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KATARZYNA SMĘDZIK-AMBROŻY
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

WYKORZYSTANIE PRZEZ ROLNIKÓW W POLSCE
ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UE
W KONTEKŚCIE WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU1
Nadesłany: 28.09.2017

Zaakceptowany do druku: 09.05.2018

1. Wstęp
Rozwój zrównoważony to koncepcja ukierunkowana na wzrost gospodarczy, rozwiązywanie problemów społecznych i środowiskowych [Kłos 2011, s.121]. Pojęcie
to występuje w dokumentach strategicznych o różnym zasięgu [Borys 2011, s. 76].
Na przykład w Traktacie Amsterdamskim UE z 1997 r. podkreślono, że rozwój
Unii Europejskiej w długiej perspektywie możliwy będzie tylko przy wspólnym
udziale trzech czynników: wzrostu gospodarczego, spójności społecznej i ochrony środowiska naturalnego [Commission of the European Communities 2001].
Współczesna wizja tej idei, realizowana w ramach Strategii Europa 2020, obejmuje wzajemnie powiązanie ze sobą tych trzech podstawowych ładów wymiarów:
ekonomicznego, środowiskowego i społecznego [European Commission 2010,
Borys 2017, s.11, 23]. W tym sensie korzystne jest upowszechnianie się postrzegania rozwoju zrównoważonego jako docelowego paradygmatu rozwoju, który
oznacza, w największym skrócie, synergię rozwoju społecznego, ekonomicznego i środowiskowego [Borys 2016, s. 87-88]. Spełnienie postulatu równoważenia
jest warunkiem koniecznym rozwoju w kierunku docelowym (ład zintegrowany),
w którym system społeczno-gospodarczy będzie homeostatem (systemem zdol1 „Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na pod-

stawie decyzji numer DEC-2012/07/D/HS4/01601”.
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nym do trwania i rozwoju) istniejącym w swojej ekosferze [Lorek E. i Lorek A.
2016, s. 223]. Poza tym rozwój zrównoważony w UE jest warunkiem jej spójności
terytorialnej, do której prowadzi zbliżanie się poziomów rozwoju poszczególnych
państw członkowskich oraz regionów UE, co podkreślono już w art. 174 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [za: Majchrzak 2015, s. 162-164]. W związku z tym, także na obszarach wiejskich UE, powinny występować niesprzeczne
i jednoczesne zmiany w zakresie wymiarów rozwoju: społecznego, ekonomicznego i środowiskowego w kierunku rozwoju zrównoważonego. W kontekście
wcześniejszych rozważań jest to warunek ich spójności terytorialnej. W układzie
regionalnym znaczący wpływ na osiąganie celu spójności mogą mieć instrumenty w ramach polityki spójności czyli Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Spójności, jednak w odniesieniu do rolnictwa znaczenie w tym zakresie ma też wspólna polityka rolna
UE. Oddziaływaniu wspólnej polityki rolnej na zrównoważony rozwój rolnictwa
w Polsce, w ujęciu regionalnym, jest poświęcony ten artykuł.

2. Metodyka i cel badań
Uwarunkowania zasobowe związane są z wyposażeniem w czynniki wytwórcze.
W przyjętej klasyfikacji uwarunkowań zasobowych do produkcji rolnej skupiono się na tradycyjnych czynnikach wytwórczych, czyli ziemi, kapitale i pracy.
Ocenę przestrzennego zróżnicowania uwarunkowań zasobowych do produkcji
rolnej w Polsce, według regionów (województw), przeprowadzono na podstawie
danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r. oraz danych IUNiG2 w Puławach,
dotyczących waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce według
województw3. Dane te zaczerpnięto z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego (2003 a-c). Stan z 2001 roku, w zakresie zróżnicowania uwarunkowań zasobowych do produkcji rolnej, stanowił więc poziom wyjściowy do dalszych analiz empirycznych. Regiony (województwa) uporządkowano względem uwarunkowań
zasobowych rolnictwa w tych województwach, w stosunku do rolnictwa ogółem
w Polsce. Zastosowano wartości cech (zmiennych), pozwalających wnioskować
o wyposażeniu gospodarstw rolnych w tradycyjne czynniki wytwórcze, czyli zie2 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
3 Taką samą metodologię rangowania województw względem uwarunkowań zasobowych rol-

nictwa w stosunku do kraju zastosowano wcześniej w artykule pt. Wpływ wspólnej polityki rolnej
UE na różnice w produktywności rolnictwa indywidualnego z obszarów o odmiennych uwarunkowaniach zasobowych (przypadek gospodarstw FADN z regionu wielkopolskiego na tle sytuacji w Polsce)
autorstwa M. Guth i K. Smędzik-Ambroży opublikowanym w Pracach Naukowych Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu Problemy Ekonomii, Polityki Ekonomicznej i Finansów Publicznych, nr 475.
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mię, kapitał i pracę, w ujęciu ilościowym i jakościowym. Były to: udział użytków
rolnych (UR) w powierzchni ogółem województwa, średnia wielkość gospodarstwa w hektarach (ha), wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej
dla danego regionu, średnia liczba ciągników oraz przyczep wykorzystywanych
rolniczo na jedno gospodarstwo rolne w danym województwie, wydatki inwestycyjne, przypadające na jedno gospodarstwo rolne w danym regionie oraz liczba kierowników gospodarstw rolnych z wykształceniem wyższym rolniczym na
sto gospodarstw rolnych z danego regionu. Wartości poszczególnych zmiennych
w rolnictwie danego województwa, odniesiono do średniej wartości tej zmiennej
w rolnictwie ogółem w Polsce. Tym samym wartości tych zmiennych dla rolnictwa w Polsce stanowiły odniesienie, względem którego pogrupowano wartości dla
rolnictwa z poszczególnych województw (regionów). Obszarom, które posiadały
wartości danych cech (zmiennych), określających wyposażenie w poszczególny
zasób, niższe o więcej niż 5% mediany dla rolnictwa w Polsce przypisano wartości -1, tym które posiadały wartość danej cechy wyższą o więcej niż 5% mediany
dla rolnictwa w Polsce przypisano wartości +1. Tym które posiadały wartość danej cechy do 5% wyższą lub niższą niż mediana tej cechy dla rolnictwa w Polsce
przypisano wartość 0. Obszary, w ocenach których przeważały wartości +1 nad
-1 i 0 uznano za posiadające dodatnie (korzystne) uwarunkowania zasobowe do
produkcji rolnej (względem rolnictwa w Polsce). Obszarom, w ocenach których
przeważały wartości -1 nad +1 i 0 uznano za posiadające ujemne (niekorzystne)
uwarunkowania zasobowe. Obszary, w ocenach których wartości -1, +1 i 0 były
takie same lub przeważało 0, uznane zostały za posiadające neutralne uwarunkowania zasobowe rolnictwa względem rolnictwa w Polsce. Dalej porównano
liczebności rolników, którzy złożyli wnioski o finansowanie, a także liczebności
zawartych umów oraz ich wartości, przypadające na sto gospodarstw rolnych
z danego województwa, na realizację działań proefektywnościowych i prośrodowiskowych finansowanych z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW-ów) na lata 2004-2006 i 2007-2013. Informacje te pochodziły ze sprawozdań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Dane pogrupowano względem wyodrębnionych grup regionów (województw), różniących się
uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa. W ramach działań proefektywnościowych znalazły się następujące działania: inwestycje w gospodarstwach rolnych
i modernizacja gospodarstw rolnych, zaś działania prośrodowiskowe obejmowały: dopłaty do zalesiania gruntów rolnych oraz programy rolnośrodowiskowe4.
4 Program rolnośrodowiskowy, w ramach PROW 2004-2006 obejmował następujące pakiety
działań: rolnictwo zrównoważone, rolnictwo ekologiczne, utrzymanie łąk ekstensywnych, utrzymanie ekstensywnych pastwisk, ochrona gleb i wód, strefy buforowe, ochrona rodzimych ras zwierząt
gospodarskich. Były do nich zbliżone działania realizowane w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013, który był kontynuacją programu rolnośrodowiskowego PROW 2004-2006.
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Działania, realizowane dzięki tym środkom, zwiększały zrównoważenie ekonomiczne i środowiskowe rolnictwa, dlatego zaliczono je do działań proefektywnościowych i prośrodowiskowych. Wykorzystano wartości średnie tych liczebności
oraz średnie wartości umów, przypadające na sto gospodarstw rolnych, ze skupień
województw o określonych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa względem
rolnictwa w Polsce (korzystnych, neutralnych, niekorzystnych).
Celem opracowania była odpowiedź na pytanie, czy po integracji z UE występowały w Polsce różnice regionalne, pomiędzy obszarami różniącymi się uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa, w pozyskiwaniu przez rolników środków
finansowych z UE z przeznaczeniem na działania proefektywnościowe i prośrodowiskowe.

3. Wyniki badań
Analiza wskazała na pięć województw, posiadających korzystniejsze uwarunkowania zasobowe niż średnia dla całego obszaru Polski. Znajdowały się one w centralnej i północnej części kraju i należały do nich województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i opolskie. Do grupy
regionów o neutralnych uwarunkowaniach zasobowych względem średniej dla
całego obszaru Polski należała najliczniejsza grupa regionów, a mianowicie województwa: mazowieckie, podlaskie, lubelskie, łódzkie, zachodnio-pomorskie,
lubuskie i dolnośląskie. Do skupienia regionów, posiadających niekorzystne uwarunkowania zasobowe względem średniej dla całego obszaru Polski zaliczały się
województwa, znajdujące się w południowej części Polski a mianowicie: świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie i małopolskie (rysunek 1). W dalszych analizach
zastosowano wyniki grupowania województw w Polsce na posiadające korzystne,
naturalne i niekorzystne uwarunkowania zasobowe rolnictwa w odniesieniu do
obszaru całej Polski. Stały się one podstawą wyodrębnienia skupień województw
o korzystnych, neutralnych i niekorzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa względem Polski, między którymi porównywano liczebności złożonych
wniosków, podpisanych umów i wartości umów na działania proefektywnościowe
i prośrodowiskowe przypadające na sto gospodarstw rolnych z danego skupienia
województw w Polsce (zobacz tabela 1 i 2).
W latach 2007-2013 obejmował on następujące grupy działań: rolnictwo zrównoważone, rolnictwo
ekologiczne, ekstensywne trwałe użytki zielone (TUZ), ochrona zagrożonych gatunków ptaków
i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, ochrona zagrożonych gatunków ptaków
i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie,
ochrona gleb i wód, strefy buforowe (Pawlewicz, Bórawski 2013 s. 272).
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Rysunek 1
Uwarunkowania zasobowe rolnictwa w Polsce względem województw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS (2003 a-c).

Jeśli chodzi o działania proefektywnościowe to zdecydowanie najwięcej wniosków o dofinasowanie, jak i zawartych umów, było z województw o korzystnych
uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w skali kraju. Dotyczyło to również kwot
dofinansowania, przepadających na sto gospodarstw rolnych (tabela 1). Wraz z pogarszaniem się uwarunkowań zasobowych rolnictwa zmniejszały się liczebności
złożonych wniosków, zawartych umów i kwot dofinansowania przypadające na
sto gospodarstw rolnych z danego skupienia regionów w Polsce. Tendencje te dotyczyły działań proefektywnościowych, wspieranych zarówno w ramach PROW
2004-2006 oraz PROW 2007-2013, a więc charakteryzowały się trwałością.
W związku z tym można stwierdzić, że po integracji Polski z UE, występowały
znaczne różnice w aplikowaniu i dofinansowywaniu działań proefektywnościowych na korzyść gospodarstw z regionów o korzystnych uwarunkowaniach za-
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sobowych rolnictwa w Polsce (tababela 1). Dowodzi to, że w latach 2004-2013
nasilały się dysproporcje regionalne w polskim rolnictwie, dotyczące jego zrównoważenia w wymiarze ekonomicznym, co z całą pewnością było zjawiskiem niekorzystnym, jeśli idzie o cel spójności terytorialnej.
Tabela 1
Złożone wnioski, podpisane umowy i wartość umów na działania
proefektywnościowe, przypadające na sto gospodarstw rolnych w skupieniach
regionów, różniących się uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa
po integracji Polski z UE
Uwarunkowania
zasobowe
rolnictwa
w skali Polski

Inwestycje w gospodarstwach rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych

PROW 2004-2006
złożone
wnioski
(w szt.)

podpisane
umowy
(w szt.)

korzystne

2,81

1,42

neutralne

1,97

niekorzystne

0,82

PROW 2007-2013
złożone
wnioski
(w szt.)

podpisane
umowy
(w szt.)

182155

5,92

3,53

545691

1,09

118721

4,63

2,53

420126

0,49

38841

1,58

1,17

139149

kwota umów
(w zł)

kwota
umów
(w zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań ARiMR i GUS (2008-2013).

Przeprowadzone badania potwierdzają również wnioski W. Czubaka, A. Sadow
skiego i M. Wigiera [2014], że środki finansowe na działania zwiększające efektywność produkcji rolnej trafiają głównie do rolników z regionów o korzystnych
uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa. W związku z tym należy stwierdzić,
że jeśli chodzi o działania wpływające na zrównoważenie rolnictwa w wymiarze
ekonomicznym, na obszarach różniących się uwarunkowaniami zasobowymi, to
tendencje w skali regionu wielkopolskiego, jak i Polski są tożsame. W ich efekcie
następuje nasilenie zróżnicowań terytorialnych w wynikach ekonomicznych rolnictwa obszarów różniących się uwarunkowaniami zasobowymi dla tego sektora,
zarówno w skali regionalnej (Wielkopolska), jak i krajowej (Polska).
Jeśli chodzi o działania prośrodowiskowe to również liczba wniosków o ich
dofinansowanie, jak i liczba umów i ich wartość na sto gospodarstw rolnych, były
najwyższe w województwach ze skupienia regionów o korzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa i ulegały one zmniejszeniu wraz z pogarszaniem się
uwarunkowań zasobowych rolnictwa. Zdecydowanie najniższe były w grupie regionów, chrakteryzujących się niekorzystnymi uwarunkowaniami rolnictwa w skali
Polski (tabela 2). Tendencje te również charakteryzowały się trwałością, dotycząc
zarówno zalesiania gruntów rolnych i programów rolnośrodowiskowych, finansowanych z PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013. Warto dodać, że we wcześniejszych badaniach, w przypadku Wielkopolski, nie stwierdzono różnic w tym zakresie
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w skupieniach powiatów różniących się uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa
w skali regionalnej [Smędzik-Ambroży 2017]. W związku z tym można stwierdzić,
że tendencje te pomiędzy obszarami różniącymi się uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa w skali regionalnej (Wielkopolska) i krajowej (Polska) były odmienne,
a wyniki badań potwierdzają nasilanie się zróżnicowań w zrównoważeniu środowiskowym rolnictwa, na obszarach różniących się uwarunkowaniami zasobowymi
dla tego sektora w Polsce, w latach 2004-2013.
Tabela 2
Złożone wnioski, podpisane umowy i wartość umów na działania
prośrodowiskowe, przypadające na sto gospodarstw rolnych w skupieniach
regionów, różniących się uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa
po integracji Polski z UE
Uwarunkowania
zasobowe
rolnictwa
w skali Polski

Zalesianie gruntów rolnych
PROW 2004-2006

PROW 2007-2013

złożone
wnioski
(w szt.)

podpisane
umowy
(w szt.)

kwota
umów
(w zł)

złożone
wnioski
(w szt.)

podpisane
umowy
(w szt.)

kwota
umów
(w zł)

korzystne

1,26

1,16

65049

0,86

0,63

23411

neutralne

0,79

0,72

65076

0,77

0,52

12573

niekorzystne

0,52

0,48

12692

0,51

0,36

4526

Uwarunkowania
zasobowe
rolnictwa
w skali Polski

Program rolnośrodowiskowy
PROW 2004-2006

PROW 2007-2013

złożone
wnioski
(w szt.)

podpisane
umowy
(w szt.)

kwota
umów
(w zł)

złożone
wnioski
(w szt.)

podpisane
umowy
(w szt.)

kwota
umów
(w zł)

korzystne

7,53

7,33

64597

23,84

19,98

270197

neutralne

6,46

6,22

64782

16,81

13,99

215565

niekorzystne

3,29

3,06

12689

7,93

6,79

39437

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań ARiMR i GUS (2008-2013).

Wyniki badań innych autorów sugerują też, że w polskim rolnictwie ma miejsce pogłębianie się różnic regionalnych w zakresie rozwoju zrównoważonego. Na
przykład A. Pawlewicz i P. Bórawski [2013, s. 276] oraz T. Pajewski [2014, s. 74]
stwierdzają, że programy rolnośrodowiskowe są realizowane głównie w rolnictwie
regionów, znajdujących się w Polsce południowej i zachodniej. Z kolei W. Poczta,
P. Siemiński i J. Sierszchulski [2012, s. 211-213, 216-222] oraz W. Czubak, A. Sadowski i M. Wigier [2014] dowodzą, że środki finansowe na działania zwiększające efektywność produkcji rolnej, takie jak modernizacja gospodarstw rolnych,
trafiają głównie do rolników z regionów rolnictwa towarowego i intensywnego
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o dużej powierzchni gospodarstw rolnych. Również przeprowadzone wcześniej
przez autorkę badania pokazują, że w powiatach o korzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w skali Wielkopolski, rolnicy w latach 2004-2012,
częściej pozyskiwali środki finansowe z UE na działania proefektywnościowe,
niż rolnicy z obszarów o niekorzystnych uwarunkowaniach zasobowych. W wyniku tego pogłębiało się przestrzenne zróżnicowanie rolnictwa indywidualnego
w Wielkopolsce w wymiarze ekonomicznym. Nie odnotowano takiej tendencji
jeśli chodzi o programy rolnośrodowiskowe bowiem nie występowały różnice
pomiędzy ilością umów na te działania pomiędzy rolnikami z powiatów, różniących się uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa w skali Wielkopolski [Smędzik-Ambroży 2017, s. 283-294]. Badania, których wyniki zaprezentowano w tym
artykule potwierdzają wnioski z badań cytowanych tu autorów, gdyż świadczą
o tym, iż wykorzystanie rożnych instrumentów WPR po integracji Polski z UE
jest zróżnicowane przestrzennie, co może powodować narastanie dysproporcji
regionalnych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju rolnictwa pomiędzy
województwami w Polsce o różnych uwarunkowaniach zasobowych tego sektora
w skali kraju.

4. Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano, że w Polsce występują różnice
regionalne, pomiędzy obszarami różniącymi się uwarunkowaniami zasobowymi
rolnictwa, w pozyskiwaniu przez rolników środków finansowych z UE z przeznaczeniem na działania proefektywnościowe i prośrodowiskowe. Dowiedziono bowiem, że w latach 2004-2013 wraz z pogarszaniem się uwarunkowań zasobowych
rolnictwa zmniejszała się liczba wniosków, a także liczba podpisanych umów
i kwoty finansowania działań proefektywnościowych i prośrodowiskowych. Zdecydowanie najwyższe były one, w całym okresie badawczym, w regionach należących do skupienia obszarów o korzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w Polsce. W związku z tym można powiedzieć, że po 2004 roku zwiększało
się zrównoważenie ekonomiczne i środowiskowe rolnictwa z województw o korzystnych uwarunkowaniach zasobowych w odniesieniu do całego obszaru Polski. W wyniku tego w latach 2004-2013 nasilało się też zróżnicowanie regionalne,
dotyczące wyników ekonomicznych i oddziaływania rolnictwa na środowisko naturalne obszarów wiejskich w Polsce.
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ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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STRESZCZENIE

W opracowaniu określono różnice regionalne w pozyskiwaniu środków finansowych
z UE, występujące pomiędzy rolnikami z obszarów o odmiennych uwarunkowaniach
zasobowych dla sektora rolnego w Polsce, w latach 2004-2013. Dokonano szeregowania
regionów w Polsce, względem uwarunkowań zasobowych rolnictwa. Porównano liczebności rolników, którzy złożyli wnioski oraz liczebności zawartych umów i ich wartości
na realizację działań proefektywnościowych i prośrodowiskowych ze skupień regionów,
różniących się uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa. Dowiedziono, że w latach 20042013 pogłębiały się różnice regionalne w zakresie zrównoważenia rolnictwa w Polsce,
w wymiarze środowiskowym i ekonomicznym.
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EU AGRICULTURAL POLICY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF AGRICULTURE IN POLAND
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In the article were identified regional differences in the acquisition of EU funds between farmers from areas with different conditions of resources for the agricultural sector in Poland in 2004-2013. The ranking of regions in Poland according their conditions
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of resources for the agriculture was made. Then the number of farmers who applied of
pro-efficiency and pro-environmental founds from regions of the different agricultural
conditions of resources were compared. It has been learned that in 2004-2013 regional differences in the sustainability of agriculture in Poland in the environmental and economic
dimensions have deepened.
e-mail: Katarzyna.Smedzik-Ambrozy@ue.poznan.pl
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1. Wstęp
Pojęcie rozwoju w ekonomii przez wiele lat dotyczyło w największym stopniu sfery gospodarczej, sfera społeczna i środowiskowa znajdowały się na dalszym planie
lub były pomijane. Podejście to zmieniło się w drugiej połowie XX wieku, gdy
wzrosła świadomość występowania negatywnych efektów zewnętrznych wzrostu
gospodarczego. Ewolucja poglądów doprowadziła do powstania koncepcji zrównoważonego rozwoju, w ramach której analizuje się nie tylko rynkowe aspekty
gospodarki, ale również powiązania gospodarki ze środowiskiem przyrodniczym
oraz relacje między gospodarką a sferą społeczną i otoczeniem instytucjonalnym.
Rozwój zrównoważony coraz częściej traktowany jest jako nowy paradygmat rozwoju w naukach ekonomicznych [Borys 2011, Poskrobko 2013].
Zrównoważony rozwój można określić jako proces integrujący zjawiska społeczne, gospodarcze oraz środowiskowe w sposób zapewniający rozwój w długim
okresie, którego głównym celem jest poprawa jakości życia i dobrobytu społeczeństwa bez naruszania równowagi w środowisku naturalnym.
Wzajemne przenikanie się zagadnień gospodarczych i społecznych jest szczególnie widoczne na rynku pracy, gdzie przedmiot wymiany stanowi praca człowieka. Nie jest to rynek jednorodny, można wyodrębnić wiele jego segmentów,
które funkcjonują na nieco odmiennych zasadach. Poszczególne segmenty rynku pracy różnią się przede wszystkim jakością miejsc pracy, w sensie odmiennych wysokości wynagrodzeń za pracę, trwałości zatrudnienia oraz możliwości
awansu zawodowego i podnoszenia kwalifikacji [Kryńska 1995]. Ponadto rosnące
wymagania gospodarki wobec potencjalnych pracowników przyczyniają się do
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powstawania barier w dostępie do rynku pracy związanych ze stanem zdrowia,
wiekiem czy wykształceniem. Dlatego też, niezmiernie ważnym zagadnieniem,
równie istotnym jak wzrost zatrudnienia, jest tworzenie warunków zapobiegających wykluczeniu z rynku pracy osób znajdujących się w wieku produkcyjnym.
Zrównoważony rozwój ocenia się najczęściej w układzie czterech ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego,
które składają się na ład zintegrowany. W praktyce do pomiaru tego procesu wykorzystuje się różnego rodzaju wskaźniki, istotne z punktu widzenia koncepcji
zrównoważonego rozwoju, dla których możliwe jest pozyskanie wiarygodnych
i porównywalnych danych [Bal-Domańska, Wilk 2011].
Jednym z obszarów branych pod uwagę w ramach oceny przebiegu procesu
zrównoważonego rozwoju jest rynek pracy. Wynika to z faktu, że miejsce zajmowane przez człowieka na rynku pracy decyduje o jego statusie społecznym i istotnie wpływa na sytuację materialną. Wskaźniki opisujące sytuację na tym rynku
stanowią komponent ładu społecznego oraz ładu gospodarczego. W pierwszym
przypadku bada się dostęp do rynku pracy, w drugim zaś stopień wykorzystania
potencjału siły roboczej.
Zapewnienie równych szans dostępu do rynku pracy wszystkim grupom społecznym stanowi ważny element zrównoważonego rozwoju. Długotrwałe pozostawanie poza rynkiem pracy może prowadzić do wykluczenia społecznego.
Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo i ich rodziny są też w większym stopniu
zagrożone ubóstwem. Redukcja bezrobocia oraz wdrażanie mechanizmów zachęcających do podejmowania aktywności zawodowej istotnie przyczyniają się do
przyspieszenia procesu rozwoju gospodarczego w dłuższej perspektywie.
Wysoki poziom zatrudnienia ma podstawowe znaczenie dla spójności społeczno-gospodarczej. Dlatego też polityka zatrudnienia powinna być ukierunkowana na tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie wskaźnika zatrudnienia wśród grup, które mają utrudniony dostęp do rynku pracy, w tym zwłaszcza
osób niepełnosprawnych, słabo wykształconych, absolwentów rozpoczynających
karierę zawodową oraz osób po 50. roku życia przedwcześnie opuszczających rynek pracy. Ważnym zagadnieniem jest również tworzenie warunków umożliwiających łączenie realizacji aspiracji zawodowych z życiem rodzinnym.
Celem pracy była identyfikacja i ocena zmian zachodzących na krajowym i regionalnych rynkach pracy w Polsce w kontekście realizacji idei zrównoważonego
rozwoju. W opracowaniu wykorzystano wskaźniki monitorujące zrównoważony
rozwój na poziomie regionalnym, odnoszące się do rynku pracy, obliczane przez
Główny Urząd Statystyczny.
W celu oceny stopnia realizacji idei zrównoważonego rozwoju posłużono się
miarą syntetyczną, skonstruowaną przy użyciu metody TOPSIS. Na podstawie
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wartości tej miary skonstruowano ranking województw oraz dokonano oceny postępu poszczególnych województw w kierunku realizacji idei zrównoważonego
rozwoju w obszarze rynku pracy w okresie obejmującym lata 2006-2016.

2. Metodyka badań
Do ocenybystopnia
realizacji
zrównoważonego
obszarze polega
rynku praPreference
Similarity
to idei
an Ideal
Solution). rozwoju
Idea tejwmetody
na
cy
zastosowano
metodę
TOPSIS
(ang.
Technique
for
Order
Preference
by
Similarzastąpieniu analizy badanego zjawiska przy użyciu zbioru wskaźników
ity to zagregowanej
an Ideal Solution).wielkości,
Idea tej metody
zastąpieniu analizywskaźnika
badanego
analizą
czylipolega
tzw.na syntetycznego
zjawiska
przy1981].
użyciuJego
zbioru
wskaźników
analizą zagregowanej
wielkości,
czyli
[Hwang,
Yoon
konstrukcja
przebiega
w następujących
etapach:
tzw.
syntetycznego
wskaźnika
[Hwang,
Yoon
1981].
Jego
konstrukcja
przebiega
wybór cech prostych opisujących badane zjawisko na podstawie przesłanek
w następujących etapach:
wybór cech prostych
opisujących badane
zjawisko
na
merytorycznych
i
statystycznych,
normalizacja
wartości
cech
podstawie
przesłanek
merytorycznych
i
statystycznych,
normalizacja
wartości
diagnostycznych w celu uzyskania ich porównywalności, wyznaczenie
cech diagnostycznych
w celuoduzyskania
porównywalności,
wyznaczenie
ododległości
każdego obiektu
wzorca ich
i antywzorca
rozwoju,
obliczenie
ległościsyntetycznego
każdego obiektuwskaźnika
od wzorca i rozwoju,
antywzorcaklasyfikacja
rozwoju, obliczenie
wartości
wartości
obiektów
ze
syntetycznego wskaźnika rozwoju, klasyfikacja obiektów ze względu na wartość
względu na wartość syntetycznego wskaźnika rozwoju [Wysocki 2010].
syntetycznego wskaźnika rozwoju [Wysocki 2010]. Wskaźnik syntetyczny wyznaWskaźnik
syntetyczny wyznaczony metodą TOPSIS przyjmuje wartości z
czony metodą TOPSIS przyjmuje wartości z przedziału <0,1>, przy czym wyższa
przedziału <0,1>, przy czym wyższa wartość oznacza, że badany obiekt
wartość oznacza, że badany obiekt znajduje się bliżej obiektu wzorcowego [Roszznajduje się bliżej obiektu wzorcowego [Roszkowska i in. 2014].
kowska i in. 2014].
Każdy z r obiektów badawczych jest opisany przez n cech
Każdy z r obiektów badawczych jest opisany przez n cech diagnostycznych.
diagnostycznych. Zgromadzone informacje tworzą macierz o postaci:
Zgromadzone informacje tworzą macierz o postaci:
𝑥𝑥11 𝑥𝑥12 … 𝑥𝑥1𝑛𝑛
𝑥𝑥21 𝑥𝑥22 … 𝑥𝑥2𝑛𝑛
𝑋𝑋 = [𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ] = [ …
… … …]
𝑥𝑥𝑟𝑟1 𝑥𝑥𝑟𝑟2 … 𝑥𝑥𝑟𝑟𝑟𝑟
gdzie x

– oznacza wartość k-tej cechy dla i-tego obiektu (i = 1,2,…,r;

ik
gdzie xik – oznacza
wartość k-tej cechy dla i-tego obiektu (i = 1,2,…,r; k =
k = 1,2,…,n).
1,2,…,n).

Dobór cech diagnostycznych ma znaczący wpływ na wynik badania, dlatego

cechbyćdiagnostycznych
znaczący
wpływprocedurze,
na wynik wbadania,
nieDobór
powinien
subiektywny, leczma
oparty
na określonej
ramach
dlatego
nie
powinien
być
subiektywny,
lecz
oparty
na
określonej
której na podstawie kryteriów merytorycznych ustala się wstępny procedurze,
zestaw cech,
w ramach
której naw podstawie
kryteriów merytorycznych
ustala się
wstępny
które pozostają
związku z modelowanym
zjawiskiem, a następnie
poddaje
się
zestaw
cech,
które
pozostają
w
związku
z
modelowanym
zjawiskiem
a
go analizie formalno-statystycznej.
następnie
go analizie formalno-statystycznej.
Do poddaje
kryteriówsię
formalno-statystycznych
pozwalających na wybór optymalnego
Do
kryteriów
formalno-statystycznych
pozwalających
na wybór
zestawu cech zalicza się: odpowiednie zróżnicowanie
wartości cech diagnostyczoptymalnego
zestawu
cech zalicza
się: odpowiednie
wartości
nych, stopień
ich wzajemnego
skorelowania,
możliwośćzróżnicowanie
pozyskania kompletnych
cechdanych
diagnostycznych,
skorelowania,
możliwość
dla wszystkich stopień
obiektówich
orazwzajemnego
potencjał informacyjny
przyjętego
zestawu
pozyskania
kompletnych
cech [Kisielińska,
Stańko danych
2009]. dla wszystkich obiektów oraz potencjał
informacyjny przyjętego zestawu cech [Kisielińska, Stańko 2009].
W przeprowadzonym badaniu wstępna analiza danych empirycznych
objęła eliminację cech quasi-stałych. W tym celu dla każdej k-tej cechy
wyznaczono współczynnik zmienności V(Xj), będący względną miarą
rozproszenia, obliczany jako iloraz odchylenia standardowego i wartości
średniej arytmetycznej. Ze zbioru cech wyeliminowano te, dla których
wartość współczynnika była mniejsza lub równa 0,1.
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W przeprowadzonym badaniu wstępna analiza danych empirycznych objęła
Oceny stopnia
skorelowania
cechcelu,
diagnostycznych
metodą
eliminację
cech quasi-stałych.
W tym
dla każdej k-tejdokonano
cechy wyznaczono
parametryczną,
która
bierze pod
uwagę
statystyczną
istotność
współczynnika
współczynnik
zmienności
V(Xj),
będący
względną miarą
rozproszenia,
Oceny stopnia
skorelowania
cech diagnostycznych
dokonano obliczany
metodą
1
korelacji
między
cechami
.
jako
iloraz
odchylenia
standardowego
i
wartości
średniej
arytmetycznej.
Ze zbioparametryczną, która bierze pod uwagę statystyczną istotność współczynnika
Wcech
kolejnym
kroku1 określono
charakter
cech i przeprowadzono
ich
ru
wyeliminowano
te,
dla
których
wartość
współczynnika
była
mniejsza
lub
korelacjiOceny
międzystopnia
cechami
.
skorelowania
cech diagnostycznych
normalizację.
W procesie
normowania
oryginalnych dokonano
wartości metodą
cech
równa
0,1.
W kolejnym
kroku
określono
charakter
cech istotność
i przeprowadzono
ich
parametryczną,
która
bierze
pod cech
uwagę
statystyczną
współczynnika
diagnostycznych
należy
dokonać
ich
przekształcenia
według
wybranej
Oceny
stopnia
skorelowania
diagnostycznych
dokonano
metodą
parame1
normalizację.
W procesie
normowania oryginalnych wartości cech
korelacji
. uwagę
metody
wmiędzy
cechy
pozbawione
mian
i o ustalonym,
przedziale
tryczną,
która cechami
bierze
pod
statystyczną
istotnośćjednolitym
współczynnika
korelacji
diagnostycznych
należy
dokonać
ichcharakter
przekształcenia
według wybranej
W
kolejnym
kroku
określono
cech
i
przeprowadzono
ich
1
zmienności
[Kukuła
2012].
W
badaniu
wykorzystano
metodę
unitaryzacji
.
między
cechamipozbawione
metody
w
cechy
mian
i
o
ustalonym,
jednolitym
przedziale
normalizację.
procesie
normowania
oryginalnych
cech
zerowanej,
któraWpozwala
na sprowadzenie
cech wartości
doichprzedziału
W kolejnym
określono
charakter cechwartości
i przeprowadzono
normalizazmienności
[Kukułakroku
2012].
W badaniu
wykorzystano
metodę
unitaryzacji
diagnostycznych
należy
dokonać
ich
przekształcenia
według
wybranej
obustronnie
domkniętego
[0,1]. oryginalnych wartości cech diagnostycznych należy
cję. W procesie
normowania
zerowanej,
która
pozwala
na sprowadzenie
wartości jednolitym
cech do przedziału
metody
w
cechy
pozbawione
mianstymulantami
i o ustalonym,
przedziale
dokonać
ich przekształcenia
według
wybranej
metody
w cechy pozbawione
mian
Normowanie
cech będących
przeprowadzono
według
obustronnie
domkniętego
[0,1].
zmienności
[Kukuła
2012].
W
badaniu
wykorzystano
metodę
unitaryzacji
i o ustalonym,
jednolitym
przedziale zmienności
formuły
[Roszkowska,
Filipowicz-Chomko
2016]:[Kukuła 2012]. W badaniu wyNormowanie
cech będących
stymulantami przeprowadzono
według
zerowanej,
która
pozwala
na sprowadzenie
cech
do przedziału
korzystano
metodę
unitaryzacji
zerowanej, którawartości
pozwala na
sprowadzenie
warformuły
[Roszkowska,
Filipowicz-Chomko
2016]:
obustronnie
domkniętego
[0,1].
tości cech do przedziału obustronnie
domkniętego
min{𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 } [0,1].
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 −
𝑖𝑖
Normowanie
cech𝑧𝑧będących
będących
stymulantami
przeprowadzono
według
Normowanie cech
stymulantami
przeprowadzono
według formuły
=
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
{𝑥𝑥
}
{𝑥𝑥}𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 }
−
min
max
{𝑥𝑥
−
min
𝑥𝑥
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
formuły
[Roszkowska,
Filipowicz-Chomko
2016]:
[Roszkowska,
Filipowicz-Chomko
2016]:
𝑖𝑖
𝑖𝑖 𝑖𝑖
𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =
max{𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 } − min{𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 }
𝑖𝑖
𝑖𝑖
min{𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 } k – numer wskaźnika
gdzie: i – numer obiektu (i 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
= −1,2,…r);
𝑖𝑖
zrównoważonego rozwoju𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
(k == 1,2,…,n);
– rok.
Wartość zikt ϵ [0,1]. Jest
} −t min
{𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
gdzie: i – numer obiektu max
(i {𝑥𝑥
= 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖1,2,…r);
k } – numer
wskaźnika

𝑖𝑖
równa 1 dla maksymalnej
równa 0 dla minimalnej wartości𝑖𝑖 xikt oraz jest
zrównoważonego
rozwoju
(k =
rok. Wartość
ikt ϵ [0,1]. Jest
gdzie: i – numer
obiektu
(i =1,2,…,n);
1,2,…r); kt––numer
wskaźnikazzrównoważonego
wartości xikt. Cechy będące destymulantami znormalizowano według
równa
minimalnej
wartości(it –xiktrok.
jest zrówna
dla
maksymalnej
Jest równa
0 dla mi1,2,…,n);
Wartość
gdzie: 0 idla–rozwoju
numer(k =obiektu
= oraz
1,2,…r);
– 1 numer
wskaźnika
ikt kϵ [0,1].
formuły:
wartości
x
.
Cechy
będące
destymulantami
znormalizowano
według
oraz
jest
równa
1
dla
maksymalnej
wartości
xikt.
nimalnej
wartości
x
ikt
zrównoważonego rozwoju (k =
ikt 1,2,…,n); t – rok. Wartość zikt ϵ [0,1]. Jest

formuły:
będące destymulantami
znormalizowano
jest równa według
1 dla formuły:
maksymalnej
równa 0 dlaCechy
minimalnej
wartości
ikt oraz
maxx{𝑥𝑥
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 } − 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖

wartości xikt. Cechy 𝑧𝑧będące
destymulantami
znormalizowano
według
=
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
{𝑥𝑥
}
{𝑥𝑥
}
−
min
max
{𝑥𝑥
}
−
𝑥𝑥
max
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
formuły:
𝑖𝑖
𝑖𝑖 𝑖𝑖

𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =

max{𝑥𝑥 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 } − min{𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 }
𝑖𝑖
𝑖𝑖
{𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 } −
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
max
W
znormalizowanych
cechrównież
równieżnależą
należą
W tym
tym przypadku
przypadku wartości
wartości znormalizowanych
cech
do
𝑖𝑖
=
𝑧𝑧
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 zikt jest równa 0 dla maksymalnej wartości xikt i
do przedziału
[0,1].
Wartość
{𝑥𝑥
}
{𝑥𝑥
}
−
min
max
przedziału
[0,1].
Wartość
z
jest
równa
0
dla
maksymalnej
wartości
x
i
wynosi
W tym przypadku wartości
znormalizowanych
cech również
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
ikt
ikt należą
𝑖𝑖
𝑖𝑖
wynosi
1, gdy
xikt osiąga
wartość
minimalną.
wartość
1, gdy
xikt osiąga
do przedziału
[0,1].
Wartośćminimalną.
zikt jest równa 0 dla maksymalnej wartości xikt i
Trzeci etap
etapbadania
badaniapolegał
polegał
na wyznaczeniu
odległości
euklidesowej
na wyznaczeniu
odległości
euklidesowej
poszczewynosi 1,Trzeci
osiąga wartość
minimalną.
Wgdy
tymxiktobiektów
przypadku
wartości
znormalizowanych
cech
również
należą
poszczególnych
od
wzorca
i
antywzorca
rozwoju
według
formuł:
gólnych
obiektów
od
wzorca
i
antywzorca
rozwoju
według
formuł:
Trzeci etap badania polegał na wyznaczeniu odległości euklidesowej

do przedziału [0,1]. Wartość zikt jest równa 0 dla maksymalnej wartości xikt i
poszczególnych
od wzorca i antywzorca rozwoju według formuł:
wynosi 1, gdy xobiektów
ikt osiąga wartość minimalną.
𝑛𝑛
Trzeci etap badania+polegał na wyznaczeniu
odległości euklidesowej
+ 2
= √∑(𝑧𝑧
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑧𝑧𝑘𝑘𝑘𝑘 )
𝑖𝑖𝑖𝑖 wzorca
𝑛𝑛 i antywzorca
poszczególnych obiektów 𝑑𝑑od
rozwoju według formuł:
𝑘𝑘=1

+
+ )2
= √∑(𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑧𝑧𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖

1 Szczegółowy opis tej procedury można
𝑘𝑘=1
𝑛𝑛 znaleźć np. w pracy [Gotowicka, Jakubczak 2012].
+
+ )2
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 = √∑(𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑧𝑧𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘=1

1

Szczegółowy opis tej procedury można znaleźć np. w pracy [Gotowicka, Jakubczak 2012].

1

Szczegółowy opis tej procedury można znaleźć np. w pracy [Gotowicka, Jakubczak 2012].
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−
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖

− )2
= √∑(𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑧𝑧𝑘𝑘𝑘𝑘

−

− 2

𝑘𝑘=1
𝑛𝑛

- √∑(𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑧𝑧𝑘𝑘𝑘𝑘 )
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 z=
gdzie: z+kt = (1,1,…1);
kt = (0,0,…0).
𝑘𝑘=1

Za wzorzec
rozwojuz-przyjęto
obiekt, dla którego zaobserwowano
gdzie:
z+kt = (1,1,…1);
kt = (0,0,…0).
gdzie: z+kt =wartości
(1,1,…1);
z-kt = (0,0,…0).wskaźników uzyskane łącznie w
najkorzystniejsze
poszczególnych
wzorzec rozwoju przyjęto obiekt, dla którego zaobserwowano najkorzystbadanejZazbiorowości
w latach 2006 i 2016 tzn. wartości maksymalne dla
niejsze
poszczególnych
wskaźników
uzyskane
łącznie w
badanej zbioroZa wartości
wzorzec
rozwoju
obiekt,
dla którego
stymulant
i minimalne
dla przyjęto
destymulant.
Wartości
te niezaobserwowano
powinny być
wości
w
latach
2006
i
2016
tzn.
wartości
maksymalne
dla
stymulant
i minimalne
najkorzystniejsze
wartości
poszczególnych
wskaźników
uzyskane
łącznie
w
traktowane jako optymalne, określają jedynie najbardziej korzystny,
realnie
dla
destymulant.
Wartości
te
nie
powinny
być
traktowane
jako
optymalne,
okrebadanej zbiorowości
w latach rozwoju
2006 i 2016
tzn. wartości
maksymalne dla
osiągnięty
stan. Antywzorzec
to obiekt,
który charakteryzuje
się
ślają jedynie
najbardziejdla
korzystny,
realnie osiągnięty
stan.
Antywzorzec
rozwoju
stymulant
i
minimalne
destymulant.
Wartości
te
nie
powinny
być
najmniej korzystnymi wartościami cech. Powstał on w wyniku agregacji
to obiekt,jako
który
charakteryzuje
się najmniej
korzystnymi
wartościami
cech.
Potraktowane
optymalne,
jedynie
najbardziej
korzystny,
realnie
minimalnych
wartości
cech określają
diagnostycznych
obserwowanych
w badanej
wstał
on
w
wyniku
agregacji
minimalnych
wartości
cech
diagnostycznych
obosiągnięty stan.
rozwoju toi obiekt,
który charakteryzuje
się
zbiorowości
w Antywzorzec
przypadku stymulant
maksymalnych
w przypadku
serwowanych
w
badanej
zbiorowości
w
przypadku
stymulant
i
maksymalnych
najmniej korzystnymi wartościami cech. Powstał on w wyniku agregacji
destymulant.
w przypadku
destymulant.
minimalnych
wartości
cechdla
diagnostycznych
obserwowanych
w wartość
badanej
W kolejnym
kroku
każdego województwa
obliczono
W
kolejnym
kroku
dla
każdego
województwa
obliczono
wartość
syntetycznezbiorowości w
przypadku
stymulant
i maksymalnych w przypadku
syntetycznego
wskaźnika
rozwoju
według formuły:
go wskaźnika rozwoju według formuły:
destymulant.
−
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖
W kolejnym kroku dla każdego
województwa obliczono wartość
𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 = −
+
syntetycznego wskaźnika rozwoju według
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡 + formuły:
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖

−
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖
it ϵ [0,1]
𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖q=
+
−
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡
+ 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖
Ostatni etap badania to uporządkowanie
liniowe i klasyfikacja badanych
Ostatni
etap badania
to syntetycznego
uporządkowanie
liniowe
i klasyfikacja
obiektów
ze względu
na wartość
wskaźnika
zrównoważonego
rozqit na
ϵ [0,1]
badanych
obiektów
ze
względu
wartość
syntetycznego
wskaźnika
woju w obszarze rynku pracy.

zrównoważonego rozwoju w obszarze rynku pracy.
Ostatni etap badania to uporządkowanie liniowe i klasyfikacja
3. Wyniki
badań
badanych
obiektów
ze względu na wartość syntetycznego wskaźnika
3. Wyniki
badań
zrównoważonego
rozwoju wmerytorycznych
obszarze rynku
pracy.
Na podstawie przesłanek
oraz
kierując się dostępnością danych
Na
podstawie
przesłanek
merytorycznych
oraz kierując
się
statystycznych w opracowaniu wykorzystano wskaźniki monitorujące
zrównowa3.
Wyniki
badań
dostępnością
danych
statystycznych
opracowaniu
wskaźniki
żony rozwój,
odnoszące
się do rynkuwpracy,
obliczane wykorzystano
przez Główny Urząd
Statymonitorujące
zrównoważony
rozwój,
odnoszące
się
do
rynku
pracy,
styczny, znajdujące się w module regionalnym bazy Wskaźniki Zrównoważonego
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X4 – stopa bezrobocia (BAEL),
X5 – wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50 lat i więcej,
X6 – wskaźnik zatrudnienia kobiet,
X7 – wskaźnik zatrudnienia osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym,
X8 – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku
produkcyjnym.
W odniesieniu do niektórych cech można mieć pewne wątpliwości co do
ich charakteru, ze względu na trudności ze wskazaniem optymalnych wartości.
Dotyczy to zwłaszcza cech X5 i X7. Nadmierne przedłużanie okresu aktywności
zawodowej lub zbyt wczesne zakończenie procesu edukacji mogą negatywnie
oddziaływać na stan zrównoważenia rozwoju. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że
zrównoważony rozwój w odniesieniu do rynku pracy oznacza przede wszystkim
zapewnienie równych szans dostępu wszystkim grupom społecznym oraz dążenie do wzrostu wskaźnika zatrudnienia wśród osób szczególnie zagrożonych
bezrobociem, cechy X1, X5, X6, X7, X8 uznano za stymulanty, natomiast X2, X3
i X4 za destymulanty. Wymienione cechy diagnostyczne zostały poddane selekcji ze względu na wartość współczynnika zmienności. Stwierdzono, że dla cechy
X6 kształtował się on na poziomie niższym niż 10%, zarówno w 2006, jak i 2016
roku. Dla cechy X3 taka sytuacja zaistniała w 2006 roku, zaś dla X5 w 2016 roku.
Dlatego też cechy te zostały usunięte ze zbioru cech diagnostycznych. Kolejnym
kryterium doboru była ocena korelacji między parami cech. W tym przypadku
nie stwierdzono podstaw do usunięcia którejkolwiek z cech ze zbioru zmiennych
diagnostycznych. Ostatecznie do badania zakwalifikowano 5 cech.
W badanym okresie w grupie wskaźników zrównoważonego rozwoju powiązanych z rynkiem pracy, monitorowanych przez Główny Urząd Statystyczny
w ramach modułu regionalnego, w większości przypadków można zaobserwować
poprawę (tabela 1). W dziedzinie dostępu do rynku pracy największy postęp widoczny jest w odniesieniu do udziału długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych zarejestrowanych ogółem (spadek wartości średniej o 9,1 punktu procentowego) oraz stopy bezrobocia (spadek o 7,6 p.p.). Równocześnie wskaźniki te
charakteryzowały się jednak znacznym wzrostem współczynnika zmienności, co
oznacza, że w niektórych województwach postęp był wyraźnie mniejszy. Jednoznacznie pozytywnie należy ocenić zmianę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, którego średnia wartość pomiędzy 2006 a 2016 r. wzrosła o blisko
5 punktów procentowych. Jednocześnie zmniejszeniu uległ współczynnik zmienności, co świadczy o poprawie spójności regionalnej.
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Tabela 1
Wartości wybranych miar statystyki opisowej dla wskaźników
zrównoważonego rozwoju charakteryzujących rynek pracy
Miary statystyki opisowej
Obszar

Wskaźnik

Wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych [%]

Rok

2006

Dostęp do rynku pracy

2016
Udział osób w wieku
18-59 lat będących
członkami gospodarstw
domowych bez osób
pracujących w ogóle
członków gospodarstw
domowych [%]
Udział długotrwale bezro
botnych (dłużej niż 1
rok) w bezrobotnych
zarejestrowanych ogółem [%]

Zatrudnienie

Wskaźnik zatrudnienia
kobiet [%]

8,3
zachodniopomorskie
15,6
małopolskie

Maksimum

Średnia

Współczynnik
zmienności [%]

26,7
lubelskie

17,2

27,6

30,9
lubuskie

22,1

18,4

2006

9,1
mazowieckie

18,4
zachodniopomorskie

13,6

16,4

2016

6,5
wielkopolskie

13,1 warmińskomazurskie

8,9

17,6

2006

42,3
lubuskie

53,9
mazowieckie

48,8

6,3

2016

33,1
lubuskie

45,4
mazowieckie

39,7

10,3

2006

11,4
podlaskie

17,1
zachodniopomorskie

14,1

12,2

2016

4,7
lubuskie

9,6 podkarpackie

6,5

24,1

2006

21,0
śląskie

30,8
mazowieckie

26,0

11,1

27,7
śląskie
34,9
zachodniopomorskie
40,7
warmińskomazurskie
9,3
śląskie

35,8
mazowieckie

32,7

5,5

43,8
mazowieckie

39,3

6,5

50,2
mazowieckie

44,5

5,0

23,5
lubelskie

17,0

22,6

Stopa bezrobocia (BAEL) [%]

Wskaźnik zatrudnienia osób
w wieku 50 lat
i więcej [%]

Minimum

2016
2006
2016

Wskaźnik zatrudnienia
osób z wykształceniem
gimnazjalnym i niższym [%]

2006
2016

11,0
śląskie

18,3
pomorskie

14,9

13,4

Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą
na 100 osób w wieku
produkcyjnym

2006

8,3
podkarpackie

14,7
zachodniopomorskie

11,0

15,2

2016

9,2
podkarpackie

15,5
mazowieckie

12,0

15,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS z bazy Wskaźniki
Zrównoważonego Rozwoju – moduł regionalny.
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W dziedzinie zatrudnienia w badanym okresie można było zaobserwować
wzrost średniej wartości wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 50 lat i więcej
(o 6,7 p.p.) oraz wskaźnika zatrudnienia kobiet (o 5,2 p.p.) przy jednoczesnym
obniżeniu się współczynnika zmienności. Równolegle nastąpił spadek wartości
wskaźnika zatrudnienia osób z wykształceniem gimnazjalnym. Postęp w realizacji idei zrównoważonego rozwoju w obszarze rynku pracy jest widoczny we
wszystkich województwach. W pięciu przypadkach odnotowano poprawę wszystkich ośmiu wskaźników zrównoważonego rozwoju uwzględnionych w badaniu.
Sytuacja ta dotyczyła województw: dolnośląskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego. W odniesieniu do pozostałych województw zaobserwowano poprawę większości wskaźników.
O korzystnych zmianach na wojewódzkich rynkach pracy w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju można wnioskować również na podstawie analizy zmian wartości syntetycznego wskaźnika rozwoju. Jego poziom
wzrósł w 15 województwach, tylko w województwie lubelskim widoczny był regres (tabela 2). Minimalne oraz maksymalne wartości tego wskaźnika zaobserwowane w badanej zbiorowości w 2016 roku były wyższe niż w 2006 roku.
Tabela 2
Ranking województw według wartości syntetycznego wskaźnika
zrównoważonego rozwoju w obszarze rynku pracy w latach 2006 i 2016
Województwo

Wskaźnik syntetyczny

Pozycja województwa

2006

2016

Zmiana

2006

2016

Dolnośląskie

0,268

0,670

0,402

14

5

Zmiana
9

Kujawsko-pomorskie

0,326

0,572

0,247

13

11

2

Lubelskie

0,510

0,485

-0,025

4

15

-11

Lubuskie

0,349

0,721

0,372

11

2

9

Łódzkie

0,443

0,616

0,173

8

7

1

Małopolskie

0,526

0,603

0,077

2

8

-6

Mazowieckie

0,539

0,682

0,143

1

4

-3

Opolskie

0,415

0,593

0,178

9

9

0

Podkarpackie

0,467

0,474

0,007

6

16

-10
-9

Podlaskie

0,520

0,568

0,048

3

12

Pomorskie

0,363

0,808

0,445

10

1

9

Śląskie

0,231

0,558

0,327

15

13

2
-3

Świętokrzyskie

0,465

0,590

0,125

7

10

Warmińsko-mazurskie

0,219

0,503

0,284

16

14

2

Wielkopolskie

0,495

0,699

0,204

5

3

2

Zachodniopomorskie

0,340

0,634

0,295

12

6

6

Źródło: Opracowanie własne.
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W 2006 roku na czele rankingu znalazły się województwa: mazowieckie, małopolskie oraz podlaskie. Najmniej korzystną sytuację można było zaobserwować
w województwach: warmińsko-mazurskim, śląskim oraz dolnośląskim. W 2016
roku ranking województw uległ znacznym zmianom. Na czele znalazły się województwa: pomorskie, lubuskie oraz wielkopolskie. Na końcu zaś województwa:
podkarpackie, lubelskie i warmińsko-mazurskie.
W badanym okresie największy postęp w realizacji koncepcji zrównoważonego
rozwoju widoczny był na rynkach pracy w województwach: pomorskim, dolnośląskim i lubuskim, co w każdym z tych przypadków skutkowało awansem w rankingu
o 9 pozycji. Najmniejszy postęp lub wręcz regres można było zaobserwować w województwach: lubelskim, podkarpackim i podlaskim. W badanym okresie poprawiła
się spójność regionalna. Świadczy o tym spadek wartości współczynnika zmienności
dla syntetycznego wskaźnika rozwoju z 25,7% w 2006 roku do 14,2% w 2016 roku.
Pogłębiona analiza danych pozwala stwierdzić, że zmiana pozycji województw
w rankingu wynikała z kilku przyczyn. W największym stopniu była ona spowodowana zmianami wartości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W województwie lubuskim wskaźnik ten wzrósł w badanym okresie o 17,7 punktu procentowego, a w województwie pomorskim o 15,2 p.p. W tym samym okresie uległ on obniżeniu w województwach, które zanotowały największy spadek
w rankingu, najmocniej w lubelskim o 9 p.p.
Drugą istotną przyczyną były zmiany wskaźnika zatrudnienia osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Jego wartość wzrosła o ok. 3 p.p. w województwach pomorskim i lubuskim. W województwach lubelskim i podkarpackim
zmniejszyła się odpowiednio o 9,9 i 8,8 p.p. W tym przypadku należy jednak dość
ostrożnie interpretować te zmiany, gdyż spadek wskaźnika zatrudnienia wśród
osób najsłabiej wykształconych nie musiał oznaczać pogorszenia ich sytuacji na
rynku pracy, ale mógł wynikać ze wzrostu aspiracji edukacyjnych.
Wśród innych przyczyn zmian pozycji rankingowej poszczególnych województw należy wskazać jeszcze zmiany poziomu stopy bezrobocia. W badanym
okresie uległa ona obniżeniu w całym kraju, ale w najmniejszym stopniu (jedynie
nieco ponad 4 p.p.) w województwach podkarpackim, podlaskim i lubelskim.

4. Podsumowanie
Realizacja idei zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do rynku pracy w dużej
mierze polega na zapewnieniu równych szans dostępu do tego rynku wszystkim
grupom społecznym oraz dążeniu do wzrostu stopnia wykorzystania potencjału
siły roboczej. Zmiany zmierzające w tym kierunku można było zaobserwować
na rynku pracy w Polsce, w okresie pomiędzy 2006 a 2016 r. Nastąpił wzrost war-
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tości większości wskaźników zatrudnienia oraz spadek wartości wskaźników odnoszących się do bezrobocia. W poszczególnych województwach skala poprawy
była zróżnicowana, dlatego w rankingu stworzonym na podstawie syntetycznego
wskaźnika rozwoju, opisującego sytuację na rynku pracy w sposób wielowymiarowy, nastąpiły wyraźne zmiany. Największy relatywny postęp w realizacji idei zrównoważonego rozwoju można było zaobserwować w województwach pomorskim
i lubuskim. Najmniej korzystne zmiany miały miejsce w Polsce Wschodniej, gdzie
nastąpił spadek m.in. wskaźnika zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Ponadto zauważalna jest poprawa spójności regionalnej, gdyż współczynnik zmienności, wyznaczony dla badanej zbiorowości na podstawie wartości syntetycznej miary
rozwoju, w 2016 r. miał wartość niższą od obserwowanej w 2006 roku.
Poprawie wartości wskaźników zrównoważonego rozwoju sprzyjała zmieniająca
się na korzyść ogólna sytuacja na rynku pracy w Polsce. Można jednak mieć pewne wątpliwości, jak kształtowałyby się te wskaźniki w mniej korzystnym otoczeniu.
Dlatego też istotne jest stworzenie warunków wspierających trwałość miejsc pracy
zajmowanych przez osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy.
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ZMIANY NA RYNKU PRACY W POLSCE W ŚWIETLE KONCEPCJI
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, rynek pracy, metoda TOPSIS
STRESZCZENIE

Celem pracy była identyfikacja i ocena zmian zachodzących na rynku pracy w Polsce w kontekście realizacji idei zrównoważonego rozwoju. W opracowaniu wykorzystano
wskaźniki zrównoważonego rozwoju, obliczane przez Główny Urząd Statystyczny, dotyczące dostępu do rynku pracy oraz zatrudnienia. Do oceny stopnia realizacji idei zrównoważonego rozwoju posłużono się miarą syntetyczną skonstruowaną przy użyciu metody TOPSIS.
Stwierdzono, że pomiędzy 2006 a 2016 r. nastąpiła poprawa większości wskaźników
zrównoważonego rozwoju odnoszących się do rynku pracy. Największy postęp widoczny
był w województwach pomorskim i lubuskim. Najmniej korzystne zmiany odnotowano
w Polsce Wschodniej. Jednocześnie nastąpiła poprawa spójności regionalnej.
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CHANGES ON THE LABOUR MARKET IN POLAND IN THE CONTEXT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IDEA

Keywords: sustainable development, labour market, TOPSIS method
SUM M A RY

The aim of the paper was to identify and evaluate the changes on the labour market
in Poland in the context of the sustainable development idea practice. For this analysis
the author used the indicators of sustainable development regarding the access to labour
market and employment calculated by Central Statistical Office of Poland (GUS). The
level of sustainable development was estimated using synthetic measure constructed with
TOPSIS method.
It was stated that in the period 2006-2016 most of the sustainable development indicators regarding labour market improved. The most significant progress was noticed
in pomorskie and lubuskie voivodships. In contrast, Eastern Poland faced relatively least
favourable changes. Moreover, territorial cohesion improved.
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1. Wstęp
W procesie modernizacji rolnictwa szczególne znaczenie należy przypisać inwestycjom, zwłaszcza w środki trwałe, umożliwiającym poprawę efektywności gospodarowania [Czekaj 2008; Poczta, Czerwińska-Kayzer 2001]. Wyposażenie gospodarstw rolnych w infrastrukturę rolniczą w coraz większym stopniu decyduje
o efektywności ekonomicznej i konkurencyjności na rynku rolnym. Potencjał
infrastrukturalny gospodarstw warunkuje poziom możliwych do uzyskania przewag konkurencyjnych i możliwość pełnego wykorzystania pozostałych czynników
produkcji, w tym przede wszystkim pracy. Z punktu widzenia produkcji rolniczej
lepsze uzbrojenie techniczne, w tym nowoczesne maszyny lub zestawy maszyn
oraz nowe lub zmodernizowane budynki i budowle, umożliwiają osiąganie wyższych plonów roślin i większej produktywność zwierząt przy równoczesnym obniżaniu jednostkowych kosztów produkcji [Malaga-Toboła 2009]. Ponadto, działalność inwestycyjna związana jest również z koniecznością dostosowania produkcji rolniczej do, z jednej strony stale rosnących wymagań odbiorców, w tym
głównie konsumentów, a z drugiej, do wciąż rosnącej konkurencyjności przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego działających po stronie podażowej, zarówno
na rynku krajowym, jak i zagranicznym [Czubak, Sadowski, Wigier 2010; Wasilewska 2009]. Zasadnym jest zatem stwierdzenie, że warunkiem trwałego rozwoju
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rolnictwa i sprostania konkurencji ze strony innych państw jest ciągła ilościowa
i jakościowa poprawa poziomu wyposażenia gospodarstw rolnych w trwałe techniczne środki produkcji, co wiąże się z prowadzeniem działalności inwestycyjnej.
W ślad za wieloma badaczami należy wskazać, że w procesie inwestycyjnym
kluczową rolę niewątpliwie odgrywa czynnik finansowy determinujący możliwości inwestycyjne gospodarstw rolniczych, a mianowicie możliwości wewnętrzne,
jak również dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania [Kulawik 2002;
Kusz 2008]. O ile inwestycyjne możliwości wewnętrzne wynikają z kondycji gospodarstwa i jego zdolności finansowej, o tyle możliwość pozyskiwania zewnętrznego finansowania uzależniona jest m.in. od rynku kapitałowego, którego reguły, często niedoskonałe, negatywnie wpływają na proces inwestycyjny w gospodarstwach rolniczych, tym samym ograniczając i spowalniając ich rozwój [Kusz
2012].
Jednocześnie modernizacja gospodarstw rolnych zależy nie tylko od możliwości inwestycyjnych ich właścicieli, determinowanych często przez rynki finansowe, ale także w dużej mierze od polityki państwa w tym zakresie. Istotne
znaczenie w stymulowaniu, a zarazem zintensyfikowaniu procesu modernizacji
rolnictwa należy przypisać polityce rolnej, w tym w szczególności wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej, w ramach której, w kolejnych okresach programowania, projektowane i wdrażane są instrumenty finansowe wspierające działania
inwestycyjne w gospodarstwach rolnych. Objęcie polskich rolników wspólną polityką rolną realnie stworzyło możliwości restrukturyzacji, nie tylko samych gospodarstw rolniczych, ale całego sektora rolno-spożywczego w Polsce.

2. Cel i metodyka badań
Celem pracy jest określenie poziomu i struktury wsparcia finansowego gospodarstw rolnych w ramach wspólnej polityki rolnej oraz znaczenia tego wsparcia
w kontekście modernizacji parku maszynowego. Analizie poddano efekty wdrażania działań inwestycyjnych, których celem była modernizacja gospodarstw
rolnych w Programie Operacyjnym SAPRAD (działanie: Inwestycje w gospodarstwach rolnych), Sektorowym Programie Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
(działania: Inwestycje w gospodarstwach rolnych; Ułatwienie startu młodym rolnikom) oraz Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (działania: Modernizacja gospodarstw rolnych; Ułatwienie startu młodym rolnikom;
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonej w wyniku wystąpienia
klęsk żywiołowych oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych).
Zakres czasowy analizy obejmuje lata 2002-2015.
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W artykule wykorzystano dane wtórne pochodzące z Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (MRiRW), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(ARiMR), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz literaturę przedmiotu.
Uzyskane dane pogrupowano według cech oraz liczebności i poddano analizie
porównawczej i statystycznej. Wyniki analizy przedstawiono w formie opisowej,
tabelarycznej i graficznej.

3. Działalność inwestycyjna gospodarstw rolnych wg danych
statystycznych
Według danych GUS w 2015 r. na inwestycje w rolnictwie i łowiectwie wydatkowano
5,3 mld złotych i była to wielkość ponad dwukrotnie większa niż w 2005 r. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych zaznaczyło się głównie w sektorze prywatnym,
w którym nakłady na inwestycje w 2015 r. wyniosły 5,1 mld zł i były o 132% wyższe
niż w 2005 r. Tak duży wzrost działalności inwestycyjnej w tym okresie był możliwy przede wszystkim dzięki wsparciu pochodzącemu ze środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w programach pomocowych realizowanych w ramach
wspólnej polityki rolnej. Wzrastający poziom nakładów na inwestycje w rolnictwie i łowiectwie, skutkował wzrostem wartości środków trwałych, zarówno brutto jak i netto. W 2015 r. w stosunku do 2005 r. wartość brutto majątku produkcyjnego w sektorze rolnym była o 24% wyższa i wynosiła 139,6 mld zł, zaś netto
– 37,0 mld zł (wzrost o 21%). Wzrost technicznego wyposażenia zaznaczył się
głównie w sektorze prywatnym, gdzie w 2015 r. wartość brutto środków trwałych wynosiła 132,9 mld zł, a netto – 34,6 mld zł. Był to poziom odpowiednio
o 31 i 32% wyższy w stosunku do 2005 r. [GUS 2006 i 2016].
Z perspektywy poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa szczególnie
ważne są inwestycje, zwłaszcza w maszyny, urządzenia techniczne oraz narzędzia.
W tym dziale polskiej gospodarki niezwykle ważną rolę odgrywa bowiem postęp
techniczny i technologiczny. Z danych MRiRW oraz ARiMR wynika, że zwiększały się zakupy maszyn i urządzeń odpowiadających nowym rozwiązaniom produkcyjnym. Te skłonności znajdują potwierdzenie w dużej skali zakupów nowoczesnych środków służących do mechanizacji prac w gospodarstwach rolnych.
Warto podkreślić, że nawet jeżeli inwestycje w maszyny i urządzenia rolnicze
mają głównie charakter restytucyjny, to i tak powoduje to jego odtworzenie w skali rozszerzanej, gdyż nowo zakupiony sprzęt jest nowocześniejszy, sprawniejszy
i wydajniejszy od wycofanego z użycia. Tym samym są one źródłem postępu i innowacyjności w działalności rolniczej, głównie technologicznej.
Potwierdzeniem korzystnych zmian w zakresie modernizacji polskiego rolnictwa zachodzących w ostatnich latach są dane dotyczące mechanizacji w gospodar-
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stwach rolnych według kolejnych powszechnych spisów rolnych, przeprowadzonych w latach 2002 i 2010, co zostało przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1
Środki mechanizacji w rolnictwie wg Powszechnych Spisów Rolnych
w latach 2002 i 2010
Środki mechanizacji rolnictwa
w gospodarstwach rolnych
Razem ciągniki, w tym:
Ciągniki do 15 kW
Ciągniki 15-25 kW
Ciągniki 25-40 kW
Ciągniki 40-60 kW
Ciągniki do 60-99 kW
Ciągniki > 100 kW
Razem samochody ciężarowe, w tym:
Samochody ciężarowe o ładowności < 2 t
Samochody ciężarowe o ładowności > 2 t
Przyczepy ciągnikowe
Przyczepy samochodowe
Razem przyczepy
Ładowacze
Agregaty uprawowe
Rozsiewacze nawozów i wapna
Rozrzutniki obornika
Sadzarki do ziemniaków
Opryskiwacze polowe
Opryskiwacze sadownicze
Kosiarki ciągnikowe
Prasy zbierające
Przyczepy zbierające
Kombajny zbożowe
Kopaczki do ziemniaków
Kombajny ziemniaczane
Kombajny buraczane
Silosokombajny samojezdne
Silosokombajny ciągnikowe
Razem silosokombajny
Razem dojarki mechaniczne, w tym:
Dojarki bańkowe
Dojarki rurociągowe
Razem schładzarki do mleka, w tym:
Schładzarki do mleka w bańkach
Schładzarki do mleka zbiornikowe

Stan [szt.] w latach
2002
2010
1364579
1466334
58456
47218
332632
499666
473419
457787
376022
287781
93354
140628
30696
33254
144525
69005
85430
30945
59095
38060
676380
547369
50054
71149
726434
618518
209386
241950
285094
767588
540773
575452
504195
486035
404778
351836
473213
495742
45658
51836
522455
512978
147646
198239
96223
96298
123835
152140
401522
372299
81438
79885
32479
27829
4808
2929
8331
8902
13139
11831
272622
199251
261945
171737
10677
27514
250195
131185
170593
30998
79602
100187

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

2010/2002
[%]
107,5
80,8
150,2
96,7
76,5
150,6
108,3
47,7
36,2
64,4
80,9
142,1
85,1
115,6
269,2
106,4
96,4
86,9
104,8
113,5
98,2
134,3
100,1
122,9
92,7
98,1
85,7
60,9
106,9
90,0
73,1
65,6
257,7
52,4
18,2
125,9
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Dane dotyczące stanu środków mechanizacji w rolnictwie w latach 2002-2010
obrazują rzeczywisty, realny postęp w zakresie modernizacji parków maszynowych w gospodarstwach rolnych. Wskazują m.in. na zwiększenie o 169,2% liczby
agregatów uprawowych. Oznacza to niewątpliwie zmiany w zakresie technologii
uprawy roli na korzyść metod umożliwiających zmniejszenie liczby przejazdów
roboczych, co prowadzi do redukcji zużycia paliwa oraz emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji. Co więcej, ograniczenie liczby przejazdów korzystnie wpływa na jakość uprawianej gleby. Wzrost o 34,3% liczby pras
zbierających przy prawie niezmienionej liczbie przyczep zbierających może być
związany np. z wdrażaniem technologii produkcji pasz objętościowych w postaci
sianokiszonki w belach owijanych folią. O wdrażaniu bardziej postępowej technologii produkcji ziemniaków świadczy zmiana proporcji między liczbą kopaczek
do ziemniaków a liczbą kombajnów ziemniaczanych, na korzyść tych drugich.
W gospodarstwach prowadzących chów bydła mlecznego dojarki bańkowe są
sukcesywnie zastępowane rurociągowymi, a schładzarki do mleka w bańkach –
schładzarkami zbiornikowymi, co jest oznaką postępu technicznego i technologicznego w tym zakresie.
Według danych GUS w okresie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej,
tj. od 2004 r., a do połowy 2010 r., rolnicy zakupili łącznie 52,8 tys. ciągników fabrycznie nowych. Najwięcej ciągników o mocy do 15 kW oraz 15–25 kW nabyli
rolnicy posiadający gospodarstwa o obszarze od ponad 1 do 10 ha UR. Największy udział w zakupach ciągników kolejnych przedziałów mocy miały, odpowiednio: ciągników 25–40 kW – gospodarstwa o areale 5–10 ha UR; 40–60 kW – gospodarstwa o areale 10–50 ha UR; 60–100 kW – gospodarstwa o areale 20–50 ha
UR, a ciągników o mocy 100 i więcej kW – gospodarstwa o areale 50–500 ha UR.
Najwięcej (blisko 50%) ogółu ciągników zakupionych przez rolników miało moc
60–100 kW (tabela 2).
Ponadto dane GUS dotyczące okresu 2005-2011, tj. pierwszych lat członkostwa
Polski w UE, wskazują, że na zakupy środków mechanizacji wydatkowano około
56% środków finansowych przeznaczonych na inwestycje rolnicze w indywidualnych gospodarstwach rolnych. W konsekwencji tych działań, o 15% netto zwiększyła się liczba posiadanych środków mechanizacji prac. Ten przyrost zaznaczył
się głównie w przypadku nowoczesnych i wysokowydajnych maszyn, ograniczających negatywny wpływ rolnictwa na środowisko. W konsekwencji w 2011 r. na
100 gospodarstw rolnych przypadało 150 ciągników i 87 maszyn ciągnikowych
(nie uwzględniając maszyn do podstawowej uprawy roli).
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Tabela 2
Struktura zakupionych w latach 2005-2010 ciągników fabrycznie nowych,
wg ich mocy i grup obszarowych nabywców [w%]
Grupy obszarowe
użytków rolnych
[ha UR]

do 15

15–25

25–40

40–60

60–100

100 i więcej

do 1
1–5
5–10
10–15
15–20
20–30
30–50
50–100
100–200
200–500
500–1000
1000 i więcej
Ogółem

0,17
0,48
0,16
0,05
0,02
0,02
0,01
0,02
0,00
0,01
0,00
0,00
0,96

0,30
1,24
0,80
0,34
0,12
0,16
0,10
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
3,13

0,09
1,16
2,44
1,70
0,91
0,88
0,49
0,19
0,08
0,07
0,02
0,05
8,08

0,09
0,72
3,18
4,77
4,21
5,57
4,14
1,84
0,51
0,28
0,16
0,16
25,64

0,08
0,76
2,10
5,10
6,44
11,34
12,56
7,23
2,12
1,17
0,48
0,46
49,83

0,02
0,07
0,11
0,17
0,20
0,61
1,54
3,03
2,15
2,07
1,14
1,26
12,36

Ciągniki wg mocy silnika [kW]

Razem
0,74
4,44
8,79
12,14
11,90
18,58
18,84
12,34
4,87
3,62
1,81
1,94
100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W analizowanym okresie, w porównaniu do okresu przed wstąpieniem Polski
do UE, stosunkowo duży postęp zaznaczył się jeżeli wziąć pod uwagę całkowite zmechanizowanie procesu technologicznego w produkcji rolniczej. W latach
2005-2011 liczba gospodarstw posiadających zestaw maszyn umożliwiających
zmechanizowanie całego procesu technologicznego określonego asortymentu
produkcji rolniczej wzrosła o około 20%. W rezultacie w 2011 r. zestaw maszyn
pozwalający na zmechanizowanie całego procesu produkcji, tj. tzw. ciągi technologiczne posiadało: 15% producentów zbóż i innych pod względem uprawy technologicznie podobnych roślin, 30% - gdy były to ziemniaki, 35% – w przypadku
producentów buraków cukrowych i innych technologicznie podobnych roślin
(np. warzyw korzeniowych) oraz 30% - hodowców przeżuwaczy w odniesieniu do
siana, kiszonek i sianokiszonek. Kompletnie zmechanizowane obory posiadało
10% producentów mleka, a chlewnie – 15% producentów trzody chlewnej.
Z danych MRiRW wynika, że działalność inwestycyjna koncentrowała się
w relatywnie mało licznej grupie indywidualnych gospodarstwach produkujących
głównie na rynek, stanowiących główne miejsce pracy i utrzymania rodzin rolniczych, których rozmiary produkcji umożliwiały uzyskanie ponad parytetowych
dochodów. W tej zbiorowość, liczącej w latach 2005-2011 ok. 210 tys. gospodarstw, t.j. 15% ogółu gospodarstw, wydatki na inwestycje rolnicze wynosiły ok.
62% ogółu nakładów pieniężnych na działalność inwestycyjną w rolnictwie indy-
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widualnym. W przypadku inwestycji w środki mechanizacji – analogiczny udział
wynosił 66%. W konsekwencji ta grupa dysponowała ponad połową ogólnej liczby środków mechanizacji, 60% urządzeń umożliwiających stosowanie metod produkcji rolnictwa precyzyjnego, 75% zmechanizowanych ciągów technologicznych
w produkcji zwierzęcej i 49% – w roślinnej. Wzrost wyposażenia w nowoczesne
środki trwałe przełożył się na poprawę ich sprawności gospodarowania. Świadczy
o tym między innymi ponad 20% wzrost wydajności pracy i 17% wzrost produktywności ziemi.

4. Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach wspólnej
polityki rolnej
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (UE) Polska uzyskała dostęp do
środków finansowych na wsparcie i modernizację polskiej gospodarki, w tym
również sektora rolno-żywnościowego oraz obszarów wiejskich. Jednym z głównych obszarów wsparcia była i wciąż pozostaje szeroko rozumiana modernizacja
gospodarstw rolnych.
Środki na ten cel zaprojektowano w Sektorowym Programie Operacyjnym
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006” (SPO „Restrukturyzacja 2004-2006”) oraz w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), a także
w obecnie realizowanym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Z uwagi na wczesny etap realizacji PROW 2014-2020, analizie nie zostaną
poddane efekty jego wdrażania.
Należy jednocześnie zauważyć, że gospodarstwa rolne w okresie poprzedzającym wstąpienie Polski do UE uzyskały możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach specjalnego programu przedakcesyjnego SAPARD (Special
Pre-Accession Programme for Agriculture and Rural Development – Specjalny
Przedakcesyjny Program na rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich)
realizowanego w latach 2002-2006. Działaniem bezpośrednio skierowanym
na ich wsparcie było działanie Inwestycje w gospodarstwach rolnych. W okresie
jego wdrażania na modernizację gospodarstw rolnych wydatkowano 588,5 mln
zł (13% budżetu Programu), co pozwoliło na realizację 12 927 projektów inwestycyjnych. Największym zainteresowaniem beneficjentów cieszyły się inwestycje dotyczące zakupu maszyn, urządzeń oraz wyposażenia do produkcji rolnej,
przechowywania albo magazynowania, przygotowywania do sprzedaży oraz
pierwszego przetwórstwa produktów rolnych – 29 792 sztuk. W ramach działania
zakupiono również 2 448 sztuk zwierząt gospodarskich. Realizowano także inwestycje dotyczące budowy, rozbudowy lub modernizacji budynków – 310 tys. m2,
budowy płyt obornikowych – 54,7 tys. m2 oraz budowy zbiorników na gnojówkę
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i gnojowicę – 39,4 tys. m3 [Ocena ex-post realizacji Programu SAPARD w Polsce
w latach 2000-2006. Raport końcowy, 2007].
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
W SPO „Restrukturyzacja 2004-2006” głównym działaniem wspierającym
modernizację gospodarstw rolnych było działanie Inwestycje w gospodarstwach
rolnych. W okresie jego wdrażania na inwestycje modernizacyjne wydatkowano 2418, 5 mln zł (45 % budżetu Programu), co pozwoliło na realizację 24 230
projektów inwestycyjnych [MRiRW 2009]. W wyniku realizacji projektów liczba
zakupionego sprzętu ruchomego, tj. ciągników rolniczych, maszyn rolniczych,
narzędzi rolniczych, urządzeń oraz środków transportu (innych niż ciągniki) do
produkcji roślinnej, również liczba maszyn, narzędzi, urządzeń i wyposażenia do
produkcji zwierzęcej oraz liczba elementów wyposażenia, elementów maszyn, narzędzi, wyposażenia dodatkowego wyniosła 90 796 sztuk (85,08 % budżetu działania). Wysoki udział inwestycji związanych z zakupem wyposażenia i sprzętu ruchomego wskazuje na wysokie potrzeby wynikające z zapóźnienia technicznego
w poprzednim okresie. Inwestycje związane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich oraz zakładaniem plantacji wieloletnich wyniosły odpowiednio: 10,57% i 1,98%. Udział pozostałych inwestycji wyniósł 2,37%, w tym inwestycje związane z zakupem inwentarza żywego 1,47% [MRiRW 2010].
Drugim działaniem w SPO „Restrukturyzacja 2004-2006” mającym znaczenie
dla modernizacji gospodarstw rolnych, choć pośrednio, było działanie Ułatwienie
startu młodym rolnikom. Działanie to przede wszystkim miało na celu przyspieszenie
procesu wymiany pokoleniowej wśród kierowników gospodarstw rolnych. W okresie jego wdrażania na inwestycje modernizacyjne wydatkowano 707, 6 mln zł (13 %
budżetu Programu), co pozwoliło na realizację 14 151 projektów inwestycyjnych.
Z uwagi na brak, w ówczesnych zasadach realizacji działania, obowiązku wydatkowania środków pochodzących z premii na inwestycje, nie ma dostępnych danych dotyczących uzyskanych efektów rzeczowych. Wskaźnikiem monitoringu wdrażania
działania była przede wszystkim liczba młodych rolników, którzy rozpoczęli po raz
pierwszy samodzielne kierowanie gospodarstwem rolnym [MRiRW 2010].
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Najbardziej popularnym działaniem wspierającym inwestycje w gospodarstwach rolnych w PROW 2007-2013, a jednocześnie w całym dotychczasowym
okresie członkostwa Polski w UE, jest działanie Modernizacja gospodarstw rolnych.
W okresie wdrażania PROW 2007-2013 na inwestycje modernizacyjne wydatkowano 10 213, 2 mln zł, co pozwoliło na realizację 73 016 projektów inwestycyj-
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nych [Wiatrak, Wieteska 2013]. W ramach tego działania największym zainteresowaniem beneficjentów cieszyły się inwestycje dotyczące zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, środków transportu i innych – 476 750
sztuk, w tym 47 769 sztuk ciągników rolniczych. Na drugim miejscu znalazły się
inwestycje dotyczące budowy, rozbudowy lub modernizacji budynków oraz powierzchni służących produkcji i sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach rolniczych – 4 915,2 tys. m2, budowy zbiorników na gnojówkę i gnojowicę 127,7 tys.
m3, płyt obornikowych – 98,3 tys. m2, placów manewrowych – 4 866,6 tys. m2
oraz dróg dojazdowych – 100,2 km. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się
inwestycje w zakresie zakładania lub modernizacji plantacji wieloletnich – 19,8
tys. ha oraz zakupu sprzętu komputerowego – 942 sztuk [MRiRW 2016].
Drugim działaniem w PROW 2007-2013 wpływającym na stopień modernizacji gospodarstw rolnych w Polsce, było tak jak w poprzednim okresie programowania, działanie Ułatwienie startu młodym rolnikom. Analogicznie jak w latach 2004-2006, głównym celem działania było przyspieszenie procesu wymiany
pokoleniowej wśród kierowników gospodarstw rolnych. Jednakże, co istotne
z punktu widzenia modernizacji gospodarstw rolnych, będącej przedmiotem
rozważań w niniejszym opracowaniu, w okresie programowania 2007-2013
młodzi rolnicy mieli już obowiązek, zarówno programowy, jak i prawny, określoną minimalną część otrzymanych środków finansowych (70%) przeznaczyć
na inwestycje w gospodarstwach rolnych. W związku z tym znane i dostępne
są dane o efektach rzeczowych, zrealizowanych dzięki wsparciu w ramach tego
działania. Premie na rozpoczęcie działalności rolniczej w ramach PROW 20072013 otrzymało 38 857 młodych rolników na kwotę 3 164, 9 mld zł. Z danych
MRiRW oraz ARiMR wynika, że zrealizowane przez młodych rolników inwestycje dotyczyły zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, środków transportu i innych – 36 175 sztuk (w tym 4 086 sztuk ciągników rolniczych),
zwierząt gospodarskich – 5 286 sztuk oraz użytków rolnych – 17 087,06 ha. Na
drugim miejscu znalazły się inwestycje dotyczące budowy, rozbudowy lub modernizacji budynków – 219,1 tys. m2, budowy zbiorników na gnojówkę i gnojowicę 18,2 tys. m3, płyt obornikowych – 17,9 tys. m2 i placów manewrowych – 42,3
tys. m2. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się inwestycje w zakresie zakładania lub modernizacji plantacji wieloletnich – 1,0 tys. ha, budowy dróg dojazdowych – 0,70 km oraz zakupu sprzętu komputerowego – 74 sztuk. Średnia całkowita wartość zakończonych operacji w ramach działania 121 wyniosła 346 654,57 zł,
a ich całkowita wartość wyniosła 25 311 329 912,38 zł [MRiRW 2016].
Działaniem, które zostało zaprojektowane w PROW 2007-2013, a którego nie
było w przednim okresie programowania, jest działanie Przywracanie potencjału
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wpro-
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wadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych. W ramach działania zakończono
realizację 8 011 operacji na kwotę 812, 6 mln zł. Z danych MRiRW oraz ARiMR
wynika, że zrealizowane inwestycje dotyczyły zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, środków transportu i innych – 113 653 sztuk, w tym 3 898
sztuk ciągników rolniczych. Na drugim miejscu znalazły się inwestycje dotyczące
budowy, rozbudowy lub modernizacji budynków – 795,5 tys. m2, budowy zbiorników na gnojówkę i gnojowicę 218,5 tys. m3, płyt obornikowych – 32,98 tys. m2,
placów manewrowych – 412,0 tys. m2. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się
inwestycje w zakresie budowy dróg dojazdowych – 9,7 km. Ponadto odtworzono
2 173,76 ha powierzchni sadów lub plantacji wieloletnich, wyposażono 1 180,33 ha
powierzchni sadów lub plantacji wieloletnich oraz zakupiono 227 sztuk zwierząt
hodowlanych stada podstawowego [MRiRW 2016].
Tabela 3
Wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w ramach programów:
SAPARD, SPO „Restrukturyzacja 2004-2006” i PROW 2007-2013
Liczba zrealizowanych
operacji

Kwota udzielonej pomocy publicznej ogółem
(EFRROW + budżet krajowy) [w mln zł]

SAPARD

12 927

588,5

SPO „Restrukturyzacja 2004-2006”

38 381

3 126,1

PROW 2007-2013

122 884

14 190,7

Razem

174 192

17 905,3

Wyszczególnienie

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych MRiRW oraz ARiMR.

Wnioski






W okresie zarówno przedakcesyjnym, jak i po akcesji Polski do UE głównym motorem rozwoju gospodarstw oraz źródłem finansowania inwestycji maszynowych były środki finansowe w ramach unijnych programów
rozwojowych SAPARD, SPO 2004-2006 oraz PROW 2007-2013. W sumie
w ramach analizowanych działań zrealizowano ponad 174 tys. operacji, na
łączną kwotę około 18 mld zł.
Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdzają jednoznacznie, że gospodarstwa rolne w Polsce, od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej, intensywnie się modernizują.
Analiza wykazała, że największy udział w działalności inwestycyjnej gospodarstw rolnych stanowiły inwestycje w różnego rodzaju maszyny i urządze-
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nia, w tym zakup ciągników rolniczych, których w samym PROW 20072013, wg danych ARiMR, zakupiono 55 680 sztuk.
Działania podejmowane w ramach strategii modernizacyjnych, w tym
przede wszystkim objęcie polskiego sektora rolno-spożywczego wspólną
polityką rolną, doprowadziły polskie rolnictwo, w tym gospodarstwa rolne,
do tzw. awansu cywilizacyjnego.
Analizując działalność inwestycyjną w gospodarstwach rolnych można zauważyć, że realizowane inwestycje mają przede wszystkim charakter
modernizacyjny (ograniczający jednostkowe koszty produkcji), ale i rozwojowy (umacnianie pozycji konkurencyjnej, powiększanie potencjału
produkcyjnego i wzrost skali produkcji). Taka strategia inwestycyjna jest
zapewne odpowiedzią na tendencje zachodzące w otoczeniu rolnictwa,
wynikające ze spadku jednostkowej opłacalności produkcji i konieczności
wzrostu skali produkcji przez wprowadzanie nowych bardziej efektywnych
i innowacyjnych technologii produkcji.
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STRESZCZENIE

Podstawowym celem pracy było określenie poziomu i struktury wsparcia finansowego gospodarstw rolnych w ramach wspólnej polityki rolnej oraz znaczenia tego wsparcia
w kontekście modernizacji parku maszynowego. W pracy podsumowano efekty wsparcia, zarówno finansowe jak i rzeczowe, przeznaczone na ten cel w latach 2002-2015 i pochodzące z Programu Operacyjnego SAPRAD (działanie: Inwestycje w gospodarstwach
rolnych), Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (działania: Inwestycje
w gospodarstwach rolnych; Ułatwienie startu młodym rolnikom) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (działania: Modernizacja gospodarstw rolnych; Ułatwienie startu młodym rolnikom oraz Przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonej w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzanie odpowiednich
działań zapobiegawczych). Z przeprowadzonej analizy wynika, że proces modernizacji
gospodarstw rolnych w Polsce, dzięki uzyskanemu wsparciu ze środków WPR, odznacza
się wysoką dynamiką, przyczyniając się niewątpliwie do rozwoju polskiego rolnictwa.
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The main objective of the work was to determine the level and structure of financial
support for farms under the common agricultural policy and the importance of this support in the context of modernization of the machinery park. The work summarizes the
effects of support, both financial and material, allocated for this purpose in 2002-2015
and coming from the SAPRAD Operational Program (action: Investments in agricultural
holdings), Sectoral Operational Program „Restructuring and modernization of the food
sector and rural development 2004-2006” (actions: Investments in agricultural holdings,
Facilitating the start of young farmers) and the Rural Development Program for the years
2007-2013 (measures: Modernization of farms; Facilitating start-ups for young farmers;
and Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and introducing appropriate preventive actions). The analysis shows that the process of modernization of farms in Poland, thanks to the support from the CAP, is characterized by high
dynamics, undoubtedly contributing to the development of Polish agriculture.
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1. Wstęp
Wprowadzenie nowych zasad finansowania Wspólnoty (1988) w postaci Wieloletnich Ram Finansowych (WRF), miało duże znaczenie w sprawie dyscypliny
budżetowej i należytego zarządzania finansami publicznymi. Na mocy Traktatu
z Lizbony wieloletnie ramy finansowe zmieniły się z porozumienia międzyinstytucjonalnego w wiążący akt prawny [Shucksmith, 2005]. Podjęte decyzje w sprawie WRF stanowiły, że finansowania Wspólnoty w pierwszym okresie działania
ww. Traktatu ustala się na okres co najmniej 5 lat, po tym okresie na okres 7 lat.
Wieloletnie Ramy Finansowe określane były w rozporządzeniach przyjmowanych
przez Radę i Komisję oraz po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. W perspektywach finansowych ustanawiano wieloletnie i roczne kwoty (pułapy) dla wydatków UE jako całości oraz dla głównych kategorii wydatków (pozycje). Celem
WRF było ustalenie pułapów wydatków dla każdej kategorii działań, pozwalające
w sposób usystematyzowany dokonywać realizacji zadań. Ponadto WRF miały
zapewniać przewidywalny napływ środków na realizację długoterminowych priorytetów, ustalonych przez Wspólnotę oraz uzyskać płynność rocznej procedury
budżetowej [Lyon G. 2010].
Począwszy od 1988 r. budżety roczne ustalane były z uwzględnieniem perspektyw finansowych, które określają roczne pułapy wydatków w ciągu kilku następnych lat. Budżet UE nie mógł przekroczyć poziomu 1,24% Produktu Narodowego
Brutto (PNB) państw członkowskich. Wobec kryzysu finansowego poprzedzającego kształtowanie ostatniej perspektywy finansowej (2014-2020), budżet WRF
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został ustalony na poziomie 1% PNB. Zgodnie z zasadą zadania dzielonego, korzystanie z programów wymaga większego zaangażowania skarbu państw członkowskich [Rozporządzenie, 2013].
Wieloletnie Ramy Finansowe miały przede wszystkim duże znaczenie dla
kształtowania i stabilizacji wspólnej polityki rolnej. Dzięki WRF rolnicy uzyskali stały dostęp do funduszy unijnych, nie tylko w skali jednego roku, ale także
w dłuższej perspektywie finansowej. WRF pozwalają bowiem na dokonywanie
wydatków w sposób usystematyzowany i na zasadzie konsensusu między podmiotami uczestniczącymi w procesie decyzyjnym a beneficjentami płatności. Z drugiej strony ramy pozwalały na większą elastyczność i przenoszenie płatności oraz
zobowiązań między działaniami, osiami priorytetowymi czy filarami. Dzięki temu
w każdej perspektywie finansowej określone działania pozwalały producentom
rolnym na planowanie poczynań gospodarczych i inwestycyjnych ze znacznym
wyprzedzeniem. W ten sposób producenci rolni swój rozwój opierali na pewności
stałego poziomu dopłat bezpośrednich oraz dodatkowego wsparcia finansowego
związanego rozwojem obszarów wiejskich. Dopłaty bezpośrednie jako transfery
środków publicznych były pod szczególnym nadzorem państwa i jednostek płatniczych, na wszystkich etapach realizacji budżetu. Płatności przyjmowały postać
rocznych kopert finansowych, które ustalają pulę kwalifikowanych środków finansowych przypadających dla danego kraju. Tak więc w WRF wprowadzono
dyscyplinę finansową dzięki ustalonym limitom wydatków, w ramach których
rozliczane były działania określone w I i II filarze WPR [Oskam i inni, 2010].
Cechą charakterystyczną WRF było, że udział wydatków na rolnictwo w budżecie
Unii Europejskiej od kilku lat ulegał systematycznemu zmniejszeniu. Na początku
lat osiemdziesiątych XX w. wydatki na WPR stanowiły 66 % budżetu Wspólnoty,
w kolejnym budżecie spadły do 40%, a w okresie 2014-2020 będą stanowić już
tylko 37%. Spadek ten był pochodną pojawiania się innych priorytetów UE, które
zmieniały kierunki wydatków. Zjawisko powyższe dotyczy przykładowo polityki spójności, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, konieczności zapobiegania
zmianom klimatu czy ostatnio wzmocnienia polityki migracyjnej.

2. Materiał i metody
Podstawowym celem badań było scharakteryzowanie zmian poziomu wsparcia finansowego w ramach WRF, w układzie pięciu perspektyw finansowych, a na tym
tle przedstawienie poziomu dopłat bezpośrednich. Wychodzono z założenia, że
długość przynależności do Wspólnoty, a zatem okresu korzystania z instrumentów wsparcia finansowego, jakie oferowała wspólna polityka rolna, miało wpływ na
zmianę poziomu dopłat bezpośrednich. We Wspólnocie funkcjonują dwa systemy
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dopłat bezpośrednich, odrębne dla dawnych krajów członkowskich (UE-15) oraz
inne dla nowych państw członkowskich (NUE-12), z wyjątkiem Cypru i Malty. Na
tym tle podnoszono kwestie konwergencji płatności bezpośrednich, które zgłaszały
nowe państwa członkowskie. Najdłużej ze wsparcia WPR korzystało sześć krajów
założycieli (od 1958), a następnie trzy kraje członkowskie przyjęte do Wspólnoty
w 1973. Tych dziewięć krajów Wspólnoty stanowiło pierwszą grupę badawczą. Drugą grupę badawczą utworzono z sześciu krajów wstępujących do Wspólnoty w następnych latach. Trzecią grupę badawczą stanowią kraje, które najkrócej korzystają
z programów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym 10 nowych państw
członkowskich przyjętych do Wspólnoty w 2004 oraz dwa w 2007. Badania nie objęły Chorwacji, włączonej do UE – 1 lipca 2013 r. Obok kwot zawartych w WRF,
umieszczono powierzchnie użytków rolnych, które mają charakter informacyjny
poprzez wskazanie rozmiaru areału, na którym funkcjonują rolnicy. Powierzchnie
te nie mogą stanowić podstawy do obliczania poziomu płatności obszarowej.
W celu przedstawienia płatności bezpośrednich na hektar w niniejszych badaniach bazowano na danych obliczonych przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich KE. W badaniach nad dopłatami Dyrekcja Generalna brała pod uwagę następujące czynniki:
1. ustalenia wynikające z reformy WPR z 2003 r. zmierzające do oddzielenia
wsparcia bezpośredniego od rodzajów produkcji,
2. regulacje ustanawiające zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego z 2009
roku,
3. powierzchnie ewidencyjno-gospodarcze z 2009 r. pozwalające na weryfikowanie areału użytków rolnych,
4. roczne budżety (koperty) przygotowane na lata 2014-2020. Obliczone kwoty
nie uwzględniały możliwości przenoszenia środków między filarami WPR,
które leżały w kompetencji państw członkowskich.
Dotychczas w literaturze przedmiotu nie przedstawiono całościowego spojrzenia na rozmiar wsparcia finansowego WPR ujętego w Wieloletnie Ramy Finansowe dla poszczególnych krajów, z wyodrębnieniem płatności obszarowych
w ramach I filaru WPR. Analizę przedstawiono na tle zmieniającego się ustawodawstwa europejskiego, które zmierzało do konwergencji poziomu płatności
bezpośrednich, przy uwzględnieniu czynników zastanych w dawnych państwach
członkowskich. Badania oparto głównie o ustawodawstwo unijne (rozporządzenia) Wspólnoty, które regulowały kwestie będące przedmiotem opracowania.

Proces różnicowania płatności bezpośrednich ...

43

3. Kształtowanie struktur płatności obszarowych
Wprowadzenie w 1992 r. płatności obszarowych (reformy MacSharry’ego) oznaczało zmianę koncepcji polityki rynkowo-cenowej i przeniesienie punktu ciężkości ze wsparcia rynku na rzecz wsparcia producentów rolnych. Reformę tę realizowano w celu zmniejszenia nadprodukcji produktów rolnych, co starano się
osiągnąć przez wprowadzenie ograniczenia produkcji i dobrowolnego systemu
odłogowania. Dzięki wprowadzeniu płatności obszarowych dążono do wsparcia
poziomu dochodów producentów rolnych nie przez mechanizm rynkowy, czyli system wysokich cen interwencyjnych, ale bezpośrednio, wypłacając określoną pomoc beneficjentom i tym samym uniezależniając wypłacane wsparcie od
poziomu uzyskanej produkcji. Płatności bezpośrednie były uznawane przez KE
za instrument bardziej jednoznaczny, niż wsparcie rynkowe i mechanizmy interwencji [Krzyżanowski, 2009].
W kontekście rozpatrywanej problematyki ważny jest początkowy mechanizm
wprowadzania sposobu ustalania wysokości płatności, który miał decydujący wpływ
na późniejsze zróżnicowanie stawek, przypadających na 1 ha użytków rolnych. Z tej
możliwości skorzystała w największej mierze pierwsza grupa państw członkowskich. Rolnicy w oparciu o politykę strukturalną zrestrukturyzowali i zmodernizowali swoje warsztaty rolne, uzyskując przewagę konkurencyjną, w postaci wysokich
plonów i znacznym wzroście pogłowia zwierząt gospodarczych. Korzystne rezultaty
gospodarcze przeniesione zostały na kształtujące się nowe zasady i znacznie wpływały na późniejsze ustalanie plonów referencyjnych, determinujących pułapy płatności obszarowych. Ponadto producenci mieli znaczną swobodę wyboru modelu
płatności, a co więcej, pozwalano im na zachowanie powiązania stawek płatności
z produkcją rolniczą, co argumentowano chęcią uniknięcia zaprzestania produkcji.
Zasadę oddzielenia wsparcia bezpośredniego od wielkości produkcji nie wszystkie
kraje członkowskie wypełniły w pełnym zakresie. Zezwolenia na zachowanie związku między płatnością a poziomem produkcji argumentowano chęcią zachowania
niektórych rodzajów produkcji (np. wołowiny i owiec) lub chęcią zapobieżenia zbyt
dużemu odłogowaniu gruntów [Implementation and Vision, 2008].
Sytuacja z ustalaniem płatności doprowadziła do wyodrębnienia trzech modeli stosowanych w państwach członkowskich, w tym modelu historycznego, regionalnego i mieszanego (hybrydowego). W modelu historycznym uprawnienia
ustalano w oparciu o płatności otrzymywane przez rolnika w okresie referencyjnym, co oznaczało, że kwota płatności bezpośrednich odpowiadała średniej łącznej kwocie płatności otrzymywanych w poprzednim okresie i była wypłacana na
ha w gospodarstwie. W modelu regionalnym ustalenia wysokości były dokonywane w oparciu o płatności otrzymywane przez wszystkich rolników w okresie
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referencyjnym. Następnie, tak ustaloną regionalną kopertę finansową, dzielono
pomiędzy całkowitą powierzchnię uprawnioną do płatności w regionie. Niektóre państwa członkowskie mogły również zdecydować się na stosowanie modelu
hybrydowego (mieszanego), stanowiącego połączenie dwóch powyższych modeli
płatności. Prawidłowość ta spowodowała, że w dawnych krajach członkowskich
wypracowano kwoty dopłat bezpośrednich na stosunkowo wysokim poziomie.
Podstawowa zasada stanowiła, że płatności były przyznawane rolnikowi na podstawie posiadanych przez niego uprawnień, które musiały być aktywowane poprzez przypisanie ich do ziemi.

4. Wysokość płatności obszarowej dla pierwszej grupy państw
członkowskich
W ramach pięciu okresów funkcjonowania WRF podejście do płatności obszarowych ulegało zmianie dzięki kolejnym reformom (Agenda 2000, Reforma Fischlera 2003, Health Check 2009), zaś rolnictwo stało się bardziej zorientowane
na rynek, przy czym zachowano wsparcie dla producentów rolnych oraz jednocześnie poprawiono spójność wymogów w zakresie ochrony środowiska.
Analizę porównawczą przeprowadzono poprzez odniesienie do pięciu kolejnych ram finansowych przypadających na okres 1988-2020. W 1988 r. zastosowano tzw. maksymalne gwarantowane ilości, prowadzące do obniżenia danego
produktu na rynku. System płatności miał rekompensować obniżkę cen interwencyjnych, stał się więc źródłem powiększania dochodów. W ramach Agendy
2000 odwołano się do europejskiego modelu rolnictwa, który zakładał godzenie
wielofunkcyjności rolnictwa z wzmacnianiem jego konkurencyjności. W 2003 r.
(reforma Fischlera) zaproponowano nowe spojrzenie na płatności bezpośrednie,
poprzez oddzielenie wsparcia bezpośredniego od konkretnych produktów czy rodzajów produkcji. W związku z tym wprowadzono krajowe koperty finansowe,
odzwierciedlające poprzednie wydatki państwa członkowskiego w ramach systemu powiązanego. Te koperty zostały skorygowane w kolejnych latach, biorąc
pod uwagę dalsze oddzielenie płatności od różnych sektorów produkcji rolniczej.
W ostatniej perspektywie finansowej po raz pierwszy wprowadzono formalnie
pojęcie płatności bezpośrednich na hektar w kontekście przygotowania rocznych
budżetów na lata 2014-2020.
Analizując instrumenty finansowe związane z wspólną polityką rolną w kontekście WRF należy zwrócić uwagę, że pierwsza perspektywa finansowa trwała pięć lat.
Poczynając od drugiej perspektywy można wskazać na fakt trwałego spadku wsparcia finansowego udzielanego krajom członkowskim. W badaniach zmierzających
do określenia kierunku zmian przyjęto WRF 1993-1999 jako 100%, stąd spadek
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wsparcia dla wszystkich analizowanych dziewięciu państw wyniósł 6,4% w stosunku
do obecnego poziomu. Jednym z istotnych czynników spadku wsparcia było przede
wszystkim zmniejszanie powierzchni użytków rolnych. Ponadto dominującą pozycję zajmowało wsparcie skierowane na I filar WPR, związany głównie z płatnościami
obszarowymi. W latach 1993-1999 płatności związane z I filarem stanowiły 78,3%
ogółu wydatków i wzrosły do 82,3% w obecnym budżecie WPR.
Tabela 1
Wydatki na wspólną politykę rolną w ramach WRF
(w mln euro, do 1997 r. w mln ecu)
Kraj

Belgia

Francja

Holandia

Niemcy

Włochy

Luksemburg

Dania

Irlandia

W. Brytania

1988-1992

1993-1999

2000-2006

2007-2013

2014-2020

UR
w mln ha
(2015)

Ogółem

5090

8403

6962

4680

4202

1,3

w tym I filar

4959

8038

6576

4262

3651

×

Ogółem

30816

65950

68759

64865

62397

27,8

w tym I filar

2900

60464

62356

58423

52487

×

Ogółem

14695

12323

8866

6432

5914

1,9

w tym I filar

14616

12087

8340

5946

5307

×

Ogółem

23053

43827

46904

48420

43812

16,7

w tym I filar

22138

37079

37767

40307

35594

×

Ogółem

24727

34187

40984

35265

37096

12,8

w tym I filar

23300

24454

32813

29730

26666

×

Ogółem

37

170

260

349

347

0,1

w tym I filar

14

103

170

259

247

×

Ogółem

5774

9210

8481

7646

6926

2,6

w tym I filar

5686

8948

8134

7201

6297

×

Ogółem

5338

12920

12514

11723

10680

5,0

w tym I filar

691

10777

9863

9383

8491

×

Ogółem

10556

25521

29058

29737

27583

16,9

w tym I filar

10082

24427

27364

27827

25003

×

Wyszczególnienie

Źródło: Dane Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich KE
z 2017 roku.

W obliczu nacisku nowych państw członkowskich dążących do konwergencji
dopłat bezpośrednich, w rzeczywistości spowodowało to obniżenia budżetu UE-9
przeznaczonego na I filar WPR. Skromny wymiar tego zjawiska tłumaczono zaszłościami historycznymi, nie pozwalającymi na dużą redukcję płatności. Posługując się danymi, między ostatnimi dwoma budżetami WRF największej redukcji
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budżetu związanego z I filarem WPR dokonano w Belgii (14,3%), Danii (12,6%),
Niemczech (11,7%) oraz we Włoszech(10,3%), przy średniej 10,7% dla całej grupy badawczej.
Środki finansowe dotyczące systemów wsparcia bezpośredniego jako płatności przyznawane były bezpośrednio rolnikom. Zaczęto kształtować system konwergencji, zmierzający do zbliżenia pułapów dopłat w poszczególnych krajach.
Wśród analizowanych krajów najwyższy poziom dopłat prognozowanych w 2020
r. osiągnie Holandia (403 euro/ha), Belgia (386 euro/ha) Włochy (363 euro/ha)
oraz Dania (332 euro/ha).
Tabela 2
Występujące i prognozowane poziomy dopłat bezpośrednich (w euro/ha)
Kraje

2013

2015

2020

Kraje

2013

2015

2020

Belgia

383

395

386

Luksemburg

275

256

269

Francja

251

271

287

Dania

321

346

332

Holandia

410

417

403

Irlandia

275

243

261

Niemcy

288

308

298

W. Brytania

200

211

225

Włochy

361

301

363

Źródło: Dane Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich KE
z 2017 roku.

Na drugim biegunie płatności znajduje się W. Brytania (225 euro/ha), Irlandia
(261 euro/ha) oraz Luksemburg (269 euro/ha), które przy występowaniu wielkoobszarowych gospodarstw rolnych podlegały mechanizmowi degresywności (redukcji dopłat). Występujące roczne różnice dopłat w ramach danego kraju wynikają z ustalanych corocznie kopert krajowych, które nie pozwalały na przekroczenie pułapów, co w niektórych przypadkach oznaczało obniżenie dopłat na hektar.

5. Druga grupa państw członkowskich przystępujących do Wspólnoty
Europejskiej
Druga perspektywa na lata 1993-1999 zapoczątkowała 7-letnie okresy programowania we Wspólnocie europejskiej, które są przestrzegane do dnia dzisiejszego.
Założenia koncepcyjne, na których oparto nowe ramy finansowe, zostały określone w kolejnym pakiecie reform budżetowych, określanym mianem II pakietu Delorsa. Nowe ustawodawstwo prawne zmierzało do większej dyscypliny finansowej
i sprawnego funkcjonowania procedur finansowych. Wśród nowych trendów należy wymienić porozumienie międzyinstytucjonalne, które zawierało nową procedurę współpracy pomiędzy Komisją, Radą i Parlamentem Europejskim w pro-
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cesie uchwalania budżetu. W omawianej perspektywie został utrzymany limit
wydatków rolnych na poziomie 74% wzrostu PNB.
W sferze dopłat bezpośrednich w stosunkowo krótkim czasie pojawiły się trzy
ważne regulacje prawne. Do pierwszej regulacji można zaliczyć Agendę 2000,
stanowiącą nowy etap podjętych reform w 1992 r. W Agendzie 2000 położono
nacisk, aby rolnictwo było wielofunkcyjne, konkurencyjne, zróżnicowane terytorialnie, przestrzegające zasad marketingu produktów rolnych. W celu otrzymania
pomocy wprowadzono wymogi związane z przestrzeganiem warunków środowiskowych oraz możliwość obniżania pomocy (modulacja). Ponadto wypowiedziano się za kontynuowaniem wcześniejszych regulacji dotyczących emerytur
dla rolników, pomocy dla młodych rolników, promowania rolnictwa konkurencyjnego i ekologicznego.
Drugi, niezmiernie ważny etap ustawodawstwa związanego z systemem płatności bezpośrednich należy wiązać z przyjętą reformą WPR w Luksemburgu
w 2003 r. (reformy Fischlera). Ustalono, że płatności w pełnej wysokości ustalonej kwoty pomocy bezpośredniej, powinny zostać powiązane ze spełnianiem
określonych zasad odnoszących się do gruntów rolnych, a ponadto do jakości
produkcji i działalności rolniczej. Zasady takie powinny służyć włączeniu w organizację wspólnego rynku podstawowych norm z zakresu ochrony środowiska,
bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt. Ustawodawstwo szło
w kierunku, aby grunty były utrzymane w dobrej kulturze rolnej oraz aby przeciwstawić się zaniechaniu uprawy gruntów rolnych. W celu osiągnięcia lepszej
równowagi w rolnictwie, należało wprowadzić system stopniowego zmniejszania
płatności bezpośrednich o charakterze obowiązkowym na obszarze całej wspólnoty na lata 2005-2012. Uzyskane środki w ramach modulacji powinny zostać
przekazane na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich [Rozporządzenie, 2003].
Trzeci etap zmian systemu płatności bezpośrednich wprowadzono w 2009 r.
Doświadczenia wyniesione z wdrażania zasad dla systemów wsparcia bezpośredniego pokazały, że niektóre elementy mechanizmów wsparcia wymagały korekty. W szczególności należało rozszerzyć oddzielenie wsparcia bezpośredniego od
wielkości produkcji oraz uprościć funkcjonowanie systemu płatności jednolitej.
Ponadto rolnicy, którzy nie przestrzegali zasad i nie spełniali wymogów dotyczących przykładowo zdrowia publicznego, zdrowia roślin i zwierząt, ochrony środowiska bądź dobrostanu zwierząt, otrzymywali zmniejszone dopłaty bezpośrednie
lub podlegali wykluczeniu z płatności. Nieodłączną część składową dopłat bezpośrednich stanowił system wzajemnej zgodności. Ponadto doświadczenia pokazały, że niektóre wymogi nie były dostatecznie związane z działalnością rolniczą czy gruntami rolnymi, zachodziła więc potrzeba dostosowania zakresu zasad
wzajemnej zgodności [Rozporządzenie, 2009].
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W celu osiągnięcia lepszej równowagi między instrumentami polityki mającymi na celu promowanie zrównoważonego rolnictwa oraz instrumentami mającymi na celu promowanie rozwoju obszarów wiejskich, wprowadzono system
obowiązkowego, stopniowego zmniejszania płatności bezpośrednich (modulacji). Oszczędności, uzyskane dzięki modulacji, przeznaczone zostały na politykę
rozwoju obszarów wiejskich. Poza tym wprowadzany system stanął wobec nowych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, potrzebami poprawy gospodarki wodnej i skuteczniejszej ochrony różnorodności biologicznej.
Charakterystyczną cechą dystrybucji środków bezpośredniego wsparcia dochodów wśród rolników było przydzielenie znacznej części płatności ciągle malejącej liczbie dużych beneficjentów (zmiany strukturalne). Ustawodawca stanął na
stanowisku, że więksi beneficjenci nie wymagają takiego samego poziomu jednolitego wsparcia, aby osiągnąć cel skutecznego wzrostu dochodów. Wprowadzono
mechanizm umożliwiający zwiększenie redukcji wyższych płatności i wykorzystanie uzyskanych w ten sposób wpływów do podjęcia nowych wyzwań w ramach
rozwoju obszarów wiejskich [Rozporządzenie, 2009]. W drugiej przyjętej do badań grupie dawnych państw członkowskich znalazło się łącznie sześć krajów. Trzy
ostatnie kraje zostały przyjęte do Wspólnoty w 1995 r. (Austria, Finlandia, Szwecja). Zamykały więc w ten sposób proces rozszerzania dawnej UE-15, co nastąpiło
dopiero w obliczu pojawiania się na horyzoncie nowych krajów. Jednocześnie trzy
ostatnio wymienione kraje członkowskie korzystały najkrócej ze wsparcia finansowego, a mianowicie przez 5 lat w drugiej perspektywie finansowej (1993-1999)
oraz w pełnym zakresie w kolejnych trzech perspektywach finansowych.
Analizowane dawne państwa członkowskie różniły się między sobą areałem
i liczbą gospodarstw rolnych. Pod względem powierzchni użytków rolnych do największych krajów należała Hiszpania (23,7 mln ha). Pozostałe natomiast dysponowały zbliżonymi obszarami użytków rolnych. Różnicowanie poziomu wsparcia
znajdziemy poprzez porównanie dwóch ostatnich perspektyw finansowych, które
na przestrzeni 14 lat wykazują określoną stabilność. Wzrost instrumentów finansowych WPR związanych z ogólnym budżetem odnotowano w przypadku Hiszpanii (6,2%) oraz Portugalii (2,4%). W pozostałych krajach zanotowano określoną stabilność lub niewielkie spadki o charakterze korygującym. W odniesieniu
do zmian w ramach I filara WPR, podobnie jak w poprzednim przypadku wzrost
pułapu płatności obszarowych odnotowano w Hiszpanii (4,2%) oraz Portugalii
(2,4%). Największy spadek pod względem kwoty kierowanej do danego państwa
stwierdzono w przypadku Szwecji (3,3%).
Proces akcesji państw członkowskich do Wspólnoty, który miał miejsce w różnych terminach, nie wpłynął na istotne zróżnicowanie poziomu dopłat bezpośrednich, jakie kraje mają osiągnąć w 2020 r.
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Tabela 3

Wydatki na wspólną politykę rolną w ramach WRF
(w mln euro, do 1997 r. w mln ecu)
Kraj
Grecja

Hiszpania

Portugalia

Austria

Finlandia

Szwecja

1988-1992

1993-1999

2000-2006

2007-2013

2014-2020

UR w mln ha
(2015)

Ogółem

10658

21044

21986

18188

18152

5,2

w tym I filar

9338

18165

18205

14480

13956

×

Ogółem

14372

37391

49181

39894

42352

23,7

w tym I filar

12590

31406

39828

32680

34061

×

Ogółem

2426

6882

8271

7936

8127

3,7

w tym I filar

1281

4045

4549

4007

4069

×

Ogółem

×

4464

8059

9117

8783

2,9

w tym I filar

×

2479

4679

5205

4846

×

Ogółem

×

3028

6120

6038

6047

2,3

w tym I filar

×

1686

3615

3958

3667

×

Ogółem

×

3192

6147

7156

6632

3,1

w tym I filar

×

2603

4835

5331

4887

×

Wyszczególnienie

Źródło: Dane Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich KE
z 2017 roku.

Występujące i prognozowane poziomy dopłat bezpośrednich
(w euro/ha)
Kraj

Tabela 4

2013

2015

2020

Kraj

2013

2015

2020

Grecja

384

394

387

Austria

268

241

253

Hiszpania

229

204

244

Finlandia

237

228

230

Portugalia

189

154

219

Szwecja

230

227

229

Źródło: Dane Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich KE
z 2017 roku.

6. Kolejne rozszerzenie Unii Europejskiej o państwa Europy
Środkowo-Wschodniej
Po transformacji ustrojowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej stało się jasne,
że państwa będą pretendować do członkostwa w Unii Europejskiej. W 1997 r. KE
dokonała oceny wpływu przyszłego rozszerzenia na funkcjonowanie Unii i zaproponowała odpowiednie reformy budżetu i poszczególnych rodzajów polityki
wspólnotowej, które miały przygotować Unię do akcesji (tzw. Agenda 2000).
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Podpisanie Traktatu Akcesyjnego w 2003 r. oznaczało odejście od dotychczas realizowanej polityki wobec wsi i rolnictwa oraz objęcie rolnictwa wspólną polityką rolną, w ramach której funkcjonowały fundusze wsparcia płatności
obszarowych i strukturalnych. Przedmiotem negocjacji były warunki na jakich
ten proces ma nastąpić. Chodziło o okresy przejściowe, dotyczące zakupu ziemi
przez obywateli innych krajów członkowskich, jak i czas dochodzenia do pełnych
dopłat bezpośrednich oraz ustalenie limitów produkcji dla produktów najbardziej
wspieranych w UE (cukier, mleko). Przy ustalaniu dopłat bezpośrednich dyskusja
dotyczyła określenia obszaru bazowego, plonu referencyjnego i dopłat wyrównawczych, które rzutowały na pozycje wyjściowe określonych płatności.
Integralną częścią Traktatu Akcesyjnego była zgoda nowych państw członkowskich na pewne odstępstwa od zasad wspólnej polityki rolnej. Dopłaty bezpośrednie
do produkcji rolnej dla nowych państw członkowskich z budżetu Unii wynosiły
25% pełnego poziomu w 2004 r., a następnie wzrastały do 30% w 2005 r., oraz 35%
w 2006 r. Niektóre kraje wystąpiły o przesunięcie części środków przeznaczonych na
rozwój obszarów wiejskich na dopłaty bezpośrednie. Łącznie dopłaty bezpośrednie,
uwzględniając ewentualne dopłaty z budżetu, mogły wynosić w roku 2004 – 55%,
w roku 2005 – 60%, a w roku 2006 – 65% poziomu dopłat w dawnych państwach
członkowskich. Dopłaty bezpośrednie obliczane były w oparciu o kwoty produkcyjne, powierzchnie bazowe i plony referencyjne. Przyjęte przez UE wskaźniki pochodziły z wcześniejszych lat, nie odzwierciedlały zatem rzeczywistego stanu poziomu
i potencjału produkcyjnego państw kandydujących do Unii. W kolejnej perspektywie finansowej (2007-2013) obok już przyjętych 10 nowych państw członkowskich,
doszły dwa kolejne państwa (Bułgaria i Rumunia). Mocą rozporządzenia Rady
(WE) nr 1290/2005 dotyczącego finansowania WPR, zostały utrzymane podziały
na dwa systemy płatności, przy czym z obowiązku stosowania systemu jednolitej
płatności obszarowej zostały zwolnione Cypr, Malta i Słowenia. [Rozporządzenie,
2005]. W nowym pakiecie WPR na lata 2014–2020 zachowano podział na dwa
filary, zwiększając powiązania między nimi, oczekując, że polityka rolna będzie bardziej całościowa, silniej zintegrowana z innymi politykami wspólnoty. W ramach
I filara WPR wprowadzono nową strukturę płatności bezpośrednich, która miała
zostać lepiej ukierunkowana, a przy tym miała być bardziej sprawiedliwa i ekologiczna. W świetle przepisów prawnych zachowano ciągłość odnośnie sytemu płatności bezpośredniej, polegającą na tym, że system składa się z dwóch komponentów
czyli z jednolitej płatności obszarowej (JPO) oraz uzupełniającej płatności obszarowej (UPO). Nie uległy również zmianie podstawowe zasady dopłat bezpośrednich
przyznawanych rolnikom, które mówiły, że płatności przysługują beneficjentom,
którzy spełniają określone wymagania z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej
i przestrzegania zasad wzajemnej zgodności [Rozporządzenie, 2013].
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Mówiąc o mechanizmie wsparcia bezpośredniego, wskazano na potrzebę
uwzględnienia przejścia od pełnego oddzielenia płatności od produkcji do ukierunkowania sposobu płatności. Tak więc system oddzielania pomocy dla rolnictwa od produkcji i zapewniania ogólnego wsparcia dochodów, który zaczął
obowiązywać w 2003 r., został zastąpiony systemem, w którym każdy element
powiązany został z określonymi celami lub funkcjami. Jednolite płatności na gospodarstwo zastąpiono systemem wielofunkcyjnych płatności, składającym się
z siedmiu elementów:
1. płatności podstawowej na hektar, której poziom powinien zostać ujednolicony zgodnie z krajowymi lub regionalnymi kryteriami ekonomicznymi lub
administracyjnymi i podlegać procesowi konwergencji,
2. elementu „zazielenienia”, jako dodatkowego wsparcia stanowiącego kompensatę kosztów zapewniania środowiskowych dóbr publicznych, których
rynek nie wynagradza,
3. płatności dodatkowej przyznawanej młodym rolnikom na pięć lat,
4. płatności redystrybucyjnej, umożliwiającej zwiększenie wsparcia na pierwsze hektary gospodarstwa,
5. dodatkowego wsparcia dochodów na obszarach o szczególnych ograniczeniach naturalnych,
6. wsparcia powiązanego z produkcją na rzecz określonych obszarów lub
rodzajów gospodarki rolnej,
7. uproszczonego systemu dla małych gospodarstw.
Stosowanie trzech pierwszych elementów było dla państw członkowskich
obowiązkowe, a czterech ostatnich – dobrowolne. Płatności zostały przyznane rolnikom aktywnym, na podstawie całkowicie nowych zasad, których liczba
była zależna od liczby zadeklarowanych hektarów. System płatności został skonstruowany zgodnie z zasadą wzajemnej zgodności, polegającej na przestrzeganiu
określonych reguł dotyczących ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i innych
poczynań związanych ze zdrowiem (higiena, weterynaria, itp.) [Implementation
of the first pillar, 2015].
Nowe państwa członkowskie najkrócej korzystały ze wsparcia w ramach WRF,
przy czym Bułgaria i Rumunia tylko przez dwie perspektywy finansowe. W dążeniu do przybliżenia poziomu dopłat bezpośrednich między omawianymi grupami
państw, nastąpiło podniesienie kwot budżetowych na WPR między pespektywą finansową 2014-2020 w stosunku do poprzednich płatności. Największy wzrost ogólnego
budżetu odnotowano w Bułgarii (50,5%) i Rumunii (54,9%), które charakteryzowały
się niskimi pułapami. Istotny wzrost płatności odnotowano w państwach bałtyckich,
w tym w Estonii (43,3%), Łotwie (52,0%) oraz Litwie (34,6%). Z kolei najmniejszy
wzrost zanotowano w Czechach (13,2%), Polsce (13,5%) oraz Słowenii (11,1%).
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W kontekście analizowanej płatności obszarowej między dwoma ostatnimi
perspektywami finansowymi, można mówić o pogłębionej dążności do przybliżenia poziomu płatności między dawnymi krajami wspólnoty UE-15 a nowymi
państwami członkowskimi NUE-12. Wyrazem tej polityki było przeznaczenie
znacznie więcej środków wsparcia finansowego budżetu WRF, zwłaszcza na kraje
mające najniższe stawki dopłat we Wspólnocie. Do krajów tych można zaliczyć
kraje bałtyckie, w tym Łotwę (130,8%), Estonię (103,8%) oraz Litwę (73,9%).
Mniejsze wzrosty dopłat bezpośrednich odnotowano w Polsce (40,6%), na Węgrzech (36,9%) oraz w Czechach (35,9%).
Tabela 5
Wydatki na wspólną politykę rolną w ramach WRF (w mln euro)
Kraj
Cypr
Czechy
Estonia
Węgry
Łotwa
Litwa
Polska
Malta
Słowacja
Słowenia
Bułgaria
Rumunia

Wyszczególnienie

2004-2006

2007-2013

2014-2020

UR w mln ha (2015)

Ogółem

132

379

480

0,4

w tym I filar

57

217

348

×

Ogółem

1318

7316

8285

3,5

w tym I filar

606

4500

6115

×

Ogółem

267

1209

1733

0,9

w tym I filar

60

494

1007

×

Ogółem

2037

10298

12346

4,7

w tym I filar

1122

6493

8891

×

Ogółem

488

1767

2686

1,8

w tym I filar

69

725

1717

×

Ogółem

908

3611

4861

2,7

w tym I filar

296

1868

3248

×

Ogółem

5938

28268

32088

14,4

w tym I filar

1879

15039

21147

×

Ogółem

33

97

133

0,1

w tym I filar

2

20

34

×

Ogółem

843

3892

4599

1,9

w tym I filar

265

1923

2709

×

Ogółem

378

1612

1792

0,5

w tym I filar

73

712

954

×

Ogółem

×

5098

7675

4,5

w tym I filar

×

2489

5336

×

Ogółem

×

13524

20955

13,3

w tym I filar

×

5502

12939

×

Źródło: Dane Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich KE
z 2017 roku.
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Myślą przewodnią PE i KE w okresie poprzedzającym przyjęcie nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, było stopniowe zrównywanie dopłat
w całej Unii. Mimo usilnych starań nowych państw członkowskich, nie zaproponowano jednakowej we wszystkich krajach podstawowej stawki dopłat. Ustalono,
że beneficjenci z UE-15 będą otrzymywać stopniowo nieco mniejsze stawki, ale
nie więcej, niż 10% mniej wobec obecnych dopłat.
Tabela 6
Występujące i prognozowane poziomy dopłat bezpośrednich (w euro/ha)
Kraj

2013

2015

2020

Cypr

355

429

339

Czechy

220

251

249

Estonia

115

130

Węgry

236

Łotwa
Litwa

Kraj

2013

2015

2020

Polska

221

207

218

Malta

445

448

640

198

Słowacja

215

201

210

271

251

Słowenia

300

286

302

105

109

198

Bułgaria

190

161

229

145

152

196

Rumunia

170

122

196

Źródło: Dane Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich KE
z 2017 roku.

W ramach nowych państw członkowskich odnotować można istotne zróżnicowanie płatności, jakie kraje te osiągną docelowo w 2020 r. Kraje korzystające
z systemu SPS osiągną znacznie wyższe poziomy płatności, w tym najwięcej Malta
(640 euro/ha), Cypr (339 euro/ha) oraz Słowenia (302 euro/ha). Płatności dla pozostałych krajów oscylują wokół 200 euro/ha.

7. Podsumowanie
Proces kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej charakteryzował się kilkoma fazami
rozwoju, które prowadziły od intensywnego rolnictwa na początku lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych, do rolnictwa zrównoważonego i ceniącego środowisko naturalne.
W ramach WPR przyjęto określone zasady funkcjonowania rolnictwa, począwszy
od zasady wspólnego rynku, oznaczającego swobodę przepływu produktów rolnych
między państwami członkowskimi, poprzez zasadę preferencji wspólnoty, oznaczającą pierwszeństwo zbytu na rynku Wspólnoty, a kończąc na zasadzie solidarności
finansowej, zobowiązującej wszystkie kraje członkowskie do partycypowania w kosztach polityki rolnej. Przyjęte przez Wspólnotę pierwotne cele, zasady i instrumenty
musiały być respektowane przez kolejne kraje, które były przyjmowane do Wspólnoty. Szczególny nacisk kładziono na pełną implementację prawa unijnego. Na przestrzeni ostatnich dekad wspólna polityka rolna podlegała dalszej ewolucji, co zna-
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lazło odzwierciedlenie w stosowanych przez Unię nowych instrumentach polityki
rolnej, związanych przykładowo z bioróżnorodnością, klimatem, zazielenieniem, itp.
Analiza Wieloletnich Ram Finansowych, jako planu dochodów i wydatków
Unii wskazuje, że zmniejszony budżet Wspólnoty wymagał większego zaangażowania finansowego państw członkowskich. Konsekwencją tej sytuacji było obniżenie możliwości regulacyjnych KE w zakresie wspólnej polityki rolnej, w dążeniu
do unifikacji dopłat bezpośrednich. Patrząc na trzy wyodrębnione grupy badawcze
krajów członkowskich, poczynania korygujące zmierzały w pierwszym przypadku
do pewnego obniżenia puli środków dla 9 krajów najdłużej funkcjonujących we
Wspólnocie (I grupa badawcza). Obniżanie pułapu płatności dla I filara WPR nie
oznaczało obniżenia dopłat dla konkretnego gospodarstwa, ponieważ wystąpiło
zjawisko spadku powierzchni użytków rolnych, a ponadto zastosowano mechanizm
modulacji, degresywności, wyłączanie z płatności pewnych obszarów (np. lotniska,
boiska sportowe, pola golfowe). W drugiej grupie badawczej analiza wykazała, że
dążono do utrzymania poziomu wsparcia dla kolejnych 6 krajów przyjętych do Unii
w późniejszym terminie. W ostatniej grupie badawczej wykazano, że dążono do
względnego poprawienia sytuacji płatniczej dla 12 nowych państw członkowskich.
W kontekście analizowanych poziomów dopłat bezpośrednich, jakie kraje
członkowskie mają osiągnąć w 2020 r., nadal występuje zjawisko dość zasadniczego
zróżnicowania poziomu wsparcia bezpośredniego w przeliczeniu na jeden hektar
(obliczone w euro), nie tylko między krajami UE-15 a NUE-12, ale także w ramach
UE-15. Pułapy płatności obszarowej miały swoje uwarunkowania historyczne i gospodarcze, których nie udało się zniwelować w ramach ostatniej perspektywy finansowej 2014-2020. Do czynników pozytywnych można zaliczyć dążność, aby wsparcie trafiało do rzeczywistych rolników, dla których działalność rolnicza stanowiła
podstawowe źródło utrzymania. W tym sensie dopłaty stanowiły istotne źródło
wsparcia dochodów i adresowane były do wszystkich rolników. Przeprowadzone
badania wskazują, że kraje UE-15 dysponujące 72,1% użytków rolnych Wspólnoty
partycypowały w budżecie na poziomie 74,7% (289,0 mld euro). Z drugiej strony
nowe kraje członkowskie NUE-12 dysponujące 27,9% użytków rolnych uczestniczyły w podziale budżetu na poziomie 25,3% (97,6 mld euro). W porównaniu do
poprzedniej pespektywy finansowej (2007-2013) nastąpiło przesunięcie środków
w kierunku nowych państw członkowskich, co należy interpretować jako pomyślny
krok zmierzający do urzeczywistnienia idei konwergencji.
Badania potwierdzają występowanie dość wysokiego stopnia niejednorodności wdrażania nowej WPR, nie pozwalającego na osiągnięcie postulatu „jeden
poziom płatności we wszystkich krajach”. Na przeszkodzie osiągnięcia jednolitości w kolejnej perspektywie finansowej (2021-2027) będzie stała wielowymiarowa i wieloczynnikowa forma wsparcia rolnictwa w ramach Wspólnoty. Z drugiej
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strony występuje dążenie do pozostawienia krajom członkowskim dużego marginesu swobody i elastyczności w dysponowaniu instrumentami finansowymi
w ramach I i II filaru WPR, wprowadzenie konwergencji wewnętrznej, śmielszej
alokacji pułapów płatności i ukierunkowanie jej na konkretne cele.
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STRESZCZENIE

W artykule podjęto analizę instrumentów finansowych skierowanych na płatności obszarowe, poprzez pryzmat Wieloletnich Ram Finansowych. Badaniami objęto pięć perspektyw finansowych. Analizę przeprowadzono w ramach trzech grup państw członkowskich, przy czym wyodrębnienie grup opierano na okresach przynależności do Wspólnoty. Ponadto na tle WRF przedstawiono bieżące poziomy płatności i w perspektywie do
2020 roku. Przeprowadzone badania wykazały, że okresy przynależności do Wspólnoty
i utrzymywanie dwóch systemów dopłat bezpośrednich, wpływały na różnicowanie poziomu płatności obszarowych. W ostatniej perspektywie finansowej (2014-2020), w dążeniu do konwergencji zmniejszono budżet dla UE-15, a zwiększono dla NUE-12. Nadal
kraje UE-15 dysponujące 72,1% użytków rolnych wspólnoty partycypowały w budżecie na
poziomie 74,7% (289,0 mld euro), gdy tymczasem NUE-12 dysponujące 27,9% użytków
rolnych uczestniczą w podziale budżetu na poziomie 25,3% (97,6 mld euro). W porównaniu do poprzedniej pespektywy finansowej (2007-2013) nastąpiło zwiększenie poziomu
środków wsparcia finansowego dla nowych państw członkowskich.
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The paper analyzes the financial instruments addressed to area payments through the
perspective of the Multiannual Financial Framework. The study covered five financial
perspectives. The analysis was carried out in three groups of member states, with grouping being based on periods of membership of the EU. In addition, the current levels
of payments and the outlook for 2020 have been presented against the background of the
MFF. The results of the studies have shown that periods of membership in the EU and the
maintenance of two direct payments systems have affected the differentiation of the level
of area payments.
In the current financial perspective (2014-2020), in the pursuit of convergence, the
budget for the EU-15 was reduced and the budget for NUE-12 increased. Still EU-15 countries with 72.1% of the UE’s agricultural holdings were involved in a budget at the level
of 74.7% (289.0 billion euros) while the NUE-12, which has 27.9% of the agricultural land,
has a share of 25.3% (97.6 billion euros). Compared to the previous financial perspective
(2007-2013), financial support was increased for the new member states.
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1. Wstęp
Według FAO światowe zapotrzebowanie na żywność wzrośnie do 2050 r. o 70%.
Wzrost produkcji rolnej będzie trzeba pogodzić z koniecznością gospodarowania zasobami naturalnymi w sposób zrównoważony, zgodny z zasadami ochrony
środowiska oraz potrzebą redukcji emisji gazów cieplarnianych. W przekonaniu
Komisji Europejskiej kluczem do osiągnięcia wzrostu produkcji żywności w świetle nowych wyzwań stojących przed rolnictwem europejskim jest innowacyjność.
Innowacyjność rolnictwa jest również wyzwaniem dla doradztwa obejmującego szerokie spectrum wsparcia (od doradztwa związanego z WPR, doradztwa
ekonomicznego przez sferę działań agro-środowiskowych aż do doradztwa technologicznego)[Babuchowska 2017].
Szeroko rozumiane doradztwo dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich (w zakresie informacyjnym, edukacyjnym, upowszechnieniowym i doradczym) prowadzi obecnie wiele instytucji i firm (państwowe jednostki doradztwa
rolniczego, akredytowane prywatne podmioty doradcze, izby rolnicze, uniwersytety rolnicze, instytuty naukowe, ARiMR, ARR, firmy sprzedające środki do
1 Wkład pracy: Janusz Dąbrowski – 50 %, Edward Matuszak – 50%.

2 W artykule wykorzystano wyniki badania opinii kierowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego oraz wyniki badań fokusowych doradców, rolników i kadry zarządzającej
Ośrodków Doradztwa Rolniczego przeprowadzonego w drugiej połowie 2017 roku w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności doradztwa we wspieraniu innowacyjności w rolnictwie” dofinansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
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produkcji rolnej, prywatni doradcy nie posiadający akredytacji3). Zakres, forma
i jakość usług doradczych świadczonych przez poszczególne podmioty jest różna.
Rozproszenie działań podmiotów doradczych, powielanie niektórych form
działalności, duża ilość działań informacyjnych, nieskoordynowane działania
upowszechnieniowe, formy pracy doradczej wynikające bardziej z możliwości
podmiotów doradczych aniżeli oczekiwań rolników powodują ograniczenie skuteczności działań doradczych.
Rozdrobnione i w większości słabe ekonomicznie gospodarstwa rolne nie
posiadają najczęściej wystarczającego potencjału ekonomicznego, ażeby we własnym zakresie pozyskać, sfinansować i wprowadzać innowacje. Stąd ważna rola
doradztwa w stymulowaniu innowacyjności rolników, a co najmniej przekazywaniu informacji i przykładów innowacyjnych rozwiązań do upowszechniania.
Kluczowym dla zwiększenia efektywności działań innowacyjnych w rolnictwie jest ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania wymiany wiedzy fachowej
oraz dobrych praktyk pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz innymi
podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie. Zaangażowanie
różnych instytucji i organizacji jako partnerów projektów innowacyjnych powinno ułatwiać przygotowanie dokumentacji, skrócenie czasu na jej przygotowanie
i stwarzać większe bezpieczeństwo w realizacji projektów [Kania 2017]. Obecnie
współpraca ta jest dalece niewystarczająca.

2. Cel, przedmiot, metody i zakres badań
Celem badań było zebranie opinii najistotniejszych interesariuszy procesu doradztwa rolniczego, głównie z punktu widzenia poprawy potencjału całego sektora doradztwa, niezależnie od typu własności (zarówno publiczne, jaki i prywatne), w zakresie wspierania innowacyjności w rolnictwie.
Metody badań
Badanie opinii doradców przeprowadzono przy pomocy opracowanej w tym
celu ankiety oraz w trakcie badań fokusowych.
Ankiety były zróżnicowane w dostosowaniu do respondentów. Badania ankietowe były prowadzone anonimowo metodą on-line. Ankiety badawcze zostały
zamieszczone na serwerze pod różnymi adresami. Wybrane grupy respondentów
zostały pocztą elektroniczną zaproszone do ich wypełnienia.
3 Doradcy prywatni nie posiadający akredytacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi
doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r, nr 89, poz.
546)
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Badania fokusowe prowadzone były w oparciu o przygotowane scenariusze
z wybranymi celowo grupami:
– rolnikami – 1 grupa (15 rolników),
– doradcami z Ośrodków Doradztwa Rolniczego – 1 grupa z województw
zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego
i wielkopolskiego oraz 1 grupa z województw: małopolskiego, śląskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego,
– doradcami z prywatnych akredytowanych podmiotów doradczych – 15 osób
z północno-zachodniej i środkowej części kraju,
– kadrą kierowniczą Ośrodków Doradztwa Rolniczego
2.1. Zakres badań

Tabela 1
Zakres badań ankietowych

Podmioty, którym udostępniono ankiety

Liczba podmiotów, którym
udostępniono ankiety

Liczba
odpowiedzi

Powiatowe Zespoły Doradztwa funkcjonujące w państwowych
ośrodkach doradztwa

311

160

Akredytowane prywatne podmioty doradcze

177

6

Izby Rolnicze

16

1

Firmy sprzedające środki do produkcji rolniczej

308

0

Źródło: Obliczenia własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Z zaproszonych do wypełniania ankiet, odpowiedzi udzieliło 160 PZD, co
stanowi 51,4% wszystkich Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego oraz
6 akredytowanych podmiotów doradczych i 1 izba rolnicza.

3. Wyniki badań
Podstawą analizy były opinie ankietowe zebrane z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego i wyniki badań fokusowych. Wypowiedzi uczestników badań fokusowych wskazywały często źródła i przyczyny wzajemnych relacji
podmiotów doradczych na rynku usług doradczych. Wiele z tych relacji ma
podłoże ekonomiczne (płacowe), inne wynikają z poczucia konkurencyjności podmiotów. Wielu właścicieli/pracowników prywatnych podmiotów doradczych i firm zaopatrujących rolników w środki produkcji to byli doradcy
Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR). Odchodząc z pracy w ODR, polepszali znacząco swój status finansowy, „zabierali” współpracujących z nimi rolników, tworząc konkurencję dla ODR w zakresie komercyjnych usług doradczych.
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Z makroekonomicznego punktu widzenia zjawisko jest korzystne dla państwa.
Trzeba jednak mieć na uwadze, że niemałą grupę rolników „nie stać” na korzystanie z komercyjnych usług doradczych.
Doradcy (zarówno prywatni jak i doradcy ODR) postrzegani są często przez
dilerów jako konkurencja na rynku usług doradczych. Ważnym (pewnie w niektórych firmach najważniejszym) kryterium oceny dilerów jest sprzedaż oferowanych środków produkcji. Doradcy ODR, kierując się właściwym dla doradztwa publicznego obiektywizmem, nie są skłonni do bezkrytycznego popierania
ofert firm zaopatrujących rolników w środki do produkcji rolniczej. Temat ten
był wskazywany w wielu wypowiedziach ankietowych i w grupach fokusowych.
Wyjaśnia to niechęć osób zatrudnionych w firmach sprzedających środki do produkcji rolnej do udziału w prowadzonych badaniach ankietowych.
W badaniach ankietowych uczestniczyło tylko 6 akredytowanych podmiotów
doradczych. Obszernie i chętnie wypowiadali się właściciele tych podmiotów
w ramach grupy fokusowej.
Na podstawie zebranych opinii zarysowuje się ogólny obraz działalności „doradczej” firm sprzedających środki do produkcji rolnej z perspektywy publicznych i prywatnych doradców, szczególnie w kontekście doradztwa technologicznego. Jest to ocena prezentowana przez doradców postrzegających dilerów jako
swego rodzaju konkurencję. Wymaga bardziej pogłębionych badań i analiz. Ma
znaczenie dla określenia przyszłych zadań dla systemu doradztwa rolniczego (publicznego i prywatnego), jego struktury organizacyjnej oraz systemu kształcenia
i awansu zawodowego doradców rolniczych.
3.1. Odbiorcy usług doradczych
Jedną z kluczowych kwestii w analizach procesu świadczenia usług przez publiczne doradztwo rolnicze jest zasięg jego działania. Uczestnicy badań określali
właścicieli gospodarstw średnich w województwie i poniżej średniej jako często
i najczęściej korzystających z usług doradczych. Wyniki badań ilościowych zamieszczono w tabeli 2.
Wstępna analiza danych pozwala na identyfikację następujących trendów:
 Wśród korzystających z usług doradczych zdecydowanie dominują gospodarstwa średnie i mniejsze w skali województwa – 87.5% wskazań („najczęściej” i „często”) na gospodarstwa mniejsze oraz 94.4% wskazań na gospodarstwa średnie;
 Warto zwrócić uwagę na znaczący procent wskazań „najczęściej” i „często”
na „gospodarstwa prowadzone przez młodych rolników do 40 lat”, „producentów mleka”, „gospodarstwa dwuzawodowe” i „gospodarstwa specjalistyczne”. Duży procent wskazań na gospodarstwa prowadzone przez mło-
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dych rolników można powiązać z faktem, że korzystają oni z różnych wdrażanych programów. Stąd ich preferencje do korzystania z usług doradztwa.
Tabela 2
Główni odbiorcy usług doradczych
Powiatowych Zespołów Doradztwa (w %)
Wyszczególnienie

Najczęściej

Często

Rzadko

Sporadycznie

Wcale

15.7

1.3

Gospodarstwa według wielkości – w skali województwa
Gospodarstwa duże*

5.0

34.6

43.4

Gospodarstwa średnie*

49.1

45.3

4.4

0.6

0.6

Gospodarstwa mniejsze*

32.7

54.8

10.8

1.7

0

Gospodarstwa według innych kryteriów
Gospodarstwa dwuzawodowe

12.6

45.9

28.9

11.3

1.3

Gospodarstwa specjalistyczne

7.5

50.9

30.0

11.3

1.3

Gospodarstwa prowadzone przez młodych
rolników – do 40 lat

21.9

72.5

5.6

0

0

Gospodarstwa kierowane przez kobiety

1.9

35.8

37.1

23.9

1.3

0

5.0

22.6

35.3

37.1

Grupy producentów rolnych
Producenci mleka

13.9

50.6

24.7

9.5

1.3

Gospodarstwa ekologiczne

10.0

36.5

20.8

26.4

6.3

Gospodarstwa warzywnicze

1.9

17.1

36.7

32.9

11.4

Gospodarstwa sadownicze

1.9

16.0

30.2

64.1

16.0

* w skali województwa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Na podstawie przeprowadzonych badań fokusowych wśród rolników, doradców i kadry zarządczej WODR można wskazać następujące zagadnienia dotyczące zakresu odziaływania publicznego doradztwa rolniczego. Są to:
Typologia klientów
W badaniach fokusowych doradcy wskazywali trzy typy odbiorców ich usług
tj. stali, okazyjni oraz nie korzystający z usług doradztwa publicznego. Przy czym
nie wynika z wypowiedzi respondentów żadna struktura dominująca w różnych
regionach. I tak np. jeden z doradców podzielił rolników w swojej gminie na 30%
nie korzystających z usług ODR, pozostała grupa 70% utrzymywała kontakt,
z tego 50% byli to klienci stali. Przy czym, jak zauważył inny z respondentów,
kategoria „stali” nie musi oznaczać, że są to rolnicy regularnie kontaktujący się
z doradcą. Jest to raczej grupa współpracująca z wybranym doradcą przez lata
w momentach kluczowych dla gospodarstwa, związanych z cyklem produkcyjnym
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lub też rytmem składania wniosków o różne dostępne formy pomocy. Wydaje się
zatem, że z całej grupy rolników jako potencjalnych klientów doradztwa publicznego, doradcy pracują z wybranymi grupami z różnych względów preferujących
współpracę z WODR. Przy czym, jak określił inny z respondentów z południowej
Polski, w jego przypadku brak cech obiektywnych skłaniających do współpracy
(np. wielkość gospodarstwa, specjalizacja). Jak stwierdził doradca „wciąż te same
twarze widać na szkoleniach, spotkaniach”, ale niekoniecznie przekłada się to na
bardziej aktywne formy współpracy.
Zróżnicowanie regionalne
Doradcy z zachodniej Polski, gdzie proces „farmeryzacji” jest bardziej zaawansowany, jako „duże” uznawali gospodarstwo od 100 do 150 ha, „średnie”
50-100 ha, „małe” do 50 ha. Dla doradców z południowej Polski „duże” to są już
gospodarstwa powyżej 20 ha, z komentarzem, że są i większe po 25-60 ha i więcej.
Przy czym pytani o strukturę klientów, doradcy generalnie niezależnie od regionów, w których pracowali podawali, że większość ich klientów jest w granicach
średniej wojewódzkiej.
Wyniki badań fokusowych potwierdzają opinie doradców wyrażone w badaniach ankietowych, w tym zakresie.
Pozostaje kwestia nie rozstrzygnięta: czy zróżnicowanie regionalne jest wystarczające, żeby można było mówić o różnym zakresie potrzeb doradczych rolników w zależności od regionu, oraz czy to zróżnicowanie ma się przekładać na
inną organizację ODR, czy też lepszy jest obecny model, w którym ODR działające w podobnej strukturze organizacyjnej, same elastycznie dopasowują się do
lokalnych potrzeb? W tym kontekście interesujące są dane zamieszczone w tabeli
3 oraz cytowane wypowiedzi uczestników badań fokusowych.
Od wejścia Polski do UE, głównym zadaniem publicznego doradztwa stała się
obsługa programów wsparcia dla rolnictwa. Zdaniem niektórych doradców terenowych to nawet 50-60% ich czasu pracy z rolnikami.
Niezależnie od regionu kraju „obsługa tych programów” odbywa się według tej
samej dokumentacji, instrukcji, procedur i zajmuje najwięcej czasu w pracy z rolnikami. Taka sytuacja nie przemawia za potrzebą różnicowania organizacji ODR,
a raczej za umiejętnym i racjonalnym ich dostosowaniem do lokalnych potrzeb.
Uczestnicy badań fokusowych tak sformułowali to zagadnienie:
– „Główna praca doradcza w tej chwili polega na opracowaniu wniosków
w ramach programów PROW, programu rolno środowiskowo-klimatycznego, rolnictwa ekologicznego, wniosków obszarowych, dlatego w tym obszarze potrzebujemy wsparcia”
– „Typowe doradztwo rolnicze nie istnieje, zostaliśmy przyłączeni do ARiMR”.
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Tabela 3
Częstość udzielanych porad przez doradców PZD
w różnych dziedzinach (w %)
Bardzo
często

Często

Rzadko

Wcale

Nawożenie upraw

9.4

54.8

35.2

0.6

2.

Ochrona roślin

20.4

61.1

18.5

0

3.

Postęp w technologiach produkcji

3.8

54.1

41.5

0.6

Lp.
1.

Wyszczególnienie

4.

Ochrona środowiska -

11.9

50.6

37.5

0

5.

Programy rolnośrodowiskowe

41.5

47.8

10.7

0

6.

Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego

10.2

27.2

58.8

3.8

7.

Mechanizacja produkcji roślinnej

4.4

34.6

58.5

2.5

8.

Produkcja zwierzęca

8.9

55.7

34.8

0.6

9.

Wymogi wzajemnej zgodności

17.4

51.2

31.4

0

10.

Wyposażenie i modernizacja budynków
inwentarskich

2.5

29.6

62.9

5.0

11.

Gospodarowanie na OSN

5.4

25.0

42.6

27.0

12.

Odnawialne źródła energii

2.5

15.7

76.8

5.0

13.

Tworzenie dodatkowych źródeł dochodu
w gospodarstwie

6.9

39.4

53.1

0.6

14.

Rachunkowość rolnicza

10.1

56.0

33.3

0.6

15.

Sporządzanie biznesplanów

3.1

33.8

58.4

4.7

16.

Pomoc w wypełnianiu wniosków obszarowych

81.3

17.2

1.5

0

17.

Pomoc w wypełnianiu wniosków dla działań
inwestycyjnych w ramach PROW

43.4

45.3

10.7

0.6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

3.2. Czynniki mogące wpływać na efektywność wspierania procesów
innowacyjnych
Z punktu widzenia roli doradztwa publicznego, warto wskazać trendy mające potencjalnie wpływ na efektywność wspierania innowacyjności w rolnictwie.
W grupie doradców terenowych, pracujących bezpośrednio z rolnikami, tylko
około 9% stanowią osoby do 30 roku życia, przy 48,6% doradców powyżej 51 roku
życia [Matuszak, 2017]. Taka struktura stanowi poważne zagrożenie nie tylko
w sferze promowania innowacyjności, ale również kontynuacji budowy kapitału
zaufania społecznego dla doradztwa na obszarach wiejskich, a w dłuższej perspektywie, przyszłości doradztwa publicznego. Przyczyną takiego stanu są zbyt
niskie pensje w doradztwie państwowym.
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Zjawiskiem pozytywnym jest wysoki poziom wykształcenia doradców. Inną
kwestią, w sposób pośredni związaną z promocją innowacyjności, jest struktura
doradztwa w terenie. Przez wiele lat w ośrodkach doradztwa dążono do zatrudnienia przynajmniej jednego doradcy w każdej gminie. Z powodu braku zainteresowanych pracą w państwowym doradztwie, wymóg ten nie zawsze może być
spełniony. Jedną z opcji rozważanych w czasie badań jakościowych była kwestia,
czy nie byłaby lepszym rozwiązaniem praca doradców z poziomu biur powiatowych, przy zapewnieniu stałej obsługi u rolnika w miarę potrzeb. Wypowiedzi
respondentów nie były jednoznaczne. Wynikały z obawy, że o ile już obecnie na
skutek braku środków na dojazdy do rolników z poziomu gmin występują problemy w kontaktach z rolnikami w ich gospodarstwach, to czy przejście na poziom
powiatów jeszcze bardziej nie oddali rolników od doradztwa.
Specjalizacja doradców
Problemem zgłaszanym przez respondentów jest fakt, że z konieczności doradcy od kilkunastu lat koncentrują się na obsłudze wniosków unijnych kosztem
doradztwa technologicznego. Presja czasu związana z obsługą wniosków „wypycha” z zakresu działania doradztwo technologiczne.
Innym zjawiskiem powiązanym z kumulacją terminów składania wniosków
jest problem potencjalnej specjalizacji doradców pracujących bezpośrednio z rolnikami. Jak zwrócili uwagę respondenci, z powodu szczupłości kadr „każdy musi
robić wszystko”, żeby obsłużyć rolników zgodnie z terminami naborów, ogłaszanych przez ARiMR.
Część doradców wskazywała na mechanizm pośredniej specjalizacji. Osoby
specjalizujące się w danej dziedzinie weryfikowały wnioski sporządzone przez doradców ogólnych. Znajduje to potwierdzenie w odpowiedzi na pytanie w ankiecie
dla kierowników Powiatowych Zespołów Doradztwa (PZD): czy doradcy PZD
specjalizują się w potrzebnych/wybranych dziedzinach? Wskazań na tak było 104,
na nie – 56.
Kapitał społeczny doradztwa
Na duże znaczenie uwarunkowań społecznych i psychologicznych w doradztwie wskazuje prof. Zawisza w książce „Procesy komunikowania w doradztwie.
Teoria i badania empiryczne”[Zawisza 2003]. O sile doradztwa publicznego stanowi – między innymi – kapitał zaufania społecznego wśród rolników i mieszkańców wsi, zbudowany przez lata pracą poszczególnych doradców w tym samym środowisku. Warunkiem utrzymania tego kapitału jest właściwa polityka
kadrowa wprowadzania nowych doradców przy wykorzystaniu do tego „kapitału
społecznego” doradcy odchodzącego. Niestety, właśnie te procesy zostały w wielu WODR-ach zachwiane. Wynika to z braku kadry w doradztwie publicznym,
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co w dużym stopniu wynika, między innymi, z niskiego poziomu wynagrodzeń
i trudności w zatrudnianiu nowych pracowników.
Struktura czasu pracy doradców

Tabela 4

Struktura czasu pracy doradców PZD w ostatnich 2 latach
Lp.

Wyszczególnienie

udział w %

1

Doradzanie rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich

39

2

Organizowanie i prowadzenie szkoleń

15

3

Działalność informacyjną
(przygotowanie materiałów informacyjnych, organizacja i prowadzenie spotkań, artykuły do
wydawnictw WODR, informowanie o spotkaniach, inne)

10

4

Działalność upowszechnieniową
(pokazy, demonstracje, Dni Otwartych Drzwi, targi, itp.)

8

5

Podnoszenie kwalifikacji własnych
(udział w szkoleniach, samokształcenie)

9

6

Planowanie działalności, sprawozdawczość

7

Inne działania
Razem

10
7
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Warto odnotować duży poziom frustracji doradców wynikający z obciążenia
planowaniem i sprawozdawczością. Jak ujęli respondenci w swoich wypowiedziach:
– „Dodatkową bolączką jest ciągłe planowanie i sprawozdawczość, która często zabiera więcej czasu pracy niż doradztwo (szczególnie kierownikom,
którzy muszą dzielić swój czas pracy pomiędzy funkcje kierownika i doradcy), a nie przynosi to żadnych wymiernych korzyści.”
– „Tabelki rozbudowane na trzy metry”.
Zastanawia stosunkowo duży udział czasu na podnoszenie kwalifikacji własnych, szczególnie w zestawieniu z opiniami o niemożności udziału w niezbędnych szkoleniach z powodu braku środków finansowych na ten cel w ODR.
W celu uzyskania informacji dotyczących form relacji z rolnikami zadano pytanie respondentom w ankiecie skierowanej do kierowników PZD o określenie
form i miejsca udzielania porad.
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Tabela 5
Forma i miejsce udzielanych porad – (w %)
Lp.
1

Wyszczególnienie
Postęp w technologiach produkcji

przez telefon

w biurze
doradcy

w gospodarstwie

grupowo

13

42

33

12

2

Ochrona środowiska

16

46

26

12

3

Programy rolnośrodowiskowe

13

55

23

9

4

Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego

17

51

22

10

5

Mechanizacja produkcji roślinnej

10

44

35

11

6

Produkcja zwierzęca

12

42

35

11

7

Wymogi wzajemnej zgodności

13

40

35

12

8

Wyposażenie i modernizacja budynków
inwentarskich

9

42

38

11

9

Gospodarowanie na OSN

22

47

13

18

10

Odnawialne źródła energii

15

48

21

16

11

Rachunkowość rolnicza

9

43

38

10

12

Sporządzanie biznesplanów

7

77

13

3

13

Pomoc w wypełnianiu wniosków obszarowych

7

77

13

3

14

Pomoc w wypełnianiu wniosków dla działań
inwestycyjnych w ramach PROW

7

76

13

4

15

Pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych

7

80

13

3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Z opinii respondentów wynika, że doradcy pracują z rolnikami częściej „w biurze doradcy” i „przez telefon”, niż poprzez wizyty w gospodarstwie czy doradztwo
grupowe. Jest to po części uzasadnione zakresem świadczonych usług. Przy wymaganiach wielu programów pomocowych konieczna jest praca nad wnioskiem
czy załącznikami w oparciu o obowiązujące formularze, co może odbywać się
w biurze.
Badania jakościowe potwierdziły wnioski z badań ilościowych. Respondenci podali jednakże dodatkowe czynniki warunkujące pracę doradców w terenie.
Podstawową barierą jest brak w budżetach WODR wystarczających środków finansowych na dojazdy do rolników. Doradcy wykorzystują do pracy własne samochody, a niektórzy pokrywają koszty dojazdu z własnych środków. Jeden z respondentów o długim stażu pracy w tej samej gminie relatywnie często jeździ do
rolników, bo jego kontakty z nimi oparte są na latach współpracy i wzajemnego
zaufania. Są to już kontakty na wpół zawodowo-prywatne. Większość doradców
w dużo mniejszym stopniu podtrzymuje kontakty poza biurem z powodu braku
środków na dojazdy. Na podobnej zasadzie zdarza się, że doradcy kupują lapto-
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py z własnych środków i korzystają z nich dla celów zawodowych. Na podstawie wyników badania trudno oszacować skalę zjawiska w całej publicznej służbie
doradztwa. Niemniej warto wskazać na brak środków na „pracę w terenie” jako
czynnik osłabiający kapitał społeczny doradztwa publicznego wśród rolników.
W procesie świadczenia usług doradczych należy wskazać na następujące
trendy:
Sezonowość pracy doradców
Na skutek kumulacji terminów składania wniosków praca doradców w „sezonie” od kwietnia do czerwca wymaga pracy w nadgodzinach, aby zaspokoić oczekiwania rolników. Sytuację pogarsza fakt ogłaszania przez ARiMR w tym samym
czasie naboru wniosków na projekty inwestycyjne.
Nadmierne wymagania planowania i raportowania
Niewątpliwie problemem odczuwanym i zgłaszanym przez kadrę kierowniczą
i samych doradców są nadmiernie wymogi związane z planowaniem i raportowaniem zajmującym do 10 % czasu pracy doradcy, a zwłaszcza kierowników PZD.

4. Doradztwo prywatne – akredytowane prywatne podmioty doradcze
Analiza stanu akredytowanego doradztwa prywatnego jest utrudniona ze względu na brak uaktualnionych danych. Bycie na liście akredytowanych doradców nie
oznacza, że dana osoba jest aktywna zawodowo. Pośrednim dowodem na taki
stan rzeczy jest brak zgłoszeń doradców na prowadzone przez CDR szkolenia
aktualizujące. Wskazane czynniki wyjaśniają częściowo niski poziom wypełnienia ankiet w ramach badania ilościowego. Dodatkowym czynnikiem jest fakt nie
najlepszych relacji pomiędzy ODR a certyfikowanymi doradcami prywatnymi, co
nie zachęcało tych ostatnich do udziału w badaniach. Stąd przedstawione poniżej
wstępne wnioski – wynikające także z badań fokusowych – mogą być tylko punktem wyjścia dla dalszych badań.
Struktura zawodowa doradców prywatnych
Badania jakościowe wskazują, że relatywnie dużo osób pracujących jako doradcy prywatni to byli lub już emerytowani pracownicy doradztwa publicznego.
Ponadto jest też część pracowników młodych, po studiach z kilkuletnim stażem
pracy, już tylko jako doradcy zatrudnieni w firmach prywatnych. Brak danych
obiektywnych pozwalających na weryfikację jaka jest proporcja tych dwóch kategorii w certyfikowanym sektorze prywatnym.
Aspekt ekonomiczno-zarządczy doradztwa prywatnego
Respondenci z sektora prywatnego również wskazali na kumulacje terminów
składania wniosków w „sezonie” od kwietnia do czerwca każdego roku, jako dużą
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barierę w ich pracy. Ma to dla nich nie tylko wymiar dodatkowego czasu pracy
w ciągu 2-3 miesięcy, ale również bardzo poważne konsekwencje w zakresie zarządzania finansami firmy. Jak to ujął jeden z respondentów:
„cztery tygodnie, żeby zarobić na cały rok”.
W praktyce, wg. respondentów, oznacza to konieczność dywersyfikacji działalności gospodarczej. Doradztwo rolnicze może być tylko jednym z wielu źródeł dochodu, zapewniających firmie przetrwanie na rynku i zyski dla właściciela.
Jako te dodatkowe źródła wskazywano np. sprzedaż polis ubezpieczeniowych.
Jeśli chodzi o rzeczywistą skalę działania doradztwa prywatnego, to pewną
przybliżoną informacje daje odpowiedź na pytanie, skierowane do kierowników
PZD: czy na ich terenie funkcjonują akredytowane podmioty doradcze (48%
odpowiedzi „Tak”, 2% „Nie”) oraz inne prywatne podmioty doradcze (86% odpowiedzi „Tak”, 14% odpowiedzi „Nie”). Zatem w około 50% PZD objętych niniejszym badaniem działają certyfikowani doradcy prywatni, a w zdecydowanej
większości inne podmioty gospodarcze w rozumieniu dilerów, reprezentantów
firm handlowych sprzedających środki do produkcji rolniczej i innych nieakredytowanych podmiotów (osób), świadczących usługi doradcze rolnikom. Przy tym,
w przypadku certyfikowanych doradców rolniczych, występują znaczne różnice
regionalne w skali i zakresie działania mierzonego np. w procencie wypełnianych
wniosków.

5. Doradztwo we wspieraniu rozwiązań innowacyjnych w rolnictwie
W tabeli 6. zamieszczone zostały odpowiedzi kierowników PZD na pytanie
o źródła wiedzy o innowacjach, z których korzystają doradcy. Jako ważne w pracy doradczej określone zostały źródła, które równocześnie spełniają następujące
warunki (wiarygodne, dostępne do wykorzystania w pracy doradczej, dotyczące
istotnych problemów, itp.)
Łatwo zauważyć dużą liczbę wskazań na Internet i firmy komercyjne, jako
główne źródła informacji. Wysoki poziom wskazań mają również MRiRW oraz
Centrum Doradztwa Rolniczego i ARiMR.
Natomiast jeśli chodzi o instytucje naukowe, warto zwrócić uwagę na dużą
liczbę wskazań na Rolnicze Instytuty Badawcze. Uniwersytety rolnicze mają mniej
wskazań, jako bardzo istotne źródła, przy tym samym poziomie co instytuty w kategorii istotne. Wydaje się to potwierdzać fakt większego zakresu współpracy instytutów resortowych MRiRW z doradztwem, chociażby w ramach Planów wieloletnich. Uniwersytety, z racji działania w innych strukturach instytucjonalnych
i większej orientacji ocen pracowników naukowych na badania i publikacje, są
w mniejszym stopniu postrzegane jako źródło wiedzy praktycznie zorientowanej.
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Wyniki te znajdują potwierdzenie w innych publikacjach. Według badań przeprowadzonych przez Karolinę Babuchowską i Renatę Marks-Bielską w II kwartale
2016 roku [Babuchowska, Marks-Bielska, 2017] doradcy jako źródła wiedzy rolniczej
wskazywali telewizję 79.18% i odpowiednio 76.95% na Internet i prasę 67.66%.
Wnioski te znajdują również potwierdzenie w wynikach badań jakościowych.
Z badań prowadzonych wśród właścicieli towarowych gospodarstw wynika, że
kierownicy gospodarstw najczęściej korzystali z informacji o innowacjach w rolnictwie od doradców ODR, a także w dużym stopniu z czasopism fachowych, Internetu oraz z kursów i szkoleń. Dla rolników w wieku produkcyjnym mobilnym
(25 – 44 lat) i posiadających wykształcenie wyższe, głównym źródłem informacji
o innowacjach był Internet [Harasim, 2017}
Tabela 6
Ważność różnych źródeł wiedzy o innowacjach, możliwych do zastosowania
w gospodarstwach, w opinii doradców (w %)
Wyszczególnienie

Mało
istotne

Bardzo istotne

Istotne

Internet

75.8

22.9

1.3

0

Programy telewizyjne

8.8

42.8

45.3

3.1

Prasa rolnicza

32.8

62.9

4.3

0

MRiRW

56.2

35.6

6.3

1.9

ARiMR

69.3

25.1

3.7

1.9

ARR, ANR

45.7

38.1

13.1

3.1

Instytucje samorządowe i rządowe

10.6

48.0

33.7

5.7

Instytuty badawcze rolnicze

38.2

45.6

15.6

0.6

Uniwersytety rolnicze

23.8

46.3

26.2

3.7

Państwowe Inspekcje

28.1

63.7

13.1

3.1

Centrum Doradztwa Rolniczego

58.2

36.2

5.0

0.6

Organizacje pozarządowe

0.6

29.4

58.8

11.2

Firmy sprzedające środki produkcji roślinnej

5.6

67.5

25.0

1.9

Firmy sprzedające środki do produkcji zwierzęcej

6.2

62.5

29.4

1.9

Firmy sprzedające maszyny

7.5

61.3

28.7

2.5

Firmy sprzedające urządzenia do wyposażenia
budynków inwentarskich

6.2

57.5

33.8

2.5

Firmy skupujące produkty rolnicze

8.1

58.0

35.8

6.2

Prywatne firmy doradcze

2.4

8.8

44.4

44.4

Branżowe związki producentów rolnych

3.8

45.6

44.4

6.2

Biura rachunkowe

2.4

19.4

47.7

30.5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Wybrane kluczowe aspekty poruszane przez respondentów:
Kwestia doradztwa technologicznego
Respondenci wiązali innowacyjność głównie z doradztwem technologicznym,
które wcześniej stanowiło znaczący obszar działania doradztwa rolniczego. Oparte było, między innymi, na gospodarstwach demonstracyjnych funkcjonujących
przy Wojewódzkich Ośrodkach Postępu Rolniczego. Obecnie jak często ujmują
doradcy w wypowiedziach:
– „doradztwo technologicznie nie istnieje” (w domyśle w WODR)
– „czasami wstyd iść do rolnika, bo on więcej wie od doradcy”.
Przy tym, co należy bardzo mocno podkreślić, jest to trend trwały. Bardzo
podobne wyniki przyniosły wyniki badań prowadzonych od grudnia 2012 do lutego 2013 przez Oddział CDR w Krakowie [P. Nowak, A. Dąbrowski, 2013}. Ponadto respondenci certyfikowanych prywatnych podmiotów doradczych również
podkreślali, że doradztwo technologiczne jest poza zakresem ich działania jako
domena firm sprzedających rolnikom środki do produkcji rolniczej.
Tabela 7
Potrzeby podwyższania kwalifikacji doradców ODR pod kątem doradzania
rolnikom na rzecz zwiększenia innowacyjności gospodarstw
(% doradców posiadających w danej dziedzinie poziom wiedzy
wymieniony w kol. 2-4)
Wyszczególnienie
1

Wiedza, umiejętności doradców ODR w tej
dziedzinie są
Wystarczające

wymagają
uzupełnienia

brak
wiedzy

Ważność
wiedzy i umiejętności
w pracy doradczej
(w skali 1 - 10)

2

3

4

5

Przykłady innowacji w produkcji
roślinnej

35

55

10

7

Nawożenie

52

42

6

7

Ochrona roślin

50

43

7

7

Ochrona środowiska -

54

40

6

6

Programy rolnośrodowiskowe

60

32

8

7

Rolnictwo ekologiczne

49

40

11

6

Odnawialne źródła energii

35

51

14

5

Mechanizacja produkcji roślinnej

42

48

10

5

Przykładowe innowacje w produkcji
zwierzęcej

34

53

13

6

Produkcja mleka

45

44

11

6

Produkcja trzody

44

46

10

5

Dobrostan zwierząt

66

28

6

7
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Wyszczególnienie

Wiedza, umiejętności doradców ODR w tej
dziedzinie są
Wystarczające

1

wymagają
uzupełnienia

71

brak
wiedzy

Ważność
wiedzy i umiejętności
w pracy doradczej
(w skali 1 - 10)

2

3

4

5

Wymogi wzajemnej zgodności

70

26

4

7

Wyposażenie i modernizacja
budynków inwentarskich

38

48

14

5

Dywersyfikacja produkcji

57

35

8

6

Sporządzanie biznesplanów

56

36

8

6

Pomoc w wypełnianiu wniosków dla
działań inwestycyjnych PROW

60

35

5

8

Uprawnienia doradcy
rolnośrodowiskowego

60

29

11

7

Uprawnienia do prowadzenia
rachunkowości w gospodarstwie

45

37

18

6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Doradcy (zarówno prywatni jak i doradcy WODR) wskazywali jako „wymagającą uzupełnienia” bądź „brak wiedzy” w obszarze zwiększania innowacyjności gospodarstw (64% doradców publicznych, 70% prywatnych). Z każdej grupy
fokusowej z respondentami-doradcami była zgłaszana kwestia powrotu do doradztwa technologicznego, jako bardzo potrzebnego. Dla części doradców jest to
kwestia powrotu do tego, czym doradztwo rolnicze powinno się – ich zdaniem
- głównie zajmować. Główną barierą w szkoleniach doradców, nie tylko w zakresie innowacyjności, jest brak środków w budżetach WODR na organizację
długofalowych programów szkoleniowych. Wielu respondentów podkreślało, że
w sytuacji bardzo ograniczonych budżetów trudno oddelegować pracownika/
doradcę na szkolenie i sfinansować koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia.
Konieczność obiektywizmu w pracy doradztwa rolniczego
Temat „czy można łączyć doradztwo ze sprzedażą środków do produkcji rolnej pojawiał się w wypowiedziach respondentów, zarówno doradców, jak ich rolników. Zdaniem większości respondentów jest to niezgodne z obiektywizmem
doradcy. Punktem wyjścia była przewaga firm dostarczających środki do produkcji rolnej nad doradcami rolniczymi, niezależnie od ich statusu (publiczny, prywatny). Wyraża się w zasobie wiedzy, dostępie do najnowszych rozwiązań technologicznych, jak w wykorzystywanym w pracy sprzęcie (np. laptopy, urządzenia
testujące, samochody dostosowane do poruszania się po drogach polnych etc.).
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Jednakże respondenci zwracali uwagę na istniejące ograniczenia wśród tej
grupy doradców/przedstawicieli firm:
 Wiedza doradcy – sprzedawcy jest oparta na informacji o produktach, które
sprzedaje, na materiałach firm, które są jednocześnie promocją danego produktu.
 Motywację doradcy – sprzedawcy dążącego do sprzedaży produktu, bo
z tego jest rozliczany.
Większość respondentów nie kwestionowała etyczności działań przedstawicieli firm. Zwracano uwagę na ich profesjonalizm. Niemniej jednak specyfika ich
pracy może potencjalnie stanowić zagrożenie dla ich obiektywizmu, z punktu widzenia rolnika jako klienta.
Właśnie ten obiektywizm był cechą powodującą, że część respondentów-rolników utrzymuje stałą współpracę ze „swoim doradcą”. Istotne jest, aby ów „swój”
doradca mógł być partnerem dla rolnika w sferze najnowszej wiedzy. Stąd część
doradców uzupełnia wiedzę we własnym zakresie, kosztem czasu wolnego i czasami pieniędzy. Bezcenny jest w tym kontekście Internet jako źródło informacji. Ale
ma on liczne ograniczenia, głównie brak informacji specyficznie dostosowanych
do potrzeb doradców i ich klientów.
Współpraca z nauką
Doradcy i rolnicy podkreślali w swoich wypowiedziach niewystarczający zakres i poziom współpracy z placówkami naukowo badawczymi. Stwierdzali, brak
stałych kontaktów z przedstawicielami nauki. Jedną z okazji są szkolenia, konferencje organizowane przez różne podmioty. Wskazywano, że są pracownicy naukowi potrafiący przełożyć język nauki na język praktyki. Ale bywa też i tak, że:
– „prace naukowe nie mają przełożenia na potrzeby rynku lokalnego”
– „doktoranci nie chcą przekazywać informacji”.
Stwierdzano również, że podobnie jak w innych obszarach, brak środków
stanowi barierę w stałej współpracy z placówkami naukowo-badawczymi (brak
możliwości sfinansowania szkoleń czy konsultacji). Pojawiały się też głosy mniejszości, że mają kontakty z instytutami, że współpraca jest owocna, chociaż często
oparta na kontaktach osobistych, tradycjach współpracy pomiędzy niektórymi
WODR a instytutami etc.

6. Podsumowanie i wnioski
1. Doradztwo rolnicze ma duży potencjał zwiększenia efektywności w promowaniu innowacyjności w rolnictwie. Pozytywnie trzeba ocenić, że doradcy państwowi ponad 70% czasu pracy przeznaczają na działania doradcze, informacyjne, szkoleniowe i upowszechnieniowe na rzecz rolników i mieszkańców wsi.
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2. Spadkowe tendencje zatrudnienia utrzymujące się w doradztwie publicznym stanowią zagrożenie utrzymania poziomu zaufania i kapitału społecznego wśród rolników i mieszkańców wsi. Zaufanie i kapitał społeczny doradztwa może mieć kluczowe znaczenie w docieraniu do rolników w procesie promowania innowacyjności. Stąd potrzebne są działania w celu powstrzymanie tego negatywnego procesu.
3. W tym kontekście warto rozważyć powrót do doradztwa technologicznego, będącego domeną działania doradztwa w przeszłości. Należy wykluczyć
opcje „konkurencji” z przedstawicielami firm prywatnych dostarczających
środki do produkcji rolniczej. Są to dwa równoprawne obszary działania,
każdy rządzący się swoją logiką. Nie są to formy doradztwa, które muszą
być w stanie konfliktu. Istotnym atutem państwowego doradztwa rolniczego
jest jego obiektywizm, czyli udzielanie porady tylko i wyłącznie z punktu
widzenia rolnika, jako głównego podmiotu procesu doradztwa. Ażeby ten
obiektywizm osiągnąć, potrzebna jest wiedza (fachowość), stała współpraca
z jednostkami naukowymi i dostęp do informacji o innowacjach w rolnictwie w kraju, Europie i świecie.
4. Podstawą obiektywizmu doradztwa państwowego może być system dostępu
do wyników badań, pozwalający doradcom na ocenę, jakie są możliwe do
zastosowania metody produkcji/środki do produkcji rolniczej w przypadku
danego gospodarstwa. Głównym obszarem problemowym jest szybkie udostępnienie doradcom informacji opartych na niezależnych, wiarygodnych
badaniach/testach produktów będących w obrocie na rynku i nowych rozwiązań technologicznych. System taki mógłby wstępnie opierać się na minimum dwóch filarach:
 Sieci gospodarstw demonstracyjnych,
 Instytucjonalizacji współpracy doradztwa rolniczego z instytutami badawczymi w ramach programu transferu wiedzy, w tym systemu doskonalenia doradców i udostępniania wyników badań.
5. Warunkiem podstawowym takiego systemu jest odpowiedni poziom jego
finansowania, w tym systemu doradztwa rolniczego.
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KIERUNKI POPRAWY POTENCJAŁU DORADZTWA WE WSPIERANIU
INNOWACYJNOŚCI W ROLNICTWIE

Słowa kluczowe: doradztwo rolnicze, transfer wiedzy do praktyki rolniczej, innowacje
w rolnictwie
STRESZCZENIE

Artykuł zawiera wyniki badania opinii doradców Ośrodków Doradztwa Rolniczego i prywatnych podmiotów doradczych, którego celem była próba zidentyfikowania
uwarunkowań zwiększenia efektywności doradztwa we wspieraniu innowacji w rolnictwie. Zidentyfikowano następujące czynniki/przeszkody ograniczające efektywne działania doradztwa w obszarze wspierania innowacyjności:
– dużo czasu zajmuje doradcom pomoc rolnikom w korzystaniu z różnych dostępnych form pomocy ze środków UE, kosztem działań na rzecz wspierania innowacji
w rolnictwie,
– pomoc rolnikom w przygotowaniu wniosków o płatności obszarowe pokrywa się
z czasem wiosennych prac polowych – najlepszym okresem dla upowszechniania
innowacji technologicznych, co ogranicza efektywność ich upowszechniania,
– w budżecie ODR jest zbyt mało środków finansowych na wspieranie działań operacyjnych w gospodarstwach rolnych, pomoc doradcza realizowana jest w największym zakresie w biurze doradcy i przez telefon,
– jednym z oczekiwań wobec doradców jest obiektywna ocena „wartości propono-
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wanych nowości”; dla tego celu potrzebna jest aktualna wiedza fachowa z danej
dziedziny, którą trudno pozyskać bez kontaktu z nauką, przodującą praktyką i bez
dostępu do dobrego systemu informacji,
– z powodu niskich wynagrodzeń doradców zmniejsza się zainteresowanie pracą
w doradztwie państwowym, prowadzi to równocześnie do braku motywacji w podejmowaniu odważnych wyzwań w pracy doradczej.
JANUSZ DĄBROWSKI, EDWARD MATUSZAK
APPROACHES TOWARDS POTENTIAL IMPROVEMENT OF AGRICULTURAL
ADVISORY IN SUPPORTING INNOVATIVENESS IN AGRICULTURE

Keywords: agriculture advisory, knowledge transfer towards agricultural practice,
innovation in agriculture
SUM M A RY

The paper presents opinions of agricultural advisors of Regional Agricultural Advisors Centres and private advisory firms. The objective of research was to carry out initial
identification of factors leading to effectiveness improvements of agricultural advisory in
supporting innovativeness in agriculture.
As a result the following factors/barriers were identified as constrains for agricultural
advisory activities aimed at supporting innovation in agriculture:
– advisors are focused in their service in providing assistance for farmers in application development for various forms of the EU programmes at the expense of technological advisory,
– assistance to farmers in development of direct payment applications overlap with
the spring season field works – the best timing for dissemination of technological
innovations; this time structure of advisors work limits effectiveness of their potential for promotion of pro-innovative solutions,
– financial allocation for operational activities focused on providing services at farm
location is too limited within budgets of Regional Agricultural Advisory Centres;
subsequently, substantial part of advisory services are provided at offices of advisors
or by phone,
– one of expectation regarding advisors work is ability for objective evaluation of
“value of proposed new solutions”; key condition to meet this requirement is the
most update professional knowledge on any given topics, it is difficult to have such
information without contact with science, leading practical researches and access to
proper information system.
– Low salaries for agricultural advisors operating in public sector substantially limit
incentives for new entrances, it leads to taking approach of avoiding new and risky
challenges in professional activities.
e-mail: drjanuszdabrowski@gmail.org
e-mail: e.matuszak@cdr.gov.pl
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1. Wstęp
Tempo przemian polskiej wsi w ostatnich dekadach nabrało znacznego przyspieszenia. Transformacja gospodarcza oraz wejście do Unii Europejskiej (UE)
ukazały słabość ekonomiczną większości gospodarstw rolnych w Polsce [Wiatrak
2013]. Szansą na wykonanie „skoku cywilizacyjnego” w rolnictwie są fundusze
strukturalne UE. Uzyskanie podstawowego elementu wsparcia WPR – płatności
bezpośrednich – uzależnione jest od spełnienia przez gospodarstwo rolne określonych standardów i wymogów związanych z ochroną środowiska, wytwarzaniem
produktów bezpiecznych dla zdrowia ludzi, zapewnieniem warunków dobrostanu zwierząt oraz odpowiednim użytkowaniem gruntów, które zwane są wymogami wzajemnej zgodności (cross-compliance). Niewywiązanie się z powyższych
warunków prowadzi do konsekwencji finansowych [Firlej, Rydz 2012, s. 204].
Jednym z elementów mających ułatwić rolnikowi dostosowanie gospodarstwa
do wymogów cross-compliance oraz umożliwić konkurencję na wspólnotowym
rynku jest doradztwo rolnicze. Doradcy mają do spełnienia,,szczególne i bardzo
trudne zadanie – spowodowanie pozytywnych zmian w zachowaniu rolników”
1 Wkład pracy: Łukasz Wiśniewski – 80%, Roman Rudnicki – 20%.

* Artykuł przygotowano w ramach grantu badawczego nr 2940-G finansowanego przez Wydział
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt.: „Próba pomiaru zróżnicowania
przestrzennego stopnia zrównoważenia rolnictwa polskiego”.

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów w Polsce ...

77

[Kania i in. 2011, s. 27]. Zadanie to wydaje się być szczególnie istotne w polskiej
rzeczywistości, w której wykształcenie rolnicze posiada 41% kierowników gospodarstw rolnych, w tym wyższe rolnicze jedynie 2% [Rudnicki 2016, s. 205]. Niestety, jak wskazują badania Zawiszy [2008, s. 22], prowadzone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z doradztwa korzystali najczęściej rolnicy lepiej
wykształceni, użytkujący gospodarstwa rolne o wielkości znacznie przekraczającej średnią w regionie.
Mimo bogatej literatury związanej z doradztwem rolniczym, brakuje prac
ujmujących niniejszą problematykę w aspekcie przestrzennym – szczególnie na
poziomie mniejszych jednostek administracyjnych (np. powiatów). Wcześniejsze
kompleksowe opracowania Rudnickiego [2008, 2010], dotyczyły okresu przedakcesyjnego oraz pierwszej – niepełnej – perspektywy finansowej 2004-2006.
Rozpowszechnienie dostępu do usług doradczych dla rolników i leśników zakładało działanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013
„Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” (nr zadania 114). Jego realizacja miała zapewnić pomoc rolnikom w przystosowaniu ich
gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności. Niniejsza praca podsumowuje
i ocenia, w aspekcie zróżnicowania przestrzennego, realizację działania nr 114
PROW 2007-2013.
Celem opracowania była analiza zróżnicowania przestrzennego wykorzystania
środków działania 114 realizowanego w ramach PROW 2007-2013. Istotnym elementem było znalezienie odpowiedzi na pytanie: które obszary Polski charakteryzują się wysokim poziomem wykorzystania usług doradczych, a które niewielkim
i jak to zjawisko kształtowało się w kontekście warunków zewnętrznych rozwoju
rolnictwa?

2. Charakterystyka działania
Podstawowym celem analizowanego działania jest udzielenie wsparcia w kosztach
wynikających z korzystania z usług doradczych. Następujący w ten sposób rozwój
gospodarstw – w aspekcie wzrostu konkurencyjności, dochodowości i bezpieczeństwa pracy – miał zachodzić w warunkach poszanowania środowiska przyrodniczego. Działanie było elementem 1 osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013: poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Wsparcie
adresowane było do rolników, którzy posiadali numer identyfikacyjny ARiMR,
prowadzili działalność rolniczą (roślinną lub zwierzęcą), oraz nie byli wykluczeni
z ubiegania się o pomoc na podstawie rozporządzeń Rady (WE)2 oraz przepisów
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005).
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UE wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych. Ponadto
wnioskodawca musiał przedstawić umowę zawartą w formie pisemnej z uprawnionym podmiotem doradczym lub zobowiązanie do zawarcia stosownej umowy.
Pomoc miała formę refundacji 80% poniesionych i udokumentowanych kosztów
kwalifikowanych, jednakże maksymalna kwota dofinansowania na 1 wnioskodawcę nie mogła przekraczać 1500 €. Beneficjent musiał pokryć 20% kosztów
kwalifikowanych oraz pozostałe niekwalifikowane, w tym podatek VAT. Ostateczny koszt usług doradczych ponoszony przez beneficjenta wynosił więc 43% całego
przedsięwzięcia. Stawki za wykonanie określonych usług były silnie zróżnicowane
i wahały się od 150 zł za ocenę gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy w produkcji roślinnej, do 3 tys. zł za opracowanie
planu działalności rolnośrodowiskowej i 4,9 tys. zł za przygotowanie biznesplanu
na rozwój działalności (podano górną granicę, która zależy od wysokości kredytu,
podane opłaty nie zawierają VAT-u)[Korzystanie… 2011]. Rodzaje usług doradczych, stawki opłat oraz pozostałe szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania
pomocy w ramach badanego działania określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r.3
Uprawnienia do świadczenia usług doradczych posiadają: wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (w tym 2638 osób wg wykazu MRiRW), izby rolnicze
(137 os.) oraz prywatne podmioty gospodarcze, które uzyskały akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (428 os., w tym 261 świadczących usługi w zakresie
doradztwa leśnego)4.
Ponieważ ostatnia perspektywa finansowa 2007-2013 została już formalnie
zakończona, nie brakuje opracowań podsumowujących analizowane działanie.
Wskazują one zarówno pozytywne jak i negatywne kwestie. Wyniki raportu końcowego oceny wpływu PROW-u na rozwój gospodarczy Polski i konkurencyjność gospodarstw rolnych [2016, s. 159] wskazują na wysoką użyteczność usług
doradczych, wynikającą z pozytywnej opinii beneficjentów oraz faktu, że ponad
80% z nich zdobytą dzięki działaniu 114 wiedzę stosuje w praktyce. Pozytywną
ocenę beneficjentów, w zakresie przyjmowania i oceniania wniosków potwierdza
również Raport końcowy „Ocena funkcjonowania systemu doradztwa rolnicze3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r. nr 78, poz. 470).
4 https://bip.minrol.gov.pl/Rejestry-i-Wykazy/Wykazy/WYKAZ-PODMIOTOW-UPRAWNIONYCH-DO-DORADZANIA-w-ramach-dzialania-Korzystanie-z-uslug-doradczychprzez-rolnikow-i-posiadaczy-lasow-objetego-Programem-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-na-lata-2007-2013
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go…”[2012, s. 102]. Autorzy zwrócili jednak uwagę na zbyt szerokie zdefiniowanie
grupy odbiorców działania, która powinna być zawężona do grupy producentów
rolnych oraz konieczność stopniowania kwot opłat, w zależności od wielkości gospodarstwa. Ponadto autorzy postulują zmiany w zakresie merytorycznym usług
(rozszerzenie katalogu) oraz wprowadzenie weryfikacji z realizacji planu.
Niestety działanie „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” charakteryzowało się niewielkim wykorzystaniem środków wstępnie
na ten cel przeznaczonych. Wśród przyczyn niewielkiego zainteresowania wyróżnia się przede wszystkim:
– barierę finansową związaną z wymogiem pokrycia całej kwoty przez beneficjenta (pomoc ma formę refundacji) oraz wysokim udziałem w kosztach
przedsięwzięcia, który de facto wynosił 43%,
– barierę psychologiczną związaną z obawą rolników przed wykryciem niezgodności i obawa przed ujawnieniem tej informacji,
– skomplikowaną procedurę ubiegania się o pomoc (dwukrotne składanie
wniosków do ARiMR, faktury, umowy, podatek VAT),
– zbyt wąski zakres usług i niski limit finansowania na jedno gospodarstwo,
– nieopłacalność produkcji w małych gospodarstwach, które w dalszym ciągu
stanowią znaczny odsetek ogółu gospodarstw w Polsce,
– za niskie nakłady na promocje działania i słaby przepływ informacji między
beneficjentami [Firlej, Rydz 2012, s. 216; Kiełbasa 2012, s. 7].

3. Dane i metody badań
W pracy wykorzystano dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczące liczby zrealizowanych wniosków oraz kwoty pomocy udzielonej
w ramach rozpatrywanego działania (stan w marcu 2017 r.). Ponadto, w celu wykonania stosownych przeliczeń, uwzględniono dane dotyczące jednolitej płatności obszarowej (JPO) z lat 2007-2013, które wykorzystano w analizie w formie
średniorocznych wartości obrazujących liczbę i powierzchnię gospodarstw rolnych. Realizacja postawionego celu wymagała konstrukcji zestawu stosownych
wskaźników. Poziom wykorzystania środków działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” obliczono na podstawie średniej
wartości znormalizowanej dwóch wskaźników: aktywności i absorpcji. Poziom
aktywności zdefiniowano jako udział zrealizowanych wniosków działania 114
w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych (wg danych JPO), zaś poziom absorpcji
określono jako kwotę udzielonej pomocy w przeliczeniu na 1 ha powierzchni objętej JPO.
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Uzyskane wyniki odniesiono do uwarunkowań zewnętrznych rozwoju rolnictwa. W tym celu powiaty podzielono na szereg grup uwzględniając ich uwarunkowania przyrodnicze (przyrodniczo-rolnicze, przyrodniczo-ekologiczne) oraz
pozaprzyrodnicze (urbanizacyjne, historyczne). Wydzielone warunki wraz z podstawą ich delimitacji ilustruje tabela 1. Wyniki analiz przedstawiono w formie
opisowej, tabelarycznej oraz kartograficznej.
Tabela 1
Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju rolnictwa
Rodzaj
uwarunkowań

Podstawa delimitacji

Przyrodniczo-rolnicze

odchylenie od średniej wartości
znormalizowanej wskaźnika jakości
rolniczej przestrzeni produkcyjnej*

Przyrodniczoekologiczne

Urbanizacyjne

odchylenie od średniej wartości
znormalizowanej udziału obszarów
prawnie chronionych**
podział administracyjny na powiaty
grodzkie i ziemskie

Wydzielenia
1 – niekorzystne (poniżej -0,50)
2 – średniokorzystne (-0,50-0,50)
3 – korzystne (ponad 0,50)
1 – niski (poniżej -0,50)
2 – średni (-0,50-0,50)
3 – wysoki (ponad 0,50)
1 – powiaty grodzkie
2 – powiaty ziemskie
1 – teren dawnego zaboru pruskiego i w granicach
Niemiec w okresie międzywojennym

Historyczne

granice polityczne w latach 18151914 i 1918-1939 (na podstawie
atlasów historycznych)

2 – teren dawnego zaboru pruskiego i w granicach
Polski w okresie międzywojennym
3 – teren dawnego zaboru rosyjskiego i w granicach
Polski w okresie międzywojennym
4 – teren dawnego zaboru austriackiego i w granicach
Polski w okresie międzywojennym

* wykorzystano wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej stosowany w konstrukcji syntetycznego środowiskowego wskaźnika przydatności obszarów do produkcji ekologicznej
** wykorzystano dane BDL GUS Kategoria – Stan i ochrona środowiska, Grupa – Ochrona przyrody i różnorodności
biologicznej, Podgrupa – Obszary prawnie chronione [dostęp 24.1.2017 r.]

Źródło: Opracowanie własne.

4.

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania środków

W ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” PROW 2007-2013 zrealizowano 48 383 wnioski na kwotę 140,7
mln zł (tabela 2). Przeciętna wartość pomocy wyniosła 2909 zł. Za kwotę tę można było w przybliżeniu np. dokonać kompleksowej oceny gospodarstwa rolnego
w zakresie spełnienia wymogów wzajemnej zgodności w produkcji zwierzęcej lub
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roślinnej i zwierzęcej (2200 zł) oraz przygotować biznesplan dla działań 121 –
modernizacja gospodarstw rolnych, 311 – różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej realizowanych w ramach PROW 2007-2013 (800 zł). Najwięcej wniosków zrealizowano w województwach: wielkopolskim (10 570), mazowieckim
(7 748) i podlaskim (7 043), zaś najmniej w śląskim (777), lubuskim (529) oraz
zachodniopomorskim (274). Wymienione województwa charakteryzują się również skrajnymi wartościami w kwestii kwoty pomocy oraz jej przeciętnej wartości.
W przypadku tej ostatniej, zdecydowanie najdroższe usługi doradcze realizowano
w regionie mazowieckim (3750 zł; tabela 2).
W układzie powiatów, ponad tysiąc wniosków zrealizowano w łomżyńskim
(1033), wysokomazowieckim (1129), grójeckim (1145), suwalskim (1200),
ostrowskim (1217), ostrołęckim (1621), z drugiej strony w przypadku 10 jednostek (Bielsko-Biała, Chorzów, choszczeński, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska, Sopot, Sosnowiec, stargardzki, Świętochłowice, tatrzański) nie odnotowano żadnego
zrealizowanego wniosku w ramach analizowanego działania. W grupie tej obok
miast położonych w woj. śląskim i na wybrzeżu są również trzy powiaty ziemskie,
w tym dwa – choszczeński i stargardzki – położone w rejonie o rozwiniętej funkcji
rolniczej. Kwota pomocy wahała się od 920 zł w Bytomiu do 6,6 mln zł w pow.
ostrołęckim. Najwyższą przeciętną wartość wniosku odnotowano w Zabrzu – zrealizowano jeden wniosek na kwotę 5200 zł.
Uwzględniając wskaźniki cząstkowe, służące do określenia syntetycznego
wskaźnika poziomu wykorzystania środków działania 114, zdecydowanie najwyższą aktywnością (określoną procentowym udziałem zrealizowanych wniosków
w ogólnej liczbie gospodarstw) charakteryzowali się rolnicy z woj. warmińsko-mazurskiego (11,3%), zaś najniższą z lubelskiego (0,7%). W układzie powiatów
wartość wskaźnika przekraczającą 25% zaobserwowano w dwóch jednostkach –
powiecie suwalskim (26,1%) oraz zambrowskim (63,6%; rysunek 1).
Drugi wskaźnik cząstkowy – poziom absorpcji – ujmujący kwotę pomocy w przeliczeniu na 1 ha w układzie województw wahał się od 0,5 zł w zachodniopomorskim
do ponad 22 zł w podlaskim (tabela 2) a według powiatów od 0,05 zł w pow. sławieńskim (zachodniopomorskie) do ponad 60 zł w: krotoszyńskim (wielkopolskie, 62 zł), ostrowskim (mazowieckie, 83 zł) i zambrowskim (podlaskie, 280 zł;
rysunek 2).
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Tabela 2
Wybrane cechy oceny wykorzystania środków działania „Korzystanie
z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” PROW 2007-2013
Wyszczególnienie
POLSKA

Kwota
pomocy
[mln zł]
140,7

Poziom
aktywności
[% liczby gosp.
rol.]

Poziom
absorpcji
[zł/1 ha JPO]

Poziom
wykorzystania
środków
działania

2909

3,5

10,1

-

Przeciętna
Liczba
wartość operacji
operacji
[w zł]
48 383

Dolnośląskie

2,7

1132

2401

2,0

3,1

-0,76

Kujawsko-pomorskie

9,9

4 578

2171

6,9

9,7

0,47

Lubelskie

3,2

1 264

2512

0,7

2,4

-1,01

Lubuskie

1,3

529

2368

2,6

3,3

-0,65

Łódzkie

4,3

1 597

2664

1,3

4,5

-0,76

Małopolskie

3,5

1 533

2295

1,2

7,2

-0,56

Mazowieckie

29,1

7 748

3750

3,7

15,6

0,45

Opolskie

2,6

1 272

2008

4,6

5,2

-0,23

Podkarpackie

3,4

1 711

2008

1,4

6,6

-0,58

Podlaskie

22,6

7 043

3207

8,7

22,3

1,69

Pomorskie

5,2

2 545

2061

6,6

7,6

0,26

Śląskie

1,5

777

1919

1,6

4,5

-0,72

Świętokrzyskie

2,9

978

2955

1,1

6,0

-0,67

Warmińskomazurskie

12,7

4 832

2624

11,3

13,3

1,39

Wielkopolskie

35,5

10 570

3360

8,7

20,8

1,59

Zachodniopomorskie

0,4

274

1536

1,0

0,5

-1,11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.

Na podstawie średniej wartości znormalizowanej dwóch powyżej przedstawionych wskaźników cząstkowych określono syntetyczny poziom wykorzystania
środków analizowanego działania (średnia wartość znormalizowana). Wykazano,
że najwyższym wykorzystaniem charakteryzowało się woj. podlaskie (1,69), wielkopolskie (1,59), warmińsko-mazurskie (1,39). Z drugiej strony najniższy poziom
zdiagnozowano w zachodniopomorskim (-1,11) i lubelskim (-1,01; tabela 2).
W układzie powiatów wartość powyżej zera znormalizowanego (średni poziom
wykorzystania środków działania 114 w kraju) zdiagnozowano w 110 jednostkach, natomiast najwyższe wartości wskaźnika (powyżej 3,00) wystąpiły w: krotoszyńskim, ostrowskim i zambrowskim. W powiecie zambrowskim – pierwszym
pod względem wykorzystania środków rolnicy zrealizowali 874 wnioski (1 375
gospodarstw) na kwotę 3,0 mln zł (10,9 tys. ha).
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Rysunek 1
Poziom aktywności gospodarstw rolnych w zakresie pozyskiwania środków
działania 114 PROW 2007-2013 (w % liczby gospodarstw rolnych)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.

Rysunek 2
Poziom absorpcji środków działania 114 PROW 2007-2013 (zł/1 ha)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.
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Analizując rysunek 3. widoczne są cztery główne skupiska terenów o wysokim
(powyżej 0,50) poziomie wykorzystania środków unijnych:
– pierwszy znajduje się w południowej części woj. wielkopolskiego – razem
14 powiatów,
– drugi w zachodniej części woj. kujawsko-pomorskiego (7 powiatów), południowej pomorskiego (2 powiaty) i wschodniej wielkopolskiego (1 powiat
– koniński) – razem 10 powiatów,
– trzeci w zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego (8 powiatów) oraz
wschodniej pomorskiego (2 powiaty) – razem 10 powiatów,
– czwarty w zachodniej i północnej części woj. podlaskiego (8 powiatów),
północno-wschodniej części mazowieckiego (4 powiaty) oraz wschodniej
warmińsko-mazurskiego (2 powiaty) – razem 14 powiatów.
Szczególnie interesujące badawczo są tereny, na których sąsiadują ze sobą
powiaty o wysokim (powyżej 0,50) i niskim (poniżej -0,50) poziomie wykorzystania środków. Taka sytuacja miała miejsce tylko w jednym przypadku w woj.
mazowieckim, gdzie powiat kozienicki (0,65) sąsiaduje od południa z powiatem
radomskim (-0,53) i zwoleńskim (-0,53) oraz z położonym w woj. lubelskim powiatem ryckim (-0,51).
Rysunek 3
Poziom wykorzystania środków działania 114 PROW 2007-2013
(średnia znormalizowana wskaźników aktywności i absorpcji)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów w Polsce ...

85

5. Wykorzystanie środków a warunki zewnętrzne rozwoju rolnictwa
Drugim celem badawczym realizowanym w niniejszej pracy było określenie poziomu wykorzystania środków działania 114 PROW „Korzystanie z usług doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów” w wydzielonych grupach uwzględniających
warunki zewnętrzne rozwoju rolnictwa (tabela 1). Analiza wykazała silne różnice
w poziomach przyjętych wskaźników aktywności i absorpcji w ramach uwarunkowań historycznych, urbanizacyjnych oraz przyrodniczo-rolniczych (tabela 3).
Efektem 123-letniego okresu zaborów była polaryzacja przestrzeni agrarnej
na osi wschód-zachód. Liczne badania zarówno starsze [Kostrowicki 1978] jak
i nowsze [Rudnicki i in. 2015] potwierdzają, że w przypadku Polski najważniejszym czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie rozwoju rolnictwa jest czynnik
historyczny. Stwierdzenie to znalazło również potwierdzenie w przypadku zbadanego poziomu wykorzystania środków działania 114 PROW 2007-2013. Najwyższy poziom wykorzystania odnotowano w powiatach wchodzących w skład
dawnego zaboru pruskiego i Polski w okresie międzywojennym (0,62; wskaźnik
aktywności 8,7%, wskaźnik absorpcji 16,1 zł). Działanie cieszyło się szerokim
zainteresowaniem, o czym świadczy blisko dziewięcioprocentowy wskaźnik aktywności. Z drugiej strony w grupie powiatów położonych na terenie dawnego
zaboru austriackiego i na terytorium Polski w okresie międzywojennym wskaźnik
aktywności wynosił jedynie 1,2%, a poziom absorpcji 6,3 zł (syntetyczny poziom
wykorzystania: -0,31). Pozostałe wydzielenia historyczne, dotyczące ziem byłego
zaboru rosyjskiego oraz dawnego zaboru pruskiego i Niemiec w okresie międzywojennym, charakteryzowały się przeciętnym poziomem wykorzystania środków
analizowanego działania, co odzwierciedla średnie oceny współczesnego poziomu
rolnictwa tych jednostek historycznych [por. Rudnicki i in. 2015, Rudnicki 2016].
W ramach uwarunkowań pozaprzyrodniczych wykazano również znaczące dysproporcje w poziomie wykorzystania działania 114 PROW 2007-2013 w powiatach
grodzkich (-0,39) i ziemskich (0,02). W interpretacji tego zjawiska należy jednak
pamiętać o kwestii metodologicznej. Agencja nalicza producentów wg miejsca zamieszkania, a nie, jak w przypadku danych spisowych, siedziby gospodarstwa.
Ciekawe wyniki przyniosła analiza uwzględniająca wartość wskaźnika jakości
rolniczej przestrzeni produkcyjnej (uwarunkowania przyrodniczo-rolnicze). Wykazano tendencje do spadku poziomu wykorzystania działania 114 wraz ze wzrostem wartości przyrodniczo-rolniczej terenów. Podwyższony wskaźnik wykorzystania środków unijnych w zakresie wsparcia korzystania z usług doradczych na
terenach o niekorzystnych warunkach środowiska przyrodniczego (0,11), zwłaszcza w odniesieniu do poziomu wskaźnika dla terenów o korzystnych warunkach
przyrodniczych (-0,18) może świadczyć o pozytywnych – zdaniem autorów –
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działaniach rolników zmierzających do podniesienia konkurencyjności ich gospodarstw, mimo niesprzyjających warunków przyrodniczych.
Badanie nie wykazało istotnego zróżnicowania wykorzystania działania
114 PROW 2007-2013 w ramach uwarunkowań przyrodniczo-ekologicznych,
określonych udziałem obszarów prawnie chronionych.
Tabela 3
Wybrane cechy oceny wykorzystania środków działania „Korzystanie
z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” PROW 2007-2013
w kontekście warunków zewnętrznych rozwoju rolnictwa
Wyszczególnienie

Kwota
pomocy
[mln zł]

Liczba
operacji

Przeciętna
wartość
operacji
[w zł]

Wskaźnik
aktywności
[% liczby
gosp. rol.]

Wskaźnik
absorpcji
[zł/1 ha JPO]

Poziom
wykorzystania
środków
działania

Polska

140,7

48 383

2909

3,5

10,1

–

Uwarunkowania przyrodnicze
Przyrodniczorolnicze

Przyrodniczoekologiczne

1

56,6

17 951

3 156

3,9

12,9

0,11

2

60,5

21 093

2 867

3,8

10,0

0,02

3

23,6

9 338

2 527

2,6

6,7

-0,18

1

46,9

14 876

3 155

3,6

10,6

0,02

2

48,3

16 617

2 908

3,0

8,7

-0,09

3

45,5

16 889

2 692

4,1

11,6

0,09

Uwarunkowania pozaprzyrodnicze
Urbanizacyjne

Historyczne

1

2,0

832

2 358

1,2

3,5

-0,39

2

138,8

47 550

2 918

3,6

10,4

0,02

1

21,7

9 126

2 379

4,7

5,5

-0,03

2

40,0

13 693

2 925

8,7

16,1

0,62

3

72,9

22 708

3 212

2,9

11,2

-0,02

4

6,0

2 855

2 109

1,2

6,3

-0,31

Objaśnienia – patrz tabela 1.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.

6. Podsumowanie
W ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy
lasów” PROW 2007-2013 zrealizowano 48 383 wnioski na kwotę 140,7 mln zł.
Wykazano silne zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania środków działania.
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W ujęciu regionalnym najwyższy poziom wykorzystania stwierdzono w woj. podlaskim, zaś najniższy w zachodniopomorskim. W ujęciu powiatowym w 10 jednostkach nie odnotowano żadnego wniosku, zaś zdecydowanym liderem okazał
się powiat zambrowski (podlaskie), w którym 1375 producentów rolnych zrealizowało 874 wnioski na kwotę 3,0 mln zł.
W badaniu wzięto pod uwagę warunki zewnętrzne rozwoju rolnictwa. Analiza
wykazała silny wpływ uwarunkowań historycznych, urbanizacyjnych i przyrodniczo-rolniczych. Najwyższy poziom wskaźnika wykorzystania charakteryzował
powiaty położone na terenie dawnego zaboru pruskiego i Polski w okresie międzywojennym (0,62), oraz te o niekorzystnych warunkach przyrodniczo-rolniczych (0,11). Odwrotna sytuacja – niski poziom wykorzystania – miał miejsce
w powiatach grodzkich (-0,39), o korzystnych warunkach przyrodniczych (-0,18)
i położonych w granicach dawnego zaboru austriackiego (-0,31).
Mimo braku pełnego wykorzystania środków wstępnie przeznaczonych na
usługi doradcze w ramach PROW 2007-2013, przeprowadzona analiza wykazała
obszary, na których działanie 114 wyróżniało się znacznie wyższymi wskaźnikami
poziomu aktywności i absorpcji (por. rysunek 3 - powiaty o wskaźniku powyżej 0,5). Zjawisko to z reguły charakteryzowało powiaty o korzystnej strukturze
agrarnej oraz intensywnym i towarowym rolnictwie. Taki układ przestrzenny jest
w znacznym stopniu efektem działalności ośrodków doradztwa rolniczego – ich
kompetencji, aktywności oraz faktycznej współpracy z rolnikami. Wynika stąd, że
za intensywnym rolnictwem o wysokim poziomie produkcyjno-ekonomicznym
stoi silne doradztwo. Problemem jest niedopasowanie wydatkowania analizowanych środków do terenów cechujących się z jednej strony dużym udziałem gospodarstw wielkoobszarowych (np. Polska zachodnia), a z drugiej silnym rozdrobnieniu agrarnym (np. Polska południowo-wschodnia). Wskazuje to na potrzebę
dopasowania działalności doradczej do specyfiki rolniczej tych obszarów.
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STRESZCZENIE

Celem artykułu jest analiza zróżnicowania przestrzennego wykorzystania środków
działania 114 PROW 2007-2013 „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posia-
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daczy lasów”. Badanie wykonano w układzie województw, powiatów oraz grup powiatów
uwzględniających warunki zewnętrzne rozwoju rolnictwa: przyrodnicze (przyrodniczo-rolnicze, przyrodniczo-ekologiczne) i pozaprzyrodnicze (urbanizacyjne, historyczne).
Opracowanie powstało w oparciu o dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz literaturę tematu z wykorzystaniem zestawu wskaźników i metod statystycznych.
Wykorzystanie środków działania było silnie zróżnicowane przestrzennie. Najwyższy
poziom zdiagnozowano w województwie podlaskim, zaś najniższy w zachodniopomorskim. W układzie powiatów zdecydowanym liderem w wykorzystaniu środków działania
okazał się powiat zambrowski. W dziesięciu jednostkach nie odnotowano żadnych projektów.
Badanie wykazało również dysproporcje w wykorzystaniu środków w wydzielonych
grupach uwarunkowań zewnętrznych rozwoju rolnictwa. Wykazano, że największy wpływ
mają uwarunkowania historyczne, urbanizacyjne i przyrodniczo rolnicze.
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USE OF ADVISORY SERVICES BY FARMERS AND FOREST HOLDERS – SPATIAL
DIVERSIFICATION IN THE USE OF RESOURCES FROM ONE
OF THE RDP 2007-2013 MEASURES
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SUM M A RY

The aim of the article is to analyse the spatial diversification in the use of resources
available in measure 114 within the RDP 2007-2013 ‘Use of advisory services by farmers
and forest holders’. The study was performed across voivodships, poviats and groups of
poviats taking into account the external conditions for the development of agriculture:
natural (agrarian, ecological) and man-made (urban, historical). The work is based on the
data compiled by the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture and on
the body of subject literature; it also includes a set of indicators and statistical methods.
The use of resources available within the measure was highly varied spatially. The highest level was diagnosed in the Podlaskie voivodship, while the lowest in the Zachodniopomorskie voivodship. Across the poviats it transpired that the poviat of Zambrów was
a strong leader in the use of resources under the measure. In ten units no projects were
reported at all.
The study also evinced disparities in the use of the resources discussed here in the specified groups of external conditions for the development of agriculture. It has been shown
that the greatest impact is attributable to the historical, urban and natural conditions.
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1. Wstęp i cel badań
Występowanie stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) jest
problemem w uprawach ziemniaka od lat 50-tych [Węgorek 1959]. W systemie
konwencjonalnym dopuszczonych jest wiele środków ochrony roślin zwalczających tego szkodnika, który jednak dość szybko nabywa na nie odporności. Straty
powodowane tylko przez stonkę ziemniaczaną, przy braku chemicznej ochrony roślin, mogą sięgać 40%, a w skrajnych przypadkach nawet 70% [Pawińska
i Osowski 1998; Pawińska i Mrówczyński 2000; Wójtowicz i Jörg 2004; Pawińska
2007, 2009]. W uprawach ekologicznych nie ma możliwości zastosowania syntetycznych insektycydów, a do stosowania dopuszczone są tylko dwa preparaty
Novodor SC i SpinTor 240 SC. Obecnie rolnicy ekologiczni mają do dyspozycji
niewielki asortyment środków ochrony do ochrony tego ziemiopłodu. Zabiegi
profilaktyczne i agrotechniczne nie zawsze są w stanie zabezpieczyć plantację.
Badania naukowe wykazały, że zastosowanie odpowiedniej dawki i określonego
środka ochrony roślin wraz z określonym optymalnym terminem zwalczania, wy1 Wkład pracy: dr inż. Magdalena Jakubowska – 65%, dr hab. Jan Bocianowski – 15%, dr hab.
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znaczonego indywidualnie dla każdego organizmu szkodliwego, jest o wiele więcej
skuteczne. Zabieg chemiczny wykonany w nieodpowiednim terminie jest nieopłacalny i niepotrzebnie obciąża środowisko pozostałościami po zastosowaniu preparatu chemicznego. Ważną rolę we współczesnej ochronie roślin w gospodarstwach
prowadzących produkcję zrównoważoną i ekologiczną spełnia prognozowanie
krótkoterminowe, którego celem jest ustalenie dnia (daty), w którym pojawi się takie stadium rozwojowe szkodnika, które należy zwalczać. Pojawienie się agrofagów
w sezonie wegetacyjnym, na terenach poszczególnych powiatów czy województw,
może następować w różnych terminach, w zależności od mikroklimatu – czynnika regionalnego [Matyjaszczyk i in. 2010; Walczak i in. 2010]. Wybór właściwego
dla danego szkodnika terminu zwalczania wpływa na ograniczenie liczby zabiegów,
zwłaszcza, gdy decyzje o potrzebie chemicznego zwalczania podejmuje się indy
widualnie dla każdej plantacji, uwzględniając ekonomiczny próg szkodliwości.
Wyznaczenie zatem optymalnego terminu zabiegu nie jest łatwe. Wymagana jest
tu niezbędna wiedza dotycząca biologii szkodnika (znajomość sum temperatur
efektywnych do osiągnięcia pożądanego stadium szkodliwego, znajomość roślin
wskaźnikowych itd.) oraz oceny jego liczebności, a także narzędzia wspomagające doradcę czy producenta, np. automatyczna stacja meteorologiczna, czy program
komputerowy wspomagający określenie optymalnego terminu zabiegu, itp. Ponadto, przy wyznaczeniu optymalnego terminu zwalczania szkodliwych gatunków
należy przede wszystkim kierować się prawidłowo prowadzonym monitoringiem
szkodnika. Polega on na systematycznych obserwacjach organizmów szkodliwych
i stwierdzeniu, w jakim nasileniu występują lub w jakim stadium rozwojowym znajduje się szkodnik oraz jaka jest jego liczebność, a w momencie przekroczenia progu
ekonomicznej szkodliwości podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu.
Obecnie w Niemczech po pomyślnie zakończonej walidacji, został przekazany
do praktyki rolniczej system wspomagania decyzji przeciwko stonce SimLep 3.
Symuluje on rozwój szkodnika na wybranej plantacji ziemniaka na podstawie
analizy warunków termicznych oraz lustracji polowych, prowadzonych w okresie składania pierwszych jaj. SimLep 3 wyznacza okres maksymalnego składania
jaj, datę wystąpienia pierwszych larw L1/L2, okres maksymalnego wystąpienia
larw L1/L2 oraz datę wystąpienia pierwszych larw L3/L4. W Polsce jak dotychczas nie ma systemu do zwalczania stonki ziemniaczanej [Wójtowicz i Jörg 2004].
W latach 2006-2009 w Instytucie Ochrony Roślin – PIB, prowadzono badania
dotyczące polowej oceny wiarygodności prognoz rozwoju populacji stonki ziemniaczanej za pomocą systemu wspomagającego podejmowanie decyzji SimLep 3.
Uzyskane wyniki potwierdzają możliwość wiarygodnego prognozowania rozwoju
stonki ziemniaczanej za pomocą modeli matematycznych [Wójtowicz i Jörg 2006;
Kühne i in. 2007].
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W prowadzonych badaniach, postanowiono połączyć dotychczasowe metody
i skoncentrować się na określeniu korelacji między niektórymi czynnikami abiotycznymi środowiska (głównie czynnikami meteorologicznymi), a np. zwalczanym stadium rozwojowym szkodnika, tzn. na poznaniu stopnia tych zależności
oraz na wyznaczeniu sum ciepła i sum temperatur efektywnych. Określono dwa
równania regresji (modele matematyczne), dla wyznaczenia liczby dni dla rozwoju szkodliwych stadiów od momentu złożenia jaj aż do osiągnięcia stadium L2 i L3.
Zastosowanie metody fenologicznej, jako formy systemu wspomagania decyzji
(SWD), wymaga walidacji w warunkach polowych w różnych uwarunkowaniach
mikroklimatycznych.
Celem planowanych badań była ocena możliwości zastosowania opracowywanego modelu matematycznego do wspomagania wyznaczenia terminu zabiegu
chemicznego przeciwko stonce ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.),
z wykorzystaniem wyznaczonych sum temperatur efektywnych w warunkach
uprawy ekologicznej.

2. Materiał i metody
Dla potrzeb projektu założono powierzchnię doświadczalną z uprawą ziemniaka
(odm. Denar oraz odm. Irga) w Dąbrowie (51º87’48”N, 18º62’20”E), na polu rolnika, posiadającego certyfikację wydaną przez Jednostkę Certyfikującą „Ekoland”.
Doświadczenie wykonano w układzie metodą pasową. Powierzchnia jednego
poletka wynosiła 60 m². Ziemniaki posadzono 25.04.2016. Typ gleby: kompleks
IV żytni bardzo dobry z przewagą piasków gliniastych.
W badaniach zastosowano dwa preparaty biologiczne dopuszczone do zwalczania stonki ziemniaczanej, stosowane w rolnictwie ekologicznym SpinTor 240
SC i Novodor SC.
Na powierzchni eksperymentalnej zastosowano płodozmian dostosowany do
agrotechniki i systemu ekologicznego (przedplon seradela). Wykonane zostały zabiegi pielęgnacyjne i ochrony roślin ziemniaka (ręczne odchwaszczanie, zabiegi
grzybobójcze w zależności od wystąpienia zarazy ziemniaka), w celu utrzymania zdrowotności plantacji. W okresie wegetacji roślin prowadzony został pomiar
temperatury i opadów. Pomiary były rejestrowane przez polową stację meteorologiczną zainstalowaną w Stacji Doświadczalnej ODR w miejscowości Kowale Pańskie (5-7 km od poletka doświadczalnego).
a) Monitorowanie stonki ziemniaczanej na polu ekologicznym
Po zarejestrowaniu pierwszego nalotu stonki na plantacje za pomocą pułapek feromonowych (2.06.2016 – 4 szt.), rozpoczęły się szczegółowe lustracje na

Walidacja założeń i testowanie modelu dla prognozowania krótkoterminowego stonki .... 93

poletku. Monitoring na polu ekologicznym prowadzony był średnio co 10-14
dni. Celem było zaobserwowanie: początku składania jaj, początku wylęgu larw
L1, pojawienie się larw L2, L3 L,4, masowego wylęgu larw wtedy, gdy pojawią się
pierwsze larwy L3 oraz drugi nalot chrząszczy. Obserwacje prowadzono jednocześnie z określaniem faz rozwojowych ziemniaka.
b) Zabiegi wykonane na stonkę ziemniaczaną
Schemat doświadczenia: bloki losowane, układ pasowy obejmujący 1 czynnik
w 3 wariantach z kontrolą.

Uproszczony schemat badań dla ziemniaka:
I – czynnik (sposób wyznaczenia terminu zwalczania stonki ziemniaczanej)
I czynnik wariant I – termin zabiegu wykonany wg ustalonego modelu (równania matematyczne dla zwalczanego stadium L2 i L3- z zastosowaniem
wyników badań (sum temperatur efektywnych). Każda kombinacja
z zastosowaniem dwóch insektycydów Novodor SC w dawce 4l/ha na
odmianie Irga oraz SpinTor 240 SC w dawce 0,15l/ha, na odmianie Denar.
I czynnik wariant II – termin zabiegu wykonany wg sygnalizacji tj. w okresie,
kiedy następuje masowe wyleganie się larw oraz pojawiają się pierwsze
larwy L3 – metoda dotychczas znana.
I czynnik wariant III – termin zabiegu wykonany na podstawie wychodzenia
zimowych chrząszczy – monitoring za pomocą wystawionych pułapek
feromonowych. Termin zwalczania oparty na wychodzeniu chrząszczy
zimowych, które gromadzą się na wschodzących wczesnych ziemniakach.
I czynnik wariant – Kontrola (bez zastosowania zabiegu).
Skuteczność zwalczania szkodnika oceniono na podstawie zebranego plonu,
porównano plon ziemniaków z poletek, na których zostały wykonane zabiegi
ochronne w terminach wyznaczonych różnymi metodami, z uwzględnieniem
trafności wyznaczonego modelu matematycznego. Zbiór ziemniaków odbył się
6.09.2016. Plon oceniono z powierzchni, na których zastosowano zabiegi przeciwko stonce ziemniaczanej oraz z kontrolnych.
c) Walidacja modelu
Analizowano wpływ wybranych danych meteorologicznych na długość badanych okresów rozwojowych stonki ziemniaczanej w warunkach polowych na
dwóch odmianach ziemniaka, ze szczególnym uwzględnieniem sum ciepła i sum
temperatur efektywnych, pozwalających wyznaczyć termin zabiegu chemicznego. Obliczenia sum temperatur efektywnych i średnich temperatur efektywnych
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dokonano w oparciu o wyniki badań różnych autorów, na podstawie, których wyznaczyli oni, między innymi, wartość progu fizjologicznego dla rozwoju stonki,
dla jaj i stadium larwalnego – 11,5ºC. W tym celu badany okres rozwojowy owada
od świeżo złożonego jaja do osiągnięcia przez larwę końca stadium L2 i L3 podzielono na dwa okresy: od świeżo złożonego jaja do dnia przed wylęgiem larwy
nazwany dalej inkubacją jaja i rozwój larwy od wylęgu do osiągnięcia w swoim
rozwoju końca stadium L2 i L3 – nazywany dalej badanym okresem rozwojowym.
Oprócz temperatury dobowej powietrza również i wilgotność względną obliczano
z podziałem na inkubację jaja (wyląg) i badany okres rozwojowy larw, a następnie
łączono oba etapy rozwoju i nazwano je całym badanym okresem rozwojowym
stonki.
Uzyskane wyniki liczebności stonki ziemniaczanej z przeprowadzonego monitoringu opracowano statystycznie. Model regresji prostej zastosowano do analizy wpływu sumy ciepła i sumy temperatur efektywnych na liczebność stonki
ziemniaczanej w różnych fazach jej rozwoju. Współczynnik determinacji R2 zastosowano jako miarę jakości dopasowania modelu do obserwacji empirycznych:
R2=1-SSE/SST, gdzie SSE oznacza sumę kwadratów dla błędu (nazywaną również
sumą kwadratów dla reszt), SST jest całkowitą sumą kwadratów.

3. Wyniki
a) Wyniki monitoringu stonki ziemniaczanej na polu ekologicznym
Warunki pogodowe panujące na wiosnę sezonu wegetacyjnego 2016 r. były
bardzo niekorzystne (chłodny maj – niskie temperatury od 15-18 maja – poniżej progu fizjologicznego dla owada) dla rozwoju populacji stonki ziemniaczanej.
Pojedyncze sztuki chrząszczy stonki ziemniaczanej zaobserwowano od 23 maja
(tabela 1). W doświadczeniu odławiano również dorosłe samce chrząszczy stonki
za pomocą pułapek feromonowych (dyspensery feromonowe testowane w warunkach polowych). Pierwsze odłowione 4 szt. stonki ziemniaczanej obserwowano
2 czerwca. Właściwy początek nalotu szkodnika na plantację ekologiczną odnotowano 6 czerwca (6 szt. dorosłych owadów), a pojedyncze złoża jaj pod koniec
I dekady czerwca. Masowe składanie jaj obserwowano od 13 do 15 czerwca (tabela 2). Pierwsze, sporadyczne gniazda larw L1 zaobserwowano 16 czerwca. Aby
zapobiec dalszemu rozwojowi szkodnika i jego rozprzestrzenianiu się, przeprowadzono dnia 13 czerwca pierwszy oprysk plantacji ekologicznej preparatami
SpinTor 240 SC i Novodor SC na odmianie Denar i Irga. Zabiegi dla pierwszej
odmiany powtórzono pięć razy, a dla odmiany Irga dwa razy (tabela 1).
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Tabela 1
Terminy zabiegów pielęgnacyjnych i ochrony roślin w ziemniakach w Dąbrowie
Data

Zabiegi pielęgnacyjne i ochrony

25.04.2016

Sadzenie ziemniaków i ich obredlenie

2-9.05.2016

Wschody ziemniaków

23.05.2015

Wyloty poj. chrząszczy zimowych

28.05.2016

Obredlanie ziemniaków

2.06.2016

Pierwsze chrząszcze odłowione za pomocą pułapek feromonowych

13.06.2016

zabieg zwalczania stonki na odm. Denar (SpinTor 240 SC 0,15 l/ha) (wariant III ,
zabieg ochronny na odm. Irga (Novodor SC 4 l/ha) (wariant III )

20.06.2016

Ręczne motyczenie

23.06.2016

zabieg odm. Denar (SpinTor 240 SC 0,15 l/ha) (wariant I i II)

4.07.2016

zabieg odm. Denar (SpinTor 240 SC 0,15 l/ha) (wariant I),
zabieg ochronny na odm. Irga (Novodor SC 4 l/ha) (wariant I i II)

10.07.2016

Mechaniczne zwalczanie stonki (urządzenie mechaniczne do zbioru stonki ziemniaczanej
typu „Bażant”)

13.07.2016

zabieg odm. Denar (SpinTor 240 SC 0,15 l/ha) (wariant III)

25.07.2016

zabieg odm. Denar (SpinTor 240 SC 0,15 l/ha) (wariant III )

6.09.2016

Zbiór ziemniaków

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Obserwowany rozwój stonki ziemniaczanej w sezonie wegetacyjnym 2016 r.:
od liczby zebranych chrząszczy zimowych, po liczbę złóż jaj i liczbę poszczególnych faz rozwojowych od L1 do L4, aż do wychodzenia chrząszczy letnich szczegółowo przedstawiono w tabeli 2 i 3 dla odmiany Denar i Irga. Zebrane obserwacje
pochodzą z wybranych i oznaczonych 15 roślin ziemniaka.
b) Wyniki dotyczące zabiegów ochrony ziemniaków przeciwko stonce
ziemniaczanej – zebrany plon
W chwili obecnej najczęściej stosowaną metodą w uprawach ekologicznych
ziemniaka, oprócz mechanicznego zbierania owadów dorosłych, jest metoda chemiczna. Termin wykonywania zabiegów przeciwko stonce ziemniaczanej opiera
się na trzech terminach:
– okres, kiedy chrząszcze zimowe gromadzą się na wschodzących wczesnych
ziemniakach,
– okres, kiedy następuje masowe wylęganie się larw oraz pojawiają się pierwsze larwy L3,
– okres masowego wylotu chrząszczy letnich pokolenia pierwszego [Piekarczyk i Woźny 1986].
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W przypadku wystąpienia na ziemniaku jednego złoża jaj lub 15 larw mówimy
o progu ekonomicznej szkodliwości stonki ziemniaczanej – minimalne straty plonu.
Jednak w przypadku wystąpienia około 60 larw na jednej roślinie straty te będą już
istotne ekonomicznie [Pawińska 2003]. W przypadku osobników dorosłych próg
szkodliwości wynosi 2 chrząszcze na 25 roślinach ziemniaka [Erlichowski 2009].
Tabela 2

Terminy pojawu stadiów rozwojowych stonki ziemniaczanej
od momentu wychodzenia chrząszczy zimowych do pojawienia się
chrząszczy letnich, Dąbrowa 2016
Data

Faza rozwojowa stonki

Średnia
liczba dni

STE
[˚C]

Suma
ciepła [˚C]

Suma wilgotności
[%]

23.05

Początek wychodzenia chrząszczy

–

8,8

21,3

59,5

6.06

Masowe wychodzenie chrząszczy

14

112

284,5

1084

13.06

Składanie jaj

7

141,8

394,8

1523

16.06

Wylęgi L1

3

161,7

449,2

1755

23.06

Masowe wylęgi L2

10

207,9

575,9

2313,5

4.07

Masowe wylęgi L3 i poj. L4

21

308,6

803,1

3147,5

13.07

Początek wychodzenia chrząszczy letnich

30

371,7

969,7

3818,5

25.07

Masowe wyloty chrząszczy letnich

42

450,1

1186,1

4777,5

50-61

522,4

1350,4

5401,5

2-12.08

Poj. chrząszcze letnie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Tabela 3

Dane dotyczące stonki ziemniaczanej od momentu złożenia jaj
przez chrząszcze stonki ziemniaczanej do osiągnięcia stadium
L2 i L3, Dąbrowa
Odmiana

Średnia liczba dni

STE
[˚C]

Suma ciepła
[˚C]

Średnia wilgotność
[%]

wyląg
Denar

3

26,8

72,8

71

Irga

7

49,8

141,8

75,21

L2
Denar

10

73,0

199,5

77,85

Irga

10

73,0

199,5

77,85

Denar

22

173,7

426,7

73,25

Irga

20

169,1

410,6

76,77

L3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Na plantacjach, na których prowadzono monitoring występowania stonki
ziemniaczanej, po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości wykonano zabiegi ochronne. Zabiegi przeciwko stonce ziemniaczanej przeprowadzono
w następujących terminach:
 13.06.2016 – zabieg oparty na spinosadzie (SpinTor 240SC w dawce 0,15l/
ha) na odm. Denar dla wariantu III (monitoring za pomocą pułapek feromonowych) oraz zabieg oparty na sporach bakterii glebowej Bacillus thuringensis var. Tenebrionis (Novodor SC w dawce 4l/ha) na odm. Irga dla tego
samego wariantu;
 23.06.2016 – zabieg SpinTor 240SC dla wariantu I – opartego na wyznaczonych sumach temperatur efektywnych dla stadium L2 oraz według sygnalizacji.
 następnie wykonano 4.07.2016 – zabieg preparatem SpinTor 240SC na
odmianie Denar według wyznaczonych sum temperatur efektywnych dla
wyznaczonego stadium L3 oraz zabieg wykonany na odmianie Irga według
wariantu I i II (opartego na sygnalizacji) preparatem Novodor SC.
 zabieg oparty na spinosadzie wykonano 13.07.2016 na odmianie Denar według wariantu III, czyli opartego na zwalczaniu dorosłych osobników stonki
ziemniaczanej. Ze względu na sprzyjające warunki meteorologiczne do rozwoju stonki, a w konsekwencji wychodzenie chrząszczy letniego pokolenia,
wykonano kolejny zabieg oparty na spinosadzie w ostatniej dekadzie lipca
na odmianie Denar (tabela 2).
Plon dla odmiany Denar kształtował się w zakresie od 11,4 do 16,6 t/ha. W badaniu nie potwierdzono znaczących różnic, jedynie tendencję obniżenia plonu
w kombinacji kontrolnej (wykres 1). Dla odmiany Irga plon kształtował się w zakresie od 9,8 do 12,4 t/ha i nie potwierdzono znaczących różnic pomiędzy testowanymi wariantami zwalczania, jedynie obniżenie plonu w kombinacji kontrolnej (wykres 2).
c) Walidacja modelu
Na podstawie badań przeprowadzonych w warunkach polowych wyznaczono
średnią liczbę dni, sumę temperatur efektywnych, sumę ciepła, średnią wilgotność oraz sumę wilgotności, dla poszczególnych stadiów rozwojowych stonki od
momentu złożenia jaj przez chrząszcze do momentu wylęgu, stadium L2 i L3 (najbardziej optymalne do zwalczania szkodnika). Dane dotyczące uzyskanych sum
temperatur efektywnych, sum ciepła oraz średniej wilgotności dla pożądanych faz
rozwojowych szkodnika przedstawiono w tabeli 3.
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Wykres 1
Plony ziemniaka odmiany Denar z powierzchni traktowanej spinosadem
(SpinTor 240 SC) w zależności od wariantów zastosowanego zabiegu przeciw
stonce ziemniaczanej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Wykres 2
Plony ziemniaka odmiany Irga z powierzchni traktowanej Novodorem SC
w zależności od wariantów zastosowanego zabiegu przeciw
stonce ziemniaczanej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Uzyskane wyniki pozwoliły na oznaczenie relacji pomiędzy ustalonymi wartościami STE oraz liczbą dni pomiędzy złożeniem jaj i czasem kiedy szkodnik osiągnął stadium L2 a później stadium L3. Opracowane prostoliniowe i krzywoliniowe
równania regresji przedstawiają się następująco dla badanych odmian:
Dla odmiany ziemniaka Denar
𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 (𝑳𝑳2) = −0.0364 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑻𝑻22 + 6.7145 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 + 135,33
(𝑳𝑳2) =
𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅
𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 (𝑳𝑳3)
= 8.3314
−0.0364
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑻𝑻
+ 6.7145 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 + 135,33
𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
– 9.3974
𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 (𝑳𝑳3) = 8.3314 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 – 29.3974
𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 (𝑳𝑳2) = −0.0364 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑻𝑻2 + 6.7145 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 + 135,33
(𝑳𝑳2)
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𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 (𝑳𝑳3)
= 8.3314
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Tabela 4
Porównanie wyników symulacji zwalczania stonki ziemniaczanej
na podstawie modelu z rzeczywistym rozwojem populacji
stonki ziemniaczanej, Dąbrowa
Stadium rozwojowe

Symulacja na podstawie modelu

Wyniki lustracji polowych

13.06

6-13.06

–

16.06

Maksymalne nasilenie składania jaj
Pierwsze larwy
Maksymalne nasilenie larw L1/L2

23.06

20-23.06

Larwy L3

4.07

23.06-4.07

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

4. Podsumowanie wyników
1. Pierwsze wyloty chrząszczy zimowych obserwowano na plantacji ekologicznej pod koniec maja. Właściwy początek nalotu szkodnika na plantację
odnotowano 6 czerwca, a pojedyncze złoża jaj pod koniec I dekady czerwca.
Masowe składanie jaj obserwowano w połowie czerwca. Pierwsze, sporadyczne gniazda larw L1 zaobserwowano 16 czerwca. Masowy wyląg larw
L2 przypadł na koniec czerwca a masowe wylęgi larw L3 i pojedyncze L4 na
początek lipca. Pełen cykl jednego pokolenia szkodnika od momentu wychodzenia chrząszczy zimowych do momentu zejścia do ziemi trwał około
50-55 dni.
2. Badany plon dla obu odmian nie wykazał znaczących różnic, jedynie tendencję obniżenia plonu w kombinacji kontrolnej.
3. Suma temperatur efektywnych od momentu złożenia jaj przez chrząszcze
stonki ziemniaczanej do wylęgu larw L1 wyniosła średnio 26,8ºC dla odmiany Denar i odpowiednio 49,8ºC dla odmiany Irga. Suma temperatur efektywnych od momentu złożenia jaj przez chrząszcze stonki ziemniaczanej do
wylęgu larw L2 wyniosła średnio dla dwóch odmian 73,0ºC. Suma temperatur efektywnych od momentu złożenia jaj przez chrząszcze stonki ziemniaczanej do osiągnięcia stadium larw L3 dla pierwszej odmiany wyniosła
średnio 173,7ºC i odpowiednio 169,1ºC dla odmiany Irga.
4. Współczynniki determinacji dla powyższych równań w przypadku obu badanych odmian ziemniaka wyniosły ponad 98,0%, co oznacza, że modele
teoretyczne są bardzo dobrze dopasowane do danych empirycznych.
5. Walidacja modelu w warunkach polowych wykazała przydatność do określenia najbardziej optymalnego terminu zwalczania stonki tj. w momencie
osiągnięcia przez szkodnika fazy masowego rozwoju larw L2 i początku roz-
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woju L3. Czas osiągniecia faz szkodliwych L2 i L3 jest związany ze zmiennością sum temperatur efektywnych. Badania powinny być kontynuowane.
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WALIDACJA ZAŁOŻEŃ I TESTOWANIE MODELU DLA PROGNOZOWANIA
KRÓTKOTERMINOWEGO STONKI ZIEMNIACZANEJ (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA
SAY.) Z WYKORZYSTANIEM WYZNACZONYCH SUM TEMPERATUR EFEKTYWNYCH

Słowa kluczowe: model, stonka ziemniaczana, ziemniak, systemy wspomagania decyzji,
sumy temperatur efektywnych
STRESZCZENIE

Celem planowanych badań była ocena możliwości zastosowania opracowywanego
modelu matematycznego do wspomagania wyznaczenia terminu zabiegu chemicznego przeciwko stonce ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.) z wykorzystaniem
wyznaczonych sum temperatur efektywnych, adoptowanego dla potrzeb gospodarstw
ekologicznych oraz aktualizacja progów ekonomicznej szkodliwości. Ponadto w badaniu
skoncentrowano się na określeniu korelacji między niektórymi czynnikami abiotycznymi
środowiska (głównie czynnikami meteorologicznymi), a np. zwalczanym stadium rozwojowym szkodnika, tzn. na poznaniu stopnia tych zależności oraz na wyznaczeniu sum ciepła i sum temperatur efektywnych. W sposób naukowy określono dwa równania regresji
(modele matematyczne), dla wyznaczenia liczby dni dla rozwoju szkodliwych stadiów od
momentu złożenia jaj aż do osiągnięcia stadium L2 i L3.
MAGDALENA JAKUBOWSKA, JAN BOCIANOWSKI, JOLANTA KOWALSKA,
DARIUSZ DROŻDŻYŃSKI
VALIDATION OF THE ASSEMBLY AND TESTING OF MODEL FOR SHORT-TERM
CONDITIONING OF COLORADO POTATO BEETLE (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA
SAY.) WITH USE OF SUM EFFECTIVE TEMPERATURES

Keywords: model, Colorado Potato Beetle, potato, decision support systems, sums of effective temperatures
SUM M A RY

The aim of the planned study was to evaluate the applicability of the mathematical
model being developed to support the designation of the term chemical treatment against Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say.) Using a designated sum of
effective temperatures, an adopted for organic farms and update the economic thresholds.
Moreover, the study focused on the determination of the correlation between some abiotic factors of the environment (mainly meteorological factors) and, chemical control the
pest’s stage of development and determination of the sum of heat and the sum of effective
temperatures. Scientifically, two regression equations (mathematical models) were defined to determine the number of days for the development of harmful stages from the time
the egg was laid to the L2 and L3 stages.
e-mail: m.jakubowska@iorpib.poznan.pl
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1. Wstęp
Zboża w woj. podlaskim zajmowały w latach 1960-2009 do 75% powierzchni zasiewów i odgrywały dużą rolę w kształtowaniu sytuacji ekonomicznej większości
gospodarstw.
Wzrost plonów zbóż zależy między innymi od uruchomienia przez człowieka
procesu kilku rodzajów szczególnych kierunkowych przemian, określanych jako
postęp biologiczny, techniczny i organizacyjny [Wicki 2010]. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na zakres wykorzystania potencjału plonowania zbóż wynikającego z postępu biologicznego, jest zasób odpowiedniej wiedzy
producentów. Na jej zakres składają się wiadomości i umiejętności w posługiwaniu się wymaganymi (tradycyjnymi ale również innowacyjnymi) technologiami
produkcji czy metodami organizacji pracy. Dlatego też stan posiadanej wiedzy
producenta zbóż musi być na bieżąco konfrontowany ze stanem istniejącym i aktualizowany dla osiągnięcia wydajności zbliżonej do poziomu tkwiącego w potencjale genetycznym uprawianych przez niego roślin. Technologia musi być zmieniana i unowocześniana, aby możliwe było wykorzystanie potencjału nowych
odmian [Harasim 2009]. W rolnictwie ekstensywnym wpływ postępu biologicz1 Wkład pracy: Tadeusz Dworakowski – 50%, Jerzy Kuźmicki – 25%, Krzysztof Zawojski – 25%.
2 Pracę naukową wykonano w ramach zadania 1.8 w Programie Wieloletnim IUNG-PIB na

lata 2016-2020.
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nego na wielkość produkcji jest mały, ze względu na nieodpowiednią technologię
[Wicki, Dudek 2009].
Celem opracowania było porównanie plonowania podstawowych gatunków zbóż
w doświadczeniach polowych i produkcji na przestrzeni 50-ciu lat (1960-2009), na
obszarze obecnego woj. podlaskiego. Podjęto też próbę wskazania przyczyn występujących znacznych różnic w plonowaniu zbóż w doświadczeniach i w produkcji.
W artykule przedstawiono wyniki ścisłych doświadczeń odmianowych, prowadzonych w ramach doświadczalnictwa terenowego w latach 1960-2009, w gospodarstwach rolników indywidualnych, na obszarze obecnego woj. podlaskiego.
Doświadczenia prowadzone były przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie w ramach doświadczalnictwa terenowego, pod nadzorem merytorycznym IUNG-PIB w Puławach, a od roku 2000 w ramach doświadczalnictwa porejestrowego, przez COBORU. W doświadczeniach badano plonowanie
podstawowych gatunków zbóż: żyta ozimego, pszenicy ozimej, jęczmienia jarego
i owsa, a od roku 1990 również pszenżyta ozimego. Wyniki zebrane z doświadczeń porównano z plonami zbóż uzyskanymi w produkcji, których wielkości ustalono na podstawie Roczników Statystycznych WUS w Białymstoku.

2. Metodyka badań
W celach porównawczych zestawiono wyniki doświadczeń z czterema gatunkami zbóż: pszenicą ozimą, żytem, jęczmieniem jarym i owsem, a od roku 1990
również z pszenżytem ozimym. W każdym doświadczeniu oceniano 5-12 odmian
danego gatunku, a stosowany poziom agrotechniki był optymalny dla okresu ich
prowadzenia. Doświadczenia lokalizowano w większości na glebach kompleksów
żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego. Tylko niewielka część doświadczeń
z pszenicą ozimą była założona na glebach kompleksu pszennego dobrego, a z żytem i owsem na glebach kompleksu żytniego słabego. Łącznie w okresie 50 lat
przeprowadzono 503 doświadczenia.
Plony zbóż w doświadczeniach przedstawiono w oparciu o średnie z pięciu
okresów dziesięcioletnich (pszenżyto ozime z dwóch okresów dziesięcioletnich).
Dla tych samych okresów podano również średnie plony zbóż osiągane w warunkach produkcyjnych (rysunki 1-5, tabela 1). Wyodrębniono też najlepiej plonujące odmiany poszczególnych gatunków w każdym dziesięcioleciu (tabela 2).
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3. Wyniki badań
Średnie plony zbóż za lata 1960-2009 zebrane z pól doświadczalnych, zależnie od
gatunku, były 60-145% wyższe od plonów uzyskanych z pól produkcyjnych. Zróżnicowanie to, w każdej kolejnej dekadzie, we wszystkich gatunkach, zwiększało
się. Największe różnice w plonach zebranych z pól doświadczalnych w porównaniu z produkcją wystąpiły w ostatnim 10-leciu.
Tabela 1
Plonowanie gatunków zbóż w doświadczeniach i produkcji
w latach 1960-2009 (t/ha)
Gatunek

Żyto

Pszenżyto ozime

Pszenica ozima

Jęczmień jary

Owies

Lata

dośw.

prod.

dośw.

prod.

dośw.

prod.

dośw.

prod.

dośw.

prod.

1960-1969

2,77

1,49

–

–

2,50

1,59

2,74

1,65

2,73

1,46

1970-1979

3,42

2,02

–

–

3,08

2,26

3,85

2,21

3,58

1,98

1980-1989

3,57

2,34

–

–

3,96

2,74

4,11

2,64

4,39

2,40

1990-1999

3,55

2,20

4,98

2,78

4,99

2,85

4,32

2,49

4,72

2,20

2000-2009

5,85

2,14

7,43

2,91

6,96

3,04

6,14

2,53

4,98

2,18

1960-2009

3,83

2,04

6,21

2,85

4,30

2,50

4,23

2,30

4,08

2,04

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

3.1. Pszenica ozima
Pszenica ozima była gatunkiem na ogół najlepiej plonującym. Na przestrzeni 50-ciu
lat plony jej w doświadczeniach wzrosły prawie 3-krotnie (z 2,5 do 7,0 t/ha). W każdym z czterech pierwszych 10-leci, w stosunku do poprzedniego, przyrost plonów
wynosił od 0,5 do 1 t/ha. Natomiast w ostatnim 10-leciu plon pszenicy wzrósł prawie o 2 t/ha (tabela 1, rysunek 1). Był to efekt szybszego postępu biologicznego –
wyhodowano bardziej intensywne odmiany (Izolda, Tonacja), które wspomagane
odpowiednią agrotechniką w postaci wysokiego nawożenia, środków grzybobójczych i chwastobójczych, wysoko plonowały [Dworakowski, Kuźmicki 2001].
W produkcji, w pierwszych trzech 10-leciach, uzyskano plony około 1t/ha
niższe, niż w doświadczeniach. Natomiast w ostatnich dwóch 10-leciach plony
te były 2-krotnie niższe (o 2,1-3,9 t/ha). Przyrost plonów w produkcji, w drugim i trzecim 10-leciu, w stosunku do pierwszego, wyniósł około 0,5 t. Natomiast
w ostatnich dwóch (w stosunku do poprzednich) 0,1 do 0,2 t/ha (tabela 1, rysunek 1). Pszenica ozima w strukturze zasiewów zbóż, przez wszystkie analizowane
10-lecia, zajmowała około 5% powierzchni, ale w 2015 r. jej udział wzrósł do 8%.
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Rysunek 1
Plonowanie pszenicy ozimej w doświadczeniach i produkcji
t/ha
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

3.2. Żyto
Plony żyta w doświadczeniach nie rosły tak dynamicznie jak w przypadku pszenicy.
W drugim 10-leciu plon był wyższy w stosunku do pierwszego o 0,65 t/ha. W następnych dwóch wzrost plonów był minimalny. Dopiero w ostatnim 10-leciu odnotowano bardzo wyraźny przyrost plonów o 2,3 t/ha. Tak duży wzrost plonów był efektem
wprowadzenia odmian mieszańcowych oraz zastosowania w doświadczeniach PDO
kompleksowej technologii (wysokie nawożenie, antywylegacz, fungicydy).
W produkcji plony żyta były niższe, w stosunku do doświadczeń o niespełna
1,5 t/ha, a w ostatnim 10-leciu o ponad 3,5 t/ha. Plonowanie żyta na polach produkcyjnych w drugim i trzecim 10-leciu, w stosunku do pierwszego, było wyższe
o 0,53 i 0,85 t/ha, natomiast w ostatnich dwóch 10-leciach nie odnotowano przyrostu plonów (tabela 1, rysunek 2).
Było to efektem uprawy żyta na coraz to słabszych glebach, gdyż gleby lepsze
przeznaczono pod uprawę pszenżyta ozimego, które zarówno w doświadczeniach
jak i produkcji, plonowało wyżej od żyta (Dworakowski 2001). W związku z tym
udział żyta w strukturze zasiewów zbóż zmniejszył się z 41% w 1974 r. do 19%
w 2009 r. [WUS Białystok 2009].
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Rysunek 2
t/ha
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3.3. Jęczmień jary
Jęczmień jary był drugim gatunkiem najlepiej plonującym po pszenicy ozimej
(rysunek 5). Plony jęczmienia w doświadczeniach, w drugim 10-leciu wzrosły,
w stosunku do pierwszego, o ponad 1t/ha (rysunek 3). W następnych dwóch
10-leciach wzrost plonów, w stosunku do poprzednich, był niewielki i wynosił
0.26 i 0,21 t/ha. Dopiero w ostatnim 10-leciu odnotowano rekordowy przyrost
plonów wynoszący (w stosunku do poprzedniego) 1,82 t. Podobnie, jak w przypadku pszenicy, było to efektem wyhodowania bardziej wydajnych odmian (Orthega, Justina) oraz zastosowania intensywnej agrotechniki.
W produkcji plony jęczmienia w pierwszym 10-leciu były niższe, niż w doświadczeniach o ponad 1 t/ha. W następnych trzech 10-leciach różnica ta wynosiła
około 1,5 t/ha. Dopiero w ostatnim 10-leciu plony w doświadczeniach w stosunku
do produkcji były ponad 2-krotnie wyższe (o 3,6 t/ha). Na polach produkcyjnych
w drugim 10-leciu uzyskano plony wyższe, w stosunku do pierwszego o 0,56 t/ha,
a w trzecim, w stosunku do drugiego, o 0,43 t/ha. W kolejnych dziesięcioleciach
zwyżki plonów nie odnotowano. Przyczyny stagnacji plonów w dwóch ostatnich
10-leciach były takie same jak przy życie. Udział jęczmienia jarego w strukturze zasiewów zbóż zmniejszył się z 16% w 1974 r. do 4% w 2009 r. [WUS Białystok 2009].
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Rysunek 3
Plonowanie jęczmienia jarego w doświadczeniach i produkcji
t/ha
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

3.4. Owies
Wysokość plonów owsa w doświadczeniach była na ogół podobna do jęczmienia z wyjątkiem ostatniego 10-lecia, gdzie jęczmień plonował zdecydowanie wyżej (rysunek 5). W drugim i trzecim 10-cioleciu zwyżka plonów, w stosunku do
poprzednich, była znacząca i wynosiła 0,85 i 0,81 t/ha. Natomiast w czwartym
i piątym 10-cioleciu odnotowano znacznie niższy przyrost plonów, w stosunku do
poprzednich, wynoszący zaledwie 0,33 i 0,26 t/ha (rysunek 4). W ostatnich latach
nie pojawiły się odmiany, które pozwoliłyby na znaczniejszy wzrost plonów owsa
[Dworakowski, Kuźmicki 2001].
W produkcji, plony owsa w pierwszych trzech 10-cioleciach, były niższe niż
w doświadczeniach o 1,3 do 2 t/ha. Natomiast w ostatnich dwóch 10-cioleciach
obniżka ta wyniosła 2,5 i 2,8 t/ha. Plony owsa na polach produkcyjnych w drugim 10-cioleciu były wyższe, w stosunku do pierwszego, o 0,52 t/ha, a w trzecim,
w stosunku do poprzedniego, o 0,42 t/ha. W ostatnich dwóch 10-cioleciach nie
odnotowano zwyżki plonów. Przyczyny stagnacji plonów w ostatnim 20-leciu
były takie same jak w przypadku żyta czy jęczmienia.
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Udział owsa w strukturze zasiewów zbóż zmniejszył się z 23% w 1974 r. do 9%
w 2009 r. [WUS Białystok 2009]. Radykalne zmniejszenie udziału owsa i jęczmienia
w strukturze zasiewów zbóż, w ostatnich latach, spowodowane zostało większym
ich wysiewem w mieszankach i mniejszym zapotrzebowaniem na paszę dla koni.
Rysunek 4
t/ha

Plonowanie owsa w doświadczeniach i produkcji
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Tabela 2
1970-79
1980-89
1990-99
2000-2009 Lata
NajlepiejDOŚWIADCZENIA
plonujące odmiany zbóż w poszczególnych
10-leciach,
PRODUKCJA
w doświadczeniach

1960-69

Gatunek
Lata
1960-1969

1970-1979

1980-1989
1990-1999
2000-2009

Żyto

Pszenżyto
ozime

Pszenica
ozima

Jęczmień
jary

Owies

Włoszanowskie

–

Dańkowskie 40

Skrzeszowicki

Przebój II

Dańkowskie Złote

–

Wysokolitewka
Sztywnosłoma

Browarny PZHR

Udycz Żółty

Dańkowskie Złote

–

Eka Nowa

Aramir

Romulus

Dańkowskie
Selekcyjne

–

Aria

Trumpf

Flemigswaiss
II

Dańkowskie Złote

–

Liwilla

Trumpf

Boruta

Dańkowskie Nowe

–

Grana

ARS

Rumak

Motto

Presto

Almari

Rodos

Boryna

Warka

Tewo

Kamila

Klimek

Farys

Fernando F1

Moderato

Izolda

Orthega

Rajtar

Picasso F1

Pawo

Tonacja

Justina

Kasztan

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Rysunek 5
Plonowanie podstawowych gatunków zbóż w doświadczeniach
i produkcji, w latach 1960-2009

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

4. Podsumowanie
Plony zbóż uzyskane z pól doświadczalnych były średnio o 60 – 145% wyższe
od plonów zebranych z pól produkcyjnych. Różnice w wysokości plonów ziarna
rosły w miarę upływu lat. Największe zróżnicowanie w plonach zebranych z pól
doświadczalnych, w porównaniu z warunkami produkcyjnymi wystąpiło w ostatnim 10-leciu.
Jako główne przyczyny niższego plonowania zbóż w warunkach produkcyjnych na obszarze woj. podlaskiego należy wskazać:
 słabe gleby oraz złe warunki agroklimatyczne - 43% stanowią gleby lekkie,
kompleksów: żytniego słabego (6), żytniego bardzo słabego (7), zbożowo-pastewnego słabego (9). Według Biesiackiego [2004] na skutek złych warunków
agroklimatycznych plony zbóż w województwie są niższe o 0,2 – 0,4 t/ha;
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duże zakwaszenie gleb – 42% zajmują gleby kwaśne i bardzo kwaśne, wymagające wapnowania. Spośród właściwości gleb, największy wpływ na zróżnicowanie plonów wywiera skład granulometryczny i pH gleby [Noworolnik
2008];
 niska zasobność gleb w składniki pokarmowe – ponad 50% gleb ma niską
zawartość podstawowych składników pokarmowych: fosforu, potasu i magnezu [Biesiacki 2004];
 niewłaściwy dobór odmian – zbyt mały udział odmian w produkcji z listy
odmian zalecanych przez COBORU. Lista ta jest corocznie opracowywana
na podstawie wyników doświadczeń polowych prowadzonych na terenie
województwa. Według wielu autorów [Noworolnik 2007, Grabiński 2014]
właściwy dobór odmian jest ważnym elementem technologii produkcji.
Różnice między odmianami określonego gatunku dochodzą w danym roku
nawet do 10%;
 niedostateczny poziom agrotechniki, w tym niewłaściwy płodozmian. Częsta uprawa zbóż na tym samym polu jest przyczyną wielu negatywnych zjawisk, które w większym lub mniejszym stopniu oddziaływają na plonowanie
roślin [Kuś 2007].


Głównymi przyczynami stagnacji plonów w produkcji żyta, jęczmienia
i owsa, w ostatnim 20-leciu były:






Wzrost udziału zbóż w strukturze zasiewów nawet powyżej 70%. W wyniku tego nastąpiło zmniejszenie powierzchni zasiewów okopowych (głównie
ziemniaków) i motylkowych, a zwiększenie powierzchni uprawy kukurydzy
[WUS Białystok 2009], która bardzo wyczerpuje glebę. W związku z tym,
zboża uprawiane są w gorszych stanowiskach – często po sobie.
Tylko 20-30% areału zbóż uprawia się w większych gospodarstwach, które
stosują nowoczesne (intensywne) metody produkcji (właściwa uprawa, nawożenie, ochrona) pozwalające na wykorzystanie potencjału biologicznego
nowych odmian. Pozostałe 70-80% areału zbóż uprawiane jest w mniejszych
gospodarstwach, które na ogół, stosują ekstensywne metody produkcji [Kuś
2007].
W ostatnim 20-leciu do produkcji dynamicznie wchodzi pszenżyto ozime
(20% w 2016 r. w strukturze zasiewów zbóż), które charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania i dobrą wartością paszową, przy równocześnie
stosunkowo małych wymaganiach glebowych [Mazurek 1992]. Także kukurydza zajmuje coraz większą powierzchnię, szczególnie w rejonach intensywnej hodowli bydła mlecznego. Rośliny te wypierają z lepszych gleb żyto,
jęczmień i owies.
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TADEUSZ DWORAKOWSKI, JERZY KUŹMICKI, KRZYSZTOF ZAWOJSKI
PLONOWANIE ZBÓŻ W LATACH 1960-2009 W DOŚWIADCZENIACH ORAZ
WARUNKACH PRODUKCYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Słowa kluczowe: zboża, plon, doświadczenia polowe, warunki produkcyjne, woj. podlaskie
STRESZCZENIE

Celem opracowania było porównanie plonowania podstawowych gatunków zbóż
w doświadczeniach polowych i warunkach produkcyjnych na przestrzeni 50-ciu lat. W artykule przedstawiono wyniki ścisłych doświadczeń odmianowych, prowadzonych w ramach doświadczalnictwa terenowego w latach 1960-2009 w gospodarstwach rolników indywidualnych, na obszarze obecnego woj. podlaskiego. Doświadczenia prowadzone były
przez PODR w Szepietowie pod nadzorem merytorycznym IUNG-PIB w Puławach, a od
roku 2000 w ramach doświadczalnictwa porejestrowego, przez COBORU. W doświadczeniach badano plonowanie podstawowych gatunków zbóż: żyta ozimego, pszenicy ozimej,
jęczmienia jarego i owsa, a od roku 1990 również pszenżyta ozimego. Wyniki zebrane
z doświadczeń porównano z plonami zbóż uzyskanymi w produkcji, na podstawie danych
WUS w Białymstoku. Łącznie w okresie 50 lat przeprowadzono 503 ścisłe doświadczenia polowe. Plony zbóż zebrane z pól doświadczalnych były średnio o 60-145% wyższe
od plonów uzyskanych z pól produkcyjnych. Zróżnicowanie to w miarę upływu lat, we
wszystkich gatunkach, zwiększało się. Największe różnice w plonach, zebranych z pól doświadczalnych, w porównaniu z produkcją, wystąpiły w ostatnim badanym 10-leciu.
TADEUSZ DWORAKOWSKI, JERZY KUŹMICKI, KRZYSZTOF ZAWOJSKI
CEREAL YIELDS IN 1960-2009 IN EXPERIMENTS AND PRODUCTION CONDITIONS
IN PODLASKIE VOIVODSHIP

Keywords: cereals, yield, fields experiments, production conditions, Podlaskie
voivodship
SUM M A RY

The aim of the study was to compare the yield of basic cereal species in field experiments and production conditions over 50 years. The paper presents the results of strict
cultivar experiments conducted in field experiments in the years of 1960‑2009 in farms of
individual farmers, in the area of the Podlaskie voivodship, Poland. The research was con-
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ducted by Podlaskie Agricultural Advisory Center in Szepietowo under the substantive
supervision of IUNG-PIB in Pulawy, and since 2000 udner the post-registration experiment by Research Centre for Cultivar Testing (COBORU). Measured yields of basic cereal
species: winter rye, winter wheat, spring barley and oats, and since 1990 also winter triticale. The results of the experiments were compared against the yields of cereals obtained
in the production, based on the data of the Statistical Office in Bialystok. During 50 years,
503 strict fields experiments were conducted in total. The yields of cereals harvested form
the experiments were on average 60-145% higher than those obtained from the production fields. Over the years, this diversity increased in all species. The biggest differences in
yields between the experiments and production occurred in the latter 10 years.
e-mail: tdworakowski@op.pl
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1. Wstęp
Kierujący przedsiębiorstwem prowadząc działalność rynkową nieustannie dokonują wyborów i podejmują decyzje o charakterze gospodarczym, finansowym,
społecznym, środowiskowym. Niezależnie od ich charakteru są one determinowane krótko- i długoterminowymi celami. Proces decyzyjny we wszystkich przedsiębiorstwach wiąże się z wyborem pomiędzy oczekiwanym zyskiem a ryzykiem,
które dotyczy niepewnych, ale możliwych zdarzeń. Istota wielu zjawisk, które
w danym momencie są trudne do przewidzenia może zostać wyjaśniona wraz
ze wzrostem wiedzy i doświadczenia zarządzających. Z drugiej zaś strony permanentnie i dynamicznie zmieniające się otoczenie przyczynia się do kreowania
kolejnych, nieznanych dotąd czynników ryzyka [Pawłowska-Tyszko 2016, s. 11].
Rzetelna ocena i zarządzanie ryzykiem wymaga całościowego, interdyscyplinarnego podejścia, z wykorzystaniem dostępnych informacji [Just 2002, s. 123-159;
Połoński, Pruszyński 2006, s. 61-68].
Rolnictwo jest specyficzną gałęzią gospodarki, w której cykl produkcyjny jest
długi, a to sprawia, że inwestycje w momencie podjęcia mogą charakteryzować
się wyższą opłacalnością, niż w momencie ich ukończenia. Zakres ryzyka w rolnictwie jest zależny m.in. od rozmiarów i częstotliwości występowania zjawisk
naturalnych, koniunktury gospodarczej (związanych z nią zagrożeń), ryzyka
1 Wkład pracy: Renata Marks-Bielska – 40 %, Karolina Babuchowska – 40 %, Olga Kucińska – 20%.
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technologicznego, społecznej percepcji środowiska, bezpieczeństwa żywności
oraz zachowań konsumentów. Szczególne ryzyko może być również implikowane
przez wprowadzane nowe technologie (m.in. stosowanie technik genetycznych
w rolnictwie, co wiąże się z niemożliwymi do przewidzenia konsekwencjami dla
żywych organizmów i środowiska w przyszłości), a także nienadążanie (z różnych
względów, najczęściej finansowych i niedostatecznej wiedzy) za pożądanym postępem techniczno-technologicznym i innowacjami w gospodarstwach rolnych.
Ze względu na specyficzne cechy (w tym brak mobilności) podstawowego
czynnika w produkcji rolniczej – ziemi, producenci rolni w niewielkim stopniu
mają wpływ na wybór miejsca prowadzenia działalności, ponieważ odbywa się
ona w obrębie prowadzonego przez nich gospodarstwa, nierzadko w trudnych
warunkach środowiskowych. W tym wypadku jest ona zdeterminowana już nie
tylko warunkami klimatycznymi, lecz także np. glebowymi (jakość gleb, która wiąże się z możliwością uprawy określonych gatunków roślin) [Laska, Wicki
2012, s. 26].
W takich warunkach szczególnie ważnym elementem działania w gospodarstwach rolnych jest zarządzanie ryzkiem. Kierujący gospodarstwami, podobnie
jak innymi organizacjami, nie powinni bagatelizować procesu zarządzania ryzykiem i powinni podejść do niego kompleksowo. Kluczowymi fazami w omawianym procesie są: identyfikacja, analiza ryzyka, sformułowanie wariantów, ocena
zidentyfikowanego ryzyka, sterowanie ryzykiem, monitorowanie, kontrolowanie
i ocena prowadzonych działań. Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie jest uważane za system działań i metod prowadzących do zredukowania wpływu ryzyka
na funkcjonowanie przedsiębiorstwa rolnego, a także wdrażanie w tym celu najbardziej optymalnych rozwiązań. W literaturze zarządzanie ryzykiem w gospodarstwach rolnych jest to wąski obszar w zakresie stosowanych modeli, narzędzi
i metodyk wspomagających monitoring i zarządzanie dziedziną ryzyka. Według
badaczy zjawiska, zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych czynników
mających wpływ na opłacalność i efektywność produkcji rolnej. Dokładne poznanie czynników ryzyka w gospodarstwach rolnych jest istotne ze względu na
znaczną liczbę zagrożeń pochodzących ze środowiska naturalnego, czy też samej
specyfiki procesu produkcji [Wawrzynowicz i in. 2012, S. 354].
Trafne określenie przyczyn powstawania i źródeł ryzyka skutecznie może doprowadzić do jego ograniczenia i korzystnie wpłynąć na osiągane rezultaty badanej jednostki. Ważnym aspektem jest, aby podejmowane decyzje mające związek
z obecnością zagrożeń były w pełni świadome, odpowiednio skrupulatnie oraz
profesjonalnie przygotowane. Ryzyko, które jest nieuniknionym elementem każdej działalności należy redukować do uzasadnionego i racjonalnego minimum,
a konsekwencje wypływające z jego następstwa powinny mieć niewielki wpływ na
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ciągłość i możliwość realizacji celów wyznaczonych przez organizację [Młodzik
2013, s. 440, 449].
Ryzyko jest nieodłączną cechą wszelakiej aktywności człowieka i ma ścisły
związek z ludzkimi działaniami w sytuacjach, gdy nie ma pewności co do skutków podjętych działań [Majewski i in. 2008, s. 162, Pawłowska-Tyszko 2016, s. 7].
Williams i współautorzy [2002, s. 28-29] przedstawiają ryzyko jako teoretyczną
zmienność zdarzeń. Narażenie na jego wpływ występuje wtedy, gdy powstają potencjalne straty bądź korzyści, których nie ma możliwości przewidzieć. Pojęcie
to uważane jest za wartość obiektywną, a w związku z tym istnieje możliwość
jego zmierzenia. Inni autorzy [np. Rogowski, Michalczewski 2005, s. 11; Wójcicka 2010, s. 12], określają ryzyko w znaczeniu negatywnym, bowiem definiują
je jako niebezpieczeństwo, które może skutkować nieosiągnięciem wcześniej zamierzonego celu. Ryzyko przedstawiane jest nie tylko jako prawdopodobieństwo
zaistnienia zdarzeń zależnych od czynników ludzkich, ale także tych nieprzewidywalnych, zapobiegnięcie którym jest niemożliwe. Potencjalne zdarzenia mogą
w znaczący sposób wpłynąć na jego korzystność, skuteczność lub ekonomiczność podejmowanych działań gospodarczych [Wójcicka 2010, s. 12; Kaczmarek
2008, s. 11].
Ryzyko w produkcji rolniczej ujmowane jest jako niepewność, która ma znaczenie. Prawdopodobieństwo wystąpienia strat majątkowych, finansowych czy
też zagrożeń dla zdrowia ludzi [Majewski i in. 2008, s. 163]. Produkcja rolnicza
jest rodzajem działalności, cechującym się szczególnie wysokim poziomem ryzyka. Poza typowymi źródłami ryzyka, takimi jak ryzyko rynkowe czy finansowe,
w przedsiębiorstwach rolnych występuje ryzyko będące wynikiem samej specyfiki działalności rolniczej. Jest ona związana w znacznym stopniu ze zmiennością
środowiska naturalnego, której człowiek nie jest w stanie przewidzieć [Kłoczko-Gajewska, Sulewski 2009, s. 141]. W literaturze przedmiotu występuje wiele
klasyfikacji ryzyka w działalności rolniczej. W zależności od źródła pochodzenia
wyróżnia się:
 ryzyko produkcyjne – związane ze zmianami klimatyczno-pogodowymi
oraz z możliwością wystąpienia chorób zwierząt i/lub roślin, szkodników
roślin, odpowiedzialne jest za szkody powstałe w procesie produkcji;
 ryzyko cenowe – odnosi się do niepewności wynikającej z relacji cen artykułów rolnych do cen środków produkcji dla rolnictwa, wynikające ze
zmienności cen, będących skutkiem wahań pogodowych, a także z czynników politycznych;
 ryzyko instytucjonalne – uwarunkowane jest niepewnością wpływu zmian
w polityce państwa oraz przepisów wykonawczych na decyzje gospodarcze
w sektorze rolnym;
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ryzyko finansowe – obejmuje np. nieoczekiwany wzrost stóp procentowych,
brak dostępu do kredytu, utratę płynności czy zmianę kursu walut, zmniejszenie/likwidację dopłat;
 ryzyko majątkowe – którego wynikiem są szkody powstałe w majątku rzeczowym gospodarstwa rolnego;
 ryzyko technologiczne – łączone z możliwością pojawienia się niespodziewanych zmian w technologii produkcji rolnej;
 ryzyko osobowe – wynikające z faktu istnienia zagrożeń (choroby, wypadki
przy pracy, zgony) wpływających na osoby prowadzące gospodarstwo rolne
[Laska, Wicki 2012; Kłoczko-Gajewska, Sulewski 2009; Harwood i in. 1999;
Hardaker i in. 1997; Baquet i in. 1997; Fleisher 1990].
Skuteczne określenie ryzyka polega na rzetelnej i skrupulatnej analizie czynników, które potencjalnie mogą wystąpić i być źródłem ryzyka. Mogą wywodzić się
z samego przedsiębiorstwa/gospodarstwa, bądź z otoczenia zewnętrznego [Młodzik 2013, s. 446].
Zarządzanie ryzykiem określane jest mianem logicznie ułożonego zbioru zasad i reguł, które stosowane są w sposób niezmienny i jednolity do wszelkiej działalności przedsiębiorstwa [Lech 2003, s. 63]. Zdefiniowane jest w literaturze jako
czynności służące ograniczeniu ryzyka i chroniące przed ewentualnymi skutkami [Pitchard 2002, s. 343]. Uznawane jest także jako technika zarządcza, która
polega na podejmowaniu decyzji w sposób racjonalny w występującym okresie
niepewności. Przyjmowanie takiego stanowiska cechuje się największą skutecznością w warunkach niepewności i umożliwia zredukowanie ryzyka w związku
ze stosowanymi zabezpieczeniami, co wiąże się z oszczędnościami w rachunku
ekonomicznym [Serafin 2013, s. 46].
Rozwój gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolnego w okresie ciągłych przemian
gospodarczych zależy od dostosowania produkcji, modernizacji sprzętu i technologii, a także wszelkich innych działań umożliwiających konkurowanie na rynku.
Bardzo ważnym elementem tego rozwoju jest również odpowiednie zarządzanie
gospodarstwem (w tym zarządzanie zasobami, jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, środowiskiem, czy też ryzykiem) [Gradka, Pieczyński 2013, s. 5].
Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie jest uważane za system działań i metod
prowadzących do zredukowania wpływu ryzyka na funkcjonowanie przedsiębiorstwa rolnego, a także wdrażanie w tym celu najbardziej optymalnych rozwiązań. Do narzędzi i instrumentów zmniejszających zagrożenia w rolnictwie zalicza się: działania prewencyjne, dywersyfikację produkcji, dywersyfikację źródeł
dochodów, integrację poziomą i pionową, interwencje państwowe, ubezpieczenia upraw i zwierząt, kontrakty: forward, futures, zwiększanie zasobu informacji
[Laska, Wicki 2012, s. 28]. Zdaniem Czyżewskiego i Śmiglaka [2006, s. 119-146]
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narzędzia stosowane w zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie są ubogie i niechętnie
stosowane przez polskich rolników.
Świadome zarządzanie ryzykiem pozwala producentom rolnym zwiększyć szansę
osiągnięcia zaplanowanych celów. Dąży się do tego, aby nieuniknione ryzyko zostało
jak najbardziej ograniczone i jego realizacja w jak najmniejszym stopniu oddziaływała
na proces produkcji w rolnictwie i jego wyniki produkcyjne i ekonomiczne.

2. Cel i metodyka badań
Celem badań było zaprezentowanie opinii wybranej grupy rolników na temat występującego w rolnictwie ryzyka, a także przedstawienie propozycji udoskonalenia zarządzania w kierunku minimalizowania ryzyka.
Zakres przedmiotowy badań dotyczył zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych. Szczególną uwagę zwrócono na rodzaje ryzyka, zarządzanie nim
i sytuacje gospodarstw. Ramy czasowe objęły porównanie sytuacji gospodarstw
w roku 2014 w stosunku do 2013 r. Zakres podmiotowy objął osoby zarządzające
i pracujące w gospodarstwach rolnych z gminy Nidzica w woj. warmińsko-mazurskim. Wśród nich przeprowadzono 40 ankiet wg autorskiego kwestionariusza.
Zastosowano tabelaryczno-opisową i graficzną formę prezentacji danych.

3. Zarządzanie ryzykiem w świetle badań empirycznych
Blisko połowa respondentów (47,50%) prowadziła produkcję mieszaną, 25,00%
gospodarstw nastawionych było na produkcję roślinną, 22,50% na zwierzęcą,
a 2 osoby (5,00%) zajmowały się warzywnictwem i sadownictwem.
Niemalże co trzeci ankietowany (32,50%) był właścicielem lub pracował w gospodarstwie o powierzchni fizycznej 11-20 ha, co oscylowało w okolicach średniej
dla województwa (22,92 ha) i dla kraju (10,48 ha)2. Ponad 60% wszystkich badanych posiadało lub pracowało w gospodarstwach o powierzchni do 20 ha. Gospodarstwa zajmujące obszar od 6 do 10 ha stanowiły 17,50%, 21-30 ha – 12,50%. Gospodarstwa wielkoobszarowe w gminie Nidzica stanowią niewielki odsetek. Wśród
badanych 5,00% posiadało gospodarstwa o powierzchni powyżej 300 ha. Najmniej
liczną grupę (2,50%) stanowiły przedsiębiorstwa rolne o wielkości 101-300 ha.
W analizowanej grupie wśród zarządzających gospodarstwem rolnym, dominowały osoby z wykształceniem zawodowym i średnim. Łącznie stanowiły prawie
80% badanej populacji. Najmniej liczną zbiorowość stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym – 7,50%, natomiast osoby z wyższym wykształceniem stano2 http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html, Dane

dla 2014 r., dostęp dnia 20.04.2015 r.
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wiły 15,00% (6 osób). Badane osoby z gminy Nidzica, w większości, nie posiadały
wykształcenia rolniczego, niemalże połowa ankietowanych (47,50%) nie miała
kwalifikacji w zakresie prowadzenia gospodarstwa. Co trzeci ankietowany ukończył szkołę średnią lub zawodową o profilu rolniczym, 7,50% badanych uczestniczyło w kursach rolniczych, a 10,00% zdobyło wykształcenie wyższe rolnicze.
Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wykazały, że w grupie rolników
prowadzących produkcję zwierzęcą (28 osób) aż 75,00% wskazało na zaistnienie
zmiany w wielkości produkcji w 2014 roku w stosunku do 2013 roku. Zdecydowana większość w tej grupie (75,00%) wykazała, że przyczyną niestabilności wielkości pogłowia była niska cena sprzedawanych zwierząt. Blisko co trzeci respondent wskazał, że na wielkość produkcji wpłynął rozwój lub kryzys gospodarstwa.
7 osób (co stanowiło 25,00%) uznało również, że znaczącym elementem zmian
była sytuacja materialna gospodarstwa. Przebranżowienie na produkcję roślinną
lub zwierzęcą, czy też ceny zakupywanych zwierząt były także wskazywane jako
czynniki wpływające na wahania liczebności zwierząt, jednakże znacznie rzadziej niż wcześniej opisane. Wśród osób, które odnotowały zmianę sztuk zwierząt
71,43% stanowiły osoby, których wielkość produkcji wzrosła, a 23,81% – zmalała,
4,76% ankietowanych nie ustosunkowało się do zadanego pytania (rysunek 1).
Rysunek 1
Przyczyny zmian wielkości pogłowia w gospodarstwach w ocenie badanych

*możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi
a – przebranżowienie na produkcję roślinną / zwierzęcą
b – trudna/ korzystna sytuacja materialna gospodarstwa
c – ceny zakupywanych zwierząt
d – ceny skupu zwierząt
e – rozwój/ kryzys gospodarstwa
f – brak zmian w wielkości produkcji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Wśród badanych rolników prowadzących uprawy roślinne (31 osób) najliczniej
wskazywaną przyczyną zmian wielkości plonów w gospodarstwach były warunki
pogodowe w okresie żniw. Czynnik ten został wskazany przez 12 osób, co stanowiło
38,71% badanych. Jako istotne elementy, które także miały związek z niestabilnością
wielkości produkcji podano przymrozki (29,03%), szkodniki (25,81%) i suszę/powódź (29,35%). Na jednakowo znaczącym poziomie określono zniszczenie plonów
przez zwierzynę leśną, choroby roślin, czy też opóźnienie w przeprowadzeniu zabiegów agrotechnicznych (po 16,13% badanych w danej grupie). Zdaniem 22,58%
ankietowanych wielkość plonów nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniego
roku. Aż 58,06% zanotowała spadek wielkości plonów, a tylko co piąty ankietowany
stwierdził wzrost wielkości plonów (19,35%) (rysunek 2).
Rysunek 2
Przyczyny zmian wielkości plonów w gospodarstwach w ocenie badanych

*możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi
a – susza/powódź
b – zniszczenie plonów przez zwierzynę leśną
c – choroby roślin
d – szkodniki
e – niewłaściwe warunki pogodowe w okresie żniw
f – awarie maszyn i opóźnienie w przeprowadzaniu zabiegów agrotechnicznych
g – przymrozki
h – brak zmian w wielkości produkcji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Właściciele i osoby pracujące w gospodarstwach w zdecydowanej większości
(80%) stwierdzili, że mają świadomość na jakie rodzaje ryzyka jest narażone ich
gospodarstwo. Pozostała część badanych miała trudności z jednoznacznym określeniem rodzajów ryzyka. Najczęściej wskazywanym ryzykiem było przyrodnicze,
np. warunki klimatyczne, choroby, szkodniki. Aż 3/4 respondentów zaznaczało tę
odpowiedź. Również znaczny wpływ na gospodarstwa miało ryzyko ekonomiczne,
które wskazało 65,00% ankietowanych (26 osób). Blisko połowa (19 osób – 47,50%)
badanych określiła, że istnieje także narażenie na ryzyko organizacyjne, powstałe
w wyniku niewłaściwego planowania, czy organizowania. 40,00% osób ma świadomość istnienia ryzyka utraty zdrowia. Co czwarta osoba uważała, że gospodarstwo
podlegało ryzyku technologicznemu związanemu np. z technologiami, wprowadzeniem nowych odmian roślin, czy też nowych metod żywienia (rysunek 3).
Rysunek 3
Rodzaje ryzyka, na które były narażone gospodarstwa badanych

*możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi
a – przyrodnicze (np. warunki klimatyczne, choroby, szkodniki)
b – technologiczne (technologie, nowe odmiany roślin, nowe metody żywienia)
c – ekonomiczne
d – organizacyjne (np. niewłaściwe planowanie, organizowanie)
e – zdrowotne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Mając możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi tylko 17,50% badanych
stwierdziło, że ma do czynienia ze wszystkimi wymienionymi rodzajami ryzyka
w swoim gospodarstwie. 8 osób (20,00%) wskazało natomiast, że gospodarstwo
jest narażone jedynie na jeden rodzaj ryzyka.
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Najczęściej wskazywanym sposobem na zapobieganie występowaniu ryzyka
w gospodarstwie rolnym (62,50%) było wyciągnięcie wniosków z zaistniałej sytuacji, żeby w przyszłości, w miarę możliwości, uniknąć podobnego zdarzenia. Jedynie jedna osoba mniej (60,00%) wskazała określanie możliwości rozwiązywania
niekorzystnej sytuacji jako sposób na zapobieganie ryzyku. 55,00% respondentów
dokonuje oceny poziomu ryzyka, a połowa tej grupy stara się ustalić przyczyny
obecnego stanu rzeczy. Jedynie 40,00% ankietowanych ubezpiecza gospodarstwo.
Blisko co trzeci ankietowany wdraża metody naprawcze obecnego stanu rzeczy
(32,50%) lub robi szczegółową analizę tematu (30,00%). Stanowi to niewielki odsetek, uwzględniając korzyści, jakie można uzyskać podejmując takie działania.
Niepokojący jest fakt, że zdarzają się osoby, które nie podejmują żadnych działań,
ponieważ uważają, że nie można zapobiec ryzyku. Wprawdzie grupę tę stanowił
niewielki odsetek osób (5,00%), jednakże świadczy to o braku ich wiedzy w tym
zakresie (rysunek 4).
Rysunek 4
Sposoby zapobiegania ryzyku wg ankietowanych

*możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi
a – nie podejmuję żadnych działań, nie można zapobiec ryzyku
b – staram się ustalić przyczyny
c – dokonuję szczegółowej analizy tematu
d – określam możliwości rozwiązania niekorzystnej sytuacji
e – dokonuję oceny poziomu ryzyka
f – wdrażam metody naprawcze obecnego stanu rzeczy
g – wyciągam wnioski, żeby w przyszłości zapobiec sytuacji
h – ubezpieczam gospodarstwo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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O fakcie niewystarczającej wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem świadczą
również wyniki badań, bowiem 57,50% osób potwierdza, że wie jak zarządzać
ryzykiem. Otwarcie do niewiedzy przyznaje się 27,50% (11 respondentów). Pozostałe 15,00% nie ustosunkowało się do tego pytania.
Na pytanie, czy ankietowani korzystają z pomocy (np. innych osób, instytucji,
programów komputerowych) w sprawie zarządzania gospodarstwem rolnym aż
32 osoby (80,00%) odpowiedziały przecząco. Wynika to zdecydowanie z braku
możliwości uzyskania takowej pomocy. Świadczyły o tym odpowiedzi respondentów. Zapytano badanych, czy gdyby mieli taką możliwość to korzystaliby
z pomocy w sprawie zarządzania gospodarstwem rolnym i zapobiegania ryzyku.
Aż 47,50% ankietowanych stwierdziło, że zdecydowanie tak, a 45,00% – raczej
tak. Jedynie 7,50% badanych oznajmiło, że raczej nie. Nikt nie zadeklarował, że
stanowczo nie skorzystałby z takiego wsparcia.
Analiza wyników ogólnej sytuacji gospodarstw w odniesieniu do wiedzy na
temat możliwości zarządzania ryzykiem wykazała, że osoby, które nie znały możliwości zarządzania ryzykiem w większości stwierdziły (58,82%), że prowadzenie
gospodarstw jest nieopłacalne. Zaledwie 23,53% w analizowanej grupie uznało,
iż posiadanie gospodarstwa rolnego jest rentowne, a 17,65% nie miało zdania na
ten temat. Wśród badanych osób, które odpowiedziały twierdząco na pytanie, czy
wiedzą jakie są możliwości zarządzania ryzykiem, aż 60,87% uznało prowadzenie
działalności rolniczej za opłacalne. Przecząco odpowiedziało 21,74% respondentów, a 17,39% osób nie miało zdania (rysunek 5).
Wyniki badań wykazały, że świadomość na jakie rodzaje ryzyka narażone jest
gospodarstwo rolne ma wpływ na zmianę ogólnej sytuacji gospodarstw. Wśród
osób, które wiedziały na jakie rodzaje ryzyka narażone jest ich gospodarstwo,
aż 34,38% wskazało, że ogólna sytuacja zarządzanego przez nich gospodarstwa
w 2014 r. w odniesieniu do 2013 r. uległa poprawie, w opinii 40,63% badanych nie zmieniła się, a co czwarty respondent zauważył, że uległa pogorszeniu. Wśród
ankietowanych, którzy mieli trudności z określeniem rodzajów ryzyka występujących w gospodarstwie nikt nie uznał poprawy ogólnej sytuacji w odniesieniu do
poprzedniego roku, w opinii 37,50% badanych, sytuacja nie zmieniła się, a zdaniem aż 62,50% - uległa pogorszeniu (tabela 1). Może to oznaczać, że osoby świadome zagrażającego im ryzyka, dzięki wykorzystaniu posiadanej wiedzy, zapobiegły niekorzystnym czynnikom i ich negatywnym konsekwencjom.
Również świadomość, jakie istnieją możliwości zarządzania ryzykiem ma wpływ
na ogólną sytuację gospodarstw w odniesieniu do roku poprzedniego. Respondenci, którzy mieli wiedzę na temat możliwości zarządzania ryzykiem w blisko 40%
stwierdzili poprawę ogólnej sytuacji gospodarstw, a zdaniem 34,78% sytuacja ta nie
uległa zmianie, a 26,09% badanych stwierdziło, sytuacja ta uległa pogorszeniu. Jedy-
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nie według 9,09% badanych nie posiadających wiedzy na temat możliwości zarządzania ryzykiem, ogólna sytuacja uległa poprawie, 45,45% osób uznało, iż obecne
położenie nie zmieniło się, a w opinii 45,45% - pogorszyło się (tabela 1).
Rysunek 5
Zmiana opłacalności prowadzenia produkcji rolniczej w odniesieniu
do wiedzy na temat zarządzania ryzykiem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Tabela 1
Zmiana ogólnej sytuacji gospodarstw ankietowanych w odniesieniu
do roku poprzedniego w porównaniu do wskazanych kryteriów [%]
Ogólna sytuacja gospodarstwa
w stosunku do roku poprzedniego
Świadomość na jakie rodzaje ryzyka
jest narażone gospodarstwo

Świadomość na możliwości
zarządzania ryzykiem

Uległa
poprawie

Nie zmieniła się

Uległa
pogorszeniu

tak

34,38

40,63

25,00

nie

0,00

0,00

0,00

trudno powiedzieć

0,00

37,50

62,50

tak

39,13

34,78

26,09

nie

9,09

45,45

45,45

brak odpowiedzi

16,67

50,00

33,33

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Z badań wynika, że posiadanie wiedzy o możliwościach zarządzania ryzykiem
wpływa pozytywnie na ogólną sytuację gospodarstwa rolnego. Niepokojący jest
fakt, że niemalże dla połowy grupy nieposiadającej wiedzy na dany temat sytuacja
uległa pogorszeniu.
Dane zawarte w tabeli 2 wykazały związek między świadomością rolników na
jaki rodzaj ryzyka może być narażone gospodarstwo, a opłacalnością prowadzenia
produkcji (w odniesieniu do poprzedniego roku). Osoby, które deklarowały wiedzę na temat rodzajów ryzyka występujących w ich gospodarstwie w 31,25%
stwierdziły, że opłacalność gospodarstwa uległa poprawie w odniesieniu do roku
2013, dla 43,75% osób opłacalność prowadzenia tej działalności rolniczej nie
zmieniła się, a dla 25% uległa pogorszeniu. Wśród ankietowanych, którzy nie
potrafili jednoznacznie potwierdzić, czy wiedzą na jakie rodzaje ryzyka narażone jest ich gospodarstwo dla 12,5% opłacalność gospodarstwa polepszyła się, dla
25,00% nie zmieniła się, a aż dla 62,5% uległa pogorszeniu.
Respondenci, którzy posiadali wiedzę na temat możliwości zarządzania ryzykiem w większości (47,83%) stwierdzili, że opłacalność prowadzonego gospodarstwa w odniesieniu do roku poprzedniego uległa poprawie. W opinii 30,43%
badanych opłacalność ta nie zmieniła się, a 21,74% stwierdziło, że pogorszyła się
(tabela 2).
Tabela 2
Opłacalność gospodarstw ankietowanych rolników odniesieniu
do roku poprzedniego wg wskazanych kryteriów [%]
Opłacalność gospodarstwa w stosunku
do roku poprzedniego
Świadomość na jakie
rodzaje ryzyka jest
narażone gospodarstwo

Świadomość o możliwości
zarządzania ryzykiem

Uległa poprawie

Nie zmieniła się

Uległa
pogorszeniu

tak

31,25

43,75

25,00

nie

0,00

0,00

0,00

trudno powiedzieć

12,5

25,00

62,50

tak

47,83

30,43

21,74

nie

0,00

45,45

54,55

brak odpowiedzi

0,00

66,67

33,33

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Inaczej kształtowały się wyniki badań ankietowych wśród osób, które nie miały świadomości w jaki sposób zarządzać ryzykiem. W tej grupie nikt nie uznał,
że opłacalność prowadzonego gospodarstwa uległa poprawie. 45,45% badanych
stwierdziło brak zmiany w tym zakresie, natomiast aż 54,55% zaobserwowało, że
opłacalność prowadzenia gospodarstwa uległa pogorszeniu.
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4. Podsumowanie
Z przeprowadzonych badań wynika, że posiadanie wiedzy o możliwościach zarządzania ryzykiem wpływa pozytywnie na ogólną sytuację gospodarstwa rolnego. Niepokojący jest fakt, że niemalże w połowie gospodarstw, w których zarządzający nie posiadali wiedzy na dany temat sytuacja uległa pogorszeniu.
Wśród rolników prowadzących produkcję zwierzęcą, aż 75% badanej zbiorowości wskazało na zmianę w wielkości pogłowia zwierząt. W tej grupie blisko
co trzeci respondent uznał, że na wielkość produkcji wpłynął rozwój lub kryzys
gospodarstwa. Rolnicy prowadzący produkcję roślinną najliczniej stwierdzili, że
zmiany wielkości plonów w gospodarstwach rolnych były spowodowane głównie
warunkami pogodowymi (również w okresie żniw), szkodnikami, czyli czynnikami ryzyka przyrodniczego. Aż 58,06% respondentów zanotowało spadek produkcji roślinnej z tego tytułu.
Osoby pracujące w gospodarstwach, w zdecydowanej większości (80%) stwierdziły, że miały świadomość, na jakie rodzaje ryzyka jest narażone ich gospodarstwo. Wskazując jedynie na jeden rodzaj ryzyka w swoim gospodarstwie podkreślali niski poziom wiedzy w tej tematyce. Mając możliwość wielokrotnego wyboru,
17,50% badanych stwierdziło, że ma do czynienia ze wszystkimi z wymienionych
rodzajów ryzyka. Niepokojącym faktem jest, że część badanych miała trudności
z określeniem rodzajów ryzyka, na jakie narażone było ich gospodarstwo.
Podejście badanych do zapobiegania występowaniu ryzyka było w większości
błędne, rzadko opierało się bowiem na prewencji. Najpopularniejszym sposobem
ograniczania ryzyka według deklaracji respondentów było wyciąganie wniosków
z zaistniałych negatywnych zdarzeń, aby w przyszłości uniknąć podobnej sytuacji.
Zauważyć można brak odpowiedniej wiedzy na temat ryzyka i narażanie gospodarstwa na jego negatywne skutki. Wśród badanych były osoby (5,00%), które nie
podejmowały żadnych działań, bo uważały, że nie można zapobiec ryzyku.
O fakcie braku wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem świadczą również wyniki badań, według których 57,50% osób potwierdza, że wie jak zarządzać ryzykiem, a 27,5% twierdziło, że nie ma wiedzy na ten temat.
Zdecydowana większość badanych (ponad 90%) uznała, że skorzystałaby z pomocy w kwestiach zapobiegania ryzyku i zarządzania gospodarstwem rolnym,
gdyby miała taką możliwość. Potrzebne jest instytucjonalne wsparcie w tym zakresie. Wskazana byłaby organizacja szkoleń kierowanych do rolników, które mogłyby być organizowane przez instytucje rolnicze (np. ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze) we współpracy z ośrodkami naukowymi i firmami ubezpieczeniowymi. Wzrost poziomu wiedzy producentów rolnych na temat możliwości
ograniczania ryzyk w rolnictwie mógłby przyczynić się do poprawy opłacalno-
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ści produkcji rolniczej. Osoby, które nie znały możliwości zarządzania ryzykiem
w większości (58,82%) stwierdziły, że prowadzenie gospodarstw jest nieopłacalne,
podczas gdy wśród respondentów znających możliwości zarządzania ryzykiem
21,74% stwierdziło nieopłacalność prowadzenia gospodarstwa.
Reasumując, ryzyko z jakim spotykali się badani to głównie ryzyko przyrodnicze. Większość ankietowanych nie miała świadomości wszystkich rodzajów
ryzyka, na jakie narażone było gospodarstwo. Istnieje wyraźny problem z zarządzaniem ryzykiem w gospodarstwach rolnych w gminie Nidzica, co jest skutkiem
niedostatecznej wiedzy rolników odnośnie możliwości zarządzania ryzykiem
i rodzajów samego ryzyka, na jakie narażone jest gospodarstwo.
Brak kompetencji w danej tematyce może mieć również związek z niewielkim
odsetkiem osób, które posiadały wykształcenie rolnicze. Pomimo otwartej postawy rolników na pomoc dotyczącą zdobycia większej wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, obserwuje się niedostateczne wsparcie
instytucji rolniczych w tym zakresie.
Wskazanie elementów wymagających poprawy w zarządzaniu gospodarstwem, a także odpowiedni dobór narzędzi i środków oraz ich zastosowanie mogłoby przyczynić się do poprawy istniejącej sytuacji, bezpieczeństwa i stabilności, jak również zmniejszenia stopnia narażenia na negatywne czynniki związane
z występującym ryzykiem.
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Renata Marks-Bielska, Karolina Babuchowska, Olga Kucińska
STRESZCZENIE

W pracy podjęto zagadnienie zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym. Celem
badań było zaprezentowanie opinii wybranej grupy rolników na temat występującego
w rolnictwie ryzyka, a także przedstawienie propozycji udoskonalenia zarządzania w kierunku minimalizowania ryzyka.
Metodą badawczą niezbędną do uzyskania wyników był sondaż diagnostyczny, a jako
narzędzie badawcze posłużył kwestionariusz ankietowy. Badania przeprowadzone zostały
w grupie 40 osób zarządzających lub pracujących w gospodarstwach rolnych.
Niewłaściwe zarządzanie ryzykiem doprowadziło do pogorszenia sytuacji gospodarstw. Znaczny odsetek badanych (58,82%), którzy nie posiadali wiedzy na temat możliwości zarządzania ryzykiem uznali prowadzenie gospodarstw rolnych za nieopłacalne,
natomiast wśród respondentów znających możliwości zarządzania ryzykiem 21,74%
stwierdziło nieopłacalność prowadzenia gospodarstwa.
Wyniki badań mogą posłużyć do wprowadzenia zmian w niewłaściwym zarządzaniu
ryzykiem w gospodarstwach rolnych. Ukazanie problemu powinno umożliwić wdrożenie
szkoleń lub pomocy rolnikom w tematyce dotyczącej zapobiegania powstawaniu ryzyka
lub przeciwdziałania jego skutkom. Doprowadzić to może w konsekwencji do poprawy
funkcjonowania gospodarstw, zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności, jak i również
zmniejszenia stopnia narażenia związanego w występującym ryzykiem.
RENATA MARKS-BIELSKA, KAROLINA BABUCHOWSKA, OLGA KUCIŃSKA
DETERMINANTS OF RISK MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF SELECTED FARMS

Keywords: risk, agriculture, farm
SUM M A RY

This paper has been dedicated the risk management on farms. The aim of this paper
was to present the opinion of a selected group of farmers on the subject concerning risk
occurring in agriculture as well as to show a proposal to improve management in order to
minimize risk. The research method required to raise the results, was the diagnostic survey and there has been used the questionnaire as a research tool. The research was carried
out in a group of 40 managers or working on farms.
Improper risk management has led to situation’s deterioration in agriculture. Significant percent of respondents (58,82%), those did not have knowledge about risk management recognized that farm keeping is unprofitable, while among respondents familiar
with risk management (21,74%), recognized farm keeping as a unprofitable.
Results of research can be used to make changes in improperly risk management in
farms. Showing of the problem should allow the implementation of trainings or help the
farmers in subject of prevention of risk or counteraction with its impact. That can consequently lead to improve the functioning of farms, improve the safety and stability and
decrease level of expose related to occurring risk.
e-mail: renatam@uwm.edu.pl
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Uwarunkowania i kierunki rozwoju biogospodarki w Polsce”. Autorzy:
Eugeniusz Karol Chyłek, Jerzy Kopiński, Andrzej Madej, Mariusz Matyka,
Janusz Ostrowski, Hubert Piórkowski. Wydawcy: Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi , Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Warszawa –Falenty 2017, s. 190.
W prezentowanej książce autorzy przedstawiają podstawowe założenia metodyczne oceny rozwoju biogospodarki w Polsce. Omawiają jej zakresy oddziaływania, kierunki rozwoju i podstawowe uwarunkowania rozwoju zrównoważonej
biogospodarki o obiegu zamkniętym, a także szanse i bariery jej rozwoju. W publikacji podkreśla się rolę różnorodności biologicznej w produkcji rolniczej, a także
przedstawia analizę potencjału polskiego rolnictwa jako źródła surowców pierwotnych i wtórnych na rzecz biogospodarki. Celem niniejszej publikacji jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym informacji o znaczeniu rozwoju badań i innowacji
w biogospodarce.
Pozycja bardzo przydatna dla wszystkich, a szczególnie dla pracowników uczelni
rolniczych, sektora badań i przemysłu, dla decydentów, pracowników organizacji
pozarządowych oraz doradców.
„Biogospodarka – regionalne preferencje rozwoju na obszarach produkcyjnych rolnictwa w Polsce”. Autorzy: Eugeniusz Karol Chyłek, Janusz Ostrowski.
Wydawca: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Falenty 2017,
s. 211.
Monografia dotycząca również tematyki biogospodarki, jednak ukierunkowana
na ocenę i regionalną hierarchizację obszarów produkcyjnych rolnictwa wg wybranych uwarunkowań rozwoju biogospodarki. Polska jest jednym z europejskich liderów w biogospodarce, szczególnie w zakresie pierwotnej produkcji rolnej i w pierwotnej produkcji biomasy. Niestety jest to produkcja o niskiej wartości dodanej i charakteryzująca się stosunkowo niskim wskaźnikiem zysku do zatrudnienia. Dlatego
konieczne jest podjęcie w kraju działań poprawiających wykorzystanie potencjału
biogospodarki, co zapewniłoby warunki i szanse dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz znacznie oddziaływałoby na politykę innowacyjną. Publikacja
obrazuje zagadnienie i sposób realizacji działań w obszarze biogospodarki na terenie
poszczególnych powiatów.
Pozycja przydatna dla specjalistów z zakresu biogospodarki, odpowiedzialnych
za rozwój tego szczególnego zakresu działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, pracowników samorządów, doradców.
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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), dodatkowo podgląd artykułu w wersji oryginalnej w pliku PDF;
• 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 FORM 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.

