzona – 10.04.2010 
roku. Stanowi część przydomowego ogrodu, 
w którym obok winogron rosną także inne owo-
ce. Zapewne w jakiejś mierze fakt ten ma wpływ 
na dość specyficzny, przyjemny i lekki smak tu-
tejszych win. Nazwa pochodzi od źródełka, które 
znajduje się zaledwie kilka metrów poniżej rzędów 
winorośli. Po części ze względu na upodobania 
własne, a po części ze względu na bijące źródło 
właściciel, Henryk Rak, nie stosuje w winnicy ab-
solutnie żadnych środków chemicznych. Czysta 

ekologia. Za to wraz z małżonką bardzo chętnie 
przyjmują gości. Od wiosny do jesieni niewielkie 
grupy (do 14 osób) mogą się zatem umawiać na 
degustacje połączone z opowiadaniem o historii 
i przyrodzie okolic (do źródełka od czasu do czasu 
zagląda różna zwierzyna), a także o Jaśle, o któ-
rym pan Henryk ma ogromną wiedzę i w którym 
jest prawdziwie zakochany.

Jareniówka 189, 38-200 Jasło 
tel. +48 604 052 132 
e-mail: b_czajka@op.pl 
www.winnicavanellus.pl 

ul. Mickiewicza 121, 38-200 Jasło
tel. +48 502 105 994 
e-mail: rakbud@wp.pl

Winnica Vanellus

Winnica Źródło
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Klimat tego niecodziennego miejsca tworzą 
sztuka, znakomite trunki oraz małżeństwo arty-
stów - Małgorzata i Bogdan Samborscy. Oboje 
absolwenci krakowskiej ASP, sięgają po różne 
formy i techniki artystyczne: malarstwo, collage, 
ceramika, rzeźba... Ich dom to jednocześnie ga-
leria prac własnych i przyjaciół, miejsce spotkań 
i warsztatów. Można tu zobaczyć prace artystów 
z Jasła, bliższej i dalszej okolicy. Obok licznych 
prac własnych przez większą część roku dostęp-
ne są wystawy czasowe. W MalGalerii można się 
też zapisać na warsztaty, przede wszystkim ce-
ramiczne, choć jak wspomnieliśmy powyżej, wła-

ściciele operują różnymi technikami artystycznymi 
i taką też mają ofertę dla zainteresowanych. Obok 
domu niewielka winnica. Na jej bazie produkowa-
ne jest wino, a także koniak, który jest potem bazą 
do wytworzenia Nalewek Artystycznych. Spróbo-
wać mogą ich goście galerii, uczestnicy wernisaży 
i warsztatów. Skład nalewek to sekret rodzinny! 
Każda nalewka, a zwłaszcza artystyczna, to efekt 
wielu lat obserwacji i poszukiwań i to też jest sztu-
ka, która dodatkowo wzbogaca doświadczenie 
sztuk wizualnych – podkreśla pan Bogdan.

Z położonej niespełna 300 m n.p.m. pięknie 
wypielęgnowanej winnicy rozciąga się widok na 
Kołaczyce, a w dalszej perspektywie – na pasmo 
Beskidu Niskiego. Mimo postępującej w okolicy 
zabudowy widok ten ciągle i niezmiennie urzeka. 
I w tym miejscu, na stosunkowo niewielkim areale 
(40 arów) uprawianych jest 10 gatunków winoro-
śli, na wina czerwone, jak i białe. W większości 
produkowane są z nich wina jednoodmianowe, 
choć w Kołaczycach powstają też smaczne, nie-
co mineralne kupaże. Winnica została nasadzona 
w 2009 roku. Pasję winiarską właściciel Jan Śnie-
gowski odkrył w sobie pracując w winnicach w pół-

nocnych Włoszech. Stamtąd przywiózł trochę cie-
kawostek i metod pracy z winoroślą, dzięki którym 
skutecznie obniża kwasowość. Winnica Kolacz to 
przedsięwzięcie typowo rodzinne: wszystkie prace 
wykonują w niej wyłącznie właściciele Maria i Jan 
Śniegowscy wspierani przez córkę i syna. Starają 
się unikać jakichkolwiek substancji chemicznych, 
co czyni uprawę ekologiczną.

ul. 17 Stycznia 189c, 38-200 Jasło 
tel. +48 502 138 602 
e-mail: bogdansamborski@wp.pl

Nawsie Kołaczyckie 303a, 38-213 Kołaczyce 
tel. +48 13 4410969, +48 696 097 865 
e-mail: jansniegowskii@gmail.com
mjsniegowskii@interia.pl
www.winnicakolacz.pl

Winnica MalGaleria

Winnica Kolacz
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Symbolem winnicy jest husarz na beczce wina. 
Właściciel, pan Tadeusz Kruczek dzieli bowiem 
swoje pasje między wino i historię wojskowości. 
I przy tym jest oczywiście świetnym gawędziarzem. 
Rozmowa z nim biegnie szybko, dotyka spraw cie-
kawych i wesołych, a towarzyszy jej bardzo dobre 
wino. Jednym z barwniejszych tematów są nazwy 
win, z których każda ma swoją historię i nie zawsze 
jest to historia zamknięta! W winnicy Wiarus pro-
dukuje się zarówno wina jednoodmianowe (winnica 
słynie m.in. z bardzo dobrej Jutrzenki), jak i kupaże. 
W niektórych występują ciekawe owocowo-roślinne 
i zarazem rzadkie jak na Podkarpacie nuty sma-

kowe – zawdzięczają to amerykańskim odmianom 
winorośli, które lubi właściciel, zresztą z wzajem-
nością. Winnica Wiarus składa się z dwóch części 
– winiarni i małej winnicy przydomowej w centrum 
Jedlicza i większej, charakterystycznej ze względu 
na kształt (12 m szeroka i 850 m długa) położonej 
w dzielnicy Męcinka.

Najbardziej oczywistym skojarzeniem dla miejsca, 
w którym znajduje się Winnica Zamkowa jest „Ze-
msta” Aleksandra Fredry. Inspiracją do jej powstania 
była historia skłóconych ze sobą właścicieli dwóch 
części zamku Kamieniec w Odrzykoniu: Piotra Firleja 
(pierwowzór Cześnika) i Jana Skotnickiego (pierwo-
wzór Rejenta). Widok miejsca akcji fredrowskiego ar-
cydzieła towarzyszy nam przez cały pobyt w winnicy. 
Winnica Zamkowa specjalizuje się w winach jednood-
mianowych, ale wytwarzane są też udane kupaże win 
czerwonych. Używając pewnej przenośni pan Marek 
z dumą podkreśla, iż każde winogrono mają z żoną 
w ręce i nie ma w tym bynajmniej przesady. 

Spośród tutejszych win z pewnością godny uwa-
gi jest słodki Hibernal – po trwającej do pół roku 
fermentacji rodzynkowanych wcześniej winogron 
(technika znana choćby z produkcji toskańskiego 
Vin Santo) uzyskiwany jest napój o barwie starego 
złota i intensywnym owocowym bukiecie.

ul. Grunwaldzka 18, 38-460 Jedlicze 
tel.: +48 602 636 899, +48 698 744 069 
e-mail: winnica@vp.pl 

ul. Podzamcze 14, 38-420 Korczyna
tel.: +48 608 007 890 
e-mail: marek.stodolka@winnicazamkowa.pl
www.winnicazamkowa.pl 

Winnica Wiarus

Winnica Zamkowa
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XVIII-wieczny dwór w Komborni ma swoją prze-
ciekawą historię, począwszy od historycznej XVI 
-wiecznej zabudowy miejsca, na którym stoi, po-
przez XIX-wieczne spotkania powstańców prze-
ciw zaborcom, aż po współczesną historię, którą 
pisze rodzina państwa Skotnicznych. Urodzeni 
Krakowianie w pierwszych latach XXI wieku zain-
westowali w obiekt spore środki, zamieniając go 
w perłę nie tylko architektoniczną, i zarazem tury-
styczną. W Komborni funkcjonuje 4* gwiazdkowy 
hotel butikowy SPA, 3* gwiazdkowy hotel Wine 
Garden, basen, centrum konferencyjne i znakomi-
ta restauracja Magnolia, regularnie od 2014 roku 

wyróżniana w żółtym przewodniku Gault&Millau. 
W otoczeniu dworu unikalna inicjatywa w skali 
całego regionu Karpat - Salon Win Karpackich. 
Można tu posmakować win z większości regionów 
winiarskich położonych w sąsiedztwie tego pa-
sma w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech 
i w Rumunii. Salon oferuje degustacje, szkolenia 
oraz imprezy, przybliżające wieloaspektowość 
kultury karpackiej (wino, kuchnia, taniec, sztuka). 
W Karpackim Salonie Win można też z pewnością 
spróbować i zakupić wina, których nie spotka się  
nigdzie indziej w handlu w Polsce.

Intencją właścicieli winnicy Pańska Góra (od nazwy 
góry, na której ją zasadzono) jest nie tylko produkcja 
i sprzedaż dobrego wina, ale także stworzenie w doli-
nie Sanu swoistego regionu winiarskiego. Należąca do 
PPW&S ponad 6-hektarowa winnica jest jego znakomi-
tym zaczątkiem. Nasadzono tu szereg odmian i zatrud-
niono znakomitego enologa, który fachowym okiem do-
gląda doskonale rozwijającej się produkcji. Szczególnie 
przyjemnie smakują wina czerwone, wyróżniając się na 
tle regionu wyraźnie owocową nutą. Z winem jest tak 
jak z każdym produktem luksusowym: musi mieć swój 
własny, niepowtarzalny styl i koloryt. Chcielibyśmy, aby 
udało się zrobić bardzo dobre wino i jesteśmy pewni, że 

tu, w tym regionie jest to możliwe – podkreślają właści-
ciele PPW&S. Bez wątpienia produkty sygnowane tym 
znakiem mają swój styl, a i jakością na pewno mogą już 
konkurować z wieloma produktami z regionów o znacz-
nie dłuższych tradycjach winiarskich. Są też skuteczną 
inspiracją dla innych – kilkaset metrów dalej zasadzo-
no półtora hektarową winnicę, która będzie jeszcze po-
większana. A w planach są kolejne. Piwnice Półtorak 
Wine & Spirits nie mają obecnie oferty enoturystycz-
nej. Wytwarzane tu wina można kupić w hotelu Hilton 
Garden Inn, a także w kilku lokalach w Millenium Hall 
w Rzeszowie. W najbliższych latach planowana jest 
rozbudowa sieci dystrybucji.

Kombornia 1, 38-420 Korczyna 
tel. +48 13 435 42 89 
e-mail: hotel@dworkombornia.pl 
www.dworkombornia.pl 

Witryłów, przysiółek Zacieple (k. Dydni) 
e-mail: piwnice@poltorak.pl 
www.piwnicepoltorak.pl
www.facebook.com/PiwnicePoltorak

Winnica Dwór Kombornia

Piwnice Półtorak
Wine & Spirits
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Ruiny gotycko-renesansowego zamku w Breko-
vie, znajdujące się na szczycie sięgającej niemal 
500 m n.p.m. góry widać z daleka. Rozciągająca 
się poniżej wieś była ufundowana w XIV wieku jako 
podzamcze. Od stuleci istniały tam też winnice, 
a tutejsze wino cieszyło się doskonałą sławą, któ-
ra sięgała daleko poza granice kraju. Wystarczy 
wspomnieć, iż Jan III Sobieski wracając w 1683 
roku spod Wiednia zatrzymał się właśnie w Bre-
kovie, by tutejszym winem uczcić zwycięstwo nad 
armią turecką. Obecna winnica leży w nieco in-
nym miejscu niż tamta XVII-wieczna. Nie na zbo-
czach, lecz na działce nieco poniżej. Cała produk-

cja winnicy Barko to wina mszalne. Właściciel Pe-
ter Mihal’ko, prywatnie bardzo pogodny i otwarty 
człowiek, przywiązuje dużą wagę do dyscypliny 
technologicznej. Podkreśla, że w jego winnicy wy-
twarza się wyłącznie naturalny, ekologicznie czy-
sty produkt, bo który konsument chce pić chemię?

Myślą przewodnią właścicieli jest „doświadcze-
nie i pasja” i słowa te w zasadzie oddają wszyst-
ko, co można powiedzieć o produkcji wina w tej 
malowniczej jarosławskiej winnicy. A właściwie 
w dwóch winnicach: małej winniczce w zabytko-
wym centrum miasta (160 krzewów) i 0,75 arowej 
pod Jarosławiem. Ale wszystko zaczęło się od tej 
pierwszej, którą pan Jerzy Stecki założył w 2002 
roku. Mimo, że nie przynosi ze względu na ogra-
niczoną powierzchnię dużych plonów, właściciel 
opiekuje się nią i traktuje bardzo emocjonalnie, 
gdyż na tej uprawie tak na prawdę uczył się wi-
nogrodnictwa i winiarstwa. Nazwy win to łacińskie 

skojarzenia po pierwszych degustacjach trunków 
np.: Honestus – zacny, szlachetny,  Magnus – 
wielki, donośny itd. Produkcja win i uprawa winni-
cy to nie wszystko.  Pan Jerzy sam projektuje  ety-
kiety do swoich win, stworzył też koncepcję mar-
ketingową oraz przyjmuje enoturystów na winnicy 
w letnim sezonie – generalnie można powiedzieć, 
że jeśli wino jest jakimś wyrazem indywidualno-
ści winiarza, to w tym przypadku to sformułowanie 
jest absolutną kwintesencją opisu win z Winnic 
Rodziny Steckich.

Brekov 170, 06601 Humenné, Słowacja
tel. Ing. Peter Mihal’lko 0915 459 492 
Mgr. Milan Mihal’ko 0907 581 406 
e-mail: mihalko@mihalko.sk
www.mihalko.sk

Barko Vinum

ul. Pełkińska 12/2, 37-500 Jarosław
tel. +48 695 775 124 
e-mail: winnica.steckich@gmail.com 
www.winnice-steckich.pl 

Winnice Rodziny 
Steckich
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Właściciele, państwo Elżbieta i Dariusz Ro-
sołowie to bardzo pogodni i sympatyczni ludzie. 
I takie są też wina, które produkują. W większości 
kupaże, o świeżym owocowym aromacie i smaku 
młodych dojrzewających owoców. Wszystkie wina 
mają swoje imiona i są to imiona członków rodzi-
ny Rosołów (żeńskie – wina białe, męskie – czer-
wone i różowe). Jest więc oczywiście biała pół-
wytrawna Elżbieta i czerwony wytrawny Dariusz. 
A także różowy półsłodki Kazimierz (tato pana 
Darka) i czerwony wytrawny Maciej (syn). Resz-
tę tych rodzinnych tajemnic każdy może poznać 
sam, najlepiej podczas degustacji! Z biegiem lat 

pan Darek eksperymentował z różnymi odmiana-
mi w kolejnych lokalizacjach. Obecna, zasadzona 
w 2010 roku winnica, leży na południowo-zachod-
nim stoku w dolinie niewielkiej, ale kapryśnej rzeki 
Mleczki, na obrzeżach Przeworska. Uprawianych 
jest tu wiele odmian winorośli, w tym chyba naj-
większy na Podkarpaciu areał odmiany Pinot Noir.

Winnica Alabaster położona jest  w obrębie Pogó-
rza Dynowskiego i stanowi dwie parcele nasadzeń 
różnych odmian winorośli o łącznej powierzchni 1 
hektara, usytuowane na słonecznym zboczu o po-
łudniowej wystawie połączone ze sobą Koleją Wą-
skotorową „Pogórzanin”. Jedna z nich znajduje się 
w Przeworsku, druga zaś w Łopuszce Wielkiej, gdzie 
występują największe w Europie złoża alabastru.

Wina, które produkują Zuzanna i Wojciech Jurkie-
wicz są nagradzane na konkursach polskich i mię-
dzynarodowych, swój charakter zawdzięczają do-
brze położonej winnicy, o właściwym mikroklimacie 
z odpowiednio dobranymi dla tego klimatu odmiana-

mi winorośli: Cabernet Dorsa, Pinot Noir, Zweigelt, 
Cabernet Cortis,  Regent, Leon Milot, Gewürztrami-
ner, Johanniter,  Hibernal, Solaris, Bianca. Starzenie  
czerwonego wina  przeprowadzają we francuskich 
i węgierskich beczkach, które dają mu zapach wanilii 
i dębowych tonów. Początkowo produkowali  wina na 
użytek własny, a od 2017 r. prowadzą sprzedaż. 

W winie fascynuje ich to, że wciąż odkrywają w nim 
coś nowego, lubią o nim rozmawiać, dzielić się swoją 
pasją z przyjaciółmi oraz nowo poznanymi osobami. 

Degustacja dla osób indywidualnych i małych 
grup od wiosny do jesieni – po wcześniejszym 
umówieniu.

ul. M. Kopernika 68, 37-200 Przeworsk 
tel. +48 502 302 822 
e-mail: darek@przeworskiewinnice.pl 

    ela@przeworskiewinnice.pl 
www.przeworskiewinnice.pl 

Rozbórz 615, 37-200 Przeworsk 
tel. +48 602 573 802 
e-mail: z.w.jurkiewicz@wp.pl
www.facebook.com/WinnicaAlabaster 

Przeworskie Winnice

Winnica Alabaster
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Latem Winnica Mazurak pachnie lawendą i nie 
ma w tym ani odrobiny przesady, gdyż właściciele, 
Dorota i Krzysztof Mazurakowie, uprawiają także 
lawendę, co wizycie w tym miejscu dodaje unikalne-
go smaku. Zlokalizowana na południowym stoku na 
obrzeżach Błażowej winnica powstała w 2008 roku. 
Rozciąga się stąd widok na Pogórze Dynowskie, 
dawny Trakt Węgierski i samą Błażową. Państwo 
Mazurakowie rozsmakowali się w winie mieszkając 
przez dłuższy czas w Rumunii. Tamtejsze doświad-
czenie było dla nich główną inspiracją winiarską. 
Dziś można pokusić się o poszukanie w ich winach 
nieco karpackich, rumuńskich nut.

W chwili obecnej swoją winiarnię mają w innym 
miejscu niż winnica. Degustacje odbywają się na 
winnicy pod wiatą widokową, którym towarzyszą lo-
kalnie wytwarzane sery, wędliny i chleb.

W przyszłości planowane jest stworzenie bardziej 
rozbudowanego zaplecza degustacyjnego i nocle-
gowego. Nieopodal winnicy biegnie również szlak 
rowerowy GreenVelo, a sama winnica została w ra-
mach szlaku skategoryzowana jako atrakcja tury-
styczna i Miejsce Przyjazne Rowerzystom (MPR).

Dziadek Ryszarda Jandy zakupił działkę w Bor-
ku Starym jeszcze w 1898 roku i postawił na niej 
dom. Tu przyszła na świat jego mama. Po latach 
spędzonych w różnych miejscach pan Ryszard 
powrócił do swego rodzinnego siedliska. I założył 
w 2006 roku winnicę (o czym z resztą marzył od 
jeszcze od czasu studiów w akademii rolniczej). 
Obecnie Stare Siedlisko jest tak naprawdę bardzo 
nowoczesnym siedliskiem. Jest tu spora winiarnia 
z zapleczem gastronomicznym i salą dla 60 osób. 
W karcie liczne dania kuchni regionalnej, w tym 
przepyszne gomułki serowe w różnych smakach 
(m.in. z czosnkiem, kminkiem, kozieradką i pa-

pryką). Jest też 10 miejsc noclegowych, a obok 
powstaje Domek Winiarza, w którym goście będą 
mogli zapoznać się z procesem produkcji wina. 
Spotykanie i goszczenie ludzi w miejscu, które 
kocham, a przy tym realizacja celów biznesowych 
dają prawdziwą satysfakcję – podkreśla pan Ry-
szard opowiadając o winie, rodzinie, Borku Sta-
rym i planach na przyszłość. Już dziś wiadomo, 
że kontynuatorem jego działalności będzie syn 
Konrad, który podobnie jak ojciec szybko połknął 
bakcyla winiarstwa.

Błażowa - winnica  
    miejsce produkcji - Terliczka 191, 36-001 Terliczka 

tel. +48 608 204 711, +48 508 252 908 
e-mail: dorota.ma@wp.pl 
www.facebook.com/winnicamazurak 
www.facebook.com/Lawendowa.Winnica

Borek Stary 179, 36-020 Tyczyn 
tel. +48 503 174 317 
e-mail: ryszard.janda@op.pl 

Winnica Mazurak

Winnica Stare Siedlisko
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Z położonego na obrzeżach Rzeszowa, ale sty-
listycznie nawiązującego do Włoch domu rozciąga 
się piękny widok na dolinę Wisłoka. Szczególnie 
przyjemnie podziwia się go z lampką aromatyczne-
go wina, pochodzącego z rozłożonej poniżej na po-
łudniowo-zachodnim stoku winnicy Łany. Bogdan 
Kasperek zasadził ją w 2007 roku. Z uprawianej tu 
winorośli produkuje wina jednoodmianowe, w więk-
szości białe, o żywym, intensywnym aromacie. Z ci-
szą i urozmaiconym krajobrazem komponują się 
znakomicie, tworząc niepowtarzalną romantyczną 
kompozycję. Na północno-zachodnim skraju winni-
cy stoi duży, piękny dąb, którego historia w niezwy-

kły sposób wiąże się z historią Łanów – koniecznie 
spytajcie o nią pana Bogdana. Winnica Łany zosta-
ła ostatnio poszerzona o kolejną działkę, na któ-
rej nasadzono kilka gatunków vitis viniferae, m.in. 
Chardonnay, Traminer i Palawa.

Niewielka winnica na pograniczu Zgłobnia i Nie-
chobrza ma krótką historię – Maciej Sowiński 
założył ją w 2015 roku, a w 2017 wyprodukował 
pierwsze wino. Jak podkreśla, ta winnica ma być 
przede wszystkim przyjemnością. Jego ulubiony 
szczep to Hibernal – ponad 20% wszystkich na-
sadzeń, jakkolwiek nie koncentruje się na razie 
na jakimś konkretnym rodzaju wina. Produku-
je zarówno kupaże, jak i wina jednoodmianowe. 
Chociaż w ofercie przeważają wina białe i różowe, 
w winnicy wytwarza się bardzo ciekawe, dość ta-
niczne, o średniej budowie i z pewnością godne 
polecenia wina czerwone. 

Pan Maciej często zmieniał w życiu profesje. Zanim 
zdecydował, że chce uprawiać winorośl uczestniczył 
w kilku szkoleniach wyjazdowych w różnych regio-
nach Europy. Tam zrozumiał, że winiarstwo wymaga 
ciężkiej pracy i uczy pokory i to, jak twierdzi, urzekło 
go najbardziej. W domu przy winnicy jest niewielka 
piwniczka. Na przeciwległym końcu winnicy – klima-
tyczny domek z zapleczem degustacyjnym i noclego-
wym. Cieszy się tak wielką popularnością, że gospo-
darze przyjmują zapisy chętnych z kilkumiesięcznym 
wyprzedzeniem. Degustacja dla pojedynczych osób 
i niewielkich grup, przy dźwiękach klasycznego rocka 
z oryginalnej płyty winylowej, po umówieniu.

ul. Wschodnia 43, 35-304 Rzeszów
tel. +48 609 483 403 
e-mail: b.kasperek@korporacjavip.pl  

36-046 Zgłobień 621 b  
   (700 m poniżej krzyża milenijnego w Niechobrzu) 

tel. +48 606 648 528 
e-mail: sowinski@winnicagranice.pl
www.winnicagranice.pl

Winnica Łany

Winnica Granice
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Dzięki Wiktorowi Szpakowi przypomnieć sobie 
można zapach rezedy i kilku innych roślin. Powsta-
jące w winnicy Jasiel wina noszą właśnie nazwy ro-
ślin, korespondując z nimi barwą, intensywnością. 
Znajomość zapachów roślin jest w jakiejś mierze 
kluczem do smakowania tutejszych win. Ale jakże 
mogłoby być inaczej, skoro ich twórca to biolog, bo-
tanik i miłośnik ogrodów. Wraz z żoną Elwirą zało-
żyli dwie winnice: mniejszą w 2001 roku i większą 
(jedna z najpiękniejszych winnic na Podkarpaciu!) 
9 lat później. Większość produkcji to wina białe. 
Wysoko oceniane w całym kraju i za granicą. Sta-
rannie dobierane kompozycje szczepów dają wi-

nom z Jasiela lekkość i aromatyczny roślinno-owo-
cowy bukiet. Jeśli poświęci się roślinom tyle czasu, 
ile rzeczywiście potrzeba, ten czas wraca w jakości 
wina – podkreśla pani Elwira.

Winnice Pradoliny powstały w 2014 r. Właści-
cielem jest Mateusz Radek, absolwent studiów 
enologicznych. Winnica zajmuje areał nasadzeń 
3,3 ha winorośli, głównie odmian niemieckich i au-
striackich m.in.: Solaris, Regent, Riesling, Zwe-
igelt, Johanniter, Seyval Blanc, Chardonnay, Ca-
bernet Cortis. 

To pierwsza na Podkarpaciu winnica ekologicz-
na oraz jedna z pierwszych w kraju winnic z „zie-
lonym listkiem”, w której nie stosuje się herbicy-
dów, pestycydów, środków ochrony roślin i innych 
toksycznych substancji. Winnica specjalizuje się 
w produkcji intensywnie wybarwionych, aksamit-

nych, wytrawnych czerwonych win BIO, a także 
lekkich, aromatycznych, półwytrawnych białych 
win BIO, nagradzanych podczas polskich konkur-
sów i targów. 

BIO wina dostępne są w sprzedaży w sklepach 
ekologicznych w całej Polsce, wybranych skle-
pach z winami i restauracjach. Wina można także 
zakupić na miejscu w winnicy. W winnicy prowa-
dzone są usługi z zakresu enoturystyki.

Jareniówka 163, 38-200 Jasło 
tel. +48 509 326 650 
e-mail: wiktor@winnicajasiel.pl
www.winnicajasiel.pl  

Trzciana 1, 36-071 Trzciana
tel. +48 694 969 329
e-mail: mateusz.radek@gmail.com
www.winnicepradoliny.pl 

Winnica Jasiel

Winnice Pradoliny
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Winnica Widokowa powstała w 2013 r. i obejmu-
je obszar 4 ha, na którym jest uprawianych kilka-
naście odmian winorośli. Wśród nich znajdują się: 
Solaris, Seyval Blanc, Chardonnay, Riesling, Ron-
do, Souvignier Gris, Regent, Muscaris, Johanniter 
oraz Leon Millot. Dzięki nim powstają wina białe 
i różowe, jak również bardziej wytrawne i wyraziste 
wina czerwone. Winnica znajduje się na wzgórzach 
podkarpackiej miejscowości Kombornia, a na wy-
sokości 470 metrów degustacjom wina towarzyszy 
widok na przepiękną panoramę. Horyzont, który 
stanowi tło winnicy w sumie ma długość ponad 100 
km. Południowe  nachylenie stoku gwarantuje nie-

zwykłe warunki do wzrostu owoców. Widokowa to 
miejsce w pełni rodzinne, w którym każdy owoc jest 
traktowany z wyjątkową troską. 

W winnicy prowadzone są degustacje indywi-
dualne i grupowe. W roku 2019 winnica została 
laureatem Międzynarodowego Konkursu Win GA-
LICJA VITIS - wina Sejblaj i Solares zostały uho-
norowane złotym i srebrnym medalem konkursu.

Winnica „Węgrzyn” w Węgierce założona została 
w 2002 r. przez trójkę przyjaciół: Zbigniewa Zbyra-
dowskiego, Małgorzatę Herman-Mruk oraz Krzysz-
tofa Mruka, którzy postawili na wino, naturalną 
czystość regionu i pracę zgodną z cyklem przyro-
dy. Pełna nazwa to Doświadczalne Gospodarstwo 
Enoturystyczne Krzysztof Mruk „Winnica Węgrzyn”. 

„Węgrzyn” to historyczna nazwa najcenniejszego 
węgierskiego wina, którego beczka w XVI-XVIII w. 
osiągała bajeczną cenę 100 złotych polskich. 

Winnica ma powierzchnię 96 arów, na której są 
odmiany szczepu m.in. Jutrzenka czy Heridan. 
Właściciele skupiają się na czterech gatunkach 

dobrych, stołowych win. W winnicy prowadzone są 
usługi z zakresu enoturystyki. Istnieje możliwość 
przyjazdu całorocznie - zarówno osób indywidual-
nych, jak i grup zorganizowanych.

Kombornia 802B, 38-420 Kombornia 
tel. +48 501 743 251
e-mail: winnica.widokowa@gmail.com 
www.winnicawidokowa.pl

Węgierka 196, 37-560 Pruchnik
tel. +48 733 599 113
e-mail: wegrzyn-mruk@o2.pl

Winnica Widokowa

Winnica Węgrzyn
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Zgodnie z przyjętymi w Konwencji Karpackiej zasadami Protokół 
o zrównoważonej turystyce wszedł w życie 90. dnia od daty złożenia 
Depozytariuszowi (którym tak samo jak w przypadku Konwencji jest 
Rząd Ukrainy) czwartego dokumentu ratyfikacji, zatwierdzenia, przy-
jęcia, lub przystąpienia. Protokół o zrównoważonej turystyce wszedł 
w życie dnia 29 kwietnia 2013 r. w stosunku do czterech pierwszych 
jego Stron (Republika Czeska, Rzeczpospolita Polska, Republika Sło-
wacka, Węgry), będących państwami Grupy Wyszehradzkiej (V4).

W 2014 r. Protokół o zrównoważonej turystyce został ratyfiko-
wany przez Rumunię, w 2015 r. przez Republikę Serbii, a w 2017 r. 
do Protokołu przystąpiła Ukraina (która nie była jego sygnatariu-
szem). Począwszy od 20 czerwca 2017 r. Protokół o zrównoważo-
nej turystyce obowiązuje już we wszystkich państwach będących 
Stronami Konwencji Karpackiej. 

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 września 
2012 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Proto-
kołem o zrównoważonej turystyce, wszedł on w życie w stosunku do 
Rzeczypospolitej Polskiej 29 kwietnia 2013 r. Protokół jest aktem prawa 
międzynarodowego, którym związała się Rzeczpospolita Polska i zgod-
nie z Art. 9 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej winien być przestrze-
gany. Zgodnie z Art. 91 ust.1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, po 
ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw dnia 14 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013 
poz. 682) Protokół o zrównoważonej turystyce stał się częścią krajowe-
go porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowany.

Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Protokół o zrównowa-
żonej turystyce do Ramowej Konwencji Karpackiej stosuje się do 
tego samego co Konwencja obszaru 18 612,48 km2 (ok. 6 % po-
wierzchni lądowej kraju) położonego w województwach małopol-
skim, podkarpackim i śląskim.

Protokół o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji Kar-
packiej stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie postanowień Art. 9 
Konwencji, zobowiązującego Strony Protokołu do podjęcia środków 
i współpracy na rzecz promowania zrównoważonej turystyki w Kar-
patach, przynoszącej korzyści ludności miejscowej, opartej na wyjąt-
kowym charakterze przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego 
Karpat; oraz promowania współpracy transgranicznej w tym zakresie.

Celem Protokołu jest koordynacja i harmonizacja działań jego 
Stron oraz ich współpraca na rzecz wdrażania postanowień ww. ar-
tykułu Konwencji. Protokół o zrównoważonej turystyce zobowiązuje 
jego Strony do podjęcia wspólnych działań we współpracy wszystkich 
Stron w skali całych Karpat, oraz przez poszczególne Strony na ich 
terytorium, w oparciu o odnośne przepisy prawa krajowego.

PROTOKÓŁ (cz. 3)

o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie 

i zrównoważonym rozwoju Karpat sporządzony w Bratysławie 

dnia 27 maja 2011 r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 682)

ROZDZIAŁ IV
WDRAŻANIE, MONITORING I OCENA

Artykuł 26
Wytyczne Konwencji o różnorodności biologicznej („KRB”) 
w sprawie różnorodności biologicznej i rozwoju turystyki 

[Wytyczne Konwencji o różnorodności biologicznej („KRB”) 
w sprawie różnorodności biologicznej i rozwoju turystyki] 

1. Mając na celu planowanie, rozwój i zarządzanie działania-
mi w obszarze turystyki w Karpatach w sposób ekologiczny, eko-
nomiczny i społecznie zrównoważony, Strony będą promować 
uwzględnianie Wytycznych KRB w sprawie różnorodności biologicz-
nej i rozwoju turystyki w opracowywaniu i zmianach swoich strategii 
i planów rozwoju turystyki w Karpatach i w innych strategiach sekto-
rowych z nimi związanych, na odpowiednich poziomach, w konsul-
tacji z zainteresowanymi podmiotami, w tym biurami turystycznymi 
i wszelkimi innymi podmiotami w sektorze turystyki.

2. Strony rozważą ustanowienie systemów monitorowania i raporto-
wania w oparciu o wskaźniki wymienione w Wytycznych KRB w spra-
wie różnorodności biologicznej i rozwoju turystyki oraz w zestawie 
wskaźników Światowej Organizacji Turystyki w celu oceny zakresu 
zastosowania i stanu realizacji tych Wytycznych w regionie karpackim.

3. Strony Konwencji Karpackiej będą dążyć do osiągnięcia synergii 
w realizacji innych dwustronnych i wielostronnych porozumień istot-
nych z punktu widzenia Wytycznych KRB oraz mających znaczenie 
dla realizacji niniejszego Protokołu na terenie Karpat, między innymi 
Konwencji z Aarhus, Konwencji Ramsarskiej, Konwencji o ochro-
nie gatunków wędrownych, Konwencji w sprawie światowego dzie-
dzictwa, Ramowej Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zwalczania zmian klimatu, Europejskiej Konwencji Krajo-
brazowej i innych porozumień.

Artykuł 27
Wdrażanie [Wdrażanie] 

1. Każda ze Stron podejmie odpowiednie środki prawne i admi-
nistracyjne w celu zapewnienia wdrożenia postanowień niniejszego 
Protokołu i będzie monitorować skuteczność tych środków.

2. Każda ze Stron zbada możliwości wspierania środkami finanso-
wymi wdrażania postanowień niniejszego Protokołu.

3. Konferencja Stron opracuje i przyjmie strategię rozwoju zrówno-
ważonej turystyki na terenie Karpat, która towarzyszyć będzie realiza-
cji niniejszego Protokołu.

Artykuł 28
Edukacja, informacja i świadomość społeczna  
[Edukacja, informacja i świadomość społeczna] 

1. Strony będą popierać edukację, informację i podnoszenie świa-
domości społeczeństwa w odniesieniu do celów, środków i wdrażania 
niniejszego Protokołu.

2. Strony zapewnią dostęp społeczeństwa do informacji dotyczą-
cych wdrażania niniejszego Protokołu.

Artykuł 29
Spotkanie Stron [Spotkanie Stron] 

1. Konferencja Stron Konwencji Karpackiej będzie służyć jako spo-
tkanie Stron niniejszego Protokołu.

2. Strony Konwencji Karpackiej, które nie są Stronami niniejszego 
Protokołu mogą uczestniczyć jako obserwatorzy w Konferencji Stron 
służącej jako spotkanie Stron Protokołu. Gdy Konferencja Stron służy 
jako spotkanie Stron niniejszego Protokołu, decyzje na podstawie ni-
niejszego Protokołu podejmują tylko Strony Protokołu.

3. Jeśli Konferencja Stron służy jako spotkanie Stron niniejszego Pro-
tokołu, każdy członek prezydium Konferencji Stron reprezentujący Stronę 
Konwencji, która w tym czasie nie jest Stroną Protokołu, będzie zastąpio-
ny przez członka wybranego spośród Stron niniejszego Protokołu.

Protokół o zrównoważonej turystyce 
do Konwencji Karpackiej cz. 3

Protokół o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat 
(Konwencji Karpackiej) został przyjęty podczas trzeciego spotkania Konferencji Stron (COP3) Konwencji Karpackiej 

i podpisany przez cztery Strony Konwencji dnia 27 maja 2011 r. w Bratysławie. Rzeczpospolita Polska podpisała 
Protokół o zrównoważonej turystyce dnia 8 września 2011 r. podczas XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Dokument
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4. Komitet Wdrożeniowy przedstawi Konferencji Stron zalece-
nia dotyczące wdrażania i niezbędnych środków dla zastosowa-
nia się do Protokołu.

5. Konferencja Stron przyjmie lub zaleci niezbędne działania.

Artykuł 33
Ocena skuteczności postanowień  
[Ocena skuteczności postanowień] 

1. Strony będą systematycznie badać i oceniać skuteczność po-
stanowień niniejszego Protokołu.

2. Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejsze-
go Protokołu może rozpatrzyć przyjęcie stosownych zmian do 
niniejszego Protokołu, jeżeli są one potrzebne na rzecz realiza-
cji jego celów.

3. Strony będą ułatwiały zaangażowanie władz regionalnych i lo-
kalnych oraz innych zainteresowanych podmiotów w proces, o którym 
mowa w ust. 1.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 34
Związki pomiędzy Konwencją Karpacką a Protokołem  
[Związki pomiędzy Konwencją Karpacką a Protokołem] 

Niniejszy Protokół stanowi Protokół do Konwencji Karpackiej 
w rozumieniu jej art. 2 ust. 3 oraz wszelkich innych stosownych 
artykułów Konwencji Karpackiej.

Artykuł 35
Wejście w życie, zmiany Protokołu,  

odstąpienie od Protokołu oraz rozstrzyganie sporów  
[Wejście w życie, zmiany Protokołu,  

odstąpienie od Protokołu oraz rozstrzyganie sporów] 
1. Do niniejszego Protokołu zastosowanie mieć będą, mutatis mu-

tandis, postanowienia art. 19, art. 20, art. 21 ust. 2–4 oraz art. 22 Kon-
wencji Karpackiej dotyczące wejścia w życie, zmian i odstąpienia od 
niniejszego Protokołu oraz rozstrzygania sporów.

2. Stroną niniejszego Protokołu może zostać wyłącznie Strona 
Konwencji Karpackiej.

Artykuł 36
Zastrzeżenia [Zastrzeżenia] 

Do niniejszego Protokołu nie mogą być wnoszone żadne zastrzeżenia.

Artykuł 37
Depozytariusz [Depozytariusz] 

Depozytariuszem niniejszego Protokołu jest Rząd Ukrainy.

Artykuł 38
Powiadomienia [Powiadomienia] 

Depozytariusz jest zobowiązany, w odniesieniu do niniejszego 
Protokołu, powiadomić każdą Stronę porozumienia o:

(a) każdym podpisaniu,
(b) zdeponowaniu jakiegokolwiek dokumentu ratyfikacyjnego, za-

twierdzenia lub przyjęcia,
(c) każdej dacie wejścia w życie,
(d) każdej deklaracji złożonej przez Stronę porozumienia lub sy-

gnatariusza,
(e) każdym przypadku wypowiedzenia, zgłoszonym przez Stronę 

porozumienia, wraz z datą wejścia tego wypowiedzenia w życie.

Artykuł 39
Podpisy [Podpisy] 

Niniejszy Protokół będzie otwarty do podpisu u Depozytariusza 
w okresie od dnia 27 maja 2011 r. do dnia 27 maja 2012 r.

Sporządzono w Bratysławie dnia 27 maja 2011 r. w jednym eg-
zemplarzu oryginalnym w języku angielskim.

Egzemplarz oryginalny Protokołu będzie złożony u Depozytariu-
sza, który przekaże jego uwierzytelnione kopie wszystkim Stronom.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni, 
podpisali niniejszy Protokół. 

4. Regulamin Konferencji Stron stosuje się mutatis mutandis do 
spotkania Stron, jeżeli Konferencja Stron służąca jako spotkanie 
Stron niniejszego Protokołu jednogłośnie nie zadecyduje inaczej.

5. Pierwsza sesja Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron 
Protokołu zostanie zwołana przez Sekretariat w połączeniu z pierwszą 
sesją Konferencji Stron, która jest planowana po wejściu w życie ni-
niejszego Protokołu. Kolejne zwyczajne sesje Konferencji Stron służą-
cej jako spotkania Stron Protokołu będą się odbywały w połączeniu ze 
zwyczajnymi sesjami Konferencji Stron, o ile Konferencja Stron służąca 
jako spotkanie Stron niniejszego Protokołu nie zadecyduje inaczej.

6. Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego 
Protokołu będzie, w ramach swojego mandatu, podejmować de-
cyzje potrzebne w celu popierania jego skutecznego wdrażania. 
Zrealizuje ona funkcje przypisane jej przez Protokół i:

(a) sformułuje zalecenia w sprawach niezbędnych w celu wdraża-
nia niniejszego Protokołu;

(b) powoła takie organy pomocnicze, jakie uzna za stosowne 
w celu wdrażania niniejszego Protokołu;

(c) rozpatrzy i przyjmie, w miarę potrzeb, zmiany do niniejszego 
Protokołu, jakie uzna za stosowne w celu wdrażania niniejszego Pro-
tokołu; oraz

(d) zrealizuje wszelkie inne funkcje, jakie mogą być wymagane 
w celu wdrożenia niniejszego Protokołu.

Artykuł 30
Sekretariat [Sekretariat] 

1. Sekretariat ustanowiony w art. 15 Konwencji Karpackiej będzie 
służyć jako Sekretariat niniejszego Protokołu.

2. Art. 15 ust. 2 Konwencji Karpackiej dotyczący funkcji Sekretaria-
tu stosuje się, mutatis mutandis, do niniejszego Protokołu.

Artykuł 31
Organy pomocnicze [Organy pomocnicze] 

1. Każdy organ pomocniczy ustanowiony przez Konwencję Kar-
packą lub na jej podstawie może, na podstawie decyzji Konferencji 
Stron służącej jako spotkanie Stron niniejszego Protokołu, służyć Pro-
tokołowi, w którym to przypadku w ramach spotkania Stron zostaną 
sprecyzowane funkcje, które będzie realizował ten organ.

2. Strony Konwencji Karpackiej, które nie są Stronami niniejszego 
Protokołu, mogą uczestniczyć w obradach każdego takiego organu 
pomocniczego w charakterze obserwatorów. Gdy organ pomocniczy 
Konwencji Karpackiej służy jako organ pomocniczy niniejszego Proto-
kołu, decyzje na podstawie Protokołu będą podejmowane tylko przez 
Strony Protokołu.

3. Gdy organ pomocniczy Konwencji Karpackiej sprawuje swoje 
funkcje w odniesieniu do Spraw dotyczących niniejszego Protokołu, 
każdy członek prezydium takiego organu pomocniczego reprezentu-
jący Stronę Konwencji Karpackiej, która w tym czasie nie jest Stroną 
Protokołu, będzie zastąpiony przez członka wybranego przez Strony 
Protokołu spośród Stron Protokołu.

4. Regulamin Konferencji Stron Konwencji Karpackiej będzie mieć za-
stosowanie mutatis mutandis do uczestnictwa obserwatorów w pracach 
organów pomocniczych działających na rzecz niniejszego Protokołu.

Artykuł 32
Monitorowanie wypełniania zobowiązań  
[Monitorowanie wypełniania zobowiązań] 

1. Strony będą systematycznie składać Konferencji Stron spra-
wozdania na temat działań dotyczących niniejszego Protokołu i re-
zultatów podjętych działań. Konferencja Stron określi terminy i formę 
składania takich sprawozdań.

2. Obserwatorzy mogą przedstawiać Konferencji Stron i/lub Ko-
mitetowi Wdrożeniowemu Konwencji Karpackiej (zwanego dalej 
„Komitetem Wdrożeniowym”) wszelkie informacje lub sprawozda-
nia dotyczące wdrażania postanowień niniejszego Protokołu i za-
stosowania się do nich.

3. Komitet Wdrożeniowy zgromadzi, oceni i przeanalizuje informacje 
istotne dla potrzeb wdrażania niniejszego Protokołu i będzie monito-
rować zastosowanie się Stron do postanowień niniejszego Protokołu.
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Polecane lektury

Mała Encyklopedia Karpat to publikacja naukowa o Karpatach, które obecnie leżą na obszarze sied-
miu państw: Rumunii, Ukrainy, Węgier, Słowacji, Polski, Republiki Czeskiej i Austrii. Jest to jedna z 
pierwszych pozycji encyklopedycznych w Polsce, która zawiera informacje na temat Karpat, haseł 
ogólnych związanych z Karpatami oraz informacje na temat Szlaku Kultury Wołoskiej.
Encyklopedia adresowana jest dla geologów, geografów, gospodarki przestrzennej, historyków, 
pasjonatów ludzi Karpat i miłośników gór.

B. Jarosław , J. Więcław-Michniewska (red.), Mała Encyklopedia Karpat. Pogranicze polsko – 
słowackie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, 2018

Przewodnik to oferta winnic w Polsce południowo-wschodniej oraz północnej Słowacji, które nale-
żą do Karpackiego Szlaku Wina. To jedyny taki przewodnik, który zawiera opis historii winiarstwa 
podkarpackiego, charakretystykę wina podkarpackiego i słowackiego oraz przedstawia opis win-
nic, dane teleadresowe oraz mapę winnic będących na szlaku wina. Przewodnik wzbogacony jest 
o liczne zdjęcia winnic, winorośli, winobrania a co najważniejsze - właścicieli winnic – pasjonatów, 
hobbystów i miłośników wina. Przewodnik wydany jest w dwóch językach polskim i słowackim. 
Przewodnik adresowany do biur podróży, touroperatorów, centrów informacji turystycznej, właści-
cieli winnic i przede wszystkim turystów i pasjonatów enoturystyki.

J. Reczek, Karpacki Szlak Wina – przewodnik, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, 2018

Publikacja Wybrane aspekty z zarządzania gospodarstwem winiarskim. Skrypt dobrych praktyk za-
wiera zagadnienia związane z charakterystyką rynku wina w Polsce i na świecie, marketing wina, 
zagadnienia turystyki winiarskiej, tworzenie oferty turystycznej oraz zarządzanie gospodarstwem 
winiarskim. Pozycja adresowana jest dla osób, które planują założyć gospodarstwo winiarskie i sta-
wiać pierwsze kroki we wprowadzeniu wina do obrotu, właścicieli winnic, a także wszystkich osób 
zainteresowanych tematyką winiarstwa oraz pasjonatów wina.

W. Bosak, B. Wilczyński, Wybrane aspekty z zarządzania gospodarstwem winiarskim. 
Skrypt dobrych praktyk, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia 
„Pro Carpathia”, 2018

Książka Winorośl i wino. Wiedza i praktyka - część 1 to kompendium wiedzy o winiarstwie. Obie jej 
części zawierają wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu winiarstwa, uprawy i ochrony winorośli, 
zakładania winnicy, nawożenia. W obu częściach zasadnicze zagadnienia obudowane są rozdziałami 
uzupełniającymi, jak historia, systematyka winorośli, marketing, enoturystyka, sztuka degustacji, prawo 
winiarskie. Autorami poszczególnych rozdziałów są wykładowcy Podkarpackiej Akademii Wina w Jaśle 
oraz najlepsi specjaliści w Polsce w swoich dziedzinach (J. Mazurek, W. Bosak), którzy zdobywali wie-
dzę przez lata swoich własnych doświadczeń. Książka jest idealna dla osób zainteresowanych winiar-
stwem, właścicieli winnic i osób poczatkujących, a także winogrodników i miłośników wina.

R. Myśliwiec, E. Wawro (red.), Winorośl i wino. Wiedza i praktyka - część 1, Fundacja 
Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa GALICJA VITIS, 2018 

Książka pt. Winorośl i wino. Wiedza i praktyka - część 2 napisana pod red. R. Myśliwca i E. Wawro 
opisuje procesy oraz tajniki  winifikacji, sztukę degustacji i oceny wina, a także zawiera treści związane 
z podstawami sommelierstwa, ekonomiką i marketingiem wina oraz prawo winiarskie. W obu częściach 
zasadnicze zagadnienia obudowane są rozdziałami uzupełniającymi, jak historia, systematyka wino-
rośli, marketing, enoturystyka, sztuka degustacji, prawo winiarskie. Autorami poszczególnych rozdzia-
łów są wykładowcy Podkarpackiej Akademii Wina w Jaśle oraz najlepsi specjaliści w Polsce w swoich 
dziedzinach (W. Bosak, P. Stopczyński, M. Bielka-Vescovi, B. Wilczyński, R. Froń), którzy zdobywali 
wiedzę przez lata swoich własnych doświadczeń. Książka jest idealna dla osób zainteresowanych wi-
niarstwem, właścicieli winnic i osób poczatkujących, a także winogrodników i miłośników wina.

R. Myśliwiec, E. Wawro (red.), Winorośl i wino. Wiedza i praktyka - część 2, Fundacja 
Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa GALICJA VITIS, 2018 


