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ADRIAN SADŁOWSKI
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA – ZAKRES
DECYZYJNOŚCI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
UNII EUROPEJSKIEJ I SPOSÓB WDROŻENIA W POLSCE
Nadesłany: 04.08.2017

Zaakceptowany do druku: 11.12.2017

1. Wstęp
Jednolita płatność obszarowa jest podstawowym komponentem uproszczonego
systemu wsparcia bezpośredniego dla rolników1. Przysługuje ona do powierzchni
działek rolnych wchodzących w skład gospodarstwa, na których prowadzona jest
działalność rolnicza2.
W Polsce jednolitą płatnością obszarową objęte jest corocznie ok. 14 mln ha
gruntów, a wsparcie trafia do ok. 1,35 mln rolników [Sprawozdanie… 2015; Sprawozdanie… 2016]. Wszystkie inne formy wsparcia obszarowego przyznawane są
wyłącznie do gruntów rolnych zatwierdzonych do jednolitej płatności obszarowej.
Siła i sposób oddziaływania tego instrumentu w pewnym stopniu zależą od
decyzji podjętych na poziomie krajowym, do których należą przede wszystkim
określenie poziomu finansowania jednolitej płatności obszarowej oraz zaprojektowanie mechanizmu redukcji płatności (w granicach określonych przepisami
unijnymi). Dla państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), które postanowiły
o wprowadzeniu nie później niż w dniu 1 stycznia 2018 r. systemu opartego na
1 Jej odpowiednikiem w systemie opartym na uprawnieniach do płatności jest tzw. płatność
bazowa.
2 Prowadzenie działalności rolniczej na działkach rolnych polega na wykorzystaniu produkcyjnym (uprawa roślin lub wypas zwierząt) albo utrzymywaniu ich w gotowości do produkcji rolnej (tj.
w stanie nadającym się do uprawy lub wypasu) [Rozporządzenie 1307/2013].
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uprawnieniach do płatności3, przewidziano ponadto możliwość różnicowania
stawki jednolitej płatności obszarowej.
Kagan [2015] zwraca uwagę, że znaczna elastyczność w zakresie alokacji unijnych środków tytułem dopłat bezpośrednich sprawia, że państwa członkowskie
– poprzez kształt instrumentów4 i wysokość stawek płatności – mogą preferować
określone rodzaje gospodarstw rolnych, a jednocześnie ograniczać poziom dotowania innych.
Celem opracowania jest przedstawienie zakresu decyzyjności państw członkowskich UE, stosujących system uproszczony, w zasadniczych kwestiach dotyczących
jednolitej płatności obszarowej oraz sposobu wdrożenia tego instrumentu w Polsce.

2. Poziom finansowania
Globalna kwota przeznaczona na jednolitą płatność obszarową to wielkość rezydualna, pozostająca po odjęciu od pułapu krajowego5 kwot przeznaczonych na finansowanie pozostałych instrumentów wsparcia unijnego. Państwa członkowskie
obligatoryjnie przeznaczają 30% pułapu krajowego na płatność z tytułu praktyk
rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska. W odniesieniu do pozostałych
form wsparcia przepisy unijne nie określają konkretnego odsetka (procentu) pułapu krajowego, który ma być wydzielony na realizację danej płatności, lecz maksymalny dopuszczalny poziom finansowania. Wynosi on:
a) w przypadku płatności dla młodych rolników (jest to płatność obligatoryjna do wdrożenia dla państw członkowskich) – 2% łącznej puli środków
unijnych przeznaczonych na płatności bezpośrednie w danym kraju (czyli
2% pułapu krajowego),
b) w przypadku płatności redystrybucyjnej (płatność fakultatywna) – 30% pułapu krajowego,
3 W systemie opartym na uprawnieniach do płatności konieczne jest prowadzenie rejestru

uprawnień oraz zapewnienie systemu administrowania uprawnieniami i zarządzania rezerwą krajową. Z tych powodów jest to system bardziej skomplikowany. Wdrożenie systemu opartego na
uprawnieniach oznacza poniesienie jednorazowych kosztów implementacji, a bieżące administrowanie tym systemem wymaga stosunkowo dużych nakładów [Figurski i Sadłowski 2013].
4 Ostateczny kształt danego instrumentu wsparcia określają decyzje państwa członkowskiego
w kwestiach takich, jak np. ustanowienie bądź nie limitu ilościowego / powierzchniowego (czyli
maksymalnej liczby zwierząt / powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie, która może być objęta daną płatnością), czy dodatkowych warunków przyznania wsparcia (np. wprowadzenie wymogu
zawarcia umowy kontraktacji z przetwórcą). Zakres decyzyjności państwa członkowskiego w tych
i innych kwestiach jest jednak zróżnicowany w zależności od rodzaju instrumentu – zasadniczo
najszerszy jest w przypadku wsparcia związanego z produkcją.
5 Pułap krajowy to kwota postawiona do dyspozycji danego państwa członkowskiego UE na
realizację płatności bezpośrednich. Suma pułapów krajowych wszystkich państw członkowskich to
budżet systemu wsparcia bezpośredniego UE.
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c) w przypadku płatności z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych
(płatność fakultatywna) – 5% pułapu krajowego,
d) w przypadku wsparcia związanego z produkcją (instrument fakultatywny)
– 15% pułapu krajowego6.
Zatem w sytuacji stosowania wszystkich płatności dobrowolnych i finansowania ich na maksymalnym poziomie oraz przy założeniu, że obowiązkowa płatność
dla młodych rolników pochłonie 2% pułapu krajowego, na jednolitą płatność obszarową pozostałaby kwota stanowiąca 18% łącznej puli środków unijnych przeznaczonych na wsparcie bezpośrednie w Polsce:

gdzie:
– minimalny poziom finansowania jednolitej płatności obszarowej
wyrażony jako odsetek pułapu krajowego,
– odsetek pułapu krajowego przeznaczony na płatność z tytułu praktyk
rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska,
– odsetek pułapu krajowego wykorzystany na płatność dla młodych rolników,
– maksymalny odsetek pułapu krajowego możliwy do wydzielenia na
płatność redystrybucyjną,
– maksymalny odsetek pułapu krajowego możliwy do wydzielenia
na płatność z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych,
– maksymalny odsetek pułapu krajowego możliwy do wydzielenia na
wsparcie związane z produkcją.
Natomiast w sytuacji stosowania wyłącznie płatności obligatoryjnych, na finansowanie jednolitej płatności obszarowej pozostałoby 68-70% pułapu krajowego (w zależności od tego, jaką część środków pochłonęłaby płatność dla młodych
rolników):
gdzie:
6 Dopuszczalny poziom finansowania wsparcia związanego z produkcją (wyrażony jako procent pułapu krajowego) zależy od historycznych decyzji państwa członkowskiego UE dotyczących
stosowania tzw. wsparcia specjalnego i poziomu jego finansowania w pięcioletnim okresie poprzedzającym reformę, tj. w latach 2010-2014, oraz od tego, jaką część środków dane państwo członkowskie przeznacza na wsparcie upraw roślin wysokobiałkowych. Podana wartość (15%) odnosi się do
Polski, przy założeniu przeznaczenia co najmniej 2% pułapu krajowego na wsparcie upraw roślin
wysokobiałkowych.
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– maksymalny poziom finansowania jednolitej płatności obszarowej wyrażony jako odsetek pułapu krajowego,
– odsetek pułapu krajowego przeznaczony na płatność z tytułu praktyk
rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska,
– odsetek pułapu krajowego wykorzystany na płatność dla młodych rolników.
Poziom finansowania jednolitej płatności obszarowej może zatem oscylować
między tymi dwiema skrajnymi wartościami (18-70% pułapu krajowego). Z tego
zakresu 50 punktów procentowych leży wyłącznie w gestii państwa członkowskiego – zależy od decyzji o stosowaniu bądź nie płatności fakultatywnych oraz poziomie ich finansowania. Natomiast o pozostałych dwóch punktach procentowych
przesądza zapotrzebowanie na obligatoryjną płatność dla młodych rolników.
Minimalny, maksymalny i rzeczywisty poziom finansowania jednolitej płatności obszarowej w Polsce oraz odpowiadające im stawki tej płatności w latach
2015-2020 przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Poziom finansowania i stawka jednolitej płatności obszarowej
w Polsce w latach 2015-2020

[mln EUR]

Rzeczywisty
poziom
finansowania

Poziom

Stawka [EUR/ha] finansowania

ROK

2015

2016

2017

2018

2019

2020

min

608,15

611,15

614,13

617,62

621,09

551,07

max

2 365,02

2 376,71

2 388,30

2 401,87

2 415,36

2 143,06

przy minimalnym
poziomie
finansowania

43,01

43,08

43,36 a

43,61 a

43,85 a

38,91 a

przy maksymalnym
poziomie
finansowania

167,28

167,53

168,63 a

169,59 a

170,54 a

151,32 a

kwotowo [mln EUR]

1 511,19

1 517,70

1 525,10 b

1 533,76 b

1 542,38 b

1 368,50 b

jako część pułapu
krajowego

44,73%

44,70%

44,70% b

44,70% b

44,70% b

44,70% b

106,89

106,98

107,68 ab

108,30 ab

108,90 ab

96,63 ab

Rzeczywista stawka [EUR/ha]
a

Przy założeniu, że powierzchnia objęta jednolitą płatnością obszarową będzie równa średniej powierzchni objętej tą płatnością z lat 2015-2016.
b Przy założeniu, że płatność dla młodych rolników pochłonie 2% pułapu krajowego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzenia PE i Rady UE Nr 1307/
2013 oraz danych MRiRW i ARiMR.
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W latach 2015-2016 największą część pułapu krajowego na finansowanie jednolitej płatności obszarowej wydzieliła Estonia (66%). Ponad 60% pułapu przeznaczył na ten cel również Cypr. W pięciu państwach (Słowacji, Czechach, Węgrzech, Łotwie i Rumunii) poziom finansowania tej płatności mieścił się między
50 a 60% pułapu krajowego, a w Bułgarii, podobnie jak w Polsce, między 40 a 50%
pułapu. Najmniejszą część pułapu krajowego na jednolitą płatność obszarową
przeznaczyła Litwa – poniżej 40% [Direct payments 2015-2020…]. Pozostałe państwa członkowskie stosują system oparty na uprawnieniach do płatności, w którym odpowiednikiem jednolitej płatności obszarowej jest płatność bazowa.

3. Mechanizm redukcji płatności
Mechanizm redukcji płatności prowadzi do zmniejszenia kwoty płatności bazowej (w systemie opartym na uprawnieniach do płatności) albo jednolitej płatności
obszarowej (w systemie uproszczonym), która ma być przyznana danemu rolnikowi, ale wyłącznie w przypadku, gdy przekracza ona 150 tys. EUR.
Podstawę redukcji stanowi nadwyżka kwoty płatności bazowej / jednolitej
płatności obszarowej ponad 150 tys. EUR, a współczynnik redukcji jest ustanawiany przez państwo członkowskie, przy czym nie może być mniejszy niż 5%.
Mechanizm redukcji płatności ma na celu zmniejszenie dysproporcji w kwotach
wsparcia przyznawanych poszczególnym beneficjentom, co można osiągnąć także
przy wykorzystaniu tzw. płatności redystrybucyjnej. Dlatego dla państw członkowskich, które wydzieliły na finansowanie tej płatności więcej niż 5% swoich pułapów
krajowych, stosowanie mechanizmu redukcji płatności jest fakultatywne.
W Polsce na płatność redystrybucyjną przeznacza się corocznie ponad 8% pułapu krajowego. Ze względu na przekroczenie poziomu 5%, Polska – obok Litwy,
Chorwacji, Belgii, Bułgarii, Niemiec, Rumunii i Francji – należy do grupy krajów
zwolnionych z obowiązku wdrożenia mechanizmu redukcji płatności. Niemniej
jednak w Polsce, w przeciwieństwie do rozwiązania przyjętego na Litwie, w Chorwacji, Belgii-Walonii, Niemczech, Rumunii i Francji, nie skorzystano z możliwości rezygnacji z mechanizmu redukcji płatności [Direct payments 2015-2020…].
Co więcej, zdecydowano się na najbardziej restrykcyjny wobec dużych beneficjentów wariant wdrożeniowy, a mianowicie:
1) współczynnik zmniejszania płatności ustanowiono na najwyższym możliwym poziomie (tj. 100%) w odniesieniu do całej nadwyżki kwoty jednolitej
płatności obszarowej ponad próg kwotowy wynoszący 150 tys. EUR7,
7 Poza zastosowaniem niższego współczynnika redukcji, możliwa była jego gradacja, tj. ustanowienie współczynników różnej wysokości (nie niższych jednak niż 5%) dla wydzielonych przedziałów kwotowych płatności bazowej / jednolitej płatności obszarowej. Gradację współczynnika
zastosowano w 3 państwach członkowskich (Bułgarii, Węgrzech i Włoszech) oraz w 2 regionach
Wielkiej Brytanii (Walii i Szkocji).
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2) nie wprowadzono zasady umożliwiającej beneficjentom odliczanie kosztów pracy od podstawy redukcji.
Potencjał mechanizmu redukcji płatności jako instrumentu zmniejszania
stopnia koncentracji wsparcia wśród beneficjentów jest w polskich warunkach
stosunkowo niewielki ze względu na wąski zakres stosowalności tego mechanizmu (ograniczony wyłącznie do płatności bazowej / jednolitej płatności obszarowej) oraz bardzo wysoki próg kwotowy, od którego ma zastosowanie redukcja
(wynoszący aż 150 tys. EUR).
Zasięg i skutki redystrybucyjne mechanizmu redukcji płatności w 2015 r.
przedstawiono w tabeli 2. Wynika z niej, że graniczna wielkość gospodarstwa,
której przekroczenie powodowało objęcie mechanizmem redukcji płatności, wyniosła 1 403,36 ha. Warunek ten spełniło tylko 116 gospodarstw, a więc mniej niż
0,01% wszystkich beneficjentów wsparcia bezpośredniego. W wyniku stosowania
mechanizmu zmniejszania płatności uzyskano 16 516 tys. EUR, co stanowi niecałe 0,5% pułapu krajowego na 2015 r.
Tabela 2
Zasięg i skutki redystrybucyjne mechanizmu redukcji płatności
w Polsce w 2015 roku
Poziom finansowania
jednolitej płatności
obszarowej
% pułapu
krajowego

mln EUR

Stawka
jednolitej
płatności
obszarowej
[EUR/ha]

44,73%

1 511,19

106,89

Gospodarstwa objęte
redukcją

Środki uzyskane
w wyniku redukcji

Wielkość
gospodarstw
objętych
redukcją

liczba

%
beneficjentów
ogółem

mln
EUR

% pułapu
krajowego

od 1 403,37 ha

116

0,01%

16,52

0,49%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzenia PE i Rady UE Nr 1307/
2013 i danych ARiMR.

Pełniejsze wykorzystanie potencjału mechanizmu redukcji płatności, jako instrumentu korygującego podział wsparcia w kierunku większej równomierności,
wymagałoby zwiększenia poziomu finansowania jednolitej płatności obszarowej.
Przy wyższej stawce tej płatności, graniczna powierzchnia gospodarstwa, po przekroczeniu której beneficjent byłby objęty mechanizmem zmniejszania płatności,
byłaby mniejsza. W konsekwencji redukcja objęłaby większą część rolników,
a w jej wyniku uzyskano by większą kwotę.
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4. Różnicowanie stawki płatności
Państwa członkowskie UE, które stosują system uproszczony, lecz zobowiązały się
wdrożyć, najpóźniej w dniu 1 stycznia 2018 r., system oparty na uprawnieniach
do płatności, na okres stosowania systemu uproszczonego mogą wprowadzić zasadę różnicowania stawki jednolitej płatności obszarowej między gospodarstwami. W wyniku wprowadzenia tej zasady, stawka płatności składałaby się z dwóch
części:
1) komponentu zasadniczego – w równej wysokości dla wszystkich gospodarstw, na którego finansowanie państwo członkowskie byłoby zobowiązane wykorzystać przynajmniej 80% środków przeznaczonych na jednolitą
płatność obszarową, oraz
2) komponentu historycznego – obliczanego indywidualnie dla każdego gospodarstwa i proporcjonalnego do średniej kwoty pomocy na hektar przyznanej
w 2014 r. w ramach tzw. płatności oddzielnych i wsparcia specjalnego8, na
który państwo członkowskie przeznaczałoby pozostałą część puli środków.
Sposób ustalania poszczególnych części składowych stawki jednolitej płatności obszarowej przedstawiono w tabeli 3.
Część stawki płatności stanowiąca komponent historyczny zależy od średniej
kwoty pomocy na hektar przyznanej danemu rolnikowi za 2014 r. w ramach wybranych instrumentów wsparcia: tzw. płatności oddzielnych oraz niektórych płatności realizowanych w ramach wsparcia specjalnego.
W Polsce w 2014 r. w ramach płatności oddzielnych stosowano płatność do
buraków cukrowych i płatność do pomidorów, natomiast w ramach wsparcia specjalnego – płatność do roślin wysokobiałkowych, płatność do tytoniu wysokiej jakości, płatność do krów i płatność do owiec. Na finansowanie tych instrumentów
przeznaczono 272,7 mln EUR.
W przypadku wsparcia specjalnego o wysokości pomocy za 2014 r. w Polsce
decydowały bieżące parametry produkcyjne gospodarstwa, a mianowicie dane
o powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, wielkości produkcji tytoniu oraz
liczby posiadanych krów i owiec w 2014 r. Natomiast w przypadku płatności oddzielnych kwota pomocy za 2014 r. była kalkulowana przy uwzględnieniu danych
o wielkości produkcji buraków cukrowych i pomidorów z okresów referencyjnych.
W rezultacie kwotę pomocy w ramach komponentu różnicującego poziom wsparcia na hektar częściowo determinują dane produkcyjne gospodarstwa z okresów
wcześniejszych niż 2014 r.
8 Z wyjątkiem wsparcia specjalnego w formie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw,
zwierząt i roślin oraz w formie funduszy wspólnego inwestowania (Polska nie stosowała takich form
pomocy w ramach wsparcia specjalnego).
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Tabela 3
Dekompozycja stawki jednolitej płatności obszarowej zróżnicowanej
między gospodarstwami
Poziom
obliczeń

Dane referencyjne z roku
bazowego

Gospodarstwo

A

Średnia kwota wsparcia na hektar
w ramach płatności oddzielnych
i wsparcia specjalnego* w
gospodarstwie w 2014 r. [EUR/ha]
= kwota płatności oddzielnych
i wsparcia specjalnego*
przyznana rolnikowi za 2014
r. [EUR] / powierzchnia objęta
jednolitą płatnością obszarową
w gospodarstwie w 2014 r. [ha]

Państwo członkowskie

B

Średnia kwota wsparcia na hektar
w ramach płatności oddzielnych
i wsparcia specjalnego* dla
wszystkich gospodarstw w 2014 r.
[EUR/ha]
= łączna kwota płatności
oddzielnych i wsparcia
specjalnego* przyznana wszystkim
rolnikom za 2014 r. [EUR] / łączna
powierzchnia objęta jednolitą
płatnością obszarową w państwie
członkowskim w 2014 r. [ha]

Kalkulacja poszczególnych komponentów stawki
KOMPONENT
HISTORYCZNY [EUR/ha]
=
× ×C
[-] = powierzchnia objęta
jednolitą płatnością obszarową
w gospodarstwie w 2014 r. [ha]
/ powierzchnia objęta jednolitą
płatnością obszarową w gospodarstwie
w danym roku [ha]
(współczynnik korygujący ewentualne
zmiany powierzchni gospodarstwa)

C

Średnia kwota wsparcia na hektar
w ramach komponentu historycznego
w państwie członkowskim w danym
roku [EUR/ha]
= roczna pula środków wydzielona
na finansowanie komponentu
historycznego w państwie
członkowskim w danym roku [EUR] /
łączna powierzchnia objęta jednolitą
płatnością obszarową w państwie
członkowskim w danym roku [ha]

KOMPONENT
ZASADNICZY [EUR/ha]
= roczna pula
środków wydzielona
na finansowanie
komponentu
zasadniczego
w państwie
członkowskim w danym
roku [EUR] / łączna
powierzchnia objęta
jednolitą płatnością
obszarową w państwie
członkowskim w danym
roku [ha]

* Z wyjątkiem wsparcia specjalnego w formie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt i roślin oraz
w formie funduszy wspólnego inwestowania.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzenia PE i Rady UE Nr 1307/
2013.

Kwota wsparcia w ramach komponentu historycznego może w konkretnych
przypadkach w niewielkim stopniu korespondować z bieżącą wielkością produkcji
gospodarstwa. W warunkach dynamicznych zmian strukturalnych w rolnictwie
i postępującej specjalizacji gospodarstw, rozdźwięk ten może szybko zwiększać się
w kolejnych latach, przy czym przejściowy charakter komponentu historycznego
(może być stosowany nie dłużej niż do 2017 r.) ogranicza czasowo narastanie tego
rozdźwięku.
Państwo członkowskie może ustanowić regułę, że z roku na rok na finansowanie komponentu historycznego będzie wydzielany coraz mniejszy odsetek puli
środków przeznaczonych na finansowanie jednolitej płatności obszarowej (np.
20% w 2015 r., 15% w 2016 r., 10% w 2017 r.), nadając mu w ten sposób stopniowo
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wygasający charakter. Przejściowy, wygasający komponent historyczny mógłby
służyć przeciwdziałaniu nagłemu spadkowi poziomu pomocy w określonej grupie
gospodarstw. Poza wykorzystaniem jednolitej płatności obszarowej o zróżnicowanej stawce, nagłemu spadkowi poziomu pomocy w danej grupie gospodarstw
można było przeciwdziałać poprzez wprowadzenie, w ramach nowego systemu,
wsparcia związanego z produkcją w tych sektorach, które przed reformą były
objęte płatnościami oddzielnymi lub wsparciem specjalnym. W tym kontekście
należy jednak zauważyć, że komponent historyczny, jako instrument wspierania
dochodów rolników neutralny wobec poziomów bieżącej produkcji, nie powoduje – w odróżnieniu od wsparcia związanego z produkcją – zagrożenia tworzenia
lub pogłębiania nierównowagi na rynkach produktów rolnych.
W 2015 r. na jednolitą płatność obszarową Polska przeznaczyła niecałe 1 511,2
mln EUR. Przy takim poziomie finansowania tej płatności, w celu utrzymania
poziomu pomocy w grupie gospodarstw objętych w 2014 r. płatnościami oddzielnymi i wsparciem specjalnym, wystarczające byłoby wydzielenie na komponent
historyczny 18% puli środków przeznaczonych na jednolitą płatność obszarową.
Polska skorzystała jednakże z możliwości stosowania systemu uproszczonego
aż do końca 2020 r., co wykluczyło opcję przejściowego stosowania, w ramach
jednolitej płatności obszarowej, komponentu różnicującego wsparcie na hektar.
Podobnie, wszystkie pozostałe państwa stosujące system uproszczony (tj. Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Węgry) zadeklarowały jego utrzymanie do 2020 r., tym samym pozbawiając się możliwości różnicowania stawki jednolitej płatności obszarowej.

5. Podsumowanie
Wdrażając nowy system wsparcia bezpośredniego, państwa członkowskie UE stosujące system uproszczony miały stosunkowo duży zakres swobody w zakresie
określenia poziomu finansowania jednolitej płatności obszarowej i zaprojektowania mechanizmu redukcji płatności. Państwa członkowskie miały także możliwość różnicowania stawki jednolitej płatności obszarowej, pod warunkiem odejścia od systemu uproszczonego na rzecz systemu opartego na uprawnieniach do
płatności nie później niż 1 stycznia 2018 r.
Opisany zakres decyzyjności państw członkowskich w odniesieniu do jednolitej płatności obszarowej to przejaw elastyczności WPR, która dotyczy również
innych elementów systemu wsparcia bezpośredniego. W szczególności państwa
członkowskie w znacznym stopniu wpływają na generalne warunki przyznania
pomocy (tj. wymóg „aktywności zawodowej” i tzw. minimalne wymogi dotyczące
otrzymywania płatności) oraz kształt instrumentów fakultatywnych (tj. płatności
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redystrybucyjnej, płatności z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych,
wsparcia związanego z produkcją i systemu dla małych gospodarstw).
Elastyczność WPR z jednej strony umożliwia państwom członkowskim wdrożenie instrumentarium i rozdysponowanie środków z uwzględnieniem lokalnych
uwarunkowań i endemicznych potrzeb, z drugiej jednak strony prowadzi do
zróżnicowania systemów wsparcia między państwami, a tym samym – warunków
konkurencji gospodarstw na wspólnym rynku.
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Jednolita płatność obszarowa – zakres decyzyjności państw członkowskich UE ...

15

płatności obszarowej oraz sposób wdrożenia tego instrumentu w Polsce (z elementami
porównań do innych krajów).
Stwierdzono, że elastyczność Wspólnej Polityki Rolnej z jednej strony umożliwia
państwom członkowskim wdrożenie instrumentarium i rozdysponowanie środków
z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i endemicznych potrzeb, z drugiej jednak
strony prowadzi do zróżnicowania systemów wsparcia między państwami, a tym samym
– warunków konkurencji gospodarstw na wspólnym rynku.
ADRIAN SADŁOWSKI
THE SINGLE AREA PAYMENT SCHEME – THE RANGE OF DECISIONS MADE BY THE
MEMBER-STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE METHOD OF ITS
IMPLEMENTATION IN POLAND

Keywords: Common Agricultural Policy, direct payments, single area payment
SUM M A RY

The article presents the range of decisions made by the member-states of the European
Union (using the simplified system) about substantial problems concerning the Single
Area Payment Scheme. It also presents how this instrument is implemented in Poland
(including elements of comparison with other countries).
The research showed that on the one hand, the flexibility of the Common Agricultural
Policy enabled the member-states to implement the instrument and distribute funds according to local conditions and endemic needs. However, on the other hand, it diversified
the support systems in different countries and the conditions of farms’ competition on the
single market.
e-mail: adriansadlowski@wp.pl
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1. Wstęp
Działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” wdrażane w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów. Miało ono na celu ułatwienie młodym
osobom rozpoczęcia samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Udzielone wsparcie miało również – w skali makro – ułatwić wymianę pokoleniową w rolnictwie [Żok, 2015].
Podobnie jak w PROW 2007-2013, także w perspektywie finansowej na lata 20142020 planowane jest dalsze wsparcie przemian strukturalnych i modernizacyjnych w rolnictwie [Czubak, Sadowski, Poczta 2011].
Po początkowo niewielkim zainteresowaniu działaniem, w ostatnich naborach
przeprowadzonych w ramach poprzedniego PROW – z lat 2011 i 2014 – liczba
złożonych wniosków znacznie przekraczała limity dostępnej pomocy. Rolnicy,
ich dzieci oraz osoby zainteresowane podjęciem prowadzenia gospodarstwa rolnego na własny rachunek z niecierpliwością oczekiwali zatwierdzenia Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zasad przyznawania Premii
dla młodych rolników. Niniejsze opracowanie jest próbą podsumowania naborów wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 6.1. przeprowadzonych
w ramach PROW 2014-2020 w latach 20152017 oraz wskazania najistotniejszych
zmian jakie zaszły w kryteriach dostępu do niego.
1 Wkład pracy: Albert Adam Kozłowski – 50%, Krzysztof Żok – 50%.
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Gospodarstwa w UE-27 są zarządzane przez rolników w relatywnie podeszłym
wieku. Średnio 53,1% rolników – kierowników gospodarstw – to osoby w wieku
przekraczającym 55 lat (23,5% – w przedziale 55–64 lata, 29,6% – powyżej 65 lat).
Tylko 24,2% właścicieli jest w wieku poniżej 44 lat (7,5% – poniżej 35 lat, 16,7%
– w przedziale 35–44 lata). W Unii Europejskiej możemy zaobserwować duże
rozbieżności w zakresie wieku osób stojących na czele gospodarstwa. W Polsce
mamy do czynienia z najlepszą strukturą wiekową osób kierujących gospodarstwami. Osoby młode, w wieku poniżej 35 lat, stanowią 14,7% ogółu rolników
zarządzających gospodarstwami w naszym kraju [Kania 2014, s. 43]. Stąd premie dla młodych rolników są w Polsce szczególnie ważnym elementem Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Założenia pracy, metody badawcze
Dane dotyczące badanej problematyki zostały zaczerpnięte z Systemu Informacji Zarządczej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ogólno
dostępnych raportów publikowanych przez ARiMR.
Zakres badań obejmował poddziałanie 6.1. „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” wdrażane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pod uwagę wzięto wnioski złożone w ramach naborów przeprowadzonych w latach 2015, 2016 oraz 2017. Dane poddano
analizie wykorzystując metody statystyki opisowej.

3. Warunki uzyskania wsparcia
Młodzi rolnicy zajmują szczególne miejsce we Wspólnej Polityce Rolnej Unii
Europejskiej. Po akcesji Polski do Wspólnoty na przestrzeni lat 2004-2016
mogli oni uzyskać wsparcie począwszy od Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój
obszarów wiejskich 2004-2006, poprzez PROW 2007-2013 po PROW 20142020. W trakcie realizacji poszczególnych programów, warunki jakie musieli
spełnić młodzi rolnicy ubiegający się o pomoc, ulegały zmianom. Zmieniały się
kryteria dostępu, wymagania w stosunku do beneficjentów, jak i sama kwota
przydzielanej premii. Pierwszym programem, w ramach którego możliwe było
uzyskanie wsparcia korzystając z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, był Sektorowy Program Operacyjny (SPO) Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. Wraz ze
wstąpieniem do Unii Europejskiej Polska zyskała dostęp do wsparcia w ramach
polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Budżet działania wynosił 173,33 mln

18

Albert Adam Kozłowski, Krzysztof Żok

Euro (130 mln Euro pochodziło z UE, reszta to wsparcie krajowe) [www.arimr.
gov.pl, dostęp 27.12.2016].
Działanie polegało na udzielaniu pomocy finansowej w postaci premii w wysokości 50 tys. zł, wypłacanej jednorazowo osobie, która po raz pierwszy podejmuje prowadzenie gospodarstwa rolnego. W ramach działania za gospodarstwo
rolne uznawane było gospodarstwo rolne w rozumieniu kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha. Dodatkowo gospodarstwo musiało spełnić wymóg żywotności ekonomicznej lub wnioskodawca wykazywał, iż
takie kryterium zostanie spełnione nie później, niż po 5 latach od rozpoczęcia
prowadzenia przez niego wskazanego gospodarstwa.
Żywotność ekonomiczna ustalana była na podstawie wielkości ekonomicznej
danego gospodarstwa rolnego określonej jako suma nadwyżek bezpośrednich
wszystkich działalności rolniczych prowadzonych w tym gospodarstwie, z wykorzystaniem wskaźników Standardowych Nadwyżek Bezpośrednich wyznaczonych dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej i regionów [www.arimr.gov.pl,
dostęp 27.12.2016].
Za gospodarstwo rolne żywotne pod względem ekonomicznym uznawane było
gospodarstwo o wielkości ekonomicznej wynoszącej co najmniej 4 ESU (1 ESU =
1200 euro). Z tej formy pomocy skorzystało 14 207 ówczesnych młodych rolników. Wystąpiło o nią 19 050 wnioskodawców.
W ramach PROW 2007-2013 zasady udzielenia wsparcia w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” ulegały zmianom. Zmieniała się
wysokość wypłacanej premii – początkowo (do 2009 r.) było to 50 tysięcy złotych.
W rozporządzeniu MRiRW z 2010 r. wprowadzono nowelizację rozporządzenia
określającego warunki dostępu do działania. Na jego podstawie kwota pomocy
została zwiększona do 75 tys. zł, zwracając uwagę na fakt, iż rozpoczęcie samodzielnej działalności rolniczej wiąże się z koniecznością ponoszenia coraz większych nakładów finansowych na uruchomienie produkcji i modernizację gospodarstwa [Mickiewicz, Mickiewicz, 2015, s. 75].
Po nowelizacji w 2014 roku młodzi rolnicy otrzymywali 100 tysięcy złotych wsparcia. Jak podaje ARiMR, w całym okresie programowania 20072013 wydano łącznie 38 883 decyzji pozytywnych przyznających pomoc.
Warto zaznaczyć, iż wnioskowało o nią 52 683 osób. Środki te miały ułatwić
przejmowanie lub zakładanie gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Liczba złożonych wniosków w naborach
z lat 2011 i 2014 znacznie przekraczała limity dostępnej pomocy. Dlatego wiele
osób, którym nie udało się otrzymać pomocy w ramach PROW 2007-2013 czekało na ogłoszenie kryteriów dostępu i zasad uzyskania wsparcia w perspektywie budżetowej 2014-2020.
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Pełna nazwa poddziałania w PROW 2014-2020 to Poddziałanie 6.1 – „Pomoc
w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” i jest ono
wdrażane w ramach Działania (M06): Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej. Zapis w PROW mówi, że „Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wsparcie dotyczy rozwoju działalności
rolniczej w gospodarstwie rolnym, a także przygotowania do sprzedaży wytwarzanych w gospodarstwie produktów rolnych” [PROW 2014-2020 wers. skrócona
s. 130].
Budżet działania zatwierdzony przez Komisję Europejską wynosi 717 mln
euro. Ma on pozwolić na udzielenie wsparcia ok. 29 tys. beneficjentom. Kwota
premii wynosi 100 tys. złotych – podobnie jak w ostatnich naborach w ramach
PROW 2007-2013. Istotną różnicą jest fakt, że jest ona wypłacana w 2 ratach –
pierwsza (80%) po złożeniu pierwszego wniosku o płatność (po wydaniu przez
ARiMR decyzji o przyznaniu premii), druga (20%) po złożeniu drugiego wniosku
o płatność – po realizacji biznesplanu.
Cele szczegółowe poddziałania zapisane w PROW to przede wszystkim ułatwianie wejścia osobom posiadającym odpowiednie umiejętności do sektora rolniczego oraz wspomniana już wymiana pokoleniowa. Poddziałanie to wpisuje się
w realizację priorytetu drugiego PROW 2014-2020 – zwiększenia konkurencyjności gospodarstw rolnych (poprzez skierowanie pomocy do gospodarstw o odpowiednim potencjale) i ma on mieć wpływ na realizację takich celów przekrojowych jak innowacyjność (organizacja produkcji, produkt, technologia, udział
w zorganizowanych formach produkcji i sprzedaży) oraz w zakresie ochrony
środowiska i łagodzenia zmian klimatu.
Większość kryteriów dostępu do działania jest bardzo zbliżona do wcześniej
obowiązujących. Młody rolnik - to osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiadająca odpowiednie kwalifikacje rolnicze (lub deklarująca ich uzupełnienie),
która utworzy gospodarstwo o powierzchni równej co najmniej średniej krajowej,
a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż
krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej. Jednocześnie powierzchnia
gospodarstwa nie może być większa niż 300 ha [Rozporządzenie z 13 lipca 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 982)].
Z powierzchnią gospodarstwa rolnego, wiąże się jeszcze jedno ograniczenie. Przynajmniej 70% minimalnej wielkości, o której mowa w akapicie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), musi stanowić własność beneficjenta lub
być przedmiotem użytkowania wieczystego albo dzierżawy z zasobu własności
rolnej Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego [Rozporządzenie
z 13 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 982)]. Dla osób zainteresowanych działaniem jest to bardzo istotna zmiana, ponieważ w perspektywie 2007-2013 do-
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puszczano sytuację, w której 100% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa
stanowiły grunty pochodzące z dzierżaw prywatnych.
Dodatkowym kryterium, które musi spełniać gospodarstwo tworzone przez
beneficjenta poddziałania 6.1 jest wielkość ekonomiczna. Wspierane gospodarstwo musi posiadać wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie
większą niż 150 tys. euro [Rozporządzenie z 13 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.
982)].
Kolejnym ograniczeniem w dostępie do poddziałania jest fakt, iż nie przewiduje się wsparcia gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie:
– chów drobiu (za wyjątkiem produkcji prowadzonej w trybie ekologicznym),
– prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
– prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych [Rozporządzenie z 13 lipca
2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 982)].
Istotnym elementem, który ma wpływ na zainteresowanie „Premią dla młodych rolników” w sytuacji większej liczby złożonych wniosków, niż dostępna pula
środków, jest wprowadzenie konieczności uzyskania przez wnioskodawcę minimalnej liczby punktów. W 2015 roku było to 15 punktów, natomiast w 2016, liczbę
tą obniżono do 13 punktów. Do punktowanych kryteriów należą między innymi:
powierzchnia użytków rolnych (UR) przedstawionego w biznesplanie gospodarstwa, kwalifikacje zawodowe młodego rolnika, kompleksowość biznesplanu czy
też wpływ na realizację celów przekrojowych. Szczegółowe zestawienie punktowanych kryteriów przedstawiono w tabeli 1. Na podstawie liczby punktów przyznanych wnioskodawcy tworzona jest lista rankingowa decydująca o kolejności
przysługiwania wsparcia [Rozporządzenie z 13 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.
982) i Rozporządzenie z 11 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 345)].
Znaczącą różnicą w stosunku do PROW 2007-2013 jest wprowadzenie dwóch
nowych kategorii – osoby urządzającej gospodarstwo rolne oraz osoby kierującej gospodarstwem rolnym. W myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na poddziałanie „Premie
dla młodych rolników”, wniosek może złożyć osoba urządzająca gospodarstwo.
Urządzanie gospodarstwa rozpoczyna się z chwilą nabycia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni UR co najmniej 1 ha. Urządzanie
gospodarstwa kończy się z chwilą rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa jako
kierujący.
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Tabela 1
Kryteria wyboru dla osób ubiegających się o „Premie dla młodych rolników”
Kryterium
Powierzchnia UR w gospodarstwie

Liczba punktów
do 5 pkt

Kwalifikacje zawodowe młodego rolnika

od 2 do 5 pkt

Rodzaj planowanej produkcji
uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości
 uprawa roślin wysokobiałkowych

od 2 do 4 pkt
2 pkt



Kompleksowość biznesplanu
 inwestycje budowlane
 udział w szkoleniach, korzystanie z usług doradczych
 udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych
 przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych
 przetwarzanie produktów rolnych

2 pkt
od 0,5 do 2 pkt
po 2 pkt
1 pkt
2 pkt

Wpływ na realizację celów przekrojowych
 udział zbóż w strukturze zasiewów (≤66%)
 plan nawozowy z uwzględnieniem analizy chemicznej gleby
 inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu

0,5 pkt
2 pkt
max 5 pkt

Innowacyjność
 postęp biologiczny
 organizacja produkcji
 nowoczesne technologie produkcji
 innowacyjny produkt

max 2 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt

Różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo, a młodym rolnikiem
Przejmowanie gospodarstwa w całości lub tworzenie gospodarstwa
z mniejszych gospodarstw

od 1 do 2 pkt
3 pkt

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.

W rozporządzeniu zostały zdefiniowane przesłanki mówiące o kierowaniu
gospodarstwem. Kierujący gospodarstwem rolnym prowadzi gospodarstwo osobiście (pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące gospodarstwa), na własny rachunek i we własnym imieniu, ponosi koszty i czerpie
korzyści w związku z jego prowadzeniem. O prowadzeniu gospodarstwa jako kierujący świadczy dokonanie takich czynności jak zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru, wystąpienie o płatności bezpośrednie, wystąpienie o pomoc finansową dla rolników lub prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej [Żok,
2015].
W związku z powyższym, osoby wnioskujące o przyznanie premii dla młodego rolnika w ramach PROW 2014-2020 (jak również ich małżonkowie), do dnia
złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie mogły:
– zgłosić zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności
rolniczej,
– wystąpić o płatności bezpośrednie,
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– wystąpić o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub
pomocy krajowej,
– prowadzić działu specjalnego produkcji rolnej.
Wszystkie wyżej wymienione czynności zostały zakwalifikowane jako czynności wykonywane przez kierującego gospodarstwem [Żok, 2015].
W ramach PROW 2014-2020 – przeprowadzone zostały 3 nabory wniosków.

4. Wyniki badań
Pierwszy nabór wniosków miał miejsce od 20 sierpnia do 16 września 2015 r. Do
Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa wpłynęło
3 313 wniosków. Ponad jedna trzecia wszystkich pochodziła z województw mazowieckiego (670) oraz wielkopolskiego (478). Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w naborze 2015, z podziałem na województwa, przedstawiona
została na wykresie 1.
Wykres 1
Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy
w naborze 2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.

Około 300 wniosków złożonych zostało w województwach lubelskim, podlaskim oraz łódzkim. Więcej niż 200 rolników aplikowało o pomoc w województwie
świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim. Najmniej – zaledwie 29 spraw prowadzić
będą Biura Powiatowe ARiMR w województwie lubuskim.
Porównując udział wniosków złożonych w poszczególnych województwach
w liczbie wniosków złożonych ogółem warto zauważyć, iż ponad połowa wniosków
pochodziła z zaledwie czterech województw: mazowieckiego, wielkopolskiego,
lubelskiego oraz podlaskiego. Sytuację tą obrazuje wykres 2.

Premie dla młodych rolników w PROW 2014-2020 – ocena naborów wniosków ...

23

Wykres 2
Liczba i udział wniosków złożonych w danym województwie
w liczbie wniosków ogółem w naborze 2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.

Rozpatrując wyniki naboru w 2015 roku, warto porównać średnią powierzchnię
gospodarstwa w województwie z liczbą złożonych wniosków. Zależność ta została ukazana na wykresie 3. Średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju wynosiła
10,49 ha. Analizując wykres, można zauważyć, iż przeważnie w województwach
o wyższej średniej powierzchni gospodarstwa liczba złożonych wniosków była
niezbyt wysoka. Sytuacja taka miała miejsce w województwach lubuskim, opolskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim
czy kujawsko-pomorskim. W tych województwach młodzi rolnicy ubiegający się
o premię zobligowani byli do utworzenia gospodarstwa o powierzchni równej
średniej krajowej, ale zgodnie z zapisanymi w rozporządzeniu zasadami punkty za powierzchnię tworzonego gospodarstwa przyznawane były za każdy ha
powierzchni użytków rolnych powyżej średniej wojewódzkiej. Wysoka średnia
powierzchnia w tych gospodarstwach mogła sprawić, iż osoby potencjalnie zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogły mieć trudność ze zdobyciem punktów
za to kryterium, a w efekcie z uzyskaniem 15 punktów stanowiących kryterium
dostępu do uzyskania pomocy.
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Wykres 3
Średnia powierzchnia gospodarstwa w województwie (w ha),
a liczba wniosków złożona w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.

Drugi nabór wniosków o wsparcie dla młodych rolników odbywał się od
31 marca do 29 kwietnia 2016 r. – czyli zgodnie z zapisem w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na
operacje typu „Premie dla młodych rolników” (Dz. U. z 2015 r., poz. 982), mówiącym o tym, że nabór będzie ogłaszany w I kwartale danego roku kalendarzowego.
Do ARiMR wnioski złożyło 3 433 osób – tj. 120 więcej (o ok 3,6%) niż miało to
miejsce w 2015 roku. Analogicznie, jak w roku 2015, także w 2016 roku, najwięcej wnioskodawców pochodziło z województw mazowieckiego i wielkopolskiego.
Powyżej 400 wniosków złożonych zostało jeszcze na terenie województwa lubelskiego.
Podobnie jak w przypadku naboru przeprowadzonego w roku 2015, także
w 2016 poddziałanie „Premie dla młodych rolników” najmniejszym zainteresowaniem cieszyło się w województwach śląskim i lubuskim. Poniżej 100 wniosków złożono jeszcze na terenie województw opolskiego, zachodniopomorskiego,
a także podkarpackiego.
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Wykres 4
Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”
w naborze 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.

Analizując udział złożonych w poszczególnych województwach wniosków
w liczbie wniosków ogółem w naborze 2016, widać podobne zależności, jak
w przypadku naboru przeprowadzonego rok wcześniej. Ponad połowa wniosków
ponownie pochodziła z województw mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego oraz podlaskiego.
Trzeci nabór wniosków o przyznanie Premii dla młodych rolników miał miejsce od 27 kwietnia do 26 maja 2017 roku. W jego ramach o wsparcie wystąpiło
4 906 wnioskodawców. Rozkład tej liczby na poszczególne województwa przedstawiono na wykresie 5.
859 (17,51%) wniosków o przyznanie pomocy złożonych zostało w województwie mazowieckim. Kolejnymi województwami, w których nabór wniosków
ramach poddziałania 6.1. cieszył się największym zainteresowaniem są: województwo wielkopolskie – 631 wniosków(12,86%) oraz lubelskie – 596 wniosków
(12,15%).
Najmniejszą popularnością nabór wniosków cieszył się w województwach lubuskim (77 wniosków, 1,57%), śląskim (89 wniosków, 1,81%) oraz opolskim (90
wniosków, 1,83%). Poniżej 100 wniosków o przyznanie pomocy wpłynęło również do Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR – 96.
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Liczba i udział wniosków złożonych w danym województwie
w liczbie wniosków ogółem w naborze 2016

Wykres 5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.

Wykres 6
Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach
poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej
na rzecz młodych rolników” w naborze 2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.
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Analizując udział złożonych w poszczególnych województwach wniosków
w liczbie wniosków ogółem w naborze 2016, widać podobne zależności, jak
w przypadku naboru przeprowadzonego rok wcześniej. Ponad połowa wniosków
ponownie pochodziła z województw mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego oraz podlaskiego. Udział wniosków złożonych w danym województwie w liczbie wniosków złożonych ogółem w ramach naboru 2017 ukazano na wykresie 7.
Wykres 7
Liczba i udział wniosków złożonych w danym województwie
w liczbie wniosków ogółem w naborze 2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.

Porównując liczbę wniosków, złożonych do ARiMR odpowiednio w 2015
i 2016 oraz 2016 i 2017, to w pierwszej sytuacji w sześciu województwach (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, małopolskie, opolskie i podlaskie) liczba ta wyraźnie się zwiększyła. Wart odnotowania jest fakt, iż liczba wniosków w województwie lubuskim praktycznie się podwoiła.
Analizując zmianę liczby złożonych wniosków w roku 2017 w stosunku do
naboru z roku 2016 można zauważyć, iż tylko w województwie dolnośląskim
o pomoc wystąpiła podobna liczba wnioskodawców. W pozostałych województwach liczba złożonych wniosków wzrosła. Największy wzrost odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim – liczba wniosków praktycznie się podwoiła w stosunku do poprzedniego naboru. W całym
naborze o pomoc wystąpiło 42,9 % wnioskodawców.
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Dynamika zmian liczby złożonych wniosków w roku 2016 i 2017 w stosunku
do roku poprzedniego została przedstawiona poniżej w tabeli 2.
Tabela 2
Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy oraz dynamika zmian
Województwo
Dolnośląskie

Złożone wnioski o przyznanie pomocy
Nabór 2015

Nabór 2016

Nabór 2017

Zmiana
2016/2015

Zmiana
2017/2016

82

104

103

126,8%

99,0%

Kujawsko-Pomorskie

208

258

384

124,0%

148,8%

Lubelskie

314

444

596

141,4%

134,2%

Lubuskie

29

53

77

182,8%

145,3%

Łódzkie

284

273

368

96,1%

134,8%

Małopolskie

147

178

196

121,1%

110,1%

Mazowieckie

670

568

859

84,8%

151,2%

70

82

90

117,1%

109,8%

Opolskie
Podkarpackie

77

63

96

81,8%

152,4%

Podlaskie

300

337

529

112,3%

157,0%

Pomorskie

131

136

234

103,8%

172,1%

Śląskie

51

53

89

103,9%

168,0%

Świętokrzyskie

229

199

255

86,9%

128,1%

Warmińsko-Mazurskie

159

131

252

82,4%

192,4%

Wielkopolskie

478

480

631

100,4%

131,5%

Zachodniopomorskie
Razem

84

74

147

88,1%

198,6%

3 313

3 433

4 906

103,6%

142,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.

W 7 województwach liczba osób ubiegających się o wsparcie zmniejszyła się.
Największy spadek zainteresowania działaniem – o blisko 20% – miał miejsce
w województwach podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim. Z kolei w 3 województwach liczba osób starających się o premię dla młodych rolników była na
bardzo podobnym poziomie – były to pomorskie, śląskie, wielkopolskie.

5. Podsumowanie i wnioski
Po analizie trzech naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 można zauważyć, iż do ARiMR wdrażającej działanie wpłynęło znacznie mniej wniosków
niż zakładano i niż to miało miejsce w ostatnich naborach w ramach poprzedniej perspektywy budżetowej. Wśród głównych przyczyn wymienia się zmianę
kryteriów dostępu do poddziałania. Najważniejsze przeszkody wskazywane przez
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rolników to konieczność posiadania na własność 70% minimalnej powierzchni
oraz konieczność uzyskania minimalnej liczby punktów. W 2015 roku było to
15 punktów. Aby złagodzić kryteria dostępu w 2016 i 2017, liczbę tę obniżono
do 13 punktów.
Łącznie do ARiMR w ramach przeprowadzonych trzech naborów, wpłynęło
11 652 wniosków. Stanowiło to 40% przewidywanej do wsparcia liczby wniosków
(29 000). Spadek zainteresowania działaniem, może skutkować niewykorzystaniem dostępnej puli środków przewidzianej na poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”. Najwięcej wniosków
o wsparcie, w każdym z analizowanych naborów, złożono w województwach:
mazowieckim, wielkopolskim oraz lubelskim. Z kolei najmniejszym zainteresowaniem poddziałanie 6.1. cieszyło się w województwach lubuskim, śląskim, opolskim oraz podkarpackim.
Powiększenia gospodarstwa młodym rolnikom nie ułatwia wprowadzona
w kwietniu 2016 roku ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 585), ponieważ wielu wnioskodawców (lub
potencjalnych wnioskodawców) o premię dla młodych rolników planowało przeznaczenie premii właśnie na zakup dodatkowych gruntów rolnych.
Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020,
osoby zainteresowane uzyskaniem Premii dla młodych rolników kolejną szansę
na uzyskanie wsparcia będą miały w I kwartale 2018 roku.
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PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW W PROW 2014-2020 – OCENA NABORÓW
WNIOSKÓW Z LAT 2015-2017

Słowa kluczowe: premie dla młodych rolników, PROW 2014-2020, rozpoczęcie działalności rolniczej, inwestycje w gospodarstwach
STRESZCZENIE

Opracowanie jest próbą podsumowania naborów wniosków o przyznanie pomocy na
operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania 6.1. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przeprowadzonych w latach 2015-2017.
Kryteria dostępu do działania uległy znaczącym zmianom, co znalazło odzwierciedlenie
w liczbie złożonych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków
o uzyskanie pomocy. Łącznie do ARiMR w ramach przeprowadzonych trzech naborów,
wpłynęło 11 652 wniosków. Stanowi to 40% przewidywanej do wsparcia liczby wniosków
(29 000). W dwóch pierwszych naborach o przyznanie pomocy wystąpiła podobna liczba
wnioskodawców – ok. 3,4 tys. osób. Znaczny wzrost zainteresowania poddziałaniem 6.1
odnotowano w roku 2017 – wówczas do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc aplikowało 4,9 tys. – tj. o 42,9 % więcej, niż w naborze z roku 2016. Największym zainteresowaniem „Premie dla młodych rolników” cieszyły się w województwach
mazowieckim, wielkopolskim oraz lubelskim. Potencjalni młodzi rolnicy kolejną szansę
na uzyskanie wsparcia, zgodnie z harmonogramem naboru wniosków opublikowanym
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będą mieli w I kwartale 2018 roku.
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BONUSES FOR YOUNG FARMERS IN RDP 2014-2020 - AN ATTEMPT
TO CONSULT RESOURCES OF APPLICATIONS FROM THE YEARS 2015-2017

Keywords: Young Farmers Program, Rural Development Program 2014-2020, start
of agricultural responsibility, investments in agricaltural holdings
SUM M A RY

The study is an attempt to summarize the calls for aid applications for the “Young
Farmers Program” under sub-measure 6.1. “Helping to start a business for young farmers
program” covered by the 2014-2020 Rural Development Program. The eligibility criteria
have changed significantly, as reflected in the number of aid applications submitted to the
Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARMA) . In total, 11,652 applications were received by ARMA under three calls. This represents 40% of the expected
number of requests (29,000). There were similar applicants in the first two calls for help about 3,400. people. A significant increase in the interest in sub-measure 6.1 was recorded
in 2017 – then the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture applied
4.9 thousand – more about 42.9% than in the 2016 vacancy. The greatest interest for young
farmers was in Mazowieckie, Wielkopolskie and Lubelskie. Potential young farmers will
have another chance to get support, according to the timetable for calls for proposals published by the Ministry of Agriculture and Rural Development, in the first quarter of 2018.
e-mail: albert.kozlowski@gmail.com
k.zok@wp.pl
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1. Wstęp
„Modernizacja gospodarstw rolnych” jest jednym z mechanizmów mających
służyć wsparciu inwestycji w gospodarstwach polskich rolników. Działanie wdrażane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów. Nie inaczej
jest w bieżącej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020. Podobnie jak ewoluował cały Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), tak i spore zmiany
zaszły w zasadach i kryteriach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach
„nowej modernizacji”.
Najważniejszym zadaniem PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności
sektora rolnego z uwzględnieniem celów rolno-środowiskowych. Nowy Program
wspierać będzie restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych oraz rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego. Jednym z wdrażanych działań jest działanie „Inwestycje w środki trwałe”. Działanie to poprzez poszczególne poddziałania
i typy operacji, realizuje różne priorytety UE i cele szczegółowe oraz cele przekrojowe dotyczące środowiska, klimatu i innowacyjności, o których mowa w art. 5
rozporządzenia EFRROW.
W zakresie działania „Inwestycje w środki trwałe" wchodzi między innymi
poddziałanie „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych”, które obejmuje
trzy typy operacji:
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1) Modernizacja gospodarstw rolnych;
2) Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000;
3) Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN.
Największe znaczenie ma modernizacja gospodarstw rolnych. Ten typ operacji realizuje cel szczegółowy 2a „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich
gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek,
a także zróżnicowania produkcji rolnej” (PROW 2014-2020). Na modernizację
gospodarstw rolnych zakontraktowano 2 401 064 486 euro, co według założeń ma
pozwolić na przyznanie pomocy od 20 600 do 43 000 Beneficjentom.
W obecnej perspektywie budżetowej Polska ma do wykorzystania, do 2020 roku,
w sumie 42,4 mld euro, z czego budżet PROW wynosi 13,5 mld euro. Dokładnie
13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186
euro wkładu krajowego. Szczegółowy podział tej kwoty przedstwiono w tabeli 1.
Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (Dz. U., poz. 1371).
Tabela 1
Podział środków i szacunkowa liczba beneficjentów

Nazwa
województwa

Wysokość
limitów
środków w euro
przeznaczonych
na rozwój
produkcji prosiąt

Wysokość
limitów
środków w euro
przeznaczonych
na rozwój
produkcji bydła
mięsnego

Wysokość limitów
środków w euro
przeznaczonych na
rozwój produkcji
mleka krowiego

mazowieckie

15 294 900

20 512 359

160 186 712

pozostałe
województwa

86 705 100

116 282 297

908 080 788

Razem

102 000 000

136 794 656

Szacunkowa
ilość umów
o przyznaniu
pomocy

min. 500
do ponad 2 000
(pomoc do 900
tys. zł)

min. 1 100
do ponad 3000
(pomoc do 500
tys. zł)

Wysokość
limitów
środków w euro
przeznaczonych
na obszar „D”

RAZEM

1 068 267 500

1 094 002 330

2 401 064
486 euro
2.6 po
realokacjach

min. 8 500
do ponad 18 000
(pomoc do 500 tys.)
9 300 zł

min. 8 700
do ponad 20 000
(pomoc do
500/200 tys. zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.

od 20 600
do 43 000
72 000
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Zapis w PROW 2014-2020 mówi: „Wszystkie realizowane operacje będą
przyczyniały się do poprawy ogólnych wyników, tj. poprawy konkurencyjności
i zwiększenia rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji.
Z działania mogą korzystać pojedyncze gospodarstwa rolne spełniające wyznaczone kryteria wielkości ekonomicznej lub grupy gospodarstw realizujące wspólne operacje. Zgodnie z analizą SWOT, szczególny nacisk położony zostanie na
rozwój produkcji zwierzęcej.” Nacisk na rozwój produkcji zwierzęcej to najistotniejsza ze zmian jakie zaszły w „Modernizacji gospodarstw rolnych” w stosunku
do PROW 2007-2014. Ma to swoje odzwierciedlenie w sposobie przeprowadzania
naboru wniosków – są one przeprowadzane w podziale na cztery obszary tematyczne:
a) rozwój produkcji prosiąt, w wyniku realizacji której nastąpi w gospodarstwie wzrost liczby loch do co najmniej 50 – zwanym Obszarem A,
b) rozwój produkcji mleka krowiego, w wyniku realizacji której nastąpi w gospodarstwie wzrost liczby krów mlecznych do co najmniej 25 – zwanym
Obszarem B,
c) rozwój produkcji bydła mięsnego – zwanym Obszarem C,
d) związany z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą
jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – zwanym
Obszarem D;
Każda z realizowanych operacji musi zapewniać poprawę ogólnych wyników
gospodarstwa.
W ślad za podziałem na obszary, podążają limity pomocy dostępne dla poszczególnych wnioskodawców. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 900 tys. zł dla
obszaru A. W przypadku obszaru B oraz C limit pomocy wynosi 500 tys. zł.
W przypadku obszaru D mamy do czynienia z dwoma limitami pomocy: 200 tys.
zł i 500 tys. zł. Niższy z limitów obowiązuje w przypadku operacji obejmującej
inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem lub budową
lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem. Zapis ten należy rozumieć, iż w przypadku realizacji operacji, polegającej wyłącznie na zakupie nowych
maszyn i urządzeń beneficjentowi przysługuje limit poomocy w wysokości 200
tys. zł. Powyższe limity dotyczą jednego beneficjenta i jednego gospodarstwa (Poradnik… 2015, s. 13). Wart odnotowania jest również fakt, iż pomoc przyznaje się
na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.
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2. Nabór 2015
Uruchomienie naboru wniosków w ramach „nowej modernizacji” było chyba
najbardziej wyczekiwanym przez rolników, jeśli chodzi o PROW 2014-2020. Dotychczas odbyły się dwa nabory wniosków. Pierwszy miał miejsce w 2015 roku.
Odbywał się w terminie od 19 października 2015 r. do dnia 17 listopada 2015 r.
Był ograniczony do naborów w obszarze A, B i C. Rolnicy nie mieli możliwości
złożenia wniosków w obszarze D.
Wnioski składane były w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W sumie wpłynęło ich 2 471. Największa
liczba wniosków złożona została w województwach podlaskim, wielkopolskim
i mazowieckim – odpowiednio 539, 538, 504. Stanowi to blisko 52% wszystkich
wniosków. Liczba złożonych wniosków z podziałem na województwa przedstawiona została na wykresie 1.
Wykres 1
Liczba złożonych wniosków oraz kwota wnioskowanej
pomocy w naborze 2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.

W siedmiu województwach liczba złożonych wniosków nie przekroczyła 50.
Były to województwa śląskie, lubuskie, podkarpackie, świętokrzyskie, dolnośląskie i małopolskie. Taka sytuacja może być związana ze specyfiką produkcji prowadzonej w tych regionach – gdyż w tych województwach produkcja zwierzęca
nie odgrywa tak znaczącej roli jak w przypadku pozostałych województw.
Łączna kwota pomocy o jaką wystąpili wnioskodawcy w ramach pierwszego
naboru to: 957 393 582,27 złotych. W przypadku wnioskowanej kwoty pomocy
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o największą kwotę pomocy wystąpili rolnicy z województwa wielkopolskiego –
232 958 700,08 zł – stanowi to blisko 1/4 zgłoszonego łącznego zapotrzebowania
na środki. W województwie mazowieckim było to 189 659 523,40 zł, natomiast
w podlaskim 169 853 378,44 zł, co stanowi odpowiednio 20% i 18% zgłoszonego
zapotrzebowania na środki w ramach analizowanego naboru. Udział złożonych
wniosków w poszczególnych województwach we wnioskowanej kwocie wsparcia
przedstawia wykres 2.
Wykres 2
Struktura złożonych wniosków we wnioskowanej kwocie pomocy
w ramach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych
wg województw – nabór 2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.

W przypadku analizy liczby wniosków złożonych w ramach poszczególnych
obszarów, to największym zainteresowaniem cieszył się obszar B – rozwój produkcji mleka krowiego – w ramach tego naboru wpłynęło 1 529 wniosków – co
stanowi ponad 60% wszystkich złożonych wniosków. Na wykresie 3 przedstawiono liczbę wniosków i ich udział w liczbie wniosków złożonych w kraju.
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Wykres 3
Liczba wniosków złożonych w poszczególnych obszarach w ramach operacji
„Modernizacja gospodarstw rolnych” w naborze 2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.

Pierwszego kwietnia 2015 po ponad 30 latach w Unii Europejskiej i po 11 latach
w Polsce nastąpiło zniesienie kwot mlecznych. Likwidacja limitów miała pozwolić
zdjąć z producentów mleka brzemię konieczności przestrzegania ograniczeń co do
wielkości produkcji i stworzyć nowe możliwości rozwoju [www.farmer.pl dostęp
24.11.2016]. Jedanak pomimo przeprowadzenia wielu analiz, nikt nie miał pewności
jak zachowa się rynek po uwolnieniu kwot. Zainteresowanie wsparciem w ramach
„Modernizacji gospodarstw rolnych” ukazuje, iż mimo panującej niepewności, co
do panującej na rynku sytuacji, producenci mleka są zdecydowani realizować inwestycje i rozwijać produkcję. Średnia wnioskowana kwota pomocy wynosiła niespełna
330 tys. zł. Stanowi to 66% kwoty maksymalnego limitu wynoszącego 500 tys. zł.
W przypadku obszaru C 198 z 645 wniosków pochodzi z województwa
wielkopolskiego – oznacza to, że co 3 wniosek został złożony w poznańskim
Oddziale Regionalnym ARiMR. Liczba wniosków złożonych w pozostałych województwach była na zbliżonym poziomie. Tylko w przypadku czterech województw liczba złożonych wniosków była równa lub niższa od 10 – małopolskie,
podkarpackie, świętokrzyskie, opolskie oraz śląskie. W pozostałych województwach liczba ta mieściła się pomiedzy 16 a 65.
26% wnioskodawców (645) złożyło wniosek w zakresie wsparcia produkcji
bydła mięsnego. W ostatnich latach kierunek ten zyskuje w Polsce coraz większe
znaczenie. Producenci jako jego zalety postrzegają dość dobrą opłacalność
produkcji oraz konieczność zaangażowania dużo mniejszych nakładów pracy
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w stosunku do prowadzenia chowu trzody chlewnej czy produkcji mleka. Jednak
na tym rynku również istnieją zagrożenia – jak chociażby ograniczenie eksportu do krajów arabskich. Wielu dotychczasowych producentów trzody chlewnej,
w sytuacji dużej niepewności panującej na tym rynku, widzi swoją szansę w chowie bydła mięsnego. Średnia kwota wnioskowanej pomocy jest w tym przypadku
nieco wyższa, niż w przypadku wniosków dotyczących rozwoju produkcji mleka
i wynosi prawie 360 tys. zł.
Najwięcej wniosków o wsparcie z obszaru B, rozwój produkcji mleka krowiego, wpłynęło z województw podlaskiego – 454 oraz mazowieckiego – 402. Blisko
dwukrotnie mniejsze zainteresowanie było w trzecim pod względem liczby złożonych wniosków województwie – wielkopolskim – 233. Najmniej producentów
mleka wystąpiło o wsparcie w województwach dolnośląskim i lubuskim (po 5)
i małopolskim (8).
Blisko 300 wnioskodawców (12%) zdecydowało się wystąpić o wsparcie w ramach obszaru A – rozwoju produkcji prosiąt. Mniejsza liczba wniosków może
w tym przypadku być efektem tego, iż wspierana w tym wypadku jest wyłącznie
produkcja trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Nie bez znaczenie jest również
fakt, iż przedsięwzięcia te niejednokrotnie są dużo bardziej skomplikowane i kapitałochłonne. Ma to swoje odzwierciedlenie również w wysokości limitu pomocy,
który w tym przypadku wynosi 900 tys. zł. Średnia kwota pomocy wynikająca ze
złożonych w kraju wniosków to 746 tys. zł (83% maksymalnej kwoty). Jest to kwota ponad dwukrotnie wyższa, niż średnie kwoty dla obszarów B i C.
Warto zwrócić również uwagę, iż w województwie zachodniopomorskim,
w ramach pierwszego naboru, do ARiMR nie wpłynął ani jeden wniosek o pomoc
w ramach obszaru A. Najwięcej – 107 takich wniosków wpłynęło w województwie
wielkopolskim (ponad 36% wszystkich wniosków w tym obszarze).

3. Nabór 2016
Drugi nabór wniosków odbywał się w dniach od 31 marca do 29 kwietnia 2016
roku. Cieszył się zdecydowanie większym zainteresowaniem, niż pierwszy z naborów. W sumie do ARiMR wpłynęło 30 523 wniosków. Jest to ponad 13-krotnie
więcej, niż w pierwszym naborze. Tak duże zainteresowanie wynikało z możliwości składania wniosków również w obszarze D – związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości
dodanej produktu. Liczba złożonych wniosków oraz wnioskowana kwota pomocy
w poszczególnych województwach została przedstawiona na wykresie 4.
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Wykres 4
Liczba złożonych wniosków oraz wnioskowana kwota pomocy
w poszczególnych województwach w ramach naboru 2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.
Liczba wniosków

Tym razem największa liczba wniosków złożona została w województwach mazowieckim – ponad 6,2 tysiąca, wielkopolskim – ponad 4,6 tys. oraz lubelskim – blisko
3,0 tys wniosków. Ponad 2 tys. wniosków złożonych zostało jeszcze w województwach
kujawsko-pomoroskim, podlaskim oraz łódzkim. Warto odnotować dopiero 5. pozycję pod względem liczby złożonych wniosków województwa podlaskiego. W naborze
2015 było ono liderem w tej kategorii. Może to być efektem specyfiki prowadzonej
w regionie produkcji, która jest nastawiona na produkcję mleka i bydła mięsnego.
Jeżeli rozpatruje się wartość wnioskowanej kwoty pomocy to wnioski o ponad
1 miliard złotych wpłynęły w województwach: mazowieckim (1,17 mld zł) oraz
wielkopolskim (1,03 mld zł). Pomimo o ponad 400 większej liczby wniosków złożonych w województwie lubelskim, wnioskowana kwota pomocy (524 mln zł)
jest zbliżona do wnioskowanych kwot z województw kujawsko-pomorskiego
(490 mln zł) i podlaskiego (487 mln zł). Wskazuje to, na niższą wnioskowaną
średnią kwotę pomocy przez rolników z województwa lubelskiego.
Podobnie jak w przypadku wcześniejszego naboru, najmniejszym zainteresowaniem nabór wniosków cieszył się w województwach opolskim, podkarpackim,
lubuskim i śląskim.
Województwo wielkopolskie jest jednym z wiodących województw w Polsce jak chodzi o zainteresowanie potencjalnych beneficjentów środkami PROW.
W związku z powyższym, na przykładzie województwa wielkopolskiego dokonano dokładniejszej analizy wniosków złożonych w roku 2016. W tabeli 2. zestawiona została liczba złożonych wniosków w ramach poszczególnych obszarów wraz
z wnioskowanym kwotami pomocy.
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Tabela 2
Struktura wniosków o wsparcie złożonych w województwie wielkopolskim
w ramach naboru 2016
Obszar

Liczba wniosków

Wnioskowana kwota

Średnia wnioskowana kwota

obszar A

52

41 950 605,50 zł

806 742,41 zł

obszar B

110

51 610 988,65 zł

469 190,80 zł

obszar C

62

23 695 795,86 zł

382 190,26 zł

obszar D

4411

979 144 446,53 zł

221 977,88 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.

Średnia wnioskowana kwota pomocy w przypadku obszaru A to ponad
806 tys. zł. W przypadku obszaru B – 469 tys. zł, natomiast obszaru C – 382 tys.
zł. Średnia wnioskowana kwota pomocy dla obszaru D wynosi blisko 221 tys. zł.
Limit pomocy w tym wypadku wynosił dla wszystkich wnioskodawców 200 tys. zł
– z wyłączeniem wnioskodawców realizujących inwestycje budowlane. W takim
przypadku limit ten wzrastał do 500 tys. zł. Wielu wnioskodawców oraz specjalistów zwraca uwagę, iż limit wynoszący 200 tys. zł w obszarze D, w przypadku operacji polegającej wyłącznie na zakupie sprzętu rolniczego jest kwotą zbyt niską.
Warto odnotować, iż w województwie wielkopolskim w przypadku obszaru D limit środków wynosił 45,080 mln euro. Złożone wnioski opiewały na blisko
230 mln euro, co stanowi sumę czterokrotnie wyższą.
Tak duże zainteresowanie drugim naborem wniosków, a zwłaszcza obszarem D
na terenie całego kraju sprawiło, iż do ustalonego limitu przesunięto dodatkowe
środki finansowe. Odbyło się to decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – rozporządzenie z dnia 12 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach
lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1719). Zmiany wynikające z w/w
rozporządenia ukazane zostały w tabeli 3.
Łączna pula środków na wsparcie inwestycji związanych z tzw. obszarem D,
czyli z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmianą
profilu produkcji, zwiększaniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub
zwiększaniem wartości dodanej produktu wzrosła o ponad 218 mln euro do kwoty przekraczającej 583 mln euro. Dotychczas obowiązujący limit środków na takie
inwestycje pozwalał na udzielenie wsparcia 6 tys. rolników, spośród tych, którzy
wówczas ubiegali się o pomoc. Dzięki dodatkowym środkom, pomoc może trafić
do ponad 12 tys. gospodarstw [www.arimr.gov.pl dostęp 20.11.2016].
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Tabela 3
Nowy podział środków na obszar związany z racjonalizacją technologii
produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji,
zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem
wartości dodanej produktu
Nazwa województwa

Wysokość limitów
środków w euro przed
powiększeniem limitów

Aktualna wysokość
limitów środków
w euro

Szacowana liczba
beneficjentów wg stanu
na dzień 25.10.2016 r.

dolnośląskie

19 145 040,00

30 632 065,00

687

kujawsko-pomorskie

27 711 079,00

44 337 726,00

952

lubelskie

37 976 468,00

60 762 348,00

1 433

lubuskie

8 073 737,00

12 917 980,00

215

łódzkie

29 129 635,00

46 607 417,00

1 103

małopolskie

13 412 469,00

21 459 950,00

562

mazowieckie

54 681 883,00

87 491 012,00

1 828

opolskie

11 038 483,00

17 661 574,00

407

podkarpackie

11 698 532,00

18 717 651,00

442

podlaskie

28 123 153,00

44 997 045,00

844

pomorskie

16 771 056,00

26 833 689,00

444

8 215 957,00

13 145 532,00

301

14 812 792,00

23 700 466,00

646

śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie

22 729 722,00

36 367 555,00

707

wielkopolskie

45 080 189,00

72 128 303,00

1 094

zachodniopomorskie
Razem

16 067 248,00

25 707 596,00

435

364 667 443,00

583 467 909,00

12 100

Źródło: ARiMR.

4. Podsumowanie
Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, iż środki pochodzące PROW 20072013 przyczyniły się do znacznej wymiany i odmłodzenia parku maszynowego
będącego w dyspozycji polskich gospodarstw oraz budynków gospodarskich. Po
przeprowadzeniu dwóch naborów wniosków na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2014-2020 i dużym zainteresowaniu, które
ma odzwierciedlenie w liczbie złożonych wniosków, możemy mówić o ciągłym
istnieniu potrzeb inwestycyjnych wśród polskich rolników.
Tak duża popularność wsparcia, ma niestety również słabe strony. W sytuacji,
gdy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie jest ograniczona, nie wszyscy wnioskodawcy mieszczą się w limicie pomocy. Jeżeli nie zostaną przesunięte
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dodatkowe środki to niestety nie wszystkie osoby starające się o wsparcie, będą
mogły je otrzymać.
Analiza struktury złożonych wniosków wskazuje, że największym zainteresowaniem cieszy się obszar D związany z racjonalizacją technologii produkcji,
wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.
Spośród obszarów wspierających rozwój produkcji zwierzęcej największym zainteresowaniem cieszy się obszar B – rozwój produkcji mleka krowiego.
Warto odnotować dość duże zainteresowanie chowem bydła mięsnego w województwie wielkopolskim.
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STRESZCZENIE

Opracowanie jest próbą omówienia dwóch przeprowadzonych naborów wniosków
o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Liczba złożonych wniosków
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o wsparcie, przekraczająca kilkukrotnie limity środków przewidziane w ramach naborów,
wskazuje na niesłabnące zainteresowanie działaniem ze strony polskich rolników. Taki
rozwój sytuacji może wskazywać na ciągłe istnienie dużych potrzeb inwestycyjnych wśród
polskich rolników. Największym zainteresowaniem cieszy się obszar D związany z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji,
zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Spośród obszarów wspierających rozwój produkcji zwierzęcej największym zainteresowanie cieszy się obszar B – rozwój produkcji mleka krowiego.
Pula środków na wsparcie inwestycji związanych z tzw. obszarem D, czyli z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększaniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększaniem wartości dodanej
produktu, wzrosła do ponad 583 mln euro (o ponad 218 mln euro). Dzięki temu wsparcie
może trafić do ponad 12 tys. polskich gospodarstw.
KRZYSZTOF ADAMKIEWICZ
MODERNIZATION OF AGRICULTURAL FARMS UNDER RDP 2014-2020 FIRST EXPERIENCES RESULTING FROM CALLS FOR PROPOSALS

Keywords: modernisation of agricultural holdings, Rural Development Program 20142020, investments in agricaltural holdings
SUM M A RY

The study is an attempt to discuss two calls for applications for support operations
under the “Modernisation of agricultural holdings” from the Rural Development Program 2014-2020. The number of applications for support exceeding the limits of funds
envisaged within the framework of calls for proposals indicates a continuing interest in
the action of Polish farmers. This development may indicate the continued existence of
high investment needs among Polish farmers. The majority of applications are made in
the D area which is particularly concerned with the rationalization of production technology, the introduction of innovation, the change of production profile, the increase in
production scale, the improvement of production quality or the increase of added value
of the product. Among the areas supporting the development of animal production, the
greatest interest has been observed in the area B - development of cow milk production is
of greatest interest.
The pool of funds to support investments related to the area D , including rationalization of production technology, introduction of innovation, change of production profile,
increase of production scale, improvement of production quality or value added of the
product has increased to over € 583 million (over € 218 million). This support can reach
more than 12 thousand polish farms.
e-mail: krzysztof.adamkiewicz@epf.pl
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1. Wstęp
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych uzależniona jest przede wszystkim
od osiąganych dochodów z działalności rolniczej. Dochody ludności wiejskiej
stały się przedmiotem intensywnych badań ekonomistów już pod koniec XIX
wieku. Od zawsze wysokość dochodów wpływała na jakość i poziom życia rodzin rolniczych, nie tylko w rozumieniu zaspokajania podstawowych potrzeb
konsumpcyjnych, ale także opieki zdrowotnej, wykształcenia i rekreacji [Zegar
2000]. Dochody są główną determinantą konsumpcji, a ich wysokość przesądza
o podejmowaniu decyzji konsumpcyjnych oraz selekcjonowaniu potrzeb według
ich ważności [Kalinowski 2015]. Aktualnie rolnictwo coraz bardziej postrzegane
jest przez pryzmat działalności gospodarczej nastawionej na maksymalizację dochodów.
Rolnictwo jest jednym z sektorów uważanych za „wrażliwe” [Cameron, Neal
2004], w którym występują problemy strukturalne. Jest to gałąź gospodarki uzależniona od czynników ryzyka nie tylko rynkowych ale też przyrodniczo – klimatycznych oraz biologicznych [por. Antón i in. 2013]. Wynik finansowy osiągany przez gospodarstwo rolne uzależniony jest od wielkości gospodarstwa, jego
położenia, jakości gleb, efektywności angażowania czynników produkcji, możliwości technicznych i technologicznych. Duży wpływ na wysokość osiąganych
dochodów mają również kwalifikacje i umiejętności rolników, ich kompetencje
oraz wiedza rolnicza. Niewątpliwie istotne są także instrumenty polityki rolnej
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[Runowski 2015]. Dochody rolnicze zależne są również od narzędzi polityki rolnej, takich jak regulowanie cen i podaży, transfery dochodowe, a także liczby zatrudnionych i wielkości produkcji [Góral (Red.) 2015].
O dochodach rolniczych decyduje również forma prawna gospodarstwa. Dominującą formą prowadzenia działalności rolniczej w Polsce są gospodarstwa indywidualne. Prowadzone są one zazwyczaj przez rolnika wraz z rodziną, głównie
w oparciu o pracę własną, a produkcja przeznaczona jest na cele towarowe, jak
i konsumpcyjne. Gospodarstwa te są bardzo zróżnicowane pod względem wielkości czy potencjału produkcyjnego, od małych kilkuhektarowych gospodarstw
po wielkie kilkusethektarowe gospodarstwa określane czasem mianem przedsiębiorstw [Budzinowski 2002]. Drugą formą prowadzenia działalności rolniczej
są gospodarstwa posiadające osobowość prawną. Powstały one głownie w wyniku restrukturyzacji majątku Skarbu Państwa [Kagan 2008]. Są to gospodarstwa
wielkoobszarowe funkcjonujące w oparciu o pracę najemną, a cała ich produkcja
przeznaczona jest na sprzedaż.

2. Cel i metodyka badań
Celem artykułu było porównanie sytuacji ekonomicznej w gospodarstwach rolnych o różnej formie prawnej. W opracowaniu przeprowadzono analizę gospodarstw indywidualnych oraz z osobowością prawną, prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN.
Wybrano do analizy gospodarstwa indywidualne (79 obiektów) i z osobowością prawną (75 obiektów), należące do piątej klasy wielkości ekonomicznej i specjalizujące się w uprawach polowych1. Dane wykorzystane do analizy obejmowały zatem duże gospodarstwa (o wielkości ekonomicznej od 100 000 do 500 000
euro), o powierzchni powyżej 230 ha. Są to gospodarstwa wielkotowarowe.
W opracowaniu porównano wartość dodaną netto (WDN) i jej zróżnicowanie
(odchylenie standardowe i współczynnik zmienności) w gospodarstwach o różnej
formie prawnej oraz przeprowadzono analizę wskaźnikową. Zastosowano wskaźniki takie jak opłacalność produkcji, ekonomiczna wydajność pracy, produktywność ziemi i aktywów oraz intensywność produkcji.
W artykule wykorzystano dane za rok 2015, pochodzące z bazy Polskiego
FADN (Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych).
1 Zgodnie ze Wspólnotową Typologią Gospodarstw Rolnych gospodarstwa sklasyfikowane są

wg 8 typów rolniczych. Pierwszy z nich to uprawy polowe [Bocian, Cholewa, Tarasiuk 2014]
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3. Potencjał produkcyjny oraz porównanie wyników ekonomicznych
gospodarstw o różnej formie prawnej
Między dwoma formami gospodarstw istnieją znaczne różnice w potencjale
produkcyjnym. Przedstawiono je w tabeli 1.
Tabela 1
Potencjał produkcyjny badanych gospodarstw
Wyszczególnienie
Liczba gospodarstw
Wielkość ekonomiczna
Powierzchnia użytków rolnych
Udział użytków dodzierżawionych

Jednostka
miary

Gospodarstwa
indywidualne

Gospodarstwa
z osobowością
prawną

szt.

79

75

tys. zł

219,44

315,91

ha

325,63

490,28

%

36,20

34,60

Nakłady pracy ogółem

AWU

3,46

8,57

Nakłady pracy ogółem na 100 ha

AWU

1,06

1,74

%

39,81

100
7 455,89

Udział pracy najemnej
Aktywa

tys. zł

8 295,35

Aktywa na ha

tys. zł

25,47

15,21

Kapitał własny

tys. zł

6 953,4

5 510,42

Kapitał własny na ha

tys. zł

21,35

11,24

%

84

74

Udział kapitału własnego w aktywach

AWU – jednostka przeliczeniowa pracy (ang. Annual Work Unit).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wyników Standardowych Polskiego
FADN.

Średnia wielkość ekonomiczna gospodarstw indywidualnych wynosi 219,44 tys. zł
i jest około 30% mniejsza od wielkości ekonomicznej gospodarstw z osobowością
prawną – 315,91 tys. zł (tabela 1). Powierzchnia użytków rolnych (UR) jest również mniejsza w gospodarstwach indywidualnych (325 ha); w gospodarstwach
z osobowością prawną wynosi średnio 490 ha. Struktura własnościowa ziemi
w obydwu grupach gospodarstw wyglądała podobnie. Średnio około 35% użytków rolnych stanowiły użytki dodzierżawione. Nakłady pracy ogółem w gospodarstwach z osobowością prawną są ponad dwukrotnie większe niż w gospodarstwach indywidualnych i wynoszą 8,57 AWU. Różnica w nakładach pracy ogółem
po przeliczeniu na 100 ha jest znacznie mniejsza – w gospodarstwach indywidualnych nakłady pracy na 100 ha UR wynoszą 1,06 AWU, natomiast w gospodarstwach z osobowością prawną 1,74 AWU (tabela 1). Udział pracy najemnej w nakładach pracy ogółem znacznie różnił się w zależności od formy prawnej gospo-
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darstwa. Gospodarstwa z osobowością prawną funkcjonują w całości w oparciu
o pracę najemną. W gospodarstwach indywidualnych praca najemna stanowiła
zaledwie 40% nakładów pracy ogółem. Gospodarstwa indywidualne posiadają
aktywa średnio o wartości około 8 295 tys. zł, natomiast gospodarstwa z osobowością prawną około 7 455 tys. zł. Zasadnym jest odniesienie wartości aktywów
oraz kapitału własnego na jeden hektar powierzchni użytków rolnych, gdyż pozwala to na zobrazowanie faktycznego potencjału produkcyjnego gospodarstw.
W przeliczeniu na 1 ha UR wartość aktywów w gospodarstwach indywidualnych
(25,47 tys. zł) jest około 40% wyższa niż w gospodarstwach z osobowością prawną (15,21 tys. zł). Kapitał własny również ma wyższą wartość w gospodarstwach
indywidualnych, a w przeliczeniu na 1 ha UR jest około 50% wyższy niż w gospodarstwach z osobowością prawną. Gospodarstwa indywidualne są w stanie
w większym stopniu finansować swój majątek trwały kapitałem własnym – kapitał własny pokrywa w 84% aktywa trwałe. Wartość wskaźnika na poziomie 74%
w gospodarstwach z osobowością prawną, świadczy o wyższym stopniu zadłużenia, niż w gospodarstwach indywidualnych (tabela 4).
Jedną z kategorii świadczących o sytuacji ekonomicznej gospodarstw jest
średnia wartość dodana netto, rozumiana jako uśredniona wielkość wynagrodzenia za zaangażowanie czynników wytwórczych w prowadzonej działalności
operacyjnej gospodarstwa. Wartość dodana netto jako jedna z podstawowych
kategorii dochodowych jest wielkością występującą w rachunku dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego (DzRGR) i stanowi użyteczną miarę dochodów
uzyskiwanych z działalności rolniczej w gospodarstwach indywidualnych i z osobowością prawną. Wartość dodana netto, zgodnie z metodologią Polskiego FADN,
obliczana jest jako wartość dodana brutto pomniejszona o amortyzację. Wartość
dodana brutto natomiast wyrażana jest jako produkcja pomniejszona o zużycie pośrednie i skorygowana o saldo dopłat i podatków dotyczących działalności operacyjnej, a zatem dopłaty odgrywają istotną rolę w tworzeniu wartości dodanej netto
(tabela 3) [Floriańczyk, Osuch, Płonka 2016].
Średnią wartość dodaną netto uzyskaną w 2015 roku w badanych gospodarstwach prezentuje tabela 2. Była ona wyższa w gospodarstwach z osobowością
prawną (691 103 zł). W gospodarstwach indywidualnych wynosiła 657 685 zł. Zauważyć można, że przy niewielkiej różnicy (5%) średniej wartości dodanej netto
współczynniki zmienności znacznie różniły się od siebie. Oznacza to, że czynniki
kształtujące dochód były mocno zróżnicowane w zależności od formy prawnej
gospodarstwa. Mediana osiągnęła zbliżoną wartość, przy czym widoczna była
istotna różnica w wartości minimalnej i maksymalnej.
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Tabela 2
Średnia wartość dodana netto oraz współczynniki zmienności
w zależności od formy prawnej gospodarstwa
Liczba
Forma prawna
Mediana
obiektów
Min (zł)
gospodarstwa
(zł)
(szt.)

Max (zł)

Gospodarstwa
indywidualne

79

599600

89108

1722882

334946

657685

50,9

2023

Gospodarstwa
z osobowością
prawną

75

583525

-466434

3307570

666092

691103

96,4

1410

odchylenie
Średnia Współczynnik
standardowe
WDN (zł) zmienności (%)
(zł)

Średnia
WDN na
ha (zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wyników Standardowych Polskiego
FADN.

W gospodarstwach z osobowością prawną wystąpiły przypadki osiągnięcia
ujemnej wartości dodanej netto, co nie miało miejsca w gospodarstwach indywidualnych w analizowanym roku. Jednocześnie gospodarstwa z osobowością
prawną były w stanie wygenerować znacznie większą maksymalną wartość dodaną netto. Należy podkreślić, że po przeliczeniu WDN na hektar UR to gospodarstwa indywidualne osiągnęły znacznie wyższą wartość dodaną netto, co potwierdza duże różnice obszarowe między tymi grupami gospodarstw.
Wykres 1 przedstawia zależność wartości dodanej netto od powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych.
Wykres 1
Wartość dodana netto w gospodarstwach indywidualnych w zależności
od powierzchni UR w roku 2015

Wartość dodana ne o (zł)

2000000
1500000
1000000
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Powierzchnia UR (ha)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wyników Standardowych Polskiego
FADN.
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Wartość dodana netto w grupie gospodarstw indywidualnych we wszystkich
obiektach była większa od 0 (wykres 1). Najniższa wartość dodana netto wyniosła 89 108 zł w gospodarstwie o wielkości 263,45 ha, natomiast najwyższa 1 722
882,32 zł w gospodarstwie o wielkości 703,43 ha. Mediana wyniosła 599 600 zł.
Zachowana jest tendencja, że wraz ze wzrostem powierzchni UR rośnie wartość
dodana netto. W grupie gospodarstw indywidualnych duży udział miały małe
podmioty, o powierzchni zbliżonej do 230 ha.
Wykres 2. przedstawia wartość dodaną netto w zależności od powierzchni
użytków rolnych w grupie gospodarstw z osobowością prawną.
Wykres 2
Wartość dodana netto w gospodarstwach z osobowością prawną
w zależności od powierzchni UR w roku 2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wyników Standardowych Polskiego FADN.

Wśród nich aż 8 miało ujemną wartość dodaną netto. Najniższa wartość dodana netto -466 434 zł wystąpiła w gospodarstwie o wielkości 441 ha, natomiast
najwyższa 3 307 570 zł w gospodarstwie o wielkości 686,61 ha. Mediana wyniosła 583 525 zł i osiągnęła wartość niższą niż w gospodarstwach indywidualnych,
co wynikło z występowania ujemnych wartości dodanych netto. Jednak podobnie jak w gospodarstwach indywidualnych zauważalna jest tendencja, że wraz ze
wzrostem wielkości obszarowej gospodarstwa zwiększa się wartość dodana netto.
Gospodarstwa o większej powierzchni UR, przy efektywnym wykorzystaniu pozostałych czynników wytwórczych są w stanie zwiększyć swą produkcję i potencjał ekonomiczny, a co za tym idzie, osiąganą wartość dodaną netto.
Wartość dodana netto gospodarstwa w ciągu roku obrachunkowego kształtowana jest przez wiele czynników. Pomimo doboru gospodarstw o tej samej klasie
wielkości ekonomicznej i o tym samym typie rolniczym, gospodarstwa te charakte-

50

Sandra Jastrzewska

ryzowały się znacznym zróżnicowaniem. Sytuacja ta wynikła choćby z uwarunkowań przyrodniczo-klimatycznych, stosowanych technologii, poziomu i struktury
produkcji, wyposażenia w majątek produkcyjny, korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, choćby takich jak dopłaty do działalności operacyjnej (tabela 3).
Tabela 3
Poziom i struktura produkcji oraz dopłaty do działalności operacyjnej
Jednostka miary

Gospodarstwa
indywidualne

Gospodarstwa
z osobowością
prawną

Wartość produkcji ogółem

zł

1 278 491

2 202 529

Udział produkcji roślinnej w produkcji ogółem

%

96,4

95,4

Udział produkcji zbóż w produkcji ogółem

%

55,2

56,8

Udział produkcji roślin oleistych
w produkcji ogółem

%

31,1

30,3

Dopłaty do działalności operacyjnej

zł

328 653

296 515

zł

23972

9 872

zł

6257

4 286

%

49,9

42,9

Wyszczególnienie

W tym:

dopłaty rolnośrodowiskowe
dopłaty ONW

Udział dopłat w wartości dodanej netto

ONW – obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych źródłowych i Wyników Standardowych Polskiego FADN.

W obydwu formach prawnych gospodarstw organizacja produkcji była zbliżona.
Zgodnie z typem rolniczym gospodarstw dominowała produkcja roślinna. W gospodarstwach indywidualnych stanowiła ona 96,4% wartości produkcji ogółem,
a w gospodarstwach z osobowością prawną 95,4%. Zarówno w gospodarstwach
indywidualnych jak i z osobowością prawną przeważała produkcja zbóż i stanowiła około 55-57% produkcji ogółem (tabela 3). Druga w kolejności pod względem
udziału w produkcji ogółem była uprawa roślin oleistych, które w obydwu grupach
gospodarstw dostarczyły około 30% wartości produkcji. W rachunku dochodu
(w tym w wartości dodanej netto) obok wartości produkcji włączone są dopłaty.
Dopłaty do działalności operacyjnej w gospodarstwach indywidualnych
(328 653 zł) były wyższe, niż w gospodarstwach z osobowością prawną (296 515 zł)
– tabela 3. Wyższa średnia kwota dopłat do działalności operacyjnej w gospodarstwach indywidualnych wynikała przede wszystkim z pozyskania znacznie
większych kwot dopłat rolnośrodowiskowych oraz do obszarów o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW) – tabela 3. Udział dopłat w wartości doda-
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nej netto w gospodarstwach indywidualnych stanowił niemalże 50%. W gospodarstwach z osobowością prawną ich udział w wartości dodanej netto był nieco
mniejszy i stanowił około 43%. Choć dopłaty były wyższe w gospodarstwach indywidualnych, średnia wartość dodana netto na gospodarstwo osiągnęła wyższą
wartość w gospodarstwach z osobowością prawną (tabela 2).
W celu porównania wyników ekonomicznych gospodarstw w zależności od
formy prawnej wykorzystano wskaźniki produktywności i opłacalności czynników wytwórczych (tabela 4).
Tabela 4
Wskaźniki produktywności i opłacalności wykorzystania czynników
wytwórczych oraz koszty produkcji
Wskaźnik

Sposób obliczenia

Opłacalność produkcji [%]

wartość produkcji / koszty ogółem

Produktywność ziemi [zł]

wartość produkcji / 1 ha UR

Koszty ogółem na hektar [zł]

koszty ogółem / 1 ha UR

Intensywności produkcji [zł]

koszty bezpośrednie / 1 ha UR

Ekonomiczna wydajność pracy
[tys. zł]

wartość produkcji / osoba
pełnozatrudniona AWU

Produktywność aktywów ogółem
[%]

wartość produkcji / aktywa ogółem

Produktywność kapitału
własnego [%]

wartość produkcji / kapitał własny

Forma prawna

Wartość

I

120,84

P

96,94

I

3 926,23

P

4 492,41

I

3 255,29

P

4 636,98

I

1 631,91

P

1 890,79

I

369,16

P

256,87

I

15,41

P

29,54

I

18,38

P

39,97

I – Gospodarstwa indywidualne
P – Gospodarstwa z osobowością prawną
AWU – jednostka przeliczeniowa pracy (ang. Annual Work Unit)
liczebności: I – 79, P – 75 gospodarstw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wyników Standardowych Polskiego FADN.

Wskaźnik opłacalności produkcji osiągnął wyższą wartość w gospodarstwach
indywidualnych (120,8%). W przypadku gospodarstw z osobowością prawną wartość wskaźnika poniżej 100% świadczy o nieopłacalności produkcji, gdyż wartość
produkcji nie wystarczyła na pokrycie kosztów ogółem. Koszty ogółem poniesione
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na 1 ha w gospodarstwach z osobowością prawną wynosiły 4636,98 zł, a produkcja ogółem na 1 ha wynosiła 4492,41 zł (tabela 4), natomiast w gospodarstwach
indywidualnych koszty ogółem były niższe, jak również niższa była intensywność
produkcji wyrażona kosztami bezpośrednimi na 1 ha UR. Gospodarstwa z osobowością prawną ponosiły większe nakłady na 1 ha UR, stosując intensywniejsze
nawożenie, ponosząc większe koszty na nasiona, sadzonki, środki ochrony roślin,
co wpłynęło na osiąganą wyższą wartość produkcji. Ma to swoje odzwierciedlenie
w produktywności ziemi – była ona wyższa w tychże. Natomiast w gospodarstwach
indywidualnych produktywność ziemi była na poziomie 3926,23 zł.
Ekonomiczna wydajność pracy była wyższa w gospodarstwach indywidualnych i wynosiła 369,16 tys. zł/AWU, co było o ponad 100 tys. zł wyższą wartością
produkcji, niż w gospodarstwach z osobowością prawną. Wynikło to ze znacznie
wyższych nakładów pracy w przeliczeniu na 100 ha UR w gospodarstwach z osobowością prawną (tabela 1).
Wskaźniki produktywności aktywów ogółem i produktywności kapitału własnego przedstawiają efektywność ich wykorzystania przez gospodarstwo. Produktywność aktywów ogółem była dwukrotnie wyższa w gospodarstwach z osobowością prawną niż w indywidualnych (tabela 4), co wynikało ze znacznie niższej
wartości aktywów przeliczonych na hektar w gospodarstwach z osobowością
prawną. Złotówka zaangażowana w aktywa ogółem w gospodarstwach indywidualnych i z osobowością prawną generowała odpowiednio ok. 15 i 30 gr produkcji (tabela 4). Podobna relacja zaistniała w przypadku produktywności kapitału
własnego. W gospodarstwach z osobowością prawną wskaźnik osiągnął ponad
dwukrotnie wyższą wartość, niż w gospodarstwach indywidualnych.

4. Podsumowanie
W opracowaniu przedstawiono sytuację ekonomiczną gospodarstw indywidualnych i z osobowością prawną. Pomimo doboru gospodarstw o wielkości użytków
rolnych powyżej 230 ha, zawężenia grupy gospodarstw do tej samej klasy wielkości ekonomicznej i tego samego typu rolnego wystąpiły duże różnice w wielkości
obszarowej i potencjale produkcyjnym pomiędzy gospodarstwami indywidualnymi i z osobowością prawną, co ma istotny wpływ na sytuację ekonomiczną.
Średnia wartość dodana netto w gospodarstwach z osobowością prawną
była nieco wyższa niż w gospodarstwach indywidualnych i charakteryzowała
się znacznie wyższym współczynnikiem zmienności. Około 10% gospodarstw
z osobowością prawną osiągnęło ujemną wartość dodaną netto, co negatywnie
wpłynęło na średni dochód tej grupy gospodarstw. W gospodarstwach indywidualnych dochody kształtowały się na niższym poziomie. Istotnym czynnikiem
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wpływającym na wysokość dochodów rolniczych są dopłaty. Średnia wartość dopłat do działalności operacyjnej była wyższa w gospodarstwach indywidualnych,
które pozyskały znacznie więcej dopłat rolnośrodowiskowych oraz do obszarów
o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Pomimo wyższych dopłat w gospodarstwach indywidualnych średnia wartość dodana netto była niższa, jednak
po przeliczeniu WDN na hektar UR zauważyć można, jak znaczący wpływ na
kształtowanie dochodów mają dopłaty – wartość dodana netto na ha w gospodarstwach indywidualnych była około 40% wyższa niż w gospodarstwach z osobowością prawną. Opłacalność produkcji i ekonomiczna wydajność pracy były również
większe w gospodarstwach indywidualnych. W gospodarstwach z osobowością
prawną produkcja była nieopłacalna. Produktywność ziemi była wyższa w gospodarstwach z osobowością prawną, ponieważ wykazały one wyższą intensywność
produkcji niż gospodarstwa indywidualne. Zarówno produktywność aktywów
ogółem, jak i produktywność kapitału własnego wyższą wartość osiągnęły w gospodarstwach z osobowością prawną, ponieważ zarówno aktywa jak i kapitały
własne tychże gospodarstw w przeliczeniu na hektar UR osiągnęły niższą wartość.
Trudno jest jednoznacznie określić, która forma prowadzenia działalności jest
korzystniejsza. Wybór odpowiedniej formy prawnej gospodarstwa jest kwestią indywidualną i zależy od preferencji oraz skłonności przedsiębiorcy do ryzyka
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Celem artykułu jest porównanie wyników ekonomicznych dwóch grup gospodarstw
różniących się formą prawną. Porównywano wartość dodaną netto oraz produktywność
czynników wytwórczych. Analizę wskaźnikową przeprowadzono na podstawie danych
zebranych w ramach Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych
z Gospodarstw Rolnych w 2015 roku (Polski FADN). Próba badawcza obejmowała 79 gospodarstw indywidualnych i 75 gospodarstw z osobowością prawną. Przeprowadzone badania wskazują na różną sytuację gospodarstw w zależności od formy prawnej.
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The aim of the article is to compare economic results of two groups of agricultural
holdings differing in legal forms. The net value added and productivity of production factors are compared by using indicators. The analysis was based on data collected under the
Farm Accountancy Data Network in 2015 (Polish FADN). The research sample consists of
79 family farms and 75 farms with legal entity. The research shows on different economic
situation of farms depending on the legal form.
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1. Wstęp
Rolnictwo ekologiczne najczęściej definiuje się jako system gospodarowania
o możliwie zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, bazujący na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego, nie przetworzonych technologicznie [Sołtysiak 1993, s.114]. Ze względu na ściśle określone i egzekwowane zasady, rolnictwo ekologiczne określa się jako przyjazne
środowisku przyrodniczemu oraz dostarczające żywności, do produkcji której nie
używa się przemysłowych środków chemicznych [Kondratowicz-Pozorska 2013,
s. 65]. Ten rodzaj żywności cieszy się coraz większym zainteresowaniem konsumentów. Dodatkowo gospodarstwa ekologiczne mogą stanowić istotne źródło
dochodów dla ich właścicieli. Wspomniana różnorodna rola rolnictwa ekologicznego jest więc przesłanką badań dotyczących możliwości jego rozwoju.
Początków ekologicznych metod gospodarowania w rolnictwie upatruje się zazwyczaj w modelu rolnictwa organicznego, który narodził się w Europie w latach
20. XX wieku, a upowszechniany był następnie także w Stanach Zjednoczonych
[Łuczka-Bakuła 2007, s. 33]. Zainteresowanie ekologicznymi metodami produkcji rolniczej w Polsce pojawiło się już niespełna 10 lat później - w 1931 roku w majątku w Szelejewie koło Gostynina hrabia S. Karłowski zastosował biodynamiczną
metodę produkcji rolnej [Zegar 2012, s.32].
Od tego czasu, aż prawie do końca lat 80-tych ekologiczne metody produkcji
rolnej w Polsce nie cieszyły się większym zainteresowaniem [Kowalska, Czynniki..2010, s.48]. Przyczyną tego mógł być ogólny niedobór żywności charaktery1 Wkład pracy: Mirosława Kozłowska-Burdziak – 50%, Anna Gardocka-Jałowiec – 50%.
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zujący gospodarkę centralnie sterowaną i w związku z tym dążenie do wzrostu
produkcji rolniczej, jak też realizowany w tym okresie w Polsce model rolnictwa,
które z powodu niedoborów na rynku środków produkcji w niewielkim stopniu
korzystało z nakładów zewnętrznych.
Po roku 2004, liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce dynamicznie rośnie,
chociaż w dalszym ciągu ich odsetek w ogólnej liczbie gospodarstw jest niewielki.
Zainteresowaniu tą formą gospodarowania w rolnictwie sprzyja z jednej strony
rosnąca świadomość konsumentów żywności, poszukujących produktów wytwarzanych bez wykorzystania przemysłowych środków chemicznych, z drugiej
strony finansowe wsparcie gospodarstw ekologicznych w ramach realizowanej
Wspólnej Polityki Rolnej.
Zarówno na tle państw europejskich, jak i całego świata, Polska przedstawia
się korzystnie pod względem rozwoju rolnictwa ekologicznego. Z danych raportu
The World of Organic Agriculture wynika, że pod względem powierzchni użytków
ekologicznych (ponad 500 tys. ha) Polska znajduje się na 14 miejscu wśród 179
analizowanych krajów [The World.. 2017, s.43]. Grunty użytkowane ekologicznie w Polsce stanowią 5% użytków ekologicznych w całej Europie [The World..
2017, s. 210] i plasują nasz kraj pod względem powierzchni gruntów ekologicznych na miejscu piątym [The World..2017, s. 211]. Natomiast liczba producentów
ekologicznych, przekraczająca w Polsce 22 tys. zapewnia nam w Europie pod tym
względem miejsce szóste [The World.. 2017, s. 225].
Województwo podlaskie należy do tych regionów kraju, w których występują
sprzyjające warunki środowiskowe dla powstawania i rozwoju gospodarstw ekologicznych, chociaż w literaturze przedmiotu często się je pomija [Kasperowicz
- Stępień 2013, s. 76]. Położenie województwa na obszarze Zielonych Płuc Polski,
NATURA 2000 i stosunkowo niewielki odsetek obszarów przemysłowych powinien wpływać na większe zainteresowanie konsumentów eko-żywnością i równocześnie stanowić zachętę do powstawania gospodarstw ekologicznych.
Celem opracowania jest określenie tendencji rozwojowych gospodarstw ekologicznych w województwie podlaskim na tle innych regionów kraju oraz wskazanie głównych uwarunkowań ich rozwoju. Wybrane czynniki wpływające na
funkcjonowanie rolnictwa ekologicznego zostaną ujęte w podstawowych grupach
jako: uwarunkowania prawno-organizacyjne, ekonomiczne, środowiskowo-produkcyjne i społeczne.
Praca ma charakter opisowo-analityczny i bazuje na danych GUS, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, raportach Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych oraz danych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie.
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2. Stan i tendencje rozwoju gospodarstw ekologicznych
w województwie podlaskim
Po roku 2004 nastąpił w Polsce dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego.
W roku 2016 ogólna liczba gospodarstw ekologicznych zwiększyła się prawie sześciokrotnie w stosunku do roku 2004 (tabela 1). W poszczególnych województwach zmiany w liczbie gospodarstw ekologicznych są zróżnicowane. Największy
wzrost charakteryzuje województwo lubuskie (wzrost ponad 17. krotny), warmińsko-mazurskie i podlaskie.
Po roku 2010 wyraźnie zaznacza się słabnąca dynamika wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych zarówno ogółem w kraju jak i w województwie podlaskim
(rysunek 1). Najtrudniejszy pod tym względem jest rok 2014 i 2015, kiedy liczba
gospodarstw ekologicznych zmniejszyła się w stosunku do lat poprzednich. Mogło to mieć związek z początkiem nowego okresu programowania Wspólnej Polityki Rolnej i niepewnością rolników co do przyszłego finansowania tego rodzaju
działalności. Według założeń PROW na lata 2014-2020 właściciel gospodarstwa
ekologicznego, aby uzyskać płatność należną z tego tytułu, zobowiązany jest do
realizacji 5-letniego zobowiązania ekologicznego w ramach dostępnych pakietów
i ich wariantów oraz przestrzegania określonych wymogów2. Wśród nich znajdują
się także te dotyczące wysokości sprzedaży realizowanej produkcji3.
Gospodarstwa ekologiczne położone na terenie województwa podlaskiego stanowią ponad 15% całej zbiorowości tego typu gospodarstw i pod tym względem
obszar ten zajmuje drugie miejsce w kraju – po województwie warmińsko-mazurskim (18,5%). Biorąc pod uwagę udział użytków ekologicznych w użytkach
rolnych ogółem w województwie podlaskim wskaźnik wynosi 5,3% i jest wyższy
niż średnio w kraju (4%). Pod tym względem zdecydowanie dominują jednak trzy
inne województwa: zachodnio-pomorskie (13,7%), lubuskie (11,8%) oraz warmińsko-mazurskie (11,3%).
Wspomniana wysoka dynamika wzrostu analizowanego zjawiska nie wiąże
sie jednak z jego rozmiarami. Gospodarstwa ekologiczne w całym kraju stanowią
zaledwie 1% ogólnej liczby zarejestrowanych producentów rolnych. We wspomnianych wyżej czterech województwach wskaźnik znacznie przekracza średnią
krajową – w województwie podlaskim niespełna 3% gospodarstw ma status gospodarstwa ekologicznego, w województwie zachodnio-pomorskim 6,5%.
2 http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Instrumenty-wsparcia-PROW-2014-2020/Dzialanie-Rolnictwo-Ekologiczne,
data dostępu 10.08.2017.
3 http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2015/P_WZSO/16_03_2015/EKO_2015/
EKO_2015_wymogi_16_03_2015.pdf, data dostępu 20.08.2017.
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Tabela 1
Gospodarstwa ekologiczne z certyfikatem i w trakcie przestawiania
w województwie podlaskim na tle kraju w roku 2016

Województwo

Ogólna liczba
producentów
ekologicznych

Liczba
ekologicznych
gospodarstw
rolnych

Wzrost liczby
gospodarstw
ekologicznych
w latach 20042016 (%)

Udział
gospodarstw
ekologicznych
w ogólnej ich
liczbie(%)

Udział
gospodarstw
ekologicznych
w ogólnej liczbie
zarejestrowanych
producentów
rolnych (%)*

Dolnośląskie

867

813

412,7

3,6

0,9

Kujawskopomorskie

496

470

528,1

2,1

0,4

Lubelskie

2061

1980

503,8

8,8

0,7

Lubuskie

1166

1148

1739,4

5,1

3,7

Łódzkie

553

497

700,0

2,2

0,3

Małopolskie

1176

1093

156,8

4,9

0,5

Mazowieckie

2679

2426

559,0

10,8

0,7

75

68

261,5

0,3

0,2

Podkarpackie

Opolskie

1299

1252

291,2

5,6

0,7

Podlaskie

3470

3437

1660,4

15,3

2,8

Pomorskie

729

679

1028,8

3,0

1,2

Śląskie

230

180

383,0

0,8

0,2

Świętokrzyskie

859

834

152,5

3,7

0,6

4159

4142

1697,5

18,5

6,2

950

843

1204,3

3,8

0,5

2606

2573

1461,9

11,5

6,5

23375

22435

596,7

100,0

1,1

Warmińskomazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska
*Dane dla roku 2015.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IJHARS, danych statystycznych
GUS.

Średnia powierzchnia gospodarstwa ekologicznego w Polsce w roku 2016
wynosiła 23,9 ha i była ponad dwukrotnie wyższa od średniej powierzchni gospodarstwa rolnego, znajdującego się w rejestrze producentów i otrzymującego
środki w ramach Wspólnej Polityki Rolnej4. Przewaga obszarowa gospodarstw
ekologicznych występuje także we wszystkich województwach. W niektórych nie
4 Dane ARiMR, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/srednia-powierzchnia-gospodar-

stwa.html, [data dostępu 30.09.2016].
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jest ona znacząca jak np. w województwie podlaskim – ok. 4 ha, w innych (np.
łódzkim, małopolskim, mazowieckim sięga prawie 300%. Niewątpliwie wiąże się
to z realizowaną przez gospodarstwa ekologiczne strukturą produkcji. Według
danych Raportu o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014,
80% gospodarstw ekologicznych prowadzi wyłącznie produkcję roślinną. Dominują w niej rośliny na paszę (35,8% użytków rolnych), łąki i pastwiska (31,%) oraz
zboża (16,9%) [Raport.. 2015, s. 22].
Rysunek 1
Dynamika liczby gospodarstw ekologicznych w Polsce i w województwie
podlaskim w latach 2004-2016 (rok pop.=100%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IJHARS.

Realizowana struktura użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
skłania do pewnych rozważań. Ponad 60% użytkowanych gruntów stanowią rośliny na paszę oraz łąki i pastwiska. Głównym zatem produktem z tych gospodarstw
są pasze dla zwierząt. Jeśli gospodarstwa prowadzą jedynie produkcję roślinną,
to nabywcami paszy są inne gospodarstwa i to zapewne niekoniecznie prowadzące produkcję ekologiczną. Te powinny przestrzegać określonych zasad, a jedną z nich jest zamykanie obiegu substancji w obrębie gospodarstwa rolnego, co
wymaga równowagi produkcji roślinnej i zwierzęcej, czyli samowystarczalności
paszowo-nawozowej [Zegar 2012, s. 35].
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3. Czynniki rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie
podlaskim
Zainteresowanie rolników podejmowaniem przez nich produkcji ekologicznej
wynika z szeregu uwarunkowań [Kowalska, Jakość.. 2010, s. 87-88]. Można je ująć
w cztery zasadnicze grupy: uwarunkowania prawno-organizacyjne, ekonomiczne, środowiskowo-produkcyjne i społeczne.
Pierwszym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie gospodarstw ekologicznych w Polsce była ustawa z 16 marca 2001 roku o rolnictwie ekologicznym5,
określająca warunki prowadzenia produkcji rolnej i przetwórstwa spożywczego
metodami ekologicznymi, system kontroli i certyfikacji tej produkcji i przetwórstwa oraz obrót produktami ekologicznymi i zasady ich znakowania. Po akcesji
Polski do UE regulacje prawne rolnictwa ekologicznego obejmują dwa poziomy:
unijny – określający ogólne ramy produkcji ekologicznej i krajowy – definiujący
zadania organów administracji publicznej w zakresie realizacji przepisów unijnych o rolnictwie ekologicznym6. Obowiązujące prawodawstwo w jednakowy
sposób dotyczy polskich producentów ekologicznych, niezależnie od obszaru, na
którym funkcjonują. Czynnikiem różnicującym może być jedynie sprawność jednostek certyfikujących oraz organów inspekcji rządowych, sprawujących nadzór
nad jednostkami certyfikującymi i nad produkcją ekologiczną, na których opiera się ciężar stosowania rozbudowanych i szczegółowych przepisów o rolnictwie
ekologicznym [Prutis 2013, s. 49].
W Polsce w 2014 roku funkcjonowało 10 jednostek certyfikujących, upoważnionych do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów
w zakresie rolnictwa ekologicznego. Siedziba większości z nich znajdowała się
w Warszawie, w województwie podlaskim nie funkcjonuje ani jedna tego typu
instytucja. Okazuje się, że producenci ekologiczni z tego regionu najczęściej korzystają z usług Biocert Małopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Zróżnicowane są natomiast w istotny sposób uwarunkowania ekonomiczne
rozwoju produkcji ekologicznej. Zasadniczym czynnikiem rozwoju każdej działalności gospodarczej jest popyt na oferowane produkty. Jak wynika z danych raportu The World of Organic Agriculture, wartość sprzedaży detalicznej produktów
ekologicznych w 2015 roku wyniosła w Polsce 167 mln euro, co plasowało nasz
kraj na 14 miejscu w Europie [The World.. 2017, s. 227]. W przeliczeniu na jednego mieszkańca dawało to kwotę 4,4 euro, podczas gdy np. w Szwajcarii 262 euro,
w Danii 190 euro [The World.. 2017, s. 241].
5 Ustawa z 16 marca 2001 roku o rolnictwie ekologicznym, Dz. U. nr 93, poz. 898.
6 http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Akty-prawne [data do-

stępu 16 sierpnia 2017].
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Dane IJHARS potwierdzają stosunkowo niewielkie rozmiary sprzedaży produktów ekologicznych w naszym kraju. W roku 2016 zaledwie 720 producentów
ekologicznych w kraju (3% ogółu) prowadziło działalność w zakresie wprowadzania na rynek produktów ekologicznych (z wyłączeniem produktów importowanych z państw trzecich) (tabela 2). W województwie podlaskim wskaźnik ten jest
dużo niższy niż średnio w Polsce, wynosi zaledwie 0,8% (28 producentów ekologicznych sprzedawało produkty na rynku). Od roku 2010 widoczna jest w tym
względzie wyraźna tendencja wzrostowa – w 2010 zaledwie 4 producentów ekologicznych sprzedawało produkty ekologiczne na rynku krajowym. Jeszcze niższym
niż w województwie podlaskim odsetkiem producentów sprzedających produkty
ekologiczne charakteryzuje się województwo warmińsko-mazurskie, w którym
liczba producentów ekologicznych jest najwyższa w kraju.
Popyt na produkty ekologiczne uwarunkowany jest m.in. sytuacją dochodową
konsumentów. Żywność ekologiczna charakteryzuje się wyższą ceną ze względu
na niższe plony w porównaniu do rolnictwa konwencjonalnego oraz wyższą pracochłonnością produkcji, z tego względu konsumenci o niskim poziomie dochodów często nie są nią zainteresowani. Zarówno dane Eurostatu jak i GUS wskazują na niewielkie zmniejszanie się nierówności dochodowych polskiego społeczeństwa [Gardocka-Jałowiec 2015, s. 182 – 192].
Rozwarstwienie społeczeństwa pod względem uzyskiwanych dochodów jest
jednak wyraźne zarówno w podziale na typy gospodarstw domowych jak i w układzie terytorialnym. W roku 2015 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie podlaskim było o 11,5% niższe niż średnio w kraju. Prawie
o 10% niższy był także przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Sytuacja konsumentów pod tym względem jest
korzystniejsza w pozostałych województwach, charakteryzujących się wysokim
udziałem gruntów ekologicznych. Istotnym wskaźnikiem informującym o sytuacji dochodowej ludności jest udział wydatków na żywność. W województwie
podlaskim w roku 2015 wskaźnik ten kształtował się na poziomie 26,6%, podczas
gdy średnio w kraju osiągnął poziom 24%. W województwach: lubuskim, zachodniopomorskim i warmińsko mazurskim udział wydatków na żywność jest wyższy
niż średnio w kraju, ale nieco niższy niż w województwie podlaskim. Może to
wskazywać na korzystniejszą sytuację dochodową mieszkańców tych regionów
i jednocześnie większe zainteresowanie produktami ekologicznymi.
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Tabela 2
Wybrane uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego
w województwie podlaskim na tle Polski i wybranych województw
Wyszczególnienie

Polska

Podlaskie

Zachoniopomorskie

Lubuskie

Warmińskomazurskie

Uwarunkowania ekonomiczne
Odsetek producentów sprzedających produkty
ekologiczne (%) w 2016 roku

3,1

0,8

1,0

1,0

0,4

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w 2015 roku

3 907,85

3 455,57

3 526,96

3 375,72

3 324,04

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny
na 1 osobę w gospodarstwie domowym

1 386,16

1 257,93

1 426,85

14 19,58

1 280,51

Udział wydatków na żywność (%)

24,0

26,6

25,6

24,3

26,1

Liczba przetwórni ekologicznych

705

25

36

16

16

Wsparcie gospodarstw ekologicznych
w tys. zł na gosp.
– w roku 2013
– w roku 2014

12,6
14,0

11,0
10,4

23,9
22,1

24,3
21,9

17,4
15,2

Wsparcie gospodarstw ekologicznych
w tys. zł na 1 ha UR
– w roku 2013
– w roku 2014

0,500
0,528

0,591
0,552

0,673
0,601

0,631
0,564

0,635
0,551

Uwarunkowania środowiskowo-produkcyjne
Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni
produkcyjnej (pkt)(wg IUNG)

66,6

55,0

67,5

62,3

66,0

Udział trwałych użytków zielonych (%)

22,0

36,3

20,8

25,3

36,4

Udział gleb o odczynie kwaśnym i bardzo
kwaśnym (%)

39,0

55,0

36,0

37,0

40,0

Zużycie nawozów mineralnych w kg NPK na
1 ha UR

117,3

87,9

94,6

102,4

91,0

Zużycie nawozów wapniowych w kg ha UR

34,5

18,8

63,2

24,1

22,3

Struktura produkcji towarowej (%)
– produkcja roślinna
– produkcja zwierzęca

41,5
58,5

9,2
90,8

56,9
43,1

49,5
50,5

29,0
71,0

364,6

378,8

321,8

358,6

363,5

Nakłady inwestycyjne na 1 ha UR w zł

Uwarunkowania społeczne
Ludność w wieku produkcyjnym
w % ogółu

63,0

61,0

65,0

65,0

65,0

Pracujący w rolnictwie na 100 ha UR

16,1

11,8

5,3

8,5

6,6

111,6

90,9

114,3

139,9

104,7

Dynamika pracujących w rolnictwie w 2015
w stosunku do 2005 (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IJHARS, Rocznika statystycznego rolnictwa 2016, GUS, Rocznika statystycznego województw 2016, GUS, S. Krasowicz i in., Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski, Journal Agronomy, 2011, nr 7, s. 45.
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Rynek żywności oczywiście nie musi mieć charakteru lokalnego, jednak
w przypadku słabo rozwiniętego przetwórstwa należy sądzić, iż produkty nieprzetworzone są przedmiotem obrotu przede wszystkim w otoczeniu najbliższym
producentów żywności. Zbyt mała liczba przetwórni produktów ekologicznych
jest niewątpliwie kolejnym czynnikiem hamującym rozwój rolnictwa ekologicznego. Jak wynika z danych IJHARS liczba przetwórni produktów ekologicznych
w 2016 roku wynosiła w Polsce 705 podmiotów.
W stosunku do roku 2004 jest to wzrost prawie 13-to krotny. W województwie
podlaskim w 2016 roku zarejestrowano jedynie 25 producentów zajmujących się
tzw. przygotowaniem produktów, obejmującym konserwowanie, przetwarzanie
produktów rolnictwa ekologicznego, włącznie z ubojem i rozbiorem produktów
pochodzenia zwierzęcego oraz pakowanie, znakowanie lub wprowadzanie zmian
w oznakowaniu odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji. Z porównywanych województw jedynie zachodnio-pomorskie posiada wyższą liczbę przetwórni.
Z opinii pracowników Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wynika, że wielu rolników traktuje rolnictwo ekologiczne przede wszystkim jako źródło środków finansowych płynących z dotacji. W regionie brakuje
wspomnianych wyżej zakładów przetwórczych i zorganizowanego rynku zbytu,
współpracy producentów oraz promocji produktów ekologicznych7. Województwo podlaskie zajmuje czołowe miejsce w kraju pod względem produkcji mleka,
tymczasem wielkość produkcji krowiego mleka w gospodarstwach ekologicznych
plasuje województwo dopiero na dziewiątej pozycji. Nie ma tu zlokalizowanych
przetwórni mleka ekologicznego, przetwórstwo owoców i warzyw natomiast wynosiło w roku 2014 zaledwie jedną tonę (384 tys. ton w całym kraju), podczas, gdy
ich produkcja wyniosła 560 ton8.
Województwo podlaskie jest obszarem o stosunkowo niskim stopniu uprzemysłowienia. Sąsiedztwo licznych parków narodowych i krajobrazowych, obszary
NATURA 2000, tworzą korzystne warunki do produkcji żywności ekologicznej.
Najniższy w kraju wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej świadczy jednak o niekorzystnych warunkach glebowo-klimatycznych produkcji rolniczej, co utrudnia uprawę roślin metodami ekologicznymi. Należy w tym miejscu
zaznaczyć, że w opisywanym województwie znajdują się także subregiony o korzystniejszych niż średnie, warunkach do produkcji rolniczej.
Województwo charakteryzuje się stosunkowo wysokim udziałem trwałych
użytków zielonych, co określa strukturę produkcji rolniczej. Ponad 90% produkcji
towarowej w tym regionie to produkcja zwierzęca. Sprzedaż ekologicznych pro7 httpwww.srodowisko.abc.com.plczytaj-artykulrosnie-popularnosc-rolnictwaekologicznego-w-podlaskiemprint, data dostępu 10.08.2017.
8 Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014, s. 39.

64

Mirosława Kozłowska-Burdziak, Anna Gardocka-Jałowiec

duktów zwierzęcych wymaga przerobu, a jak wyżej wspomniano liczba przetwórni ekologicznych jest niewielka.
Niewątpliwie czynnikami sprzyjającymi rozwojowi rolnictwa ekologicznego
w województwie podlaskim jest stosunkowo niski poziom nawożenia mineralnego i wysoki poziom zatrudnienia na wsi9. Metody ekologicznej uprawy roli wymagają większych nakładów pracy niż metody konwencjonalne. Zwraca jednak
uwagę wysoki udział gleb zakwaszonych i stosunkowo niski poziom nawożenia
wapniowego. Nie są to czynniki sprzyjające produkcji rolnej w ogóle, a ekologicznej w szczególności.

4. Podsumowanie
Po roku 2004 liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce dynamicznie wzrasta,
chociaż ich udział w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych nadal pozostaje niewielki. Podobna tendencja dotyczy także gospodarstw ekologicznych w województwie
podlaskim. Pod względem liczby gospodarstw ekologicznych zajmuje ono drugie miejsce w kraju (po województwie warmińsko-mazurskim), pod względem
udziału użytków ekologicznych w użytkach rolnych ogółem – miejsce czwarte (po
zachodniopomorskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim).
Położenie województwa podlaskiego na obszarach NATURA 2000 i w otoczeniu licznych parków narodowych i krajobrazowych sprzyja produkcji ekologicznej żywności. Czynnikami, które utrudniają tę działalność są niskiej jakości gleby
i struktura użytkowania gruntów, która decyduje o produkcji zwierzęcej. W przypadku słabo rozwiniętego przetwórstwa produktów ekologicznych, surowce pochodzenia zwierzęcego w niewielkim stopniu są przedmiotem obrotu rynkowego.
Niska jest w województwie podlaskim sprzedaż produktów ekologicznych.
Może być to związane z mniej korzystną sytuacją dochodową mieszkańców Podlasia i w związku z tym mniejszym zainteresowaniem produktami ekologicznymi,
ale także wspomnianym wcześniej słabo rozwiniętym przetwórstwem produktów
ekologicznych.
Istotnym czynnikiem wpływającym na zainteresowanie rolników produkcją
ekologiczną są dopłaty unijne. Wprawdzie w przeliczeniu na jedno gospodarstwo
płatności w województwie podlaskim są niższe niż średnio w kraju, to w przeliczeniu na 1 ha użytków ekologicznych tę średnią przewyższają. Pozostałe analizowane województwa oba wskaźniki mają znacznie wyższe niż podlaskie.
9 Jedną z zasad rolnictwa ekologicznego jest zakaz stosowania nawozów mineralnych pochodzenia przemysłowego. Na obszarach o niskim poziomie takiego nawożenia łatwiej jest się przestawić na produkcję metodami ekologicznymi.
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UWARUNKOWANIA ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, województwo podlaskie, ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki rozwoju gospodarstw ekologicznych
STRESZCZENIE

Rolnictwo ekologiczne dzięki metodom gospodarowania, które wykorzystuje, spełnia
równocześnie trzy ważne zadania: korzystnie oddziałuje na środowisko naturalne, dostarcza
ekologicznej żywności, wytworzonej bez udziału środków chemicznych oraz wpływa na sytuację dochodową właścicieli gospodarstw. Celem opracowania jest określenie tendencji rozwojowych gospodarstw ekologicznych w województwie podlaskim na tle innych regionów kraju
oraz wskazanie głównych uwarunkowań ich rozwoju. Województwo podlaskie pod względem
liczby gospodarstw ekologicznych zajmuje drugie miejsce w kraju (po województwie warmińsko-mazurskim), a pod względem udziału użytków ekologicznych w użytkach rolnych ogółem – miejsce czwarte (po zachodniopomorskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim). Analiza obejmuje wybrane uwarunkowania prawno-organizacyjne, ekonomiczne, środowiskowo-produkcyjne i społeczne. W grupie uwarunkowań ekonomicznych zwraca uwagę niska
sprzedaż produktów ekologicznych i wysokie zainteresowanie dopłatami z Unii Europejskiej.
MIROSŁAWA KOZŁOWSKA-BURDZIAK, ANNA GARDOCKA-JAŁOWIEC
CONDITIONS AFFECTING DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL AGRICULTURE
IN PODLASIE VOIVODESHIP

Keywords: ecological agriculture, Podlasie Voivodeship, economic and non-economic
factors affecting the development of ecological farms
SUM M A RY

Ecological agriculture, thanks to the methods it uses, also fulfills three important functions: favorably influences the natural environment, provides ecological food which is produced without chemicals and affects the economic status of owners of ecological farms. The
aims of this paper consist of the identification of the development potential of ecological farms
located within the Podlasie Voivodeship in comparison to other regions of the country as well
as the determination of the main conditions affecting their development. The Podlasie Voivodeship is second in Poland in respect to the number of ecological farms (following the Warminsko-Mazurskie Voivodeship) and fourth in regard to the share of land used for ecological
farming (after Zachodniopomorskie, Lubuskie and Warminsko-Mazurskie Voivodeship).
Our analysis considers selected legal, organizational, economic, production, environmental
and social conditions. In respect to the economic conditions very noticeable are the low sales
of ecological products and high interest in EU subsidies.
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1. Wstęp
Na rynkach, światowym i krajowym, rośnie popyt na produkty ekologiczne. Żywność ekologiczna to żywność wysokiej jakości. Zasady produkcji żywności ekologicznej zostały określone w 1991 w ROZPORZĄDZENIU RADY (EWG) 2092/91
dotyczącym produkcji ekologicznej oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych, a następnie w ROZPORZĄDZENIU RADY (WE) nr 834/2007
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. W rolnictwie ekologicznym kontroli podlega całość procesu produkcji. Kontrolowane są
zarówno metody produkcji, przechowalnictwa i przetwórstwa jak i stan środowiska w jakim funkcjonuje gospodarstwo. Atestacja i kontrola procesu produkcji
przez jednostki certyfikujące zapewnia wysoką jakość produktów ekologicznych,
a umieszczony na opakowaniu znak EKO jest jej gwarancją [Komorowska 2009,
Gerting 2010, Gadomska i in. 2014, Natchman 2015].
System produkcji ekologicznej jest systemem przyjaznym środowisku. Zgodnie z definicja ujętą w Rozporządzeniu RADY (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. „Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki,
wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stoso-
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wanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji odpowiadającą wymaganiom niektórych konsumentów, preferujących wyroby
wytwarzane przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów. Ekologiczne metody produkcji umożliwiają z jednej strony dostarczenie towarów na
specyficzny rynek kształtowany przez popyt na produkty ekologiczne, natomiast
z drugiej strony są działaniem w interesie publicznym, ponieważ przyczyniają się
do ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i rozwoju obszarów wiejskich”.
Produkcja odbywa się w gospodarstwach ekologicznych. Gospodarstwo ekologiczne to gospodarstwo posiadające certyfikat nadany mu przez jednostkę certyfikującą lub też takie, które jest w trakcie przestawiania na ekologiczne metody
produkcji, a będące pod kontrolą jednostki certyfikującej [Nowogródzka 2012].
W rolnictwie ekologicznym, w produkcji żywności nie stosuje się środków chemii
rolnej i weterynaryjnej. Powoduje to, że produkcja ekologiczna to mniej wydajna,
pracochłonna produkcja. Dlatego PROW 2014-2020, aby zrekompensować niższe
dochody w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” oferuje płatności dla rolników prowadzących certyfikowaną produkcję ekologiczną oraz dla przestawiających produkcję w gospodarstwie na metody ekologiczne [MRiRW 2016].
Szacuje się, że w Polsce jest 1687 tys. gospodarstw rolnych określanych jako gospodarstwa schyłkowe. Są to gospodarstwa o niewielkiej wielkości ekonomicznej
i obszarowej z różnorodną strukturą upraw oraz z różnymi gatunkami zwierząt [Józwiak 2010]. Szansą dla części tych gospodarstw może okazać się system produkcji
ekologicznej, ponieważ jest on dotowany w ramach PROW (udział płatności w dochodzie tych gospodarstw wynosi ponad 80%), a uzyskiwane ceny produktów ekologicznych są wyższe niż konwencjonalnych oraz nie ma problemu z ich zbytem [Niewęgłowska 2014]. Dlatego konieczne są działania dla popularyzowania tego systemu
produkcji. Jego rozwój zapewni nie tylko produkty wysokiej jakości ale także korzyści wynikające z ochrony wód, zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazu.
Ważną rolę w przekazywaniu informacji i popularyzowaniu nowych rozwiązań pełnią Ośrodki Doradztwa Rolniczego. W województwie kujawsko-pomorskim wsparcia rolnikom udzielają doradcy zatrudnieni w Kujawsko-Pomorskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego (KPODR). W KPODR dużą wagę przykłada się
do przekazywania informacji dotyczących popularyzowania ekologicznych metod produkcji żywności.
2. Cel i metodyka badań
W opracowaniu przedstawiono działania podejmowane w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w latach 2014-2016 dla popularyzowania
ekologicznych metod produkcji żywności. Zastosowano metodę jakościową ana-
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lizy, uzupełnioną metodą ilościową. Źródłem danych były sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności z lat objętych analizą.
3. Rolnictwo ekologiczne w Polsce
Akcesja Polski do UE w 2004 r. zapoczątkowała dynamiczny rozwój rolnictwa
ekologicznego. Przejawem tego była wzrastająca liczba ekologicznych producentów rolnych, powierzchni upraw rolnych prowadzonych ekologicznie oraz
przetwórni ekologicznych. W 2013 r. Polska zajmowała trzecie miejsce w UE pod
względem liczby gospodarstw ekologicznych [Kisiel, Grabowska 2014]. W 2004 r.
3760 gospodarstw ekologicznych gospodarowało na powierzchni 83,7 tys. ha, natomiast w 2015 r., 23 015 na powierzchni ponad 580,7 tys. ha (rysunki 1, 2)
Rysunek 1
Liczba producentów ekologicznych w Polsce w latach 2004-2015
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Źródło: Zdrojewska (red.) 2015, IERiGŻ (red.) 2016, CDR w Brwinowie Oddział
w Radomiu 2016.

Od roku 2014 obserwuje się spadek liczby producentów ekologicznych oraz
powierzchni upraw ekologicznych przy wzrastającej liczbie przetwórni ekologicznych (rysunki 1, 2, 3). W województwie kujawsko-pomorskim wystąpiła podobna
zależność. W 2013 r. 415 gospodarstw funkcjonowało na powierzchni 11,2 tys.
ha UR, w 2014 r., 401 na powierzchni 11,6 tys. ha, natomiast w 2015 r. już tylko
363 na powierzchni 10,6 tys. ha. Liczba przetwórni ekologicznych wzrosła z 15
w 2013 r. do 18 w 2014 r. (GUS 2015).
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Rysunek 2
Powierzchnia ekologicznych UR w tys. ha
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Źródło: Zdrojewska (red.) 2015, IERiGŻ (red.) 2016, CDR w Brwinowie Oddział
w Radomiu 2016.

Znacząco wzrosła także liczba przetwórni ekologicznych: z 55 w 2004 r. do 562
w 2015 r. (rysunek 3).
Rysunek 3
Liczba przetwórni ekologicznych w Polsce w latach 2004-2015
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Źródło: Zdrojewska (red.) 2015, IERiGŻ (red.) 2016, CDR w Brwinowie Oddział
w Radomiu 2016.
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4. Działania podejmowane w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego dla upowszechniania proekologicznych
metod produkcji
W kolejnej perspektywie finansowej PROW 2014-2020 znalazły się środki dla
rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. W celu propagowania wśród rolników
ekologicznych metod produkcji żywności w KPODR w ramach Priorytetu I. POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE
KUJAWSKO-POMORSKIM w roku 2014 realizowano Program 5. Uczestnictwo

rolników w systemach jakości żywności, a w latach 2015-2016 Program 3. Upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych środowisku,
obejmujące zadanie: Propagowanie ekologicznych metod produkcji żywności.
Celem podjętych przez doradców działań było zapoznanie rolników z ekologicznym systemem produkcji żywności zgodnie z obowiązującym prawodawstwem,
upowszechnianie i promocja ekologicznych metod produkcji oraz pomoc rolnikom w pozyskiwaniu funduszy unijnych przeznaczonych dla producentów żywności ekologicznej w ramach PROW 2014-2020. Doradcy KPODR rozumiejąc
konieczność sukcesywnego przygotowywania producentów do warunków gospodarowania w systemie ekologicznym podjęli wiele działań zmierzających do
upowszechniania metod produkcji żywności ekologicznej. Zajmowali się także
wypracowaniem skutecznych metod przekonywania do niej konsumentów. Działania doradcze skierowane były do rolników, konsumentów, studentów oraz młodzieży szkół średnich. Obejmowały porady, szkolenia, informacje, konferencje,
lustracje w gospodarstwach oraz opracowania (tabela 1). Porady, których w badanym okresie udzielono łącznie 439, dotyczyły głównie agrotechniki w rolnictwie ekologicznym, zasad przestawiania gospodarstwa na system rolnictwa ekologicznego oraz możliwości skorzystania z funduszy unijnych w ramach PROW
2014-2020 (szczególnie nowego działania „Rolnictwo ekologiczne”). Uruchomienie tego działania spowodowało, że rolnicy od 2015 r. chętniej korzystali z usług
oferowanych przez KPODR, takich jak opracowanie planów działalności ekologicznej, aktualizacja planów działalności ekologicznej, przygotowanie wniosków
i deklaracji o płatność działalności ekologicznej/wniosków obszarowych (w tym
ONW) oraz o certyfikację gospodarstwa ekologicznego. W 2015 r. opracowano
1 rejestr działalności ekologicznej oraz udzielono 6 informacji (natomiast w roku
2016 – 184). Co roku w ramach rolnictwa ekologicznego przeprowadzano lustracje gospodarstw (tabela 1).
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Tabela 1
Działania doradcze KPODR w ramach zadania „Propagowanie
ekologicznych metod produkcji żywności” w latach 2014-2016
Działania doradcze

2014

2015

2016

Porady

108

163

168

Szkolenia

23

22

13

6

184

1

1

Wnioski i deklaracje o płatność działalności
ekologicznej/wnioski obszarowe (ONW)

28

30

Plan działalności ekologicznej

36

7

Aktualizacja planu działalności ekologicznej

9

7

Wniosek o certyfikację

2

3

Rejestr działalności ekologicznej

1

Informacje
Konferencje

1

Opracowania:
Przygotowanie wniosku do atestacji

1

Lustracje gospodarstw

34

54

58

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za lata 2014-2016.

Prowadzone w KPODR szkolenia w ramach zadania „Propagowanie ekologicznych metod produkcji żywności” dotyczyły rolnictwa ekologicznego w świetle
nowych ram prawnych, produkcji rolniczej zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego, żywności ekologicznej oraz kanałów jej dystrybucji. Znacznym zainteresowaniem wśród producentów cieszyły się szkolenia poświęcone zagadnieniom agrotechnicznym w rolnictwie ekologicznym oraz perspektywom rozwoju
rolnictwa ekologicznego, natomiast wśród konsumentów, te na których uzyskiwali informacje co powinni wiedzieć na temat żywności ekologicznej (tabela 2).
W ramach zadania „Propagowanie ekologicznych metod produkcji żywności” corocznie organizowano konferencję o zasięgu wojewódzkim. Konferencja „Rolnictwo ekologiczne – zmiany w przepisach prawnych” współfinansowana była przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, natomiast poświęcona wymianom poglądów na temat „Perspektyw dla rolnictwa
ekologicznego” została zorganizowana przy współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz Jednostką Certyfikującą „BIOEKSPERT” (tabela 2). Dla
popularyzowania ekologicznych metod produkcji wydano w 2014 r. folder „Krok
po kroku – jak zostać rolnikiem ekologicznym”, w 2015 r. przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – folder
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informacyjno-promocyjny „Wsparcie rolnictwa ekologicznego w ramach PROW
2014-2020”, a w 2016 r. folder informacyjny – „Rolnictwo ekologiczne w pigułce”. KPODR w latach 2014-2016 organizował konkursy dotyczące ekologicznych
metod produkcji żywności. W 2014 r. zajmował się organizacją wojewódzkiego
etapu konkursu „Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne”. W regionie kujawsko-pomorskim w konkursie, w kategoriach „ekologia-środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe”, wzięło udział 5 certyfikowanych gospodarstw
ekologicznych. Laureatka konkursu, zajęła drugie miejsce w kraju. W 2015 r.
na szczeblu wojewódzkim do reprezentowania woj. kujawsko-pomorskiego wybrano gospodarstwo, które na szczeblu krajowym w kategorii „ekologia-środowisko” zajęło drugie miejsce. W latach 2014 i 2016 zorganizowano, cieszący się
dużym zainteresowaniem, konkurs skierowany do potencjalnych konsumentów
z miast i wsi dotyczący rolnictwa ekologicznego „Poznaję produkt ekologiczny”.
W 2014 r. znacznym zainteresowaniem cieszyły się konkursy: „Ekologia w domu
i w zagrodzie”, „Z ekologią na ty” (tabela 2).
Tabela 2
Tematyka ważniejszych działań oraz liczba uczestników w ramach zadania
„Propagowanie ekologicznych metod produkcji żywności”
w latach 2014-2016
SZKOLENIA

Liczba
uczestników

Rolnictwo ekologiczne w świetle nowych ram prawnych

19

Program rolnośrodowiskowy i Rolnictwo ekologiczne w PROW 2014-2020

39

Zasady wypełniania wniosków rolnośrodowiskowych dla gospodarstw ekologicznych

16

Zasady rolnictwa ekologicznego

17

Rolnictwo ekologiczne szansą rozwoju każdego gospodarstwa

11

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego

71

Produkcja rolnicza zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego

7

Rolnictwo ekologiczne w zgodzie ze środowiskiem

21

Rolnictwo ekologiczne sprzymierzeniec środowiska naturalnego

28

Rolnictwo ekologiczne przyjazne dla środowiska naturalnego

26

Zagadnienia agrotechniczne w rolnictwie ekologicznym

133

Rolnictwo ekologiczne w aspekcie ochrony bioróżnorodności

11

Warunki utrzymania zwierząt w gospodarstwach ekologicznych

36

Chów zwierząt w gospodarstwie ekologicznym- zasady ogólne

20

Proekologiczne metody produkcji warzyw w ogródkach przydomowych

11

Jakość żywności ekologicznej – żywność funkcjonalna

34
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SZKOLENIA

Liczba
uczestników

Żywność ekologiczna – co konsument powinien wiedzieć

80

Zdrowa żywność- przygotowanie potraw wigilijnych z wykorzystaniem produktów
ekologicznych

14

Rolnictwo ekologiczna - żywność bezpieczna. Kreowanie marki żywności ekologicznej
w mediach

13

Krótkie kanały dystrybucji - przykłady z krajów Europy Zachodniej

20

Racjonalne żywienie i zdrowy styl życia z zastosowaniem roślin zielarskich
w gospodarstwie domowym

16

KONFERENCJE
Sad w gospodarstwie ekologicznym – zakładanie i pielęgnacja

58

Rolnictwo ekologiczne – zmiany w przepisach prawnych

60

Perspektywy dla rolnictwa ekologicznego

62

WYDAWNICTWA

Liczba sztuk

„Krok po kroku – jak zostać rolnikiem ekologicznym”

1000

Wsparcie rolnictwa ekologicznego w ramach PROW 2014-2020 - folder

1500

Rolnictwo ekologiczne w pigułce - folder

1000

KONKURSY
Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne

6

Poznaję produkt ekologiczny

440

Ekologia w domu i w zagrodzie

200

Z ekologią na ty

200

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji rocznego
programu działalności KPODR za lata 2014-2016.

Ponadto Ośrodek, w badanym okresie, prowadził działania promujące żywność ekologiczną województwa podczas targów, wystaw i konferencji, także poprzez środki masowego przekazu. Jednymi z ważniejszych było zorganizowanie
i obsługa stoisk z żywnością ekologiczną podczas Targów Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na wsi”, Kujawsko-Pomorskiego Miodowego Lata oraz festynu Barwy
Lata, Dary Jesieni. Dla popularyzowania produkcji ekologicznej na stronie internetowej Ośrodka prowadzono systematycznie uaktualnianą zakładkę dotycząca
rolnictwa ekologicznego zawierającą takie informacje jak: Eko-rolnictwo, regulacje prawne, wykaz jednostek certyfikujących, wykaz instytucji w rolnictwie ekologicznym, realizowane projekty w ramach rolnictwa ekologicznego, wydawnictwa,
artykuły, wydarzenia, oraz baza gospodarstw ekologicznych.
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5. Podsumowanie i wnioski,
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego pełni w regionie ważną rolę
w popularyzowaniu ekologicznych metod produkcji żywności. W latach 20142016 doradcy nie tylko podejmowali działania skierowane do producentów żywności ekologicznej, ale także zajmowali się wypracowaniem skutecznych metod
przekonywania do niej konsumentów:
1. Działania doradcze skierowane były do rolników, konsumentów, studentów
oraz młodzieży szkół średnich. Obejmowały porady, szkolenia, informacje
konferencje, lustracje w gospodarstwach oraz opracowania.
2. Tematyka prowadzonych działań dotyczyła agrotechniki w rolnictwie ekologicznym, zasad przestawiania gospodarstwa na system rolnictwa ekologicznego oraz możliwości skorzystania z funduszy unijnych w ramach
PROW 2014-2020.
3. Rolnicy zwracali się do KPODR o opracowanie i aktualizację planów działalności ekologicznej, przygotowanie wniosków i deklaracji o płatność działalności ekologicznej/wniosków obszarowych (w tym ONW) oraz o certyfikację gospodarstwa ekologicznego.
4. KPODR w swoich działaniach wspierany był przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz Jednostkę Certyfikującą „BIOEKSPERT”.
5. Dla wspierania ekologicznych metod produkcji żywności w KPODR wydano foldery informacyjno-promocyjne oraz zorganizowano konkursy na najlepsze gospodarstwo ekologiczne i konkursy skierowane do potencjalnych
konsumentów.
6. KPODR promował żywność ekologiczną podczas targów, wystaw i konferencji, także poprzez środki masowego przekazu.
7. Ze względu na coraz większe zainteresowanie żywnością ekologiczną wśród
konsumentów, dla szerszego upowszechnienia ekologicznych metod produkcji wśród gospodarstw schyłkowych, konieczne jest dalsze prowadzenie
szeroko zakrojonych działań doradczych.
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DZIAŁANIA DORADCZE PODEJMOWANE W CELU POPULARYZOWANIA
EKOLOGICZNYCH METOD PRODUKCJI ŻYWNOŚCI NA PRZYKŁADZIE
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Słowa kluczowe: produkcja ekologiczna, gospodarstwo ekologiczne, żywność ekologiczna,
działania doradcze
STRESZCZENIE

Przedstawiono działania prowadzone w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego w celu popularyzowania ekologicznych metod produkcji żywności. Wykorzystano dane sprawozdawcze KPODR z lat 2014-2016. Analiza podjętych działań (obejmujących porady, szkolenia, informacje, konferencje, lustracje w gospodarstwach oraz
opracowania) pokazała, że Ośrodek pełni ważną rolę w regionie dla popularyzowania
ekologicznych metod produkcji żywności. Oprócz działań skierowanych do producentów
żywności ekologicznej w KPODR zajmowano się też wypracowaniem skutecznych metod
przekonywania do niej konsumentów. KPODR promował żywność ekologiczną podczas
targów, wystaw i konferencji, także poprzez środki masowego przekazu. Wydano foldery
informacyjno-promocyjne oraz zorganizowano konkursy na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy skierowane do potencjalnych
konsumentów.
MARIA JOLANTA ORŁOWSKA
CONSULTING ACTIVITIES UNDERTAKEN TO POPULARIZE ORGANIC FOOD
PRODUCTION METHODS ON THE EXAMPLE OF KUJAWSKO-POMORSKIE
AGRO AGRICULTURE ADVISORY

Keywords: organic production, organic farming, organic food, advisory activities
SUM M A RY

The activities carried out in Kujawsko-Pomorskie Agricultural Advisory Center were
introduced to popularize ecological methods of food production. KPODR reporting data
from 2014-2016 were used. An analysis of the activities undertaken, including counseling,
training, conferencing information, farmer surveys and studies has shown that the Center has an important role to play in promoting ecological food production. Apart from
activities aimed at organic food producers, KPODR also worked out effective methods of
convincing consumers. KPODR promotes organic food during fairs, exhibitions and conferences also through mass media. Information and promotion brochures were distributed and competitions for the best organic farm were organized. The competitions targeted
at potential consumers were very popular.
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1. Wstęp
Biologia pszczoły miodnej jest dobrze poznana. Pomimo to, negatywne zjawiska spadku jej populacji nie zostały wytłumaczone w stopniu zadawalającym
[Oldroyd 2007].
U pszczół występuje zjawisko tak zwanej wierności kwiatowej, która polega na
wyborze jednego, najbardziej atrakcyjnego pożytku w okolicy ula [Majewski 2011].
Pszczoły zbierają pyłek i nektar tylko w tym miejscu, aż do wyczerpania zasobu.
Ignorowane są pomniejsze pożytki, nawet te znajdujące się w bezpośrednim
sąsiedztwie ula [Madras-Majewska i Sciegosz 2012]. Wierność kwiatowa jest
z punktu widzenia produkcji rolniczej zjawiskiem pożądanym, gdyż zapewnia ona
lepsze zapylenie cennych upraw. Zjawisko to powoduje także występowanie różnych gatunków miodu, w których dominuje jeden komponent. Zjawisko wierności kwiatowej może mieć jednak negatywny wpływ na same pszczoły. Cały zbiór
uzależniony jest bowiem od jednego gatunku rośliny, który poddany został intensywnym zabiegom chemicznym, jak w przypadku uprawy rzepaku [Pohorecka i in
2012]. Obecność pozostałości pestycydów w nektarze, niska wartość odżywcza oraz
mała różnorodność pokarmu mogą w efekcie osłabić kolonię [Johnson i in 2010].
W niniejszym artykule przedstawia się i podsumowuje, na podstawie piśmiennictwa krajowego i zagranicznego, aktualny stan wiedzy odnośnie wpływu różno1 Pracę naukową wykonano w ramach zadania 1.8 w Programie Wieloletnim IUNG-PIB na

lata 2016-2020.
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rodności biologicznej agroekosystemów na spadek populacji owadów zapylających, ze szczególnym uwzględnieniem pszczoły miodnej.

2. Wpływ przekształceń ekosystemów naturalnych w sztuczne
na kondycję i wielkość populacji pszczoły miodnej
Na całym świecie, a także w Polsce, mamy do czynienia ze zanikaniem bądź przekształceniem ekosystemów i siedlisk. Zamiana ekosystemów naturalnych na sztuczne, w tym agroekosystemy, negatywnie wpływa na dostępność pożytków pszczelich
[Richards 2001]. Naturalnym ekosystemem nizinnym w Polsce jest las pierwotny, taki
jak Puszcza Białowieska. Las pierwotny dostarcza pszczołom szerokiego przekroju
pożytków, od geofitów2 kwitnących wczesną wiosną do późno kwitnących pożytków pyłkowych. Wśród pożytków leśnych dominują lipa, malina oraz spadź mszyc
żerujących na drzewach liściastych [Samojlik 2005]. Szczególnym walorem naturalnych lasów jest brak zanieczyszczeń chemicznych. Pierwotne i naturalne lasy występują w naszym kraju w formie szczątkowej. Lasy stanowiące ok. 30% powierzchni
kraju, na większości powierzchni nie mają charakteru naturalnego. W wielu miejscach przypominają one uprawy drzew i są w znacznym stopniu przekształcone
przez gospodarkę leśną. Nie mniej występują tam liczne pożytki pszczele, zwłaszcza
w warstwie runa i krzewów. Ekosystemem pośrednim pomiędzy lasem a terenami
otwartymi są sady i plantacje trwałe. Znaczenie pszczół, jako głównych zapylaczy
drzew i krzewów owocowych jest kluczowe. Szacuje się, że bez udziału pszczół plon
niektórych upraw owocowych uległby redukcji o 90% [Klein i in 2007]. Układ wzajemnych korzyści pomiędzy produkcją sadowniczą i pszczelarską został poważnie
zaburzony przez bardzo intensywną ochronę roślin. Negatywny wpływ pestycydów
stosowanych w sadownictwie został udowodniony w wielu pracach [Kevan 1977,
Johnson in. 2010]. Obecny system produkcji sadowniczej niesie dla pszczelarstwa
więcej zagrożeń niż korzyści [Decourtye i in. 2010]. Sady i plantacje trwałe zajmują mniej niż 1% powierzchni użytków rolnych, co w pewnym stopniu utylizuje ich
znaczenie. Cennym siedliskiem obfitującym w pożytki pszczele są tereny otwarte,
złożone z półnaturalnych użytków zielonych. W przeważającej części Europy trwałe
użytki zielone mają ograniczone znaczenie dla produkcji pszczelarskiej. Wiąże się to
z intensyfikacją produkcji mlecznej, przez co łąki koszone są coraz wcześniej i coraz
częściej. Jako pasza preferowane są trawy, przez co spada udział roślin kwiatowych
w strukturze populacji [Ockinger i Smith 2007]. Wśród roślin zielnych dominuje
mniszek lekarski (Taraxacum sect. Taraxacum), który dostarcza pożytku tylko przez
krótki czas. Przez pozostałą część sezonu łąka staje się dla pszczół zieloną pustynią,
2 Geofit - roślina, której pączki odnowieniowe przetrzymują niesprzyjającą porę roku pod zie-

mią w postaci kłącza, bulw, cebulek [Drabik i in. 2006].
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pozbawioną atrakcyjnych pożytków [Plantureux i in. 2005]. Największym zagrożeniem jest zamiana użytków zielonych na grunty orne. Uprawy rolnicze, prowadzone
intensywnie, są główną przyczyną spadku bioróżnorodności roślin oraz owadów zapylających, w tym pszczoły miodnej. Ujednolicone, pozbawione pożytków uprawy
stanowią dla pszczół źródło zagrożenia [Johnson 2010]. Udowodniono, że niektóre
pestycydy stosowane w rolnictwie bezpośrednio lub pośrednio wpływają na kondycję i przeżywalność pszczół. Najniebezpieczniejsze dla zdrowia pszczół są pestycydy
z grupy neonikotynoidów i ich pozostałości [Pohorecka i in. 2012]. Także herbicydy
pośrednio negatywnie oddziaływają na pszczoły eliminując ich bazę pokarmową,
którą stanowią rośliny towarzyszące uprawom [Holzschuh i in. 2007]. Istotnym zagrożeniem jest spadek różnorodności gatunkowej. Jedną z przyczyn zaniku różnorodności biologicznej na dużych obszarach jest ocieplanie się klimatu i idące za nim
zmiany zasięgów występowania gatunków. Według Polskiej czerwonej księgi roślin
[Kaźmierczakowa i in. 2014], wśród zagrożonych gatunków flory polskiej rośliny
kwiatowe stanowią 80%. Mniejsza liczba gatunków roślin pożytkowych prowadzić
może do spadku jakości nektaru i pyłku [Keller i in. 2005].

2. Wpływ różnorodności upraw rolniczych na dostępność pożytków
dla pszczoły miodnej
Według Rocznika Statystycznego Rolnictwa [2011] 60% powierzchni kraju stanowią użytki rolne. Uprawiane są głównie zboża, stanowiące ok. 70% struktury
zasiewów. Pszczoły nie korzystają bezpośrednio z roślin zbożowych, jako źródła
pokarmu, ale w odpowiednich warunkach mogą one stanowić pewną bazę pokarmową. Uprawom zbóż towarzyszą rośliny segetalne3, które są atrakcyjnym
pożytkiem pszczelim. Cenną rośliną pożytkową jest chaber bławatek (Centaurea
cyanus) o wydajności miodowej 350 kg/ha. Także inne gatunki takie jak maruna bezwonna (Tripleurospermum maritimum) i mak polny (Papaver rhoeas) dostarczają pszczołom cennego pyłku. Według badań Requiera i in. [2015] nawet
40% pyłku zbieranego przez pszczoły na obszarach objętych aktywnością rolniczą
pochodzi od chwastów i innych roślin zielnych (rysunek 1). Znacznie większym
pokryciem roślin kwiatowych charakteryzują się ekologiczne uprawy zbóż w porównaniu do upraw konwencjonalnych. W uprawach ekologicznych zbóż nie występują takie czynniki powodujące zatrucia pszczół jak stosowanie pestycydów
i nawożenie mineralne [Holzschuh i in. 2007]. W uprawach zbóż stosowane są
także wsiewki roślin kwiatowych takie jak wyka w owsie i koniczyna w pszenicy,
które zwiększają atrakcyjność gruntów ornych dla owadów zapylających. Rosnące
zainteresowanie produktami ekologicznymi oraz większa świadomość rolników
3 Rośliny dzikie związane z uprawami, często określane jako chwasty.
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w nadchodzących latach może w dużym stopniu przyczynić się do poprawy dostępności pożytków na gruntach ornych.
Rysunek 1
Procentowy udział pokarmu pochodzącego z różnych siedlisk w diecie
pszczół w Środkowo-zachodniej Francji
100%
90%
80%
70%
Sady i ogrody

60%
50%

Rośliny uprawne

40%

Drzewa i krzewy

30%

Rośliny zielne

20%
10%
0%

Pyłek

Nektar

Źródło: [Requier i in. 2015].

Na terenie Polski, oprócz zbóż uprawiane są rośliny stanowiące atrakcyjny pożytek dla owadów zapylających. W Polsce najważniejszą rośliną oleistą jest rzepak (Brassica napus), stanowiący ok. 10% w strukturze zasiewów [Kapusta 2015].
Gatunek ten jest uprawiany głównie w zachodniej części kraju. Roślina ta jest
jednym z głównych pożytków pszczelarskich w naszym kraju. Uprawy rzepaku
związane są z intensywnym systemem gospodarowania, ponieważ jest to gatunek
wymagający dużych nakładów. Ekologiczne uprawy rzepaku należą do rzadkości
[Kowalska 2014]. W uprawie rzepaku stosuje się duże dawki nawożenia mineralnego oraz intensywną ochronę przed szkodnikami. Wiąże się ona z użyciem
neonikotynoidów, których pozostałości znajdowane są później w miodzie i organizmach owadów [Pohorecka i in 2012]. Ważną rośliną miododajną jest gryka
zwyczajna (Fagopyrum esculentum). Gatunek ten charakteryzuje się dużą wydajnością miodową i małymi wymaganiami siedliskowymi. Uprawa gryki charakteryzuje się niskimi nakładami, małym zużyciem nawozów mineralnych, brakiem
lub niskim zużyciem pestycydów [Sławiński i in. 2009]. W przeciwieństwie do
rzepaku, gryka jest gatunkiem łatwym do uprawy w systemie ekologicznym, co
czyni uprawę tej rośliny wydajną i bezpieczną dla pszczół.
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Tabela 1
Wydajność miodowa wybranych gatunków upraw okrywowych
Liczba lat
uprawy

Termin siewu

Termin kwitnienia

Wydajność miodowa
[kg/ha]

Komonica zwyczajna
Lotus corniculatus

>2

Marzec/
maj

Czerwiec/
sierpień

25-50

Lucerna siewna
Medicago sativa

>3

Marzec/
kwiecień

Czerwiec/
wrzesień

200-500

Lucerna nerkowata
Medicago lupulina

>2

Marzec/
kwiecień

Czerwiec/
sierpień

50-100

Nostrzyk biały
Melilotus albus

2

Marzec/
kwiecień

Maj/
wrzesień

100-200

Gorczyca biała
Sinapis alba

1

Marzec/
kwiecień

Maj/
lipiec

50-100

Facelia błękitna
Phacelia tanacetifolia

1

Kwiecień/
maj

Czerwiec/
wrzesień

200-500

Sparceta siewna
Onobrychis sativa

2

Marzec/
kwiecień

Czerwiec/
wrzesień

100-200

Gryka zwyczajna
Fagopyrum esculentum

1

Maj/
lipiec

Czerwiec/
wrzesień

50-100

Koniczyna biała
Trifolium repens

>3

Marzec/
kwiecień

Czerwiec/
wrzesień

50-100

Koniczyna białoróżowa
Trifolium hybridum

2

Marzec/
kwiecień

Czerwiec/
wrzesień

200-500

Koniczyna krwistoczerwona
Trifolium incarnatum

1

Kwiecień

Czerwiec/
lipiec

50-100

Koniczyna łąkowa
Trifolium pratense

>2

Marzec/
kwiecień

Lipiec/
wrzesień

200-500

Wyka siewna
Vicia sativa

1

Marzec/
kwiecień

Czerwiec/
lipiec

50-100

Wyka kosmata
Vicia villosa

1

Marzec/
kwiecień

Czerwiec/
lipiec

50-100

Nazwa

Źródło: [Decourtye i in. 2007].

Cennym źródłem nektaru i pyłku dla pszczół są szybkorosnące i zakwitające przed zimą poplony ścierniskowe [Decourtye i in. 2010]. Wydajność miodową wybranych gatunków, stosowanych często jako międzyplony, przedstawiono
w tabeli 1. Gatunkiem powszechnie uprawianym w celu dokarmiania pszczół jest
facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia). Jest to roślina charakteryzująca się wysoką wydajnością miodową oraz niskimi wymaganiami glebowymi. Roślina ta ma
krótki cykl rozwojowy, przy jednoczenie długim okresie kwitnienia. Dostarcza
ona pożytku przez długi czas, ponieważ może być siana jako plon główny jak
i międzyplon [Decourtye i in. 2007]. Cennym źródłem pyłku i nektaru są rośliny
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bobowate (Fabaceae). Stanowią one nie tylko pożytek dla pszczół, ale także ważny
element strukturotwórczy w zmianowaniu roślin. Możliwość wiązania wolnego
azotu przez bakterie symbiotyczne roślin bobowatych ogranicza konieczność stosowania syntetycznych nawozów azotowych [Mary i in. 1999]. Wieloletnie gatunki roślin bobowatych dostarczają pokarm zapylaczom także w ważnym dla nich
okresie przedzimowym. Duże znaczenie w zapewnieniu dostępności do zróżnicowanych, występujących w rożnych okresach wegetacji zasobów pokarmu mają
trwałe użytki zielone. Łąki i pastwiska zajmują 12,5% powierzchni użytków rolnych w kraju, stanowiąc ważne siedlisko dla owadów zapylających. Użytki zielone
w Polsce w przeważającym stopniu mają charakter ekstensywny, tylko 24,2% jest
koszone trzykrotnie [Wasilewski 2009]. Ekstensywne użytkowanie i duża różnorodność siedlisk tworzą idealne warunki do produkcji pszczelarskiej [Ockinger
i in. 2011]. Na użytkach zielonych występuje 400 gatunków roślin, co zapewnia
dużą różnorodność pożytków. W zależności od naturalnych właściwości siedliska oraz sposobu użytkowania, wykształcają się różne typy siedlisk, w tym bogate
w gatunki kwiatów łąki trzęślicowe i kserotermiczne. Korzystnym działaniem jest
zagospodarowanie wieloletnich odłogów w kierunku produkcji pszczelarskiej. Na
gruntach o mniejszej wartości produkcyjnej, lub z rożnych powodów wyłączonych z użytkowania, wskazana jest uprawa roślin miododajnych [Klimont i in.
2010]. W zmianowaniu zdominowanym przez zboża korzystną praktyką jest także jednoroczne ugorowanie. Działanie to pozwala na gwałtowny rozwój roślin
segetalnych, dostarczających pożytku pszczołom i dzikim owadom zapylającym
[Dunn i in. 1993]. Ugór należy skosić w momencie przekwitnięcia najbardziej
wartościowych roślin, następnie powrócić do użytkowania jako grunt orny. Praktyka ta pomaga ograniczyć zasobność banku nasiennego chwastów, jednoczenie
dostarczając pożytek owadom zapylającym [Kuussaari i in. 2011]. Należy unikać
koszenia w szczycie kwitnienia roślin, gdyż w ten sposób zabija się znaczną liczbę
pszczół [Fluri i Frick 2002].

4. Podsumowanie
Środowisko rolnicze dostarcza pszczołom niewiele atrakcyjnych pożytków. Jest
jednocześnie zagrożeniem dla ich zdrowia i przeżywalności. Największym zagrożeniem jest szeroko pojęta intensyfikacja produkcji rolniczej. Objawia się
ona większym zużyciem nawozów mineralnych i szkodliwych dla pszczół środków ochrony roślin. Zmniejszanie się różnorodności upraw, coraz większy udział
zbóż w strukturze zasiewów i coraz skuteczniejsze zwalczanie roślin segetalnych
zmniejszają bazę pokarmową dla owadów zapylających. W celu odbudowy i zachowania wysokiej różnorodności biologicznej agroekosystemów konieczne jest
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ograniczenie negatywnej presji rolnictwa na środowisko. Należy promować praktyki sprzyjające zarówno pszczole miodnej jak i innym owadom zapylającym.
Kluczowe jest zachowanie różnorodnej i nieskażonej środkami chemicznymi
bazy pokarmowej, na którą składają się rośliny segetalne, półnaturalne.
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STRESZCZENIE

Pszczoła miodna (Apis mellifera) jest najważniejszym owadem w gospodarce człowieka oraz gatunkiem kluczowym w funkcjonowaniu ekosystemów rolniczych. Do najistotniejszych funkcji tego gatunku należy zapylanie roślin uprawnych oraz produkcja miodu.
Pszczoły są bezpośrednio zależne od bioróżnorodności danego obszaru. Niektóre badania wskazują, że spadek dostępności i różnorodności roślin pożytkowych jest przyczyną
osłabienia kondycji owadów, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wymierania rodzin pszczelich. Większość badań wskazuje na pozytywny wpływ rolnictwa
ekologicznego, różnorodności krajobrazu oraz obecności w nim półnaturalnych użytków
zielonych na populację pszczoły miodnej. Szczególnie negatywnym zjawiskiem w rolnictwie jest szeroko pojęta intensyfikacja, objawiająca się stosowaniem pestycydów, dużym
zużyciem nawozów sztucznych, oraz brakiem roślin poużytkowych w uprawach.
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Honey bee (Apis mellifera) is the most important insect in the human economy and
a key species in functioning of agricultural ecosystems. The most important functions of
this species include pollination of crops and the production of honey. Bees are directly
related to the biodiversity of the landscape. Some studies indicate that the decline in availability and diversity of crop plants is a cause of the decline in the condition of the insects,
which increases risk of mass bee colony collapse. Most studies indicate the positive impact
of organic farming, landscape diversity, and the presence of semi-natural grasslands on
honey bee populations. Particularly negative phenomena in agriculture are the widespread perception of pesticide use, the large amount of synthetic fertilizers, and the lack of
blooming plants in crops.
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1. Wstęp
Uprawne formy buraka cukrowego Beta vulgaris ssp. vulgaris – to rośliny dwuletnie, uprawiane dla zawiązywanego w pierwszym roku wzrostu grubego korzenia
spichrzowego, bogatego w cukier. Burak, jako roślina dwuletnia, do zakwitnięcia
wymaga wernalizacji. Niekiedy utrzymujące się dłużej chłody w okresie wschodów powodują pojawianie się tzw. pospiechów. Buraki takie tworzą, zwykle pojedyncze, pędy nasienne. Poszczególne odmiany buraka różnią się czasem, jaki
jest konieczny dla ich wernalizacji2 [Longden i wsp. 1994]. Niekiedy na takich
pędach tworzą się nasiona, które mogą dojrzeć i osypać się do gleby. Po wzejściu
są źródłem roślin określanych jako burakochwasty. Nazwa ta odnosi się do ich
nietypowego wzrostu – niepożądanego pojawiania się poza rzędami wysianych
buraków i wydawania dużej liczby kolejnego pokolenia nasion.
Zakwitanie buraków cukrowych w pierwszym roku wzrostu stało się poważnym problem na plantacjach produkcyjnych w latach 70-tych ubiegłego wieku.
Pierwsze wzmianki związane z występowaniem burakochwastów oraz wydawaniem pędów nasiennych przez buraki pochodziły z 1928 roku XX wieku z USA.
Donoszono wtedy o przekrzyżowaniach pomiędzy burakiem cukrowym a Beta
macrocarpa, ich potomstwo zakwitało w pierwszym roku i nie tworzyło korze1 Wkład pracy: Katarzyna Marzec – 60%, Ewa Moliszewska – 20%, Jacek Piszczek – 20%.
2 Pobudzenia i przyspieszenia kwitnienia roślin na skutek działania niskich temperatur.
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nia spichrzowego. Hybrydy tworzyły kolonie dzikich buraków [Johnson i Burtch
1959, McFarlane 1975]. W USA już w 1958 roku zalecano kontrolę dzikich form
nasiennych buraka na polach. Podkreślano trudności w ich zwalczaniu. W 1974
roku zbadano nasiona dzikich buraków i ujawniono, że wzajemne przekrzyżowania doprowadziły do ukształtowania się dużej różnorodności wśród potomstwa,
w tym pod kątem terminu zakwitania (formy jednoroczne i dwuletnie) i męskosterylności. Dowodziło to jednoznacznie krzyżowania się męskosterylnych roślin
buraka uprawnego i B. macrocarpa [McFarlane 1975]. Podobnie w Europie, przyczyną pojawienia się burakochwastów były niepożądane zapylenia pyłkiem jednorocznych dzikich form buraka, mające miejsce na plantacjach nasiennych jak
i były efektem wernalizacji bardziej podatnych na przechłodzenie odmian [Lasa
i Sanz 1976].
Współcześnie u burakochwastów zidentyfikowano dużą różnorodność genów
dzikich buraków w obszarze DNA mikrosatelitarnego, ale tylko część z nich była
związana z odmianami uprawnymi, 64% stanowiły geny obce, nieznajdowane
w odmianach uprawnych, za to aż 41% to były geny wspólne z dzikim burakiem.
Potwierdza to hipotezę włączania puli genowej (introgresji) dzikiego buraka do
burakochwastów i w konsekwencji do ich potomstwa. Burakochwasty wyewoluowały na polach uprawnych i plantacjach nasiennych równolegle z pośpiechami.
Badania molekularne dowodzą, że wywodzą się od dzikich diploidalnych form,
których pyłki zanieczyszczały plantacje nasienne na polach w rejonie śródziemnomorskim. Przyczyniła się do tego produkcja jednonasiennych odmian triploidalnych, których męskosterylne diploidalne rośliny mateczne były szczególnie
wrażliwe na zapylenie pyłkiem dzikich form diploidalnych [Richards i wsp. 2004,
Stark i wsp. 2006].
Na aktywność genów warunkujących rozwój pośpiechów wpływają czynniki
środowiskowe, wśród których wyróżnimy niskie temperatury oddziałujące na
buraki znajdujące się w fazie 4-5 liści właściwych, czas oddziaływania tej temperatury, długość dnia oraz wpływ jakości światła na fitochrom (roślinny, barwny
fotoreceptor światła). Temperatury powyżej 21°C promują wzrost wegetatywny buraka, natomiast temperatury pomiędzy 4°C a 13°C sprzyjają formowaniu
organów generatywnych. Buraki uprawiane i hodowane w latach 70. ubiegłego
wieku wykazały dość dużą skłonność do wydawania pośpiechów, uzależnioną od
czasu oddziaływania chłodu. U odmian, które łatwo wydają pośpiechy równocześnie obserwuje się skrócenie czasu ekspozycji na niskie temperatury odpowiedzialne za indukcję kwitnienia [Lasa i Sanz 1976]. Większość aktualnych, komercyjnych odmian buraka cukrowego wymaga do zakwitnięcia od 90 do 110 dni
ekspozycji na temperatury indukujące fazę generatywną. W miarę prowadzenia
prac hodowlanych udało się uzyskać takie odmiany, które wykazują znikomą po-
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śpiechowatość. Odmiany, które nie wydają pośpiechów potrzebują długiego czasu oddziaływania chłodu zanim zakwitną [Loel i Hoffman 2014]. Odróżnienie
zwykłego buraka od burakochwastów lub pośpiechów nie jest możliwe zanim nie
pojawią się pędy nasienne. Burakochwasty różnią się fenotypowo od typowego
buraka cukrowego tym, że wydają znacznie więcej nasion, które nie wymagają
wernalizacji. Często obserwowane jest też czerwonawe zabarwienie łodygi, co
jest jednym z przejawów obecności dzikich genów. Obecnie za formy chwastowe
uznawane są rośliny Beta macrocarpa oraz krzyżówki Beta vulgaris ssp. maritima×B. vulgaris [Moliszewska 2016].
W związku z niedocenianiem przez wielu plantatorów zagrożeń wynikających z zachwaszczenia pól burakochwastami, postanowiono dokonać lustracji
na polach gospodarstw, na których rośliny takie były obserwowane w latach poprzedzających wykonanie lustracji. Celem było stwierdzenie rzeczywistego stanu
zachwaszczenia formami nasiennymi buraka. W piśmiennictwie polskim, poza
popularną prasą rolniczą, brak jest prac wskazujących na zagrożenia płynące
z obecności roślin nasiennych na polach buraka cukrowego. Stąd też konieczność
przekazania osobom bezpośrednio zajmującym się doradztwem rolniczym podstawowych informacji na powyższy temat, jak i wskazanie sposobów ograniczenia
zagrożenia płynącego z faktu ich obecności w polu.

2. Materiały i metody
W latach 2014 – 2015 dokonano lustracji wielohektarowych (o wielkości od 9 do
180 ha) plantacji buraka w rejonie Polski północno-zachodniej. Na plantacjach
z dużą ilością roślin nasiennych wykonano liczenia roślin buraka tworzących
nasiona. Obliczenia wykonano w 10 powtórzeniach, poruszając się po przekątnej pola. Każde liczenie wykonano na powierzchni 22,5 m2 (10 m × 2,25 m). Ze
względu na znaczne ilości, liczbę roślin nasiennych ustalano po ich wyrwaniu
na całej ocenianej powierzchni. W przypadkach bardzo licznie występujących
burakochwastów, inny sposób prowadzenia obliczeń, np. przeliczanie roślin bez
ich usuwania, był obarczony dużym błędem. Obserwacje prowadzono w drugiej
połowie sierpnia oraz na początku września. W roku 2014 liczenia wykonano na
ośmiu plantacjach, a w roku 2015 na dziewięciu plantacjach.

3. Wyniki i dyskusja
Poziom zachwaszczenia burakochwastami lustrowanych pól był bardzo wysoki
i jako taki musiał być efektem wieloletnich zaniedbań (tabela 1, 2). Wyższa liczebność roślin w poszczególnych miejscach na plantacjach wskazuje na miejsca
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osypania się większych ilości nasion w poprzednim cyklu wegetacyjnym. W kolejnych latach nasiona zostały rozwleczone po sąsiadującej powierzchni w trakcie prac agrotechnicznych. Na takich plantacjach konkurencja o światło, miejsce,
środki odżywcze i wodę ze strony burakochwastów musi czynić produkcję buraka
całkowicie nieopłacalną. Według Longdena [1989] średnio jeden burakochwast
na 1 m2 powoduje spadek plonu korzeni o około 12%. Spadek plonu cukru jest
skorelowany z ilością burakochwastów przypadającą na jednostkę powierzchni
i wzrasta wraz z jej zwiększaniem, nie ma jednak jednoznacznego wpływu na jakość korzeni [Landova i wsp. 2010]. Na każdej z powyższych plantacji istnieje poważne zagrożenie, że sytuacja w kolejnych latach jeszcze się pogorszy. W Wielkiej
Brytanii zaleca się ręczne usuwanie roślin z pola, gdy jest ich mniej niż 100 sztuk/ha.
Pomiędzy 100 a 1000 mechaniczne zniszczenie opełaczem ciągnikowym, 1 000
a 10 000 wykonanie nie mniej niż dwóch, trzech przejazdów pielnikami ciągnikowymi, a w dalszej kolejności zniszczenie pozostałych roślin przy pomocy mazaków z glyfosatem, powyżej 10 000 koszenie pędów nasiennych powyżej poziomu
ulistnienie buraków uprawianych [May 2000]. W przypadku użycia mazaków
z glyfosatem zabieg musi być na tyle wcześnie wykonany, by zniszczone rośliny
w pełni zaschły przed zbiorami i dojrzeniem nasion.
Tabela 1
Liczba burakochwastów na zaniedbanych plantacjach produkcyjnych
w 2014 roku
Miejscowość

Liczba burakochwastów na 1 ha
Zakres

Średnio

Ulikowo

2 700 – 5 500*

3 600

Tołcz

3 500 – 13 700

8 500

Krępcewo

9 800 – 27 600

19 300

Koszewo

6 200 – 44 900

25 600

Skalin

7 100 – 61 800

28 900

Reńsko

10 700 – 49 800

33 800

Chlebówko

17 300 – 58 700

38 700

Chabówko II

30 700 – 183 600

94 100

* Liczbę burakochwastów na plantacji zaokrąglono do trzeciego miejsca przed przecinkiem.

Źródło: Na podstawie badań własnych.
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Tabela 2
Liczba burakochwastów na zaniedbanych plantacjach produkcyjnych
w 2015 roku
Miejscowość

Liczba burakochwastów na 1 ha
Zakres

Średnio

Tołcz

5 300 – 19 100*

9 800

Ulikowo

4 900 – 19 100

10 700

Obryta

4 900 - 33 300

19 000

Skalin

5 300 – 49 800

24 000

Golczew

11 100 – 49 800

35 400

Łęczyna

9 700 – 50 600

35 600

Rzeplino

10 700 – 69 300

35 600

Rożnowo

28 400 – 77 800

49 200

Babin

28 900 – 104 000

53 700

* Liczbę burakochwastów na plantacji zaokrąglono do trzeciego miejsca przed przecinkiem.

Źródło: Na podstawie badań własnych.

Na przeżywanie nasion wpływa szereg czynników takich jak system uprawy
gleby, warunki klimatyczne, głębokość zalegania, zmianowanie [Sester i wsp.
2007]. Przy założeniu, że na jednym hektarze pozostawionych zostanie 100 roślin
wytwarzających średnio po 1500 nasion, w czwartym roku, przy wysiewie buraka,
wykiełkuje i wytworzy rośliny nasienne około 5000 nasion [May 2000].
Pojawianie się zarówno pośpiechów jak i burakochwastów w uprawie buraka
cukrowego można rozpatrywać dwojako – po pierwsze duże ilości osypujących
się nasion stanowią zanieczyszczenie gleby na wiele sezonów, co w skrajnych wypadkach może prowadzić do wyłączenia pola z produkcji tej rośliny na kilka rotacji, po drugie – takie rośliny stanowią źródło zanieczyszczenia surowca, jakim
są korzenie buraka cukrowego. Korzenie burakochwastów są silnie zdrewniałe,
włókniste i zawierają mniejszą ilość sacharozy, utrudniają zbiór oraz przerób surowca w cukrowni. Innym aspektem występowania burakochwastów jest możliwość namnażania się na takich roślinach chorób buraka (np. chwościk, rdza,
mączniak lub alternarioza), wektorów wirusów, mogą one być także roślinami
żywicielskimi dla nicieni bądź szkodników.
Rozwiązaniem problemu wydaje się być propozycja wprowadzenia do uprawy
odmian buraka odpornych na herbicydy ALS, będące inhibitorami –syntazy acetylomleczanowej [ALS Herbicide-tolerant sugarbeet gets a name, 2016]. Przygotowany wspólnie przez firmę Bayer i KWS system Conviso Smart, polega na wykonaniu dwukrotnego zabiegu herbicydem COVISO ONE 080 OD zawierającym
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działający kontaktowo foramsulfuron oraz doglebowo tienkarazon metylu. Pozwoli to na usunięcie z plantacji wszystkich roślin nieposiadających tej cechy, także
klasycznych buraków cukrowych bez tej cechy, w tym wytwarzanych przez nie form
nasiennych. Zachodzi jednak obawa, że na takich polach dosyć szybko pojawią się
burakochwasty niosące także tę odporność, o ile nie będą w porę usuwane przez
plantatorów nieprzyzwyczajonych do podejmowania takich działań.

4. Wnioski
1. Na polach produkcyjnych buraka cukrowego w Polsce obserwowane jest
występowanie niekiedy znacznych ilości burakochwastów.
2. Polom, w których glebie nagromadzone są duże ilości nasion burakochwastów, grozi eliminacja z produkcji buraka cukrowego.
3. Konieczna jest intensywna akcja uświadamiająca plantatorów o zagrożeniach płynących z powodu pozostawiania na polach buraka roślin wytwarzających nasiona w pierwszym roku wegetacji.
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BURAKOCHWASTY I POŚPIECHY NA PLANTACJACH BURAKA CUKROWEGO

Słowa kluczowe: burak cukrowy, burakochwasty, pośpiechy
STRESZCZENIE

Burak cukrowy stanowi jedną z ważniejszych upraw rolniczych w Polsce. Zjawisko
pośpiechowatości na skutek wernalizacji roślin było wcześniej znane, jednak rośliny
te w znakomitej większości nie wytwarzały nasion. Od lat 90. ubiegłego stulecia, wraz
z wprowadzeniem nasion reprodukowanych w basenie Morza Śródziemnego, w uprawie
tej pojawiły się rośliny wytwarzające nasiona w pierwszym roku wegetacji. Są one efektem przekrzyżowań materiałów hodowlanych z gatunkami dzikimi buraka tam występującymi. Zaniedbania ze strony plantatorów doprowadziły do wzrostu ich liczebności
i znacznego zachwaszczenia nimi pól buraka. Monitoring plantacji w rejonach zachodnio
północnych kraju wykazał, że na wielu polach sytuacja stała się krytyczna, a liczebność
burakochwastów stawia dalszą uprawę buraka na tych polach pod znakiem zapytania.
KATARZYNA MARZEC, EWA MOLISZEWSKA, JACEK PISZCZEK
WEED BEET AND BOLTERS ON SUGAR BEET PLANTATIONS

Keywords: sugar beet, weed beet, bolter
SUM M A RY

Sugar beet is one of the more important crop in Poland. Occurrence of bolting plants
as an effect of vernalization was previously known but such plants created seeds very rare.
Sugar beet seed plants appeared in nineties of XX when seeds produced in Mediterranean
Sea area were introduced to practice in Poland. They are a progeny of hybridization between breeding materials and beet wild species beet. The increase of seed plant number
in field is a result of growers’ neglect. Monitoring in north west part of Poland shows that
the situation in some fields is critical and number of weed beet is so high that it is almost
impossible to sow sugar beet there.
e-mail: j.piszczek@iorpib.poznan.pl

94

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 1/2018

ANNA SMURZYŃSKA, EWA WOŹNIAK, MICHAŁ BRZOSKI,
DAWID CHEŁKOWSKI, SYLWIA BARTNIKOWSKA1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Instytut Inżynierii Biosystemów

ODPADY JAKO SUROWIEC DO PRODUKCJI ENERGII
Nadesłany: 18.07.2017

Zaakceptowany do druku: 11.12.2017

1. Wstęp
Obserwowany od wielu lat rozwój biogazowni podyktowany był regulacjami mającymi na celu zwiększenie udziału produkcji energii odnawialnej, co stanowi
jeden z głównych priorytetów polityki energetycznej w Polsce [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009]. W tym celu zaczęto m.in. uprawiać rośliny
wykazujące wysoką wydajność biogazową i metanową. Jednak nie tylko przyczyniło się to do powstawania monokultur w danych regionach, kosztem czego
zanikała bioróżnorodność upraw, która jest ważna z punktu widzenia UE [Gruszecki 2013]. Zauważono również, iż uprawiane rośliny na cele biogazowe stały
się zagrożeniem dla upraw rolnych wykorzystywanych m.in. w celach konsumpcyjnych. Wobec powyższego poszukuje się innych substratów, pozwalających na
zapewnienie wydajnego procesu fermentacji metanowej. Bardzo ważnym aspektem w wyborze jest nie tylko lokalizacja i właściwości substratu, ale również jego
koszt pozyskania, co wpływa na opłacalność danej biogazowni. Niniejszy artykuł
podkreśla możliwość ekonomicznego zysku fermentacji metanowej, ale również
możliwość wykorzystania odpadów poubojowych oraz osadów ściekowych, które
wymagają podjęcia właściwego postępowania w celu ochrony środowiska naturalnego. Poddanie ich fermentacji metanowej pozwoli nie tylko na uzysk energii oraz pulpy pofermentacyjnej, czyli wartościowego nawozu, ale również na ich
bezpieczną utylizację. Poza tym, koszt omawianych substratów jest nieznaczny
1 Wkład pracy: Anna Smurzyńska – 55%, Ewa Woźniak – 15%, Michał Brzoski – 15%, Dawid

Chełkowski – 10%, Sylwia Bartnikowska – 5%.
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w porównaniu z powszechnie wykorzystywaną w biogazowniach kiszonką z kukurydzy [Cieślik et al. 2016]. W przypadku odpowiednich uwarunkowań możliwe jest nawet uzyskanie dopłaty za przyjęcie problematycznych odpadów.

2. Proces fermentacji metanowej
Fermentacja metanowa substratów biodegradowalnych zachodzi z udziałem odpowiedniej mikroflory bakteryjnej funkcjonującej w warunkach beztlenowych.
Jest to bardzo złożony proces składający się z czterech etapów (hydrolizy, kwasogenezy, octanogenezy oraz metanogenezy), których intensywność zależy w głównej mierze od rodzaju użytych substratów (rysunek 1).
Rysunek 1
Schemat fermentacji metanowej
POLIMERY
(białka, tłuszcze, węglowodany)
hydroliza

MONOMERY 1
(aminokwasy, glicerol, kwasy tłuszczowe, monosacharydy)
acydogeneza

MONOMERY 2
(alkohole, kwasy tłuszczowe)

AGROSYNTEZA
kwas octowy

CH3COOH

Ch 4 + CO 2

CO2 + H2O

METANOGENEZA

CO2 + 4H2

Ch4 + H2O

Źródło: [Schlesinger 1997]

Pierwszy etap polega na rozkładzie złożonych związków tj. węglowodanów, białek, czy tłuszczy na prostsze związki organiczne. Rozkład odbywa się z udziałem
bakterii hydrolizujących, które produkują odpowiednie ku temu enzymy. Należy
podkreślić, iż trudno rozkładalnymi substancjami jest m.in. lignina, czy celuloza
- substancje zawarte np. w kiszonce z kukurydzy, będącej substratem powszechnie
wykorzystywanym w biogazowniach.
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Z kolei kwasogeneza, prowadzi do powstania kwasów tłuszczowych. Konsekwencją zachodzących przemian jest obniżenie pH mieszanki w komorze fermentacyjnej. W procesie tym powstają również alkohol metylowy i alkohol etylowy
oraz aldehyd mrówkowy i aldehyd octowy. Powstają też emisje gazowe ditleneku
węgla oraz wodoru cząsteczkowego. Produkty hydrolizy skutecznie rozkładane są
przez bakterie kwasotwórcze. Są to bakterie bezwzględnie beztlenowe, bytujące
w środowisku o pH z przedziału 4,5-6,3.
Kolejnym etapem fermentacji metanowej jest octanogeneza. Produktami tego
procesu są kwas octowy, wodór i ditlenek węgla, czyli substancje z których powstaje metan w kluczowym procesie jakim jest metanogeneza [Myszograj 2011].
Optymalne pH środowiska ich funkcjonowania jest neutralne lub lekko zasadowe
[Gerardi 2003].
Wobec powyższego zauważa się, iż proces fermentacji metanowej jest procesem złożonym, który wymaga udziału właściwej mikroflory bakteryjnej odpowiedzialnej za rozkład substancji organicznej.

3. Warunki środowiskowe prowadzenia fermentacji metanowej
Za intensywność rozkładu materii organicznej odpowiada szereg czynników. Ponadto ilość i skład biogazu zależy w dużym stopniu nie tylko od rodzaju użytych
substratów, ale również od warunków w jakich zachodzi proces anaerobowej biodegradacji [Kowalczyk-Juśko 2011].
W procesie fermentacji metanowej należy zapewnić odpowiedzialnym za produkcję biogazu mikroorganizmom składniki odżywcze, które pozwalają na ich
wzrost i przetrwanie. Mowa tu o ulegających rozkładowi białkach, tłuszczach
i węglowodanach, które są źródłem makroelementów [Ziemiński i Frąc 2012].
Zauważa się również, iż bardzo ważną rolę w beztlenowym rozkładzie spełniają
mikroelementy tj. żelazo, nikiel, kobalt, selen, molibden i wolfram, które również
odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie mikroorganizmów.
W procesie fermentacji metanowej wysoką zawartość metanu w biogazie zapewniają białka. Z kolei związki lignocelulozowe stanowią substancje trudno rozkładalne, co objawia się niską wydajnością biogazową w początkowym okresie
zachodzącego procesu. Związki tłuszczowe wymagają również dłuższego okresu
biodegradacji. Wobec powyższego wybrane produkty roślinne (kiszonka z kukurydzy, miskantus) czy odpady poubojowe cechują się dłuższym okresem hydrolizy w porównaniu z nienadającymi się do spożycia owocami czy warzywami. Jak
pokazują badania substraty te są źródłem łatwo i szybko rozkładalnych cukrów
[Czekała et al. 2016b; Smurzyńska i in. 2016c].
W procesie fermentacji bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniego stosunku C:N. Optymalną wydajność biogazową podczas fermentacji uzyskuje się, gdy
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stosunek C:N mieści się w zakresie od 10:1 do 25:1. Jeśli stosunek C:N jest zbyt
wysoki obserwuje się obniżenie produkcji biogazu. Z kolei zbyt niski stosunek
C:N objawia się uwalnianiem azotu w postaci amoniaku, będącego inhibitorem
procesu fermentacji [Jędrczak 2007; Lewicki et al. 2016].
Podczas biologicznego rozkładu ważne jest zapewnienie optymalnego pH. Zachowanie właściwego poziomu tego parametru istotne jest ze względu na stworzenie optymalnych warunków środowiskowych dla mikroorganizmów odpowiedzialnych za proces fermentacji metanowej. Spadek wartości pH prowadzi do
zakwaszenia środowiska oraz zahamowania aktywności bakterii. Przy zbyt dużym
zakwaszeniu procesu dostarczanie substratu musi być wstrzymane, aby bakterie
mogły dokonać rozkładu występujących kwasów. Z kolei przy pH wyższym niż 8,5
dochodzi do toksycznego oddziaływania środowiska na bakterie metanogenne.
W procesie fermentacji metanowej bardzo ważną rolę odgrywa temperatura.
Wyróżnia się bakterie psycho-, mezo- i termofilne, których rozwój uwarunkowany
jest temperaturą w jakiej zachodzi proces. Najpowszechniej wykorzystuje się w biogazowniach warunki mezofilowe rozkładu substancji organicznej. W przypadku
fermentacji termofilowej zauważa się wyższy uzysk biogazu oraz szybszy rozkład
substratów, co skutkuje budową mniejszych zbiorników fermentacyjnych [Vavilin
et al. 2008]. Jednak należy podkreślić, iż jest to bardziej energochłonny proces.
W procesie fermentacji istnieje szereg czynników opóźniających, a nawet zatrzymujących cykl przemian fizykochemicznych. Jednym z nich jest tlen. Obecność
tego gazu skutecznie hamuje zachodzący proces produkcji metanu, poprzez zamieranie beztlenowej mikroflory w mieszance fermentacyjnej. Kolejnym zagrożeniem
jest zbyt wysokie stężenie azotu, który na skutek przemian emitowany jest w formie
amoniaku. Gaz ten wpływa inhibitująco na beztlenowy rozkład materii organicznej.
Wysokie stężenie siarkowodoru może również znacząco obniżać wydajność zachodzącego procesu w komorach fermentacyjnych, powodując jednocześnie ich korozję.
Podczas rozkładu mieszanki fermentacyjnej ważna jest jej homogenizacja.
W tym celu w komorach fermentacyjnych instalowane są odpowiednie mieszadła, które uniemożliwiają również powstawanie kożucha czy rozwarstwianie się
mieszanki fermentacyjnej. Mieszanie substratów przeciwdziała powstawaniu tzw.
martwych pól, w których populacja bakterii jest znikoma.

4. Substraty wykorzystywane do produkcji energii
W celu zasilenia biogazowni wykorzystuje się biodegradowalne substraty. Są to
najczęściej odpady produkcji rolniczej, przemysłowej, czy spożywczej [Ledakowicz i Krzystek 2005]. Wyróżnić można trzy podstawowe grupy wykorzystywanych substratów: nawozy naturalne, rośliny i kiszonki oraz produkty uboczne pochodzące z przemysłu.
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W biogazowniach najczęściej wykorzystywanych jest kilka substratów tworzących daną mieszankę fermentacyjną. Dzięki temu, w przypadku braku dostaw z danego źródła, praca biogazowni nie zostaje w całkowicie zatrzymana. Dobór substratów wynika z ich właściwości i wydajności biogazowej i metanowej, która zapewni
maksymalny uzysk, ale też zapewni stabilny proces fermentacji metanowej.
Podstawowymi substratami wykorzystywanymi w biogazowniach są odchody
zwierzęce. Powstają one w ogromnych ilościach na fermach przemysłowych prowadzących intensywną produkcję zwierzęcą. Są to obszary szczególnie zagrożone
skutkami niewłaściwego gospodarowania odchodami zwierzęcymi [Smurzyńska
i in. 2016a]. Wobec czego wymagają podjęcia racjonalnej gospodarki ze względu
na ilość powstających odchodów oraz ograniczony areał możliwości ich nawozowego wykorzystania i możliwość skażenia środowiska w przypadku niewłaściwej
gospodarki [Smurzyńska i in. 2016d, Smurzyńska i in. 2016e]. Gnojowica będąca
mieszanką kału, moczu i wody technologicznej stanowi bardzo pożądany substrat
dla wielu biogazowni. Pełni ona funkcję rozcieńczającą mieszankę fermentacyjną
składającą się np. z kiszonki kukurydzy i wytłoków buraczanych. Ponadto gnojowica jest źródłem mikroorganizmów metanogennych, stąd wykorzystuje się ją
również jako zaszczepkę dla procesu fermentacji. Z kolei obornik, czyli mieszanka kału i ściółki jest substratem zasilającym mieszankę fermentacyjną w pożądane
mikroorganizmy, ale też wzbogacającą w suchą masę i substancje biogenne [Smurzyńska i in 2016b].
W celu zasilenia komór fermentacyjnych uprawia się specjalne odmiany roślin, wykazujących wysoką produkcję biogazu. Najczęściej wykorzystywanym
substratem w Europie jest kiszonka z kukurydzy. Jednak w ostatnich latach zaobserwowano wzrost ceny tego substratu ze względu na szerokie spektrum możliwości jego zastosowania. Z tego też względu można zauważyć trend odchodzenia
od kiszonki z kukurydzy w niektórych polskich biogazowniach. Kukurydza wykorzystywana jest w celach spożywczych, stanowi odżywczą paszę dla zwierząt,
ale też znalazła zastosowanie w produkcji biopaliw – bioetanol, biogaz. Wzrost
ceny kiszonki z kukurydzy spowodował znacznie obniżenie dochodowości wielu
biogazowni [Cieślik et al. 2016]. Na chwile obecną poszukuje się nowych substratów na rynku, pozwalających na wysoki uzysk biogazu przy niskich kosztach
pozyskania substratu. W biogazowniach wykorzystuje się również inne rośliny
będące pozostałością z produkcji przemysłowej tj. wysłodziny buraczane czy wycierka ziemniaczana.
Racjonalnym wydaje się wykorzystanie odpadów, które stanowią poważne
zagrożenie dla środowiska. Mowa tu zwłaszcza o odpadach poubojowych, które
wymagają odpowiedniej utylizacji, z uwzględnieniem ochrony środowiska. Odpady poubojowe w postaci np. kości, skór, piór, krwi stanowią trudny substrat,
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ale wykazują wysoki uzysk produkcji biogazu i metanu. Substraty te jednak wymagają wdrożenia dodatkowej termicznej obróbki, co sprawia, że koszty inwestycyjne budowy i eksploatacji biogazowni również wzrastają. Kolejnym substratem
wymagającym podjęcia racjonalnej gospodarki utylizacyjnej są komunalne osady
ściekowe. Od 2016 r. zgodnie z obowiązującym prawem należy wskazać plan ich
zagospodarowania [Rozporządzenie Ministra Gospodarki 2015]. Dlatego wykorzystanie osadów ściekowych w biogazowniach jest jak najbardziej uzasadnione.
Poza tym należy podkreślić możliwość nabycia przez biogazownie odpadów pochodzących w przemysłu za niewielką opłatą, co sprawia, że budowa biogazowni
utylizacyjnej staje się opłacalna w polskich warunkach.

5. Pulpa pofermentacyjna
Produktem fermentacji metanowej obok biogazu jest również pulpa pofermentacyjna. Pozostałość zachodzącego procesu jest cennym źródłem odżywczym dla
roślin. Oprócz różnorodności makro i mikroelementów ważna jest również ich
forma występowania. W pofermencie duża ich część występuje w formach mineralnych będących łatwo dostępnymi dla roślin. Pulpa pofermentacyjna cechuje
się wysoką zawartością zmineralizowanego azotu, fosforu i potasu oraz wysoką
stabilnością. Dodatkowo wyższa temperatura w jakiej nastąpił rozkład biodegradowalnych substratów sprawia, że poferment jest nawozem pozbawionym obecności mikroorganizmów chorobotwórczych czy chwastów. Należy również podkreślić, iż poferment jest nawozem pozbawionym emisji gazów odorowych, które
towarzyszą gospodarce nawozami naturalnymi. Pulpa pofermentacyjna znajduje
szerokie zastosowanie nie tylko w rolnictwie, bowiem stanowi też wydajne źródło
do produkcji innych biopaliw [Czekała i in. 2016a].

6. Wnioski
W celu uzyskania wysokiej produkcji metanu w biogazowniach należy zapewnić
optymalne warunki zachodzącego procesu fermentacji. Należy również dokonać
odpowiedniego wyboru substratów do komory fermentacyjnej.
Proces fermentacji metanowej niesie za sobą szereg korzyści, co sprawia, że
budowa biogazowni jest tematem rozwojowym w Polsce. Beztlenowy rozkład pozwala na produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. Wykorzystanie odpadów
z przemysłu pozwala na ich bezpieczną dla środowiska utylizację. Ponadto produktem procesu fermentacji metanowej jest pulpa pofermentacyjna, która wykazuje bardzo dobre właściwości nawozowe.
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1. Wstęp
Priorytetem władz publicznych jest zapewnienie finalnym konsumentom żywności wysokiego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego „od pola do stołu”.
Organy państwowe dla osiągnięcia tego celu wykorzystują systemy urzędowej
kontroli żywności. Jednakże nie jest to tylko obowiązek władz publicznych, ale
przede wszystkim przedsiębiorstw. Społeczna odpowiedzialność biznesu zgodnie
z normą ISO 26000:2010, to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji
i działań na społeczeństwo oraz środowisko, przejawiająca się w transparentnym
i etycznym zachowaniu [ISO 22000:2010, 3]. Zgodnie z tą definicją, organizacja
nosząca miano społecznie odpowiedzialnej bierze pod uwagę opinie interesariuszy, działa zgodnie z prawem i międzynarodowymi normami zachowania, przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społeczeństw [Kaźmierczak 2017, 29-30].
Na zapewnienie bezpieczeństwa żywności wpływa wiele czynników. Należy do
nich zaliczyć prawo żywnościowe, właściwe zachowanie ludzi, stosowane systemy
zarządzania i kulturę organizacji w przedsiębiorstwach oraz działania związane
z zapobieganiem/ minimalizacją/ eliminacją zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych. Wymagania prawne określają zasady nadzorowania stosowania surowców oraz zasady postępowania z nimi. Ma to przede wszystkim
na celu zapobieganie, eliminację czy minimalizację występowania zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych. To w jakim zakresie przedsiębiorstwo realizuje wymagania prawne i zapewnia właściwe postępowanie z surow-
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cami, wyrobami gotowymi, czy procesem wytwarzania, zapewne będzie zależało
od przyjętego do stosowania systemu zarządzania w organizacji i jej kultury. Nie
można również pominąć tego, jaka jest świadomość kierownictwa organizacji
i pozostałych pracowników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności.
Poziom dojrzałości w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
będzie zapewne stanowił o rodzajach kroków, jakie podejmie przedsiębiorstwo,
żeby doskonalić swoje działania w zakresie przestrzegania zasad higieny.
Celem artykułu jest przybliżenie wymagań prawnych w zakresie przestrzegania zasad higieny na etapie produkcji podstawowej w odniesieniu do świeżych
owoców i warzyw oraz założeń standardu GlobalG.A.P. jako narzędzia wspomagającego działania społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa.

2. Wymagania prawne w zakresie przestrzegania zasad higieny
Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia w art. 3 pkt. 5 definiuje bezpieczeństwo żywności jako ogół warunków, które muszą być spełniane, dotyczących
w szczególności:
– stosowanych substancji dodatkowych i aromatów,
– poziomów substancji zanieczyszczających,
– pozostałości pestycydów,
– warunków napromieniania żywności,
– cech organoleptycznych,
i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub
obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka [Ustawa z 25 sierpnia 2006]. Najprostszym sposobem przeciwdziałania wystąpieniu zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych jest przestrzeganie wymagań w zakresie Dobrej
Praktyki Produkcyjnej (GMP- Good Manufacturing Practice) oraz Dobrej Praktyki
Higienicznej (GHP - Good Hygienic Practice) na wszystkich etapach procesu produkcji żywności, począwszy od pozyskiwania surowców, poprzez proces produkcji,
skończywszy na dystrybucji żywności, w myśl zasady „od pola do stołu”. Zgodnie
z definicją według art. 3 pkt. 9 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, dobra praktyka produkcyjna (GMP) – w odniesieniu do produkcji żywności oznacza
działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności,
zgodnie z jej przeznaczeniem. Natomiast zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 8
Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, dobra praktyka higieniczna (GHP)
oznacza działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być
spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić
bezpieczeństwo żywności [Ustawa z 25 sierpnia 2006].
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Przytaczając dokumenty prawne odnoszące się do wymagań higienicznych
należy odwołać się m. in. do Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady
i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa
żywności, następnie do Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
oraz do najnowszych wytycznych zawartych w Zawiadomieniu Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez
przestrzeganie zasad higieny (2017/C 163/01). Wytyczne Komisji obejmują dobre
praktyki higieniczne (GHP) oraz dobre praktyki rolnicze (GAP), które należy stosować w produkcji świeżych owoców i warzyw na poziomie produkcji podstawowej. W niniejszym zawiadomieniu zidentyfikowano główne czynniki ryzyka
mikrobiologicznego dotyczącego patogenów (np. bakteria E. coli, wirus zapalenia
wątroby typu A), są to:
1. Czynniki środowiskowe w tym rezerwuary zwierzęce – należy mieć w tym
obszarze na uwadze chów zwierząt, ich dostęp do obszarów uprawy owoców
i warzyw, jak również kontakt ze zwierzętami domowymi, szkodnikami lub
dziką fauną i florą.
2. Nawozy i środki ochrony roślin – ryzyko związane z wykorzystywaniem
nieoczyszczonych lub niewystarczająco oczyszczonych organicznych polepszaczy gleby - obornika/kompostu.
3. Woda na potrzeby rolnictwa – ryzyko związane z wykorzystywaniem zanieczyszczonej wody do nawadniania lub do stosowania pestycydów i środków
grzybobójczych.
4. Higiena i stan zdrowia pracowników – ryzyko związane z zanieczyszczeniem przez pracowników.
5. Warunki higieniczne w zakładach produkcji podstawowej - ryzyko związane z zanieczyszczeniem za pośrednictwem urządzeń podczas zbiorów lub
po zbiorach na terenie gospodarstwa [Dziennik Urzędowy UE 2017, 4].
Ponadto w przywołanym zawiadomieniu Komisji określono listy kontrolne,
które zawierają pytania przedstawiające obowiązki w zakresie higieny. Każdy producent może wykorzystać taką listę w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania
UE w zakresie higieny (tabela 1).
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Tabela 1
Przykłady pytań z list kontrolnych
Lista kontrolna nr 1:
Wynik kontroli
urzędowych i właściwe
działania naprawcze
Lista kontrolna nr 2:
Czynniki środowiskowe
i lokalizacja miejsca
produkcji

Czy w przypadku wykrycia niezgodności podjęto odpowiednie działania naprawcze
(wynikające z ostatniej kontroli urzędowej)?
Czy do użytków rolnych mają dostęp zwierzęta (gospodarskie lub dzikie)?
Czy w pobliżu obszarów uprawy znajdują się lub znajdowały składowiska odpadów
niebezpiecznych?
Czy produkty podstawowe są przetwarzane jakąkolwiek metodą umożliwiającą usunięcie
zanieczyszczenia lub jego zmniejszenie do dopuszczalnego poziomu?
Jeżeli stosuje się̨ nawozy, należy określić ich rodzaj (tj. organiczne lub nieorganiczne).

Lista kontrolna nr 3:
Nawozy

Lista kontrolna nr 4:
Woda do produkcji
podstawowej i
działań powiązanych
stosowana w miejscu
produkcji

Lista kontrolna nr 5:
Higiena i stan zdrowia
pracowników rolnych

Czy nawozy są odpowiednio przechowywane?
Czy zachowywany jest odpowiedni odstęp czasu (okres karencji) między zastosowaniem
nieprzetworzonego obornika a zbiorem świeżych owoców i warzyw?
Czy zidentyfikowane zostały wszystkie źródła wody, którą stosują Państwo w swoich
praktykach rolniczych? Proszę określić źródła wody (np. studnia, rzeka/strumień, zbiorniki/
bagna/staw, woda odzyskana) do wszystkich zastosowań (np. do nawadniania, mycia,
czyszczenia sprzętu itp.)
Czy źródła i systemy dystrybucji wody stosowanej do produkcji są zabezpieczone przed
dostaniem się do nich obornika lub przed ewentualnym spływem powierzchniowym?
Czy przeprowadzono ocenę ryzyka w celu określenia czynników ryzyka dotyczących
źródeł wody? Jeżeli tak, czy ocenę przeprowadzono dla produkcji roślinnej czy też dla
zabiegów po zbiorze?
Czy zorganizowano szkolenia dla personelu dotyczące higieny osobistej i bezpiecznego
postępowania z żywnością (w tym dla nowych pracowników lub dla pracowników
tymczasowych)?
Czy znaki przypominające pracownikom o obowiązku mycia rąk są umieszczone w sposób
widoczny i w odpowiednich miejscach?
Czy pracownicy są świadomi, że nie powinni mieć kontaktu z produktami, jeśli źle się
czują, zwłaszcza jeśli mają takie objawy, jak biegunka lub wymioty?

Lista kontrolna nr 6:
Warunki higieniczne
w trakcie działań
powiązanych na
poziomie gospodarstwa

Lista kontrolna nr 7:
Prowadzenie
dokumentacji oraz
procedury wycofania/
zwrotu

Czy w gospodarstwie utrzymuje się dobre warunki sanitarne i czy dba się o jego dobry
stan techniczny?
Czy urządzenia wykorzystywane w trakcie zbioru są czyste? Czy wszystkie urządzenia
i narzędzia, które mają bezpośredni kontakt ze świeżymi owocami i warzywami, są
regularnie czyszczone i w razie potrzeby odkażane?
Czy produkty w trakcie zbioru chroni się przed wiatrem, deszczem i słońcem i czy przenosi
się je jak najszybciej do miejsca przetwarzania lub pakowania?
Czy prowadzi się dokumentację dotyczącą stosowania pestycydów (środków ochrony
roślin i produktów biobójczych) zgodnie z art. 67 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009
(dokumentacja wymagana przepisami)?
Czy prowadzi się dokumentację dotyczącą czyszczenia i dezynfekcji obiektów i sprzętu?
Czy prowadzi się dokumentację w zakresie identyfikacji, umożliwiającą prześledzenie
świeżych owoców i warzyw jeden krok w tył i jeden krok w przód?

Źródło: Na podstawie [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2017/C 163/01].
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Niewątpliwie na spełnienie przytoczonych wcześniej wymagań prawnych ma
wpływ kultura bezpieczeństwa żywności obowiązująca w przedsiębiorstwie, na
którą składa się agregacja panujących, względnie stałych, wyuczonych postaw,
wspólnych wartości i przekonań przyczyniających się do zachowania higieny
w środowisku zajmującym się żywnością [Wiśniewska 2016, 56-57].

3. Standard GlobalG.A.P. jako narzędzie wspierające stosowanie
dobrych praktyk higienicznych
GlobalG.A.P. jest dobrowolnym standardem bezpieczeństwa żywności nieprzetworzonej (pierwotnej) przeznaczonym dla producentów rolnych. Standard ten powstał
w 1997 r. pod nazwą EUREPGAP jako inicjatywa grupy roboczej sieci handlu detalicznego zrzeszonych w organizacji EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group – Grupa Robocza Europejskich Detalistów). Celem powstania standardu było
wypracowanie jednolitych procedur oraz wspólnego standardu dla Dobrej Praktyki
Rolniczej (GAP - Good Agricultural Practice) i zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Standard GlobalG.A.P. (rysunek 1) obejmuje cały łańcuch produkcyjny, od
wysiania lub wysadzenia roślin do gruntu, poprzez pielęgnację, zbiory płodów, aż
do obsługi produktu końcowego (np.: przechowywanie, pakowanie, konfekcjonowanie) [Sałata 2012, 7-8]. Misją GLOBALG.A.P. jest zapewnienie konsumentowi
bezpiecznej zdrowotnie żywności poprzez globalne łączenie grup rolników oraz
różnych marek pod standaryzowanym systemem produkcji [GLOBALG.A.P. 2017].
Logo GLOBALG.A.P.

Rysunek 1

Źródło: [GLOBALG.A.P. 2017].

Standard ten ma charakter międzynarodowy, ale nie jest on obowiązkowy.
Wymagania tego standardu obejmują różne systemy produkcji oraz specyfikę
położenia geograficznego wytwórcy żywności. Może być stosowany w gospodarstwach z produkcją roślinną, ogrodniczą, sadowniczą i zwierzęcą [Sałata 2012,
7-8]. W ramach GAP, producent rolny jest zobowiązany do:
 dbałości o środowisko naturalne,
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odpowiedniego stosowania i przechowywania środków ochrony roślin, nawozów, pasz, leków weterynaryjnych,
 dbałości o stan użytków zielonych, stan gleby, wód, powietrza,
 prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami,
 dbania o czystość i porządek w gospodarstwie,
 dbania o bezpieczeństwo osób pracujących w gospodarstwie.
GLOBALG.A.P. opiera się na rozbudowanej sieci członków z całego świata.
Zasady dobrej praktyki rolniczej opracowywane są poprzez współpracę, wymianę
informacji i doświadczenia oraz dialog.
Celem GLOBALG.A.P. jest bezpieczna i zrównoważona produkcja rolna, która
przyniesie korzyści producentom rolnym, detalistom oraz samym konsumentom.
Certyfikacja GLOBALG.A.P. obejmuje:
 Bezpieczeństwo żywności i identyfikowalność,
 Środowisko (w tym również różnorodność biologiczna),
 Zdrowie, bezpieczeństwo oraz dobrobyt pracowników,
 Dobrostan zwierząt,
 Zintegrowane Zarządzanie Uprawami (ICM), Zintegrowaną ochronę przed
szkodnikami (IPC), System Zarządzania Jakością (QMS) oraz Analizę Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli (HACCP).
GLOBALG.A.P. składa się z pięciu podstawowych standardów, mających charakter modułowy:
 IFA- Integrated Farm Assurance;
 CFM – Compoud Feed Manufacturer;
 AT – Animal Transport;
 PPM – Plant Propagation Material Standard;
 GRASP – GlobalG.A.P. Risk Assesment for Social Practices [GLOBALG.A.P.
2017].


4. Standard Zintegrowanego Zapewnienia Bezpieczeństwa i Jakości
w Gospodarstwie
Standard Zintegrowanego Zapewnienia Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie to zbiór wymagań, których celem jest stworzenie warunków w ramach
produkcji podstawowej, pozwalających na wytworzenie surowca o gwarantowanej jakości i bezpieczeństwie. Można go stosować w produkcji roślin uprawnych, w produkcji owoców i warzyw, kawy, herbaty, kwiatów, roślin ozdobnych
oraz hodowli zwierząt i organizmów wodnych [Sałata 2012, s. 12]. Obejmuje on również dodatkowe aspekty kontroli pochodzenia produktu i produkcji żywności w szczególności łańcuch dostaw i produkcję handlowych mieszanek paszowych. IFA jest poddawany przeglądowi co cztery lata, aktualnie obo-
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wiązuje piąta wersja tego standardu. Sam GLOBALG.A.P. jest kojarzony tylko
i wyłącznie z IFA, dlatego pojawia się wiele uproszczeń dotyczących nazewnictwa.
Konstrukcja zintegrowanego Standardu Zapewniania Bezpieczeństwa i Jakości
ma charakter modułowy. Tworzy go moduł bazowy, czyli normatyw przeznaczony dla wszystkich gospodarstw niezależnie od branży – ang. All Farm Base AF
oraz trzy moduły odnoszące się do następujących grup producentów branżowych:
− Crops Base CB, czyli do producentów roślin uprawnych;
− Livestock Base LB, czyli do producentów inwentarza żywego;
− Aquaculture Base AB, czyli do producentów organizmów wodnych.
Żeby otrzymać certyfikat należy spełnić wszystkie wymagania podstawowe i drugorzędne modułu bazowego i modułu odpowiedniego dla prowadzonej produkcji.
Dla przykładu rolnik zajmujący się uprawą truskawek, aby otrzymać certyfikat GLOBALG.A.P., utożsamiany z IFA musi spełnić wymagania podstawowe
i drugorzędne (w odpowiednim minimum) modułu dla gospodarstw, modułu dla
upraw oraz zakresu owoców i warzyw [GLOBALG.A.P. 2017].
Jednym z wymagań standardu GLOBALG.A.P. jest przeprowadzenie analizy
zagrożeń i oceny ryzyka. W tabeli 2 przedstawiono przykładową analizę zagrożeń
dla wybranych etapów produkcji pieczarki.
Tabela 2
Analiza zagrożeń dla wybranych etapów produkcji pieczarki
Etap procesu Zagrożenie

Przygotowanie
do załadunku otoczenie
hali uprawowej

Kategoria
zagrożenia

Przyczyna zagrożenia

– niewłaściwy stan
higieniczny pomieszczeń,
– niewłaściwy stan
higieniczny środków
mikrobiologiczne
transportu,
– obecność szkodników,
– niewłaściwe parametry parowania.

– nieodpowiednia jakość mikrobiologiczna
wody,
– człowiek,
– niewłaściwa higiena
– woda,
pracowników,
Nawadnianie – maszyny mikrobiologiczne – nieprzestrzeganie zai urządzesad obowiązujących
nia,
w zakładzie przez
pracowników,
– zły stan higieniczny
sprzętu.

Środki nadzoru
– regularne sprzątanie budynków i terenu wokół zakładu, wywożenie odpadów i śmieci,
– mycie i dezynfekcja sprzętu i narzędzi oraz
płyty załadunkowej,
– dezynfekcja srodków transportu,
– monitoring DDD,
– parowanie hali uprawowej i bieżąca kontrola
parametrów parowania (temperatura, czas).
– systematyczne badania laboratoryjne wody,
– stacja uzdatniania wody,
– stosowanie wyłącznie wody pitnej do celów
technologicznych,
– dezynfekcja drzewka do nawadniania,
– kontrola czystości sprzętu za pomocą płytek
odciskowych,
– stosowanie zasady przechodzenia z hal
najpóźniej do najwcześniej założonych,
– obowiązek noszenia odzieży roboczej,
– dezynfekcja obuwia przed wejściem na halę.
– szkolenia pracowników,
– stosowanie się do zasad zachowania odpowiedniej higieny w obszarze produkcji.
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– człowiek,
– maszyny
i urządzenia,
– otoczenie

– środki
ochrony
roślin,

fizyczne

– człowiek

– człowiek

Schładzanie

– temperatura
– otoczenie
– szkodniki

– regularne przeglądy maszyn i urządzeń,
– szkolenia pracowników,
– przestrzeganie zasad obowiązujących
w zakładzie,
– kontrola stanu technicznego pomieszczeń
produkcyjnych.

chemiczne

– stosowanie środków ochrony roślin dopuszczonych do użycia w pieczarkarstwie,
– ograniczenie stosowanych środków chemicznych do minimum,
– przeprowadzanie zabiegów z użyciem
środków przez uprawnione i przeszkolone
– nieodpowiednie zaosoby,
stosowanie środków
– przestrzeganie instrukcji sporządzania
chemicznych,
roztworów roboczych i zaleceń technologa,
– nieprawidłowe stęże– szkolenia pracowników,
nie środka,
– stosowanie środków ochrony roślin tylko
– nieprzestrzeganie
w uzasadnionych przypadkach,
okresu karencji.
– przestrzeganie okresu karencji i stężenia
podanego na etykiecie środka,
– weryfikacja prawidłowości przeprowadzonych zabiegów,
– regularne badania produktu pod katem
pozostałości środków ochrony roślin,

chemiczne

– niewłaściwa jakość
chemiczna wody
(metale, środki
chemiczne).

– systematyczne badania wody na obecność
zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych,
– stacja uzdatniania wody,
– stosowanie wody pitnej do celów technologicznych.

alergeny

– wniesienie do pomieszczeń produkcyjnych substancji
niedozwolonych

– szkolenia pracowników,
– przestrzeganie zasad obowiązujących
w zakładzie,
– nadzór nad pracownikami w trakcie wykonywania pracy,
– zakaz wnoszenia przedmiotów na hale
uprawowe.

sabotaż

– działania mające na
celu uniemożliwienie lub utrudnienie
prawidłowego funkcjonowania zakładu

– nadzór nad pracownikami w trakcie wykonywania pracy,
– ograniczenie dostępu do hal produkcyjnych,
– ograniczenie dostępu do zakładu

Nawadnianie

– woda

– niewłaściwy stan
techniczny maszyn
i urządzeń,
– nieprzestrzeganie zasad obowiązujących
w zakładzie przez
pracowników,
– niewłaściwy stan
techniczny pomieszczeń,

– niewłaściwa temperatura w trakcie
schładzania,
– niewłaściwy stan
mikrobiologiczne
higieniczny pomieszczeń,
– obecność szkodników.

– utrzymywanie czystości komory schładzania,
– systematyczna kontrola czystości powierzchni za pomocą płytek odciskowych,
– kontrola temperatury produktu gotowego
i komory schładzania,
– wzorcowanie czujników temperatury
w komorach,
– przeglądy techniczne komór schładzania,
– monitoring firmy DDD.

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.
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Dla każdego z zagrożeń w poszczególnej kategorii powinna być przeprowadzona ocena ryzyka przy wykorzystaniu odpowiedniej metody, jak np. FMEA1.
Dogłębna analiza poszczególnych etapów wytwarzania pozwala na zidentyfikowanie słabych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa i ich doskonalenie.
Przedsiębiorstwa decydujące się na certyfikację GlobalG.A.P. są zmuszone do
spełnienia wymagań dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki rolniczej na
jak najwyższym poziomie i praktycznie we wszystkich obszarach funkcjonowania
produkcji pierwotnej.

5. Podsumowanie
Zasady postępowania w obszarze analizy ryzyka związanego z zagrożeniami powinny odnosić się do dobrych praktyk rolniczych i higienicznych,
które związane są z kontrolą czynników środowiskowych, nawozów organicznych i nieorganicznych, wody, oraz higieną i zdrowiem pracowników,
jak również kontrolą warunków higienicznych w trakcie działań operacyjnych na poziomie gospodarstwa. Ponadto, społecznie odpowiedzialne
przedsiębiorstwo powinno również prowadzić wymaganą dokumentację,
która będzie zawierała zakres odpowiedzialności za procedury wycofania/
zwrotu wyrobu, z czym wiąże się konieczność udokumentowania skutecznego systemu identyfikowalności. Na mocy wydanych wytycznych
dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do
świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez
przestrzeganie higieny, producenci działający w tym sektorze mają pomocne narzędzie do weryfikacji swojej zgodności z wymaganiami prawnymi. Wytyczne te mogą pomóc producentom w zidentyfikowaniu źródła
zanieczyszczenia oraz w podjęciu odpowiednich działań. Kolejnym narzędziem, dzięki któremu przedsiębiorca może doskonalić swoje procesy,
m.in. w zakresie higieny, jest standard GlobalG.A.P., który zawiera szereg
wymagań. Jednakże przystąpienie do certyfikacji wiąże się z dodatkowymi kosztami. Każdy przedsiębiorca powinien wykazać się odpowiedzialnością społeczną i dążyć do produkcji bezpiecznych wyrobów, a w swoim
przedsiębiorstwie szerzyć kulturę bezpieczeństwa żywności i nie powinien zapominać, że wszyscy jesteśmy konsumentami.
1 FMEA – Failure Mode and Effects Analysis, jest metodą analityczną, wykorzystywaną do zapewnienia, że wszystkie potencjalne zagrożenia zostały rozważone, a dla najistotniejszych zostały
wprowadzone środki zapobiegające ich występowaniu.
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WNIOSKI O DOPŁATY
OBOWIĄZKOWO PRZEZ INTERNET
Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich
oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone w formie
elektronicznej, za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Powyższe wynika wprost
z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich
UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają z Internetu, Agencja oraz
współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy.
ARiMR, tak jak dotychczas, będzie przesyłać rolnikom wstępnie wypełniony wniosek tzw. wniosek spersonalizowany wraz z załącznikami wersji
papierowej (do 2020 r.). Należy jednak traktować go jedynie informacyjnie.
Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe jedynie dla tych
rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej
i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej
przez biuro powiatowe ARiMR.

Nowa aplikacja e-wniosku
Aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków przez Internet, Agencja przygotowała nową aplikację eWniosekPlus. Jest ona przejrzystsza, prostsza i bardziej intuicyjna niż poprzednia.
Przez cały proces wypełniania wniosku rolnik jest prowadzony za pomocą kreatora. Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw
na działkach referencyjnych spersonalizowanych na podstawie wniosku
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o przyznanie płatności na rok 2017 lub na dodanych nowych działkach
referencyjnych (ewidencyjnych). Po wyrysowaniu uprawy rolnik zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej uprawy. Może dodać niezbędne
załączniki, a pozostałe dane we wniosku wypełniane są automatycznie
przez aplikację. Aplikacja porównuje dane deklarowane przez rolnika
z danymi referencyjnymi m.in. w zakresie maksymalnego kwalifikowanego
obszaru (MKO), jak również przeprowadza kontrolę krzyżową między danymi deklarowanymi przez innych rolników oraz inne sprawdzenia w zakresie kompletności wniosków.
Aplikacja również na bieżąco wylicza powierzchnie gruntów ornych,
procent uprawy głównej oraz dwóch upraw głównych. W zakresie sprawdzenia wymogów zazielenienia dostępny jest kompleksowy przegląd zawierający informacje na temat zwolnienia z wymogu dywersyfikacji upraw,
zwolnienia z wymogu utrzymania obszarów proekologicznych (EFA), speł
nienia wymogu dywersyfikacji upraw, spełnienia wymogu utrzymania
EFA, powierzchni, nazwy i procentu upraw głównych, danych dotyczących
elementów EFA oraz trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym.
Program ma tę zaletę, że nie tylko wychwyci pomyłki, ale również na
bieżąco będzie informował o popełnionych błędach czy brakach. Prawidłowo wypełniony e-wniosek zaoszczędzi rolnikowi czasu na składanie
dodatkowych wyjaśnień, dokonywanie korekt, co w konsekwencji przyspieszy obsługę wniosku oraz da szansę na wcześniejsza wypłatę płatności.
Główne korzyści wynikające z wypełniania oraz złożenia wniosku
o przyznanie płatności na rok 2018 poprzez aplikację eWniosekPlus to:
 brak konieczności uzupełniania danych alfanumerycznych w zakresie
płatności obszarowych, wszystkie dane generowane są automatycznie
na podstawie narysowanych granic upraw i wybranych płatności,
 brak konieczności wielokrotnego rysowania tych samych powierzchni w ramach działek rolnych głównych i podrzędnych, działki rolne
generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic
upraw i wybranych płatności,
 dostęp do aktualnych danych referencyjnych, które prezentowane są
w ramach przeglądu danych dla działek referencyjnych oraz wykorzystywane podczas kontroli wstępnych,
 możliwość
złożenia wniosku bez konieczności modyfikowania
danych, w przypadku, gdy powierzchnie deklarowane do płatności
oraz ich położenie nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego
roku (dostępne w ramach uproszczonego trybu wypełniania wniosku),
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wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku wskazówki
w zakresie uzupełniania pól, dołączania wymaganych załączników,
wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku komunikaty
o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku o przyznanie płatności (ich poprawienie lub uzupełnienie przed zatwierdzeniem i wysłaniem wniosku do biura powiatowego ARiMR pozwoli na uniknięcie zmniejszeń kwot płatności ze względu na stwierdzone nieprawidłowości),
wyświetlany na bieżąco przegląd w zakresie danych do płatności za
zazielenienie,
możliwość złożenia wniosku oraz mobilny dostęp do konta przy
użyciu tabletu lub smartfonu.

Jak skorzystać z aplikacji eWniosekPlus
Od 12 lutego 2018 r. wszyscy rolnicy za pośrednictwem strony internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl będą mogli zapoznać się z wersją demonstracyjną aplikacji eWniosekPlus i sprawdzić, jak ten program działa i jak
z niego korzystać.
Pełna wersja nowej aplikacji zostanie udostępniona na stronie internetowej Agencji 15 marca 2018 r., czyli w dniu rozpoczęcia tegorocznej kampanii przyjmowana wniosków o przyznanie płatności.
Krok pierwszy to zalogowanie się do systemu informatycznego ARiMR.

Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek, mogą zalogować się na istniejące konto. W przypadku, gdy rolnik nie posiada konta
w aplikacji e-Wniosek, powinien je utworzyć na stronie www.arimr.gov.pl
w zakładce eWniosekPlus. Do założenia konta wystarczy podać trzy
dane weryfikacyjne:
 numer identyfikacyjny producenta – „numer gospodarstwa”,
 kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego
w roku 2017 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej
niż jeden przelew, należy wprowadzić kwotę z największego przelewu,
w przypadku braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0),
 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail – pole nieobowiązkowe.
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Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu. ARiMR zaleca utworzenie konta
przed rozpoczęciem naboru wniosków w 2018 r.
Krok drugi to wypełnienie wniosku o przyznanie płatności na rok 2018
z wykorzystaniem podpowiedzi wyświetlanych na bieżąco i dołączenie wymaganych dokumentów. Aplikacja automatycznie sprawdzi, czy wszystkie
pola obowiązkowe we wniosku zostały wypełnione i czy wniosek został
wypełniony poprawnie.
Krok trzeci to wysłanie wniosku i pobranie potwierdzenia.

Szkolenia i pomoc
Rolnicy, by wypełnić obowiązek ubiegania się o dopłaty za pośrednictwem
e-wniosku, nie zostaną pozostawieni sami sobie.
Od 16 lutego br., po udostępnieniu wersji DEMO aplikacji eWniosekPlus, ARiMR przeprowadzi cykl szkoleń praktycznych mających na celu
przygotowanie pracowników ARIMR, rolników, doradców (zatrudnionych
zarówno w ODR-ach, jak i tych prywatnych), pracowników Izb Rolniczych
do korzystania z aplikacji eWniosekPlus. Szkolenia będą się odbywać kaskadowo, tzn. pracownicy centrali ARiMR przeprowadzą szkolenia dla
pracowników Centralnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz pracowników Oddziałów Regionalnych ARiMR, którzy następnie będą szkolić
pracowników ośrodków doradztwa rolniczego oraz pracowników biur powiatowych, natomiast pracownicy ODR oraz biur powiatowych będą prowadzić szkolenia dla rolników.
Rolnicy, którzy nie mają dostępu do Internetu, by złożyć wniosek, będą
mogli skorzystać ze stanowisk komputerowych biur powiatowych Agencji
oraz pomocy jej pracowników.
Po udostępnieniu pełnej wersji aplikacji na stronie internetowej od
15 marca 2018 r. ARiMR uruchomi punkty pomocy technicznej w biurach
powiatowych, gdzie rolnik będzie mógł skorzystać z pomocy technicznej
przy wypełnianiu wniosku w aplikacji eWniosekPlus. Planuje się również
zorganizowanie dni otwartych w biurach powiatowych, w trakcie których
rolnik będzie mógł skorzystać z pomocy pracowników BP.
Dodatkowo na stronie internetowej ARiMR udostępnione będą filmy
instruktażowe oraz wszelkiego rodzaju instrukcje obejmujące swoim zakresem całość procesu składania wniosku – począwszy od założenia konta
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w aplikacji eWniosekPlus po wysłanie kompletnego wniosku do ARiMR
przez Internet.
Po pomoc rolnicy będą mogli także udać się do ODR-ów oraz Izb Rolniczych.
Przygotowana jest także szeroka kampania informacyjna poprzez spoty
telewizyjne, audycje radiowe, spoty informacyjno-promocyjne, artykuły
w prasie ogólnopolskiej, regionalnej, branżowej oraz na portalach o tematyce rolniczej, udział w imprezach o charakterze targowo-wystawienniczym
i ulotki. Planowany jest również udział ekspertów ARiMR w programach
telewizyjnych, radiowych, podczas których rolnicy będą informowani o zasadach składania wniosku on-line.

Oświadczenie zamiast e-wniosku
W roku 2018 zamiast wniosku o przyznanie płatności rolnicy mogą złożyć
pisemne oświadczenie, w którym potwierdzą brak zmian w porównaniu
do wniosku z poprzedniego roku.
Oświadczenie może być składane przez rolników, którzy we wniosku
o przyznanie płatności na rok 2017 deklarowali powierzchnię gruntów
ornych mniejszą niż 10 ha i:
 ubiegali się o co najmniej jedną z płatności:
– jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność
– dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,
– płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
– płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 20142020),
– wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
– premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),
 nie ubiegali się o:
– płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw
roślin strączkowych na ziarno, płatności do upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności
do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do
powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów,
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– płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020),
– płatności ekologiczne (PROW 2014-2020),
– płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013),




potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie
płatności złożonego w 2017 r.,
chcą ubiegać się w 2018 r. o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2017 roku.

Oświadczenie będzie można składać w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR,
w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji.
Skuteczne złożenie oświadczenia będzie równoznaczne ze złożeniem
wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika
o płatności, o które ubiegał się w 2017 r.
W przypadku, gdy po złożeniu oświadczenia w gospodarstwie wystąpią
zmiany w zakresie wnioskowania lub działek referencyjnych (ewidencyjnych) lub działek rolnych, rolnik będzie musiał złożyć zmianę do wniosku
w terminie do 31 maja 2018 r.
Szacuje się, iż od 300 tys. do nawet 500 tys. rolników może złożyć
oświadczenie zamiast wniosku.
Biuro Prasowe ARiMR
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych”. Autor: Mateusz Sękowski. Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, Radom 2017, s. 27.
Autor opisuje przyczyny i skutki naruszenia równowagi w ekosystemach oraz
możliwości przeciwdziałania utracie różnorodności biologicznej na terenach
uprawnych. W krótki, informacyjny sposób przedstawia też definicje różnorodności biologicznej, metody jej oceny, oraz dlaczego jest ona tak istotna dla roślin, zwierząt, a także i dla człowieka. W podsumowaniu zamieszczono wskazówki dotyczące
właściwego postępowania, mającego na celu ochronę różnorodności biologicznej
na poziomie gospodarstwa rolnego.
Pozycja bardzo przydatna zarówno dla doradców rolniczych i rolnośrodowiskowych, jak i dla osób prowadzących działalność na terenach rolniczych.

„Uprawa wybranych starych gatunków roślin uprawnych.” Autor: Barbara
Sozońska. Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział
w Radomiu, Radom 2017, s. 27.
Różnorodność roślin uprawnych, która powstawała przez ostatnie tysiące lat
sprawiła, że mieliśmy w użytkowaniu rośliny różniące się smakiem, zapachem, kolorem i kształtem. Propagując zachowanie starych odmian roślin uprawnych zwraca
się uwagę na ochronę zasobów genowych, na ratowanie ginących genotypów. Zachowanie starych gatunków i ich odmian zwiększa różnorodność upraw, co zapobiega
uproszczeniu płodozmianu i zapewnia różnorodność siedlisk. Autorka przedstawia
charakterystykę botaniczną, wymagania klimatyczne i glebowe, wskazania technologiczne dotyczące m.in. lnianki, soczewicy jadalnej, lędźwianu siewnego, gryki i innych, coraz rzadziej uprawianych roślin, wskazując na przydatność większości ustępujących gatunków w systemach produkcji ekstensywnej i ekologicznej. Dodatkową
zachętą do ich uprawy może też być fakt, iż rolnicy uprawiający opisane w broszurze
gatunki mogą otrzymać dopłaty do powierzchni upraw tych roślin z „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” w ramach PROW 2014-2020.
Pozycja skierowana do specjalistów z zakresu ekologii, może być także przydatna
dla doradców rolniczych i rolników.
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” publikowane są również:
“
• informacje
o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do l 100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
14 wierszy, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz
DODATKOWO w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW
w formacie B5;
• dane literaturowe – odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
w kolejności – wyd. zwarte, czasopisma, akty prawne, dokumenty elektroniczne; – przykład: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
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• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za
nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za
odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłany pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i naz
wisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać procentowy wkład
pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egzemplarz autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA F OR M A LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.

