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OD KOMITETU REDAKCYJNEGO
„ZAGADNIEŃ DORADZTWA ROLNICZEGO”
Problematyka, którą ma zająć się Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – Praktyce” jest dosyć szeroka, co wynika z zakresu spraw do rozwiązania przez nauki
rolnicze i pokrewne, związane nie tylko z rolnictwem, przemysłem spożywczym,
ale także z całą sferą infrastruktury rolniczej, infrastruktury wiejskiej i rozwoju
obszarów wiejskich. Takie ujęcie jest właściwe, gdyż nie da się rozdzielić spraw
rolnictwa od przetwórstwa, środowiska, zagospodarowania obszarów wiejskich
itp. Podejście to ma charakter interdyscyplinarny, wykraczający poza sferę nauk
rolniczych, ale odzwierciedlający problemy do rozwiązania we współczesnym
świecie, a zwłaszcza w Polsce, wynikające z dotychczasowych trendów i dróg rozwojowych, które nie zawsze uwzględniały środowisko i społeczeństwo. Dzisiaj
dostrzega się tę problematykę, wskazując na potrzeby rozwoju zrównoważonego
i zajęcia się tematyką zmian klimatycznych.
Podejście interdyscyplinarne pozwala ukazać związki między różnymi zagadnieniami, które były na styku różnych nauk i najczęściej były pomijane, co miało negatywne następstwa w praktyce. Integracja środowiska naukowego wokół
priorytetów polityki rolnej i wiejskiej pozwala ujmować te zagadnienia z różnych
punktów widzenia, wskazując na zagrożenia i możliwe kierunki działań praktycznych, np. na postęp biologiczny i technologie produkcji w warunkach zmieniającego się klimatu, czy też gospodarkę leśną i jej wpływ na rolnictwo i środowisko.
Upowszechnianie wyników badań naukowych, wprowadzanie ich do praktyki itp. jest domeną doradztwa, ukazującego z jednej strony jego rolę w przemianach społeczno-gospodarczych sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich,
a z drugiej – bariery wprowadzania do praktyki określonych technik i technologii oraz zagrożenia z tym związane dla bezpieczeństwa żywności, standardów
jakościowych produktów żywnościowych, degradacji środowiska, marginalizacji
obszarów wiejskich itp. W związku z tym środowisko doradcze oczekuje na konkretne rozwiązania możliwe do zastosowania w praktyce i życzy sukcesów w tym
zakresie.
Andrzej Piotr Wiatrak
Redaktor Naczelny
„Zagadnień Doradztwa Rolniczego”
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Pierwszy Kongres Nauk Rolniczych
„Nauka – Praktyce”

I Kongres Nauk Rolniczych odbędzie się w dniach 14-15 maja 2009 r. w Puławach. Pomysłodawcą i głównym organizatorem Kongresu jest Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tegoroczna edycja będzie odbywała się pod hasłem
„Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich”. Kongres Nauk Rolniczych poświęcony będzie integracji polityki naukowej i naukowo-technicznej
z polityką rolną, a także przyszłości i nowoczesnym rozwiązaniom innowacyjnym
w organizacji, technologii i technice na rzecz produkcji rolniczej, przetwórstwa
rolno-spożywczego oraz rozwoju obszarów wiejskich.
Patronat nad I Kongresem Nauk Rolniczych objął Prezydent Rzeczpospolitej
Polskiej, a w Komitecie Honorowym zadeklarowali swój udział Marszałkowie
Sejmu i Senatu, Prymas Polski oraz Ministrowie – członkowie Rządu Rzeczpospolitej Polskiej.
Celem Kongresu Nauk Rolniczych jest:
– wskazanie działań umożliwiających pełną synchronizację polityki naukowej
i naukowo-technicznej z polityką rolną ;
– integracja środowiska naukowego wokół priorytetów polityki rolnej;
– promocja nauk rolniczych.
Kongres realizowany będzie w ramach obrad dwóch sesji plenarnych i pięciu
sesji panelowych. Głównymi zagadnieniami sesji plenarnych będą:
• Kierunki rozwoju nauk rolniczych i ich wpływ na kształt polityki rolnej
w Polsce w okresie średnio i długoterminowym.
• Nauka na rzecz sektora rolno-spożywczego - bezpieczeństwo żywności,
standardy jakościowe, wdrażanie innowacji.
Sesje panelowe ukierunkowane będą na ekonomiczne i prawne aspekty prowadzenia działalności naukowej oraz przyszłe rozwiązania, w dziedzinach obejmujących:
1. Kierunki rozwoju rolnictwa w Polsce na tle Wspólnej Polityki Rolnej.
a) rolnictwo industrialne, zrównoważone czy ekologiczne;
b) znaczenie rozwoju infrastruktury rolniczej i wiejskiej;
c) produkcja rolnicza na cele energetyczne a racjonalne wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej.
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2. Zmiany klimatyczne i ich wpływ na kierunki badań i rolnictwo.
a) gospodarka wodna wsi i rolnictwa;
b) postęp biologiczny i technologie produkcji w warunkach zmieniającego
się klimatu;
c) gospodarka leśna i jej wpływ na rolnictwo i środowisko.
3. Rola nauki w realizacji bezpieczeństwa żywnościowego kraju.
a) kryteria gwarancji bezpieczeństwa i jakości;
b) dobrostan zwierząt i jego wpływ na efekty produkcyjne;
c) genetycznie modyfikowane organizmy i ich wpływ na żywność i środowisko.
4. Rozwój technologii rolno-spożywczej i biotechnologii oraz ochrona bioróżnorodności.
a) kierunki rozwoju technologii rolno-spożywczej i biotechnologii w produkcji żywności;
b) ochrona bioróżnorodności w środowisku produkcji rolniczej;
c) kryteria bioróżnorodności i współczesne dylematy jej ochrony.
5. Rola nauk rolniczych w budowie innowacyjnego sektora rolno-spożywczego.
a) wyniki badań jako produkt rynkowy;
b) bariery wprowadzania do praktyki w sektorze rolno-spożywczym nowoczesnych technik i technologii;
c) rola doradztwa w doskonaleniu innowacyjności sektora rolno-spożywczego.
W trakcie trwania Kongresu przewidziana jest także interaktywna wystawa
eksponatów z Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie, oraz pokaz starych księgozbiorów z zasobów Centralnej Biblioteki
Rolniczej.
W Kongresie weźmie udział około 500 uczestników, z czego blisko 400 będą
stanowić goście reprezentujący świat nauki i praktyki rolniczej. Wśród gości będą
też przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ambasad akredytowanych w Polsce,
Stałego Przedstawicielstwa Polski przy Komisji Europejskiej, a także parlamentarzyści i reprezentanci środowiska naukowego z zagranicy..
Wypracowane na Kongresie stanowisko służyć będzie poprawie efektywności
badań naukowych i wzbogaci wkład naszego kraju w dyskusję nad „Strategią dla
Europejskiej Agendy Badań Naukowych w dziedzinie Rolnictwa” oraz nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
Wszelkie informacje o I Kongresie Nauk Rolniczych wraz z kartą zgłoszenia
dostępne są na stronie internetowej: www.kongres.cdr.gov.pl
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EUGENIUSZ K. CHYŁEK
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przedstawiciel Polski w Stałym Komitecie ds. Badań w Rolnictwie
przy DG RTD Komisji Europejskiej

ZNACZENIE WIEDZY WE WZROŚCIE INNOWACYJNOŚCI
NA OBSZARACH WIEJSKICH
1. Wstęp
Wiek XXI będzie epoką dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego świata.
Nastąpią dalsze zmiany w technologiach wytwarzania dóbr materialnych i najprawdopodobniej pogłębi się zjawisko globalnej konkurencji. Podstawową siłą
napędową tych zmian będzie innowacyjność, która przesądzi o tempie wzrostu
wydajności pracy, przemianach strukturalnych w gospodarce, efektywności stosowanych nowych technik i technologii, a także o pozycji konkurencyjnej każdego
kraju, w tym także Polski, na arenie międzynarodowej. Polska ze swoją specyfiką
w rolnictwie i na obszarach wiejskich, mimo występujących trudności będzie musiała wdrożyć działania dostosowawcze, podejmując liczne decyzje, w tym zwłaszcza dotyczące kapitału ludzkiego, by skutecznie realizować procesy unowocześniania systemów produkcji rolno-spożywczej oraz warunków życia na obszarach
wiejskich. Polskie rolnictwo i wieś bez działań wspierających, o własnych silach
raczej nie będą w stanie dokonać szybkiej i skutecznej transformacji oraz sprostać
wymogom innowacyjnej, konkurencyjnej gospodarki światowej. Powszechnie
uznaje się, że najskuteczniejsze działania wspierające przemiany zachodzą, gdy
ich inicjatorzy i realizatorzy są przygotowani i wyposażeni w wiedzę niezbędną do
wprowadzenia w życie planów, rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych oraz decyzji.
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2. Kapitał ludzki i jego funkcje
Przemiany ustrojowe postawiły przed polską gospodarką, w tym także przed
sektorem rolno-spożywczym i wsią, nowe w formie i treści wyzwania. Wiązały
się one zarówno z obiektywną koniecznością głębokiej restrukturyzacji i modernizacji sektora rolno-spożywczego, jak również z potrzebą dostosowania go do
uwarunkowań gospodarki rynkowej oraz integracji w ramach Wspólnoty Europejskiej. Realizacja tych zmian dokonywała się przy aktywnym udziale zarówno
pracowników instytucji rządowych i samorządowych, jak i mieszkańców obszarów wiejskich.
Najważniejszym ogniwem decydującym o zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w sektorach gospodarczych i ich otoczeniu jest człowiek i jego przygotowanie intelektualne. Relatywnie wysoki stopień wykształcenia łączy się z wysokimi
wskaźnikami akceptacji rzeczy i zjawisk nowych, otwartością umysłu i podatnością na nowatorskie rozwiązania i stanowi podstawę do lepszego zrozumienia otaczającej rzeczywistości, poprawia orientację, sprzyja powstawaniu nowych pomysłów, a tym samym ułatwia osiąganie sukcesu życiowego oraz zmniejsza poczucie
ryzyka i redukuje lęk przed wszelkimi zmianami.
Gospodarcze ożywienie wsi, mimo stopniowego eliminowania sytuacji niedoboru środków finansowych, dzięki funduszom strukturalnym Unii Europejskiej,
możliwe jest przede wszystkim dzięki aktywności ludności działającej na obszarach wiejskich, nakierowanej na lepsze wykorzystanie lokalnych warunków i możliwości rozwojowych. Rozwój przedsiębiorczości i uprzemysłowienia oraz stopniowa urbanizacja terenów wiejskich są uzależnione od aktywności i pracy ludzi
przedsiębiorczych, angażujących swoje środki, intelekt oraz inicjatywę.
Za jedną z najważniejszych barier rozwoju obszarów wiejskich w Polsce uznawane jest niskie wykształcenie ludności zamieszkującej obszary wiejskie, w tym
zwłaszcza rolników. Dystans, jaki dzieli polskie rolnictwo i wieś od rolnictwa i wsi
wysoko rozwiniętych krajów świata, decyduje o tym, że strategicznym kierunkiem
działania w naszym kraju stać się muszą inwestycje w kapitał ludzki [Kobyłecki
2003].
Wg danych GUS [Mały Rocznik Statystyczny Polski rok 2008] poziom wykształcenia na obszarach wiejskich nieznacznie poprawił się w stosunku do danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku. W dalszym ciągu jednak
ludność zamieszkująca wieś posiadała niższe wykształcenie niż ludność miejska
(tabela 1).

Znaczenie wiedzy we wzroście innowacyjności na obszarach wiejskich

Wykształcenie ludności w zależności od miejsca zamieszkania
Wykształcenie

2007
wieś (%)
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Tabela 1

2002
miasto (%)

wieś (%)

miasto (%)

Niepełne podstawowe

4,7

1,8

5,2

2,1

Podstawowe

35,2

14,7

38,8

14,9

Zasadnicze zawodowe

29,7

24,0

28,7

23,7

Średnie

24,5

39,9

22,5

39,8

Wyższe

5,9

19,6

4,8

19,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Małego Rocznika Statystycznego Polski rok 2008

Wieś polska i zdecydowana większość gospodarstw rolnych, w dalszym ciągu
znajduje się w bardzo trudnym okresie przekształceń. Bez zmian prowadzących do
unowocześniania infrastruktury wsi i rolnictwa nie może być mowy o ich racjonalnym funkcjonowaniu w warunkach konkurencji. Proces ten trwale powiązany
z innowacjami przebiega w licznych uwarunkowaniach, do których zaliczyć należy przede wszystkim: zasoby materialne, uwarunkowania prawno-organizacyjne,
w tym zwłaszcza procedury administracyjne oraz dostępność na rynku samych
innowacji będących w „rękach” nauki.
Rozpatrując uwarunkowania wpływu kapitału ludzkiego na wdrażanie innowacji należy uwzględnić warunki i możliwości transferu wiedzy z zaplecza naukowo-badawczego do systemów gospodarczych. Gospodarka bazująca na wiedzy
uwzględnia cztery filary, [Trziszka, Chrzanowska 2007 ] tj.:
– produkcję wiedzy, głównie poprzez badania naukowe;
– przekazywanie wiedzy poprzez edukację i procesy szkoleniowe;
– rozpowszechnianie jej przy użyciu technologii informacyjnych i komunikacyjnych
oraz
– zastosowanie wiedzy w procesach innowacyjnych.
Wszystkie wymienione filary rozwoju gospodarki związane są wiedzą i umiejętnościami nabytymi w procesach edukacyjnych. Wyższe uczelnie, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, a także jednostki badawczo-rozwojowe muszą
stawać się miejscem dialogu i wymiany doświadczeń, realizując projekty badawcze o wysokim stopniu kreatywności wskazujące na najbardziej optymalne rozwiązania problemów gospodarczych.
Pokonanie bariery edukacyjnej na obszarach wiejskich jest kluczem do przyspieszonego rozwoju wsi i rolnictwa. Wraz ze wzrostem popytu na produkty
o wysokich walorach jakościowych, których proces wytwarzania wykorzystuje
wiedzę, zmienia się struktura gospodarki globalnej. Wzrasta też znaczenie wiedzy
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jako elementu przewagi konkurencyjnej, a wiedza staje się jednym z ważniejszych
czynników sukcesu, postrzeganym zarówno w skali makro jak i mikro-ekonomicznej. W rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców wsi ważną rolę spełnia jej
zasobność w odpowiednio zaktywizowany kapitał ludzki. Na wsi potrzebne są
nowe cechy zachowań, właściwe mieszkańcom charakteryzującym się przedsiębiorczością, innowacyjnością, umiejętnością zarządzania ryzykiem i chłonnością
na wiedzę.
Bez zwiększenia umiejętności i wiedzy zawodowej oraz bez ukształtowania
odpowiednich postaw i nawyków mieszkańców wsi, a także bez zmiany systemu
kształcenia na potrzeby wsi, nie będzie można przełamać barier rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego rolnictwa i obszarów wiejskich. Znaczący postęp jakościowy i ilościowy w produkcji rolnej tworzą rolnicy wykształceni, i to przynajmniej na poziomie technikum. Takie wymagania kwalifikacyjne dla rolników
kierujących własnym gospodarstwem przyjęły wysoko rozwinięte kraje UE 12.
Aby rozwijać praktyczny transfer wiedzy do gospodarki, musi istnieć nowoczesny system edukacyjny, w tym także w ramach uczelni, gdzie istnieją właściwe
relacje proinnowacyjne pozwalające korzystać przyszłym absolwentom z osiągnięć naukowo-badawczych środowiska naukowego [Anonim 2003, Halpern,
Hakel 2003, Hartel 2004].

3. Edukacja i jej wpływ na procesy innowacyjne
Barierą w rozwoju poprzez edukację kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich
jest niesprawny system edukacji, w tym zwłaszcza edukacji zawodowej. Błędy reformy z końca lat 90-tych doprowadziły do zaniku umiejętności praktycznych
u absolwentów szkolnictwa zawodowego. Wpłynęły na znaczne osłabienie i obniżenie poziomu wiedzy merytorycznej, a tym samym umiejętności wykorzystywania rozwiązań innowacyjnych w praktyce. Na ten stan rozwiązań edukacji zawodowej szczebla średniego, nałożyła się sytuacja zmian w szkolnictwie wyższym,
gdzie nie tylko odstąpiono od wcześniej sprawdzonych metod kształcenia praktycznego na wydziałach związanych z naukami rolniczymi ale również zmieniono
programy kształcenia, ograniczając ilość godzin zajęć związanych bezpośrednio
z rolniczym przygotowaniem zawodowym absolwentów szkół wyższych. Zmiany
te spowodowały nie tylko przeprofilowanie merytoryczne na wydziałach, ale również wpłynęły na wprowadzenie nowego nazewnictwa szkół wyższych. Efektem
tych zmian jest pozostanie tylko dwóch uczelni w Polsce, w Warszawie – Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz w Krakowie – Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja, których nazwy wskazują na chęć utrzymania trwałych
związków z rolnictwem i kierunków kształcenia dla sektora rolno-spożywczego
i wsi.
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Do głównych wad polskiego systemu kształcenia rolniczego należy zaliczyć brak
elastyczności, zbyt małą liczbę dróg edukacyjnych oraz brak powiązania z rynkiem
pracy. Wg Kobyłeckiego 2003 funkcjonująca w Polsce klasyfikacja zawodów
i specjalności oraz programy nauczania nie są spójne z klasyfikacją zawodów występujących w gospodarce narodowej, a także ze standardami kwalifikacji zawodowych obowiązującymi w Unii Europejskiej. Ogranicza to możliwość opracowania
dokumentacji programowej powiązanej z wymogami stanowisk pracy. Brak korelacji klasyfikacji szkolnej i gospodarczej powoduje, że szkoła nadaje absolwentom
kwalifikacje, które nie są przydatne w gospodarce, co tworzy dysproporcje między
systemem kształcenia a systemem zatrudnienia.
Słabą stroną systemu kształcenia rolniczego jest jego mała efektywność społeczna, mierzona zgodnością podjętej pracy i ukończonej szkoły. Przyczyną tego
stanu jest między innymi wadliwy system naboru do tego typu szkół (zbyt wysoki
wskaźnik udziału młodzieży spoza rolnictwa, która nie podejmuje pracy zgodnie
z zawodem) i brakami w przygotowaniu praktycznym. Konieczne jest więc przejście do nowej jakości kształcenia praktycznego poprzez: odbudowę w znacznym
stopniu zdekapitalizowanego zaplecza technicznego pomocniczych gospodarstw
szkolnych i zahamowanie procesu ich likwidacji przez starostwa powiatowe dla
„poprawy” budżetu powiatu. Konieczne jest też rozszerzenie przez szkoły praktyk
zawodowych w sieci wzorcowych gospodarstw indywidualnych. Korzystnym rozwiązaniem powinno być również stworzenie, powołanym do życia centrom kształcenia praktycznego i ustawicznego, warunków finansowych dla rozwinięcia przypisanej im działalności statutowej oraz stworzenie szkołom warunków finansowych
umożliwiających odbywanie przez uczniów i studentów praktyk zawodowych
i staży, w tym również i poza granicami kraju.
Przed szkolnictwem stoi zadanie przygotowania absolwentów do pracy w nowoczesnym rolnictwie, nastawionym na konkurencję krajową i zagraniczną oraz
do wykonywania usług na rzecz wsi i całej gospodarki żywnościowej. Kształcenie
w zawodach rolniczych powinno pobudzać wielokierunkowy rozwój i przygotować absolwentów do twórczej działalności także w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. Absolwent jako przyszły przedsiębiorca powinien być
przygotowany do rozwiązywania problemów zawodowych, podejmowania decyzji i związanego z nimi ryzyka, a także powinien mieć niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające wykorzystywanie rozwiązań innowacyjnych dostępnych
na rynku.
W krajach Unii Europejskiej strategie edukacyjne na rzecz rolnictwa nie są jednolite, wykazują dużą różnorodność, a jednocześnie występuje w nich wiele podobieństw co do celów i stosowanych rozwiązań. Zasadniczą rolę w większości
krajów UE w ustalaniu rozwiązań prawnych oraz podstawowych celów i systemów
edukacji narodowej odgrywa rząd centralny. Najbardziej scentralizowane i resorto-
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we zarządzanie szkolnictwem rolniczym notuje się we Francji i Holandii, najmniejsze
w Danii. Jednakże we wszystkich krajach UE, odmiennie niż ma to miejsce w Polsce, minister właściwy do spraw rolnictwa ma bardzo szeroki wpływ na kształcenie
zawodowe, czyli na kształtowanie sylwetki zawodowej absolwenta szkoły rolniczej.
Zapewnienie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, prawnej możliwości
wpływu na proces kształtowania sylwetki zawodowej absolwentów szkół rolniczych, ma swój głęboki sens. Rozwiązanie to pozwala skutecznie oddziaływać na zakres wykształcenia, w tym zwłaszcza na jego aspekty praktyczne, co w konsekwencji
zapewnia właściwy rozwój rolnictwa i umożliwia spełnianie warunków stawianych
produkcji rolno-spożywczej w ramach konkurencyjnej gospodarki rynkowej.
W polskim systemie akademickim jednym z największych hamulców rozwoju
są narzucone pensa dydaktyczne, nie dające szans zgłębiania wiedzy w kierunku
poszukiwania innowacyjności poprzez wspólną pracę ze studentem. Występują
też bariery w realizacji tzw. doradztwa naukowego przez pracowników uczelni
wyższych na rzecz przedsiębiorców - potencjalnych odbiorców wyników badań.
Pensa dydaktyczne dają poczucie wypełnienia nakazów administracyjnych bez
wyzwolenia potrzeby kreatywnego myślenia – czyli działania by wiedza stawała
się bardziej użyteczna dla praktyki. W szkolnictwie, w tym również i szkolnictwie
wyższym nie ma trwałych i powszechnie działających relacji
”nauczyciel – uczeń”
„naukowiec – przedsiębiorca”
na rzecz kreatywności i rozwiązywania problemów służących wdrażaniu innowacyjności. Jeśli takie relacje pojawiają się, to są jedynie inicjatywą nauczyciela
– wykładowcy wychodzącego poza ramy systemu. Należy podkreślić, że celem kadry zarządzającej w najlepszych uczelniach i wielu ważnych kierunkach nauczania, zwłaszcza technicznych stworzono podstawy do rozwoju transferu wiedzy
dostosowując system edukacyjny do potrzeb gospodarki. Takie postępowanie powinno być regułą. W najbliższej dekadzie przetrwają, a nawet rozwiną się te jednostki naukowo-dydaktyczne i naukowe, które będą potrafiły najlepiej powiązać
swoją działalność z gospodarką, a w systemie nauczania uwzględnią najbardziej
poszukiwane trendy. Nowoczesne nauczanie, gdzie poprzez intensywne ćwiczenia wiedza przekształcana jest w umiejętność, zapewni trwały rozwój nie tylko
jednostek naukowo-dydaktycznych, ale da podstawy do rozwoju gospodarczego
i społecznego kraju.
Jednostki naukowe i naukowo-dydaktyczne, uwzględniając warunki konkurencji, muszą realizować energiczną politykę pro-innowacyjną, gdzie ośrodki
transferu technologii są finansowane najczęściej z tzw. środków własnych pozyskiwanych z działalności gospodarczej. Ścisła współpraca środowiska naukowego
z parkami technologicznymi jest w stanie rozwijać wszelkie formy transferu wiedzy poprzez konsorcja gospodarcze jakimi są klastry. W dużych sieciach powią-
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zań nauki i jednostek gospodarczych tworzą się nowe możliwości na budowanie
platform (specjalnych instytucji) specjalizujących się w niekonwencjonalnych
rozwiązaniach. Również i sektor rolno-spożywczy będzie zmuszony do adaptacji takich rozwiązań i poprzez: tworzenie elitarnych zespołów badawczych oraz
tworzenie platform współpracy z wybitnymi uczonymi dążyć do pozyskiwania
najlepszych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i technicznych. Takie
formy działania będą jednak możliwe tylko wtedy gdy po stronie tzw. biorców
rozwiązań innowacyjnych będą rolnicy-przedsiębiorcy i pozostali mieszkańcy
obszarów wiejskich o wysokim przygotowaniu edukacyjnym.
Transformacja świadomości społecznej, a w szczególności ludzi kreatywnych,
w wyniku której innowacje będą postrzegane jako najważniejsza szansa rozwoju
gospodarczego i społecznego jest podstawą budowania przewagi konkurencyjnej
na rynkach lokalnych i międzynarodowych. Działania w tym zakresie powinny
objąć przygotowanie kapitału ludzkiego zdolnego do funkcjonowania w gospodarce, której rozwój uwarunkowany jest stosowaniem najnowszej wiedzy. Wiedza
staje się coraz bardziej dominującym czynnikiem w wytwarzaniu towarów i dostarczaniu usług. Za strategiczne obszary decydujące o możliwościach kapitału
ludzkiego uznać należy: rozwijanie systemów kształcenia, transfer wiedzy z wykorzystaniem doradztwa naukowego, wymianę kadr pomiędzy sferą B+R a przedsiębiorstwami, likwidację barier systemowych transferu innowacji oraz promocję
przedsiębiorczości i innowacyjności (schemat 1).
Schemat 1
Strategiczne obszary uwarunkowań funkcjonowania kapitału ludzkiego
w nowoczesnej gospodarce

Źródło: opracowanie własne
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4. Bariery wykorzystywania rozwiązań innowacyjnych w praktyce
rolniczej i na obszarach wiejskich
Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa, ważnych segmentów systemu społecznego i gospodarczego Polski jest możliwy pod warunkiem wykorzystania wszystkich możliwych czynników warunkujących procesy modernizacyjne, w tym
przede wszystkim wiedzy i innowacji. Możliwości i warunki zastosowania tych
rozwiązań powinny zostać poprzedzone wnikliwą analizą stanu i miejsca Polski
w systemach światowych. Aktualna pozycja Polski w rankingach gospodarczych
jest bardzo słaba, o czym świadczą wskaźniki przygotowane przez Centralę BCC
w postaci tzw. wskaźników [Goliszewski i inni 2008],
1. Wskaźnik Wolności Gospodarczej 2007 – Polska zajęła 87 miejsce na 157
państw (Index of Economic Freedom, Heritage Foundation)
2. Wskaźnik Konkurencyjności Gospodarki – 57 miejsce w rankingu 60 gospodarek (Światowy Rocznik Konkurencyjności 2005)
3. Wskaźnik warunków prowadzenia biznesu w Polsce – 74 miejsce Polski [spadek o 6 pozycji; przedostatnie miejsce w Unii Europejskiej.] (Raport Banku
Światowego Doing Business 2008)
4. Wskaźnik łatwości pozyskiwania licencji i koncesji – Polska 156 na 178
państw (Raport Banku Światowego Doing Business 2008)
5. Wskaźnik łatwości założenia firmy – 129 [spadek o 11 pozycji w stosunku do
2007] (Raport Banku Światowego Doing Business 2008)
6. Wskaźnik licencjonowania działalności – miejsce156
7. Wskaźnik warunków dostępności kredytu – 65 [spadek z miejsca 62] (Raport
Banku Światowego Doing Business 2008)
8. Wskaźnik podatkowy – 125 miejsce [spadek z miejsca 121]. Całkowity podatek do zapłaty w Polsce pochłania 38,4% zysku brutto przedsiębiorcy (Rumunia 16%, Bułgaria 15%). Ministerstwo Finansów nie kwalifikuje jako koszty
uzyskania przychodów aż 70 pozycji dotyczących wydatków w firmie. (Raport Banku Światowego Doing Business 2008)
9. Wskaźnik warunków wymiany międzynarodowej – 40 miejsce [33 w roku
2007] (Raport Banku Światowego Doing Business 2008)
10. Wskaźnik trudności zamknięcia firmy – miejsce 88. Na przeprowadzenie całej
procedury zbankrutowany przedsiębiorca potrzebuje w Polsce aż 36 miesięcy. W
krajach OECD – 16 miesięcy. (Raport Banku Światowego Doing Business 2008)
11. Wskaźnik innowacyjności (nakłady na działalność B + R w gospodarce narodowej w relacji do PKB) wynosi 0,58% (w krajach UE 25-1,83%)
Mimo tej niekorzystnej sytuacji w rankingach, w opinii autora istnieją realne
możliwości rozwoju dla sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Nawet
fakt wystąpienia niesprzyjających warunków dla rozwoju gospodarki, spowodowany światowym kryzysem ekonomicznym nie powinien negatywnie wpłynąć na
absorpcję rozwiązań innowacyjnych w produkcji żywności, gdyż ta zawsze będzie
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stanowiła dobro najbardziej oczekiwane społecznie. Coraz większa atrakcyjność
obszarów wiejskich wśród osób odpowiadających za realizację polityk gospodarczych i społecznych daje podstawy do oczekiwania na korzystne zmiany w infrastrukturze, w tym również i społecznej obszarów wiejskich. Polska by osiągnąć
znaczącą pozycję wśród krajów Uniki Europejskiej, zwłaszcza w zakresie realizacji
Wspólnej Polityki Rolnej, musi przeprowadzić bardzo trudne i wielokierunkowe
reformy systemowe w polityce ekonomicznej, polityce naukowej i naukowo-technicznej. Synchronizacja tych polityk mimo wielu trudności jest możliwa i powinna stać się wartościowym przyczynkiem do zdecydowanej poprawy efektywności
wykorzystywania środków budżetu, zarówno unijnego jak i wewnętrznego na badania i udostępnianie praktyce rozwiązań innowacyjnych [ Chyłek 2007].
Transfer wiedzy z nauki do praktyki musi w nowoczesnym systemie odbywać
się z wykorzystaniem ogniw pośrednich. Najodpowiedniejszymi ogniwami tego
systemu wydają się być centra doskonalenia, a przede wszystkim parki technologiczne, gdzie wiedza i wyniki badań w formie eksponatów demonstracyjnych z patentów i publikacji mogą być oferowane i przekształcone w nowe produkty rynkowe cechujące się innowacyjnością i konkurencyjnością. Polityka państwa wraz
z globalną polityką europejską systemu edukacyjnego, muszą wywołać nacisk na
kształtowanie świadomości odbiorców wyników badań, a także konsumentów, że
rozwiązania innowacyjne są warunkiem przyszłego dobrobytu społeczeństw.
Społeczeństwo na obszarach wiejskich zaczyna się interesować ekonomicznymi i gospodarczymi skutkami postępu naukowego i technologicznego, jak również sposobem, w jaki podejmowane są decyzje dotyczące tego obszaru działalności. Jeśli społeczność wiejska ma odgrywać znaczącą rolę w absorpcji wiedzy, co
jest niezbędne dla osiągnięcia przyszłego dobrobytu, kwestie te należy rozważyć
w kontekście budowy przyjaznego i skutecznego systemu edukacji, w tym również praktycznej nauki zawodu oraz rozwoju nauki i warunków transferu wiedzy
z nauki do praktyki. Jest sprawą o zasadniczym znaczeniu, by instytucje odpowiedzialne za edukacje i naukę, a także parlament i wszystkie zainteresowane strony
jednoznacznie wzięły na siebie odpowiedzialność i podjęły zdecydowane działania na właściwym dla siebie szczeblu na rzecz osiągnięcia kluczowych celów:
– odbudowy systemu edukacji zawodowej;
– odbudowy systemu kształcenia praktycznego;
– zapewnienia, powołanym do życia centrom kształcenia praktycznego i ustawicznego, warunków finansowych dla rozwinięcia przypisanej im działalności
statutowej;
– zapewnienia najbardziej korzystnych warunków dla badań i rozwoju (B+R)
• mobilizacji środków na rzecz innowacji i zrównoważonego wzrostu;
• przyciągania i wynagradzania najlepszych twórców rozwiązań proinnowacyjnych;
• budowania zaufania do nauki i nowych technologii.
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Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca znacznego zwiększenia budżetu
unijnego na rzecz badań naukowych w przyszłości jest korzystnym posunięciem.
Daje ono możliwość wzmocnienia europejskiej bazy badawczej i zwiększenia konkurencyjności Europy. Jednakże wzrost ten można osiągnąć jedynie wówczas, gdy
towarzyszy mu zwiększenie wysokości funduszy przeznaczanych przez państwa
członkowskie na B+R. Sygnał jest wyraźny: Unia Europejska jako całość musi inwestować więcej w B+R, a także w edukację aby odpowiednio sprostać tym celom.
W Polsce zdecydowanie największe ukierunkowanie na badania aplikacyjne
i innowacyjne mają jednostki badawczo-rozwojowe, które posiadają znaczący
potencjał kadrowy i badawczy. Rezultatem ich działalności w ostatnich latach,
w skali kraju, jest ponad 80 proc. nowo wdrażanych wyrobów i technologii oraz
praktycznych zastosowań wyników badawczych w gospodarce. Występuje jednak
w krajowym prawie zbyt wiele niekorzystnych regulacji i zapisów zarówno dla
wykonawców projektów celowych (przedsiębiorstwa), jak też dla realizatorów części badawczej (jednostki badawcze), wydłużające proces zatwierdzania realizacji
projektów. Utworzenie Narodowego Centrum Badań Rozwojowych miało na celu
poprawę tej sytuacji, ale jak dotychczas trudno doszukać się znaczących zmian
w systemie finansowania ważnych z gospodarczego punktu widzenia programów
badań. Niepokoi słabe zainteresowanie przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego innowacjami, co wynika między innymi również z faktu występowania zbyt
małej liczby silnych jednostek gospodarczych. Małe i średnie przedsiębiorstwa
działające w rolnictwie i jego otoczeniu nie są w stanie finansować większych projektów badawczych. W znacznej części, nie są zorientowane na produkcję innowacyjną, która wiąże się ze znacznymi kosztami jej uruchomienia. Instrumentem
wspierającym wzrost pozabudżetowych nakładów na sferę B+R są fundusze obniżające wskaźniki wysokiego ryzyka, którymi obciążone są procesy innowacyjne w działalności przedsiębiorczej. Powinny one być wspierane mechanizmami
systemowego wspierania finansowego innowacji w postaci venture capital, seed
capital oraz risk capital, stosowanymi powszechnie w krajach Unii Europejskiej.

5. Podsumowanie i wnioski
Rozpoczęty w 2007 roku przegląd Wspólnej Polityki Rolnej (Health-Check)
według założeń Komisji Europejskiej nie miał na celu dogłębnej reformy, a jedynie miał służyć dostosowaniom instrumentów obecnej WPR do sytuacji jeszcze
sprzed kryzysu ekonomicznego i gospodarczego jaki nastąpił w 2008 roku. Zapewne kryzys ten będzie miał znaczący wpływ na działania Komisji Europejskiej
i rządów krajów członkowskich wobec sektora rolno-spożywczego i obszarów
wiejskich. Można przewidzieć, że wpłynie on również na proces wdrażania innowacji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich. Te
uwarunkowania są tylko częścią kompleksu rozwiązań decydujących o realizacji
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polityki innowacyjnej w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich.
O skali zastosowania rozwiązań innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym
i na obszarach wiejskich, poza uwarunkowaniami ekonomicznymi, organizacyjnymi i legislacyjnymi, będzie decydował kapitał ludzki. Jego przygotowanie
edukacyjne, umiejętność praktycznego wykorzystania dostępnej wiedzy, racjonalność podejmowanych decyzji to podstawowe czynniki gwarantujące wysoką
efektywność innowacyjną. Podejmowane inicjatywy na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego i w ślad za tym idące znaczne kwoty pieniędzy w wysokości
około 3,2 mld Euro przeznaczone przez Komisję Europejską dla Polski oraz około
0,8 mld Euro wkładu naszego kraju w budowę systemu informatycznego powinny stać się impulsem przyśpieszającym proces podwyższania kwalifikacji mieszkańców Polski, w tym zwłaszcza na obszarach wiejskich. Informatyzacja, a tym
samym ułatwiony dostęp do wiedzy, przy założeniu dostosowania programów
nauczania zarówno do umiejętności korzystania z wiedzy dostępnej w Internecie
jak i praktycznego zastosowania nabytej wiedzy, powinna ułatwić i przyśpieszyć
proces modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez powszechność stosowania rozwiązań innowacyjnych.
Poprawa warunków transferu wiedzy z zaplecza naukowo-badawczego sektora
rolno-spożywczego do praktyki, podwyższenie standardów edukacyjnych, wykorzystanie uzgodnień politycznych i gospodarczych oraz wykreowanie skutecznych
powiązań nauki i biznesu w trosce o rozwinięcie konkurencyjności w agrobiznesie i branżach współpracujących, w chwili obecnej powinno stać się priorytetem.
Realizacja tych działań poprzez wykorzystanie dostępnych rozwiązań innowacyjnych zapewni trwały i oczekiwany w polityce spójności rozwój obszarów wiejskich, a także rolnictwa, które zabezpiecza konsumentowi coraz lepszej jakości
surowce i produkty rolno-spożywcze.
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EUGENIUSZ K. CHYŁEK
ZNACZENIE WIEDZY WE WZROŚCIE INNOWACYJNOŚCI NA OBSZARACH
WIEJSKICH

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, innowacyjność, rolnictwo, obszary wiejskie, wiedza, doradztwo naukowe
STRESZCZENIE

Artykuł omawia zagadnienia warunkujące znaczenie wiedzy we wzroście innowacyjności na obszarach wiejskich. Przedstawiono warunki decydujące o stopniu przygotowania mieszkańców obszarów wiejskich do wdrażania innowacji zarówno w sektorze rolno-spożywczym trwale związanym z obszarami wiejskimi jak i infrastrukturze społecznej
wsi. Wykazano powiązania, a także uwarunkowania jakie występują w procesach innowacyjnych, w tym zwłaszcza pomiędzy stopniem przygotowania edukacyjnego mieszkańców
obszarów wiejskich, a możliwościami wykorzystania innowacji. Zidentyfikowano warunki jakie powinny być zrealizowane by zasoby kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich
mogły skutecznie przyczynić się do rozwoju sektora rolno-spożywczego i wsi.
EUGENIUSZ K. CHYŁEK
THE MEANING OF KNOWLEDGE IN THE INCREASE OF INNOVATIVENESS
ON RURAL AREAS

Key words: human resources, innovativness, agriculture, rural areas, knowledge, scientifical advisory
SUM M A RY

The article discusses the issues determining the meaning of knowledge in the increase
of innovativeness on rural areas. The conditions were presented, influencing the level of
preparation of rural inhabitants for implementation of innovation in both agriculturalfood sector (firmly related to the rural areas ) and rural social infrastructure.
The relations and conditions were showed, existing in innovative processes, especially
including those between educotional level represented by rural inhabitants and possibilities of the utilisation of innovations.
The conditions were identified that should be completed in order to the efficient contribution of the rural human resources to development of the agricultural-food sector and
the countryside.
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USŁUGI W ZAKRESIE DOSTOSOWYWANIA GOSPODARSTW
ROLNYCH DO WYMOGÓW INSTRUMENTU
WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI
1. Wstęp
Wzajemna zgodność (ang. cross-compliance), to powiązanie jednolitych
płatności obszarowych z koniecznością spełnienia przez rolnika szeregu określonych wymogów w zakresie dbałości o środowisko, jakości żywności i dobrostanu
zwierząt. Termin ten1 związany jest z reformą Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)
ustalonej w Luksemburgu w czerwcu 2003 r. Unia przyjęła wówczas, że dla swych
15 członków:
■ odchodzi od rozbudowanego systemu dopłat, którymi były np. premie obszarowe w zależności od plonu referencyjnego, premie ubojowe itp.;
■ dopłata obszarowa nie zależy od rodzaju produkcji a od liczby „kwalifikujących się hektarów”;
■ uproszczenie w dopłatach pociąga za sobą konieczność prowadzenia produkcji wg szeregu zasad określonych w dyrektywach, które każdy kraj członkowski przenosił do swego prawodawstwa oraz utrzymania całego obszaru
gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej. 2
Zasadą - weź dopłaty, ale spełnij wymogi objęto też nowe kraje członkowskie
w tym Polskę.3 Ich spełnienie jest kontrolowane, a uchybienia grożą „rolnikowi
1 „Wzajemna zgodność” lub „zasada wzajemnej zgodności”, to przyjęte przez resort Rolnictwa

i Rozwoju Wsi tłumaczenie angielskiego terminu cross-compliance. (W powszechnym użyciu są
również inne jego tłumaczenia, np.: zasada współzależności czy zasada krzyżowej zgodności.)
2 Patrz: „Rozporządzenie Rady (WE) nr. 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające
wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki
rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, …” [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/16 z 31.01.2009 r.].
3 W ramach przejściowego uproszczonego systemu wsparcia dochodów rolników zwanego „systemem jednolitej płatności obszarowej”.
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posiadającemu uprawnienia do płatności” ich częściową a nawet całkowita utratą.
Wymagania, które zostały zawarte w instrumencie wzajemnej zgodności nie są
nowe. W krajach „piętnastki” pojawiały się one stopniowo wraz z ewoluowaniem
Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, gdzie produkcyjne funkcje rolnictwa ustępują miejsca jego szeroko rozumianym funkcjom społecznym.4 Także w prawodawstwie polskim oraz
innych nowych krajach członkowskich istnieją już wymogi, których spełnienie
zakłada instrument wzajemnej zgodności. Dlatego może być on też traktowany
jako narzędzie, które umożliwia egzekwowanie wykonania konkretnych zapisów
zawartych w istniejących regulacjach.
Zgodnie z reformą WPR Polska zobowiązana została do utworzenia. „systemu
doradztwa dla rolników w zakresie zarządzania gruntami i gospodarstwem” zwanego „systemem doradztwa rolniczego”. W rozporządzeniu Rady (WE) z dnia 19
stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników … znajduje się zapis, że system ten ma być „prowadzony przez
jeden lub większą liczbę wyznaczonych organów lub przez podmioty prywatne”
oraz „pomóc rolnikom w kształtowaniu świadomości na temat przepływów materiałowych i procesów przebiegających w gospodarstwie dotyczących środowiska,
bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt, bez wpływania w jakikolwiek sposób na ich obowiązki i odpowiedzialność w zakresie przestrzegania tych
standardów” [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/16 z 31.01.2009 r.].
Przedmiotowy artykuł opisuje istotne z punktu widzenia autora kwestie związane z wypełnianiem zobowiązań Polski wobec rolników w zakresie świadczenia
poprzez uprawnione podmioty usług pozwalających rolnikom dostosowywać swe
4 Rozwój obszarów wiejskich to proces kierunkowych przemian obszarów wiejskich, w którego toku przechodzą one od form lub stanów prostszych, mniej doskonałych do form lub stanów
bardziej złożonych, doskonalszych pod określonym względem. W procesie tym można wyróżnić
prawidłowo po sobie następujące etapy przemian obszarów wiejskich, wskazujące stwierdzane ich
zróżnicowanie się. Rozwój obszarów wiejskich może być rozpatrywany w aspekcie rozwoju jednej
lub wielu funkcji tych obszarów, czyli rozwoju jednofunkcyjnego i wielofunkcyjnego.
W obydwu przypadkach rozwoju można wyodrębnić trzy jego poziomy:
■ rozwój nieuporządkowany, gdzie można zaobserwować trzy jego odmiany:
– rozwój przypadkowy,
– rozwój koniunkturalny,
– rozwój nakazowo-administracyjny.
■ rozwój uwzględniający zasady ekologii - ekorozwój,
■ rozwój uwzględniający uwarunkowania ekologiczne, społeczne i ekonomiczne - czyli rozwój
zrównoważony [R. Cymerman 2005].
Z kolei w Polsce terminem obszar wiejski określa się terytorium pozostające poza granicami
administracyjnymi miast, co oznacza, że obszarem wiejskim są całe obszary gmin wiejskich i część
wiejska gmin miejsko – wiejskich [Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa, lipiec 2007, s. 7].

Usługi w zakresie dostosowywania gospodarstw rolnych do wymogów ...

23

gospodarstwa do wymogów instrumentu wzajemnej zgodności. Podstawą tej deskrypcji jest analiza odpowiednich dokumentów oraz własne przemyślenia autora.

2. Podmioty uprawnione do świadczenia usług związanych
z instrumentem wzajemnej zgodności
Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ..., pomoc w ramach działania: Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów jest przyznawana, „jeżeli beneficjent
w celu uzyskania tej pomocy korzystał z usług doradczych świadczonych przez:
■ jednostkę doradztwa rolniczego,
■ izbę rolniczą,
■ podmiot, który uzyskał akredytację ministra właściwego do spraw rozwoju
wsi.” [Dz. U. z 2007 r. nr 64, poz. 427].
W myśl art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach
doradztwa rolniczego jednostki doradztwa rolniczego to: „państwowe jednostki
organizacyjne posiadające osobowość prawną, prowadzące doradztwo rolnicze
obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz
wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów
wiejskich. Jednostkami doradztwa rolniczego są: Centrum Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Brwinowie oraz 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego,
których terytorialny zasięg działania obejmuje obszar województwa właściwego
ze względu na siedzibę tego ośrodka” [Dz. U. z 2004 r. nr 251, poz. 2507].5
W cytowanym artykule ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego określono
zakres przedmiotowy tego doradztwa, natomiast brak w nim, podobnie jak i w pozostałych jej artykułach, zdefiniowania samego terminu doradztwo rolnicze. Stanowi to
poważny, niestety nie jedyny mankament przywoływanego tu aktu prawnego.6
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, stanowią część publicznego sek5 Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) z siedzibą w Brwinowie nie prowadzi takich działań, a jego własne zadnia różne od przypisanych wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego
(WODR) zostały zawarte w art. 4 ust. 1 przywoływanej tu ustawy.
6 Na przykład w art. 4 ust. 2 przedmiotowej ustawy zawierającym wykaz zadań dla wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego brak zdaniem autora najważniejszego zadania, jakim są działania doradcze. To właśnie prowadzenia działań doradczych było podstawą utworzenia w 1991
r. ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) w miejsce istniejących dotąd w każdym z ówczesnych
49 województw wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego (WOPR), których działalność koncentrowała się głównie na wdrażaniu i upowszechnieniu innowacji rolniczych. Autor przedmiotowej
pracy, jako jeden z zespołu doradców wiceministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dr Anny
Potok, odpowiedzialnej za to zadanie, aktywnie uczestniczył w jego realizacji.
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tora gospodarki7. Aktualny stan prawny WODR reguluje wspomniana ustawa
o jednostkach doradztwa rolniczego. Pracownicy tych jednostek - zaangażowani
bezpośrednio we wspieranie rozwoju rolników - tworzą z dniem 1 stycznia 2003 r.
nową kategorię zawodową „doradców rolniczych”.
Według opisu grup i zawodów stanowiącym uzupełnienie załącznika „Klasyfikacja zawodów i specjalności”8 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb
rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, doradca rolniczy, to „osoba, która świadczy usługi doradcze rolnikom oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami
sfery rolnictwa w zakresie rozwiązywania problemów zawodowych, społecznych
i socjalno-bytowych rolników; udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących produkcji rolniczej, inspiruje i wspiera rozwój9 gospodarstw rolnych
w warunkach gospodarki rynkowej”.
Opis ten, choć nie dość precyzyjny (np. nie wyjaśnia jaki charakter ma udzielana pomoc), to jednak w swym podstawowym przekazie jest zgodny z upowszechnianą od kilkunastu lat w publicznych rolniczych organizacjach doradczych następującą definicją. Doradca rolniczy to pracownik rolniczej jednostki doradczej,
który realizuje zadania wynikające z funkcji doradztwa rolniczego. Przy czym
funkcją tą jest współdziałanie doradcy z rolnikami - partnerami rolniczej jednostki doradczej, które pozwala im na:
■ skuteczne zapobieganie niepowodzeniom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
■ nabywanie zdolności samodzielnego rozpoznawania i rozwiązywania swoich problemów [W. Kujawiński 1996, s. 31, 34].
Aktualnie w Polsce niektóre wyższe szkoły rolnicze prowadzą kształcenie10
7 Sektor ten zajmuje się dostarczaniem określonych wyrobów oraz usług dla państwa i obywa-

teli a tworzą go wszystkie jednostki organizacyjne, w których własność Skarbu Państwa lub samorządu ma udział większy niż 50%.
8 W załączniku tym, w obrębie grupy średniej „Specjaliści nauk rolniczych i pokrewni” (kod
222) – grupa elementarna „Inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni” (kod 2221) – znajduje się
zawód „doradca rolniczy” (kod 222101) [Dz. U. nr 265 poz. 2644 z dnia 16 grudnia 2004 r.]. Zawód
doradca rolniczy został umieszczony po raz pierwszy w poprzedniej klasyfikacji zawodów i specjalności, z dnia 10 grudnia 2002 r. [Dz. U. z 2002 r. nr 222, poz. 1868].
9 W ujęciu współczesnej filozofii rozwój, to wszelki długotrwały proces kierunkowych zmian,
w którym można wyróżnić prawidłowo po sobie następujące etapy przemian (fazy rozwojowe) danego obiektu (układu), wykazujące obiektywnie stwierdzalne różnicowanie się tego obiektu (układu) pod określonym względem [Wielka Encyklopedia Powszechna 1967, s. 148]. Zmiany rozwojowe
mogą być oceniane pozytywnie terminem progres (postęp, rozwój progresywny) albo negatywnie
- regres (rozwój regresywny). Natomiast zatrzymanie w rozwoju określa się terminem stagnacja
(degresja).
10 Aktualnie czyni to tylko Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, w którym na Wydziale Rolnictwa i Kształtowania Środowiska występuje specjalizacja: doradztwo w agrobiznesie.

Usługi w zakresie dostosowywania gospodarstw rolnych do wymogów ...

25

oraz dokształcanie11 do zawodu doradca rolniczy. Ponadto kandydaci do tego
zawodu, legitymujący się wyższym wykształceniem rolniczym (lub pokrewnym)
oraz pracujący w WODR, mogą uzyskać podstawowe kompetencje zawodowe
poprzez udział w organizowanym przez CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu
110 godzinnym kursie dokształcającym stacjonarno-internetowym „Metodyka
i organizacja doradztwa rolniczego”.
Z kolei podstawą prawną funkcjonowania samorządu rolniczego w Polsce
jest ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, która weszła w życie
z dniem 5 kwietnia 1996 r. [Dz. U. z 1996 r. nr 1, poz. 3].
Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy członkami samorządu rolniczego są „osoby
fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym, osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe”.
Natomiast art. 3 reguluje, że jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze, terenem działania izby jest obszar województwa, że izby
działają na rzecz rolnictwa, wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji oraz posiadają osobowość prawną.
Do zadań izb rolniczych, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych,
należy między innymi:
■ gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na
potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców,
■ doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów,
■ podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie.
Artykuł 9 ustawy o izbach rolniczych stanowi, że „organami izby są:
1) walne zgromadzenie,
2) 0komisja rewizyjna,
3) zarząd,
4) rady powiatowe izby”.
Natomiast art. 22, że zarząd izby rolniczej realizuje swoje zadania przy pomocy biura. W większości województw łącznikiem pomiędzy rolnikami i członkami
rad powiatowych, a biurem wojewódzkim i zarządem izby są utworzone biura
powiatowe izb rolniczych. To właśnie zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich … pracownicy biur wojewódzkich i powiatowych mają formalne (ustawowe) uprawnienia do świadczenia usług
pozwalających rolnikom dostosowywać ich gospodarstwa do wymogów instrumentu wzajemnej zgodności.
11 To drugie - w formie dwuletnich studiów podyplomowych.
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Trzecim i ostatnim z podmiotów uprawnionych ustawą z dnia 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ….. do świadczenia usług związanych
z instrumentem wzajemnej zgodności, jest „podmiot który uzyskał akredytację
ministra właściwego do spraw rozwoju wsi” [Dz. U. z 2007 r. nr 64, poz. 427].12
Udzielanie akredytacji reguluje rozporządzenie 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 20072013 [Dz. U. z 2008 r. nr 89, poz. 546].
Zgodnie z par. 2 ust. 1 tego rozporządzenia o udzielenie akredytacji może ubiegać
się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która spełnia łącznie sześć warunków, a wśród nich nas
tępujące:
■ co najmniej rok świadczy usługi doradcze rolnikom,
■ zatrudnia osoby, które uzyskały uprawnienia do doradzania na podstawie
przepisów w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania
pomocy finansowej13 lub - w przypadku osoby fizycznej - także jeżeli osoba
ta uzyskała takie uprawnienia,
■ posiada warunki lokalowe i techniczne, umożliwiające wykonywanie działalności w zakresie świadczenia usług doradczych rolnikom,
■ nie wykonuje działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu
maszynami, urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla
rolnictwa.
Natomiast par. 5 tego rozporządzenia reguluje, że minister właściwy do spraw
rozwoju wsi do analizy wniosków o udzielenie akredytacji oraz sporządzania opinii
w sprawie jej udzielenia bądź odmowy powołuje zespół akredytacyjny. W jego
skład wchodzi: dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju
wsi, z których jeden zostaje wyznaczony na przewodniczącego zespołu oraz jeden
przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie.

12 Zgodnie z par. 6 ust. 1 tej ustawy minister właściwy do spraw rozwoju wsi udziela akredytacji

na okres do dnia 31 grudnia 2015 r.
13 Przepisy te przyjęły formę rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 7 maja
2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji
niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej. [Dz. U. z 2008 r. nr 89, poz. 545].
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3. Formy aktywności pozwalające przysposabiać bądź wspierać rolników w wypełnianiu wymogów instrumentu wzajemnej zgodności
Przedmiotem rozważań w tej części artykułu są formy aktywności14 pozwalające przysposabiać bądź wspierać rolnika w wypełnianiu wymogów instrumentu
wzajemnej zgodności, ale tylko takiego rolnika, który posiada odpowiedni potencjał rozwojowy. Składa się nań potencjał tkwiący w jego osobowości oraz posiadany potencjał materialny. Ten tkwiący w osobowości rolnika15 to przede wszystkim
sprawność intelektualna oraz prezentowane przez niego postawy. Potencjał materialny to zdolność do rozwoju produkcji mierzona np. zdolnością kredytową.
Pozytywna ocena potencjału rozwojowego rolnika czyni z niego właściwego
adresata usług pozwalających wspierać go w wypełnianiu wymogów instrumentu
wzajemnej zgodności. Ocena negatywna może być czynnikiem inicjującym jego
reorientację zawodową a we właściwych przypadkach korzystanie z socjalnej pomocy państwa.
Przedmiotowe formy aktywności wyrażają się w przysposabianiu takich „rozwojowych rolników” do samodzielnych działań zgodnych z wymogami instrumentu wzajemnej zgodności oraz wspieraniu rolników w tych działaniach.
Dla przysposobienia rolników do samodzielnych działań zgodnych z wymogami instrumentu wzajemnej zgodności doradcy rolniczy muszą podejmować
działania doradcze i kształceniowe. Dla wspierania rolników w ich samodzielnych
działaniach zgodnych z tymi wymogami – działania informacyjne i innowacyjne.
Działania doradcze wyrażają się we współdziałaniu doradcy rolniczego z jego
rolniczym partnerem, zmierzającym do rozwiązania problemów zawodowych
partnera oraz pozwalającym przygotować go do podejmowania skutecznych
działań zapobiegających niepowodzeniom w pracy a także nabycia zdolności sa14 Aktywność to podstawowa właściwość istot żywych, sposób ich istnienia [M. Tyszkowa

1990, s. 6]. Stanowi ona podstawowy warunek rozwoju człowieka. Aktywność ludzką mogą wzbudzać i ukierunkowywać zarówno racje zewnętrzne (zadania), jak i wewnętrzne (potrzeby). Przy
czym zadania to działania o określonej treści, podejmowane i wykorzystywane w ściśle określonych
warunkach [J. Guibert 1983, s. 149]. Natomiast potrzeba to stan napięcia wewnętrznego organizmu
człowieka, inicjujący i ukierunkowujący własną aktywność na zdobywanie tego, co jest ważne dla
jego normalnego funkcjonowania. Potrzeby wywierają decydujący wpływ na życie i działania jednostki.
15 Osobowość - termin psychologiczny różnie definiowany. Najczęściej określa się go jako:
■ zbiór względnie stałych, charakterystycznych dla danej jednostki cech i właściwości, które
wyznaczają jej zachowania i pozwalają odróżnić ją od innych,
■ zespół warunków wewnętrznych wpływających na sposób, w jaki człowiek przystosowuje się
do otoczenia,
■ zespół psychologicznych mechanizmów (np. tożsamość, mentalność, potrzeby, postawy, inteligencja, uznawane wartości), które powodują, że człowiek jest zdolny do kierowania własnym
życiem, a jego zachowania są zorganizowane i względnie stałe [R. Smolski i in. 1999].
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modzielnego rozpoznawania i rozwiązywania swoich problemów. Działania te
wynikają z upowszechnianego od kilkunastu lat w publicznych rolniczych organizacjach doradczych poglądu autora, że doradztwo rolnicze to swoisty rodzaj
edukacji rolniczej, polegającej na automotywacyjnym i intencjonalnym współdziałaniu partnerskim rolnika z doradcą rolniczym, zmierzającym do rozwiązania problemów zawodowych rolnika znajdującego się, bądź mogącego się znaleźć,
w określonej sytuacji problemowej oraz pozwalającym:
■ przygotować rolnika do podejmowania skutecznych działań, zapobiegających niepowodzeniom w jego pracy we własnym gospodarstwie rolnym,
■ nastawić i wdrożyć rolnika do samodzielnego rozpoznawania i rozwiązywania swoich problemów zawodowych [W. Kujawiński 1996, s. 24].
Problem rolnika w obszarze dostosowania jego gospodarstwa do wymogów
instrumentu wzajemnej zgodności można zidentyfikować poprzez odniesienie
stanu posiadanego do wymaganego (tj. określonego przez ten instrument). Jeśli
występuje różnica to oznacza, że istnieje problem, który można przedstawić jako
pytanie: „co rolnik musi przedsięwziąć, aby zlikwidować przeszkody uniemożliwiające przejście jego gospodarstwa od stanu niespełniania wymogów instrumentu wzajemnej zgodności do stanu ich spełniania?”. 16 Problem ten staje się problemem
doradczym w przypadku, gdy „rozwojowy rolnik” nie potrafi go samodzielnie
rozwiązać.
W efekcie prowadzonych działań doradczych gospodarstwo niespełniające
wymogów instrumentu cross-compliance powinno osiągnąć stan ich pełnego
spełnienia, zaś rolnik - dysponować odpowiednim nastawieniem i wiedzą niezbędnymi co najmniej do tego, aby później mógł samodzielnie identyfikować oraz rozwiązywać identycznie określany problem a pojawiający się ponownie z uwagi na
zmiany jakie zachodzą w gospodarstwie i jego otoczeniu.
Działania kształceniowe publicznych rolniczych organizacji doradczych to
szereg zamierzonych, celowych i świadomych działań uprawnionych podmiotów
(doradców rolniczych i specjalistów posiadających kwalifikacje pedagogiczne)
wyrażających się w doskonaleniu i szkoleniu zawodowym rolników prowadzonym w celu stałego podwyższania ich kompetencji zawodowych [W. Kujawiński
2007, s. 5].
W efekcie właściwych działań kształceniowych „rozwojowi rolnicy” nie potrafiący samodzielnie analizować stanu dostosowania gospodarstwa do wymogów
instrumentu wzajemnej zgodności oraz podejmować właściwych działań dostosowawczych, powinni takie umiejętności posiąść.
16 Według Anne Willema van den Bana i Wilhelma H. Wehlanda problem to powstałe

w sytuacji problemowej pytanie o to, co należy przedsięwziąć, aby zlikwidować przeszkody uniemożliwiające przejście od niepożądanego stanu rzeczywistości „jest” do pożądanego stanu rzeczywistości „być powinno” [1984, s. 10-11].
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Działania informacyjne publicznych rolniczych organizacji doradczych stanowi zespół czynności związanych z udostępnianiem informacji17 potrzebnych
rolnikom przedsiębiorcom w ich pracy we własnym gospodarstwie rolnym i spełniających możliwie najwyższe parametry jakościowe. Udostępnianie to odbywa
się albo z inicjatywy informowanego albo informującego oraz może być poprzedzone jedną lub kilkoma innymi wcześniejszymi fazami procesu informacyjnego,
tj. fazą tworzenia, gromadzenia, przechowywania, przekazywania lub przetwarzania informacji [W. Kujawiński 2009, s. 39].
W efekcie właściwych działań informacyjnych rolnicy przedsiębiorcy powinni uzyskać informacje pochodzące ze źródeł zewnętrznych18, niezbędne im do
samodzielnego przeprowadzenia prawidłowej analizy stanu dostosowania gospodarstwa do wymogów instrumentu wzajemnej zgodności lub podjęcia sprawnych
działań dostosowawczych. Należy tu dodać, że udostępnianie informacji rolnikom przedsiębiorcom jest udogodnieniem a nie koniecznością w wypełnianiu
przez nich wymogów instrumentu cross-compliance. Rolnicy ci bowiem dysponują wystarczającymi kompetencjami dla samodzielnego pozyskiwania potrzebnych im informacji.
Działania innowacyjne to szereg zamierzonych, celowych i świadomych działań podmiotów indywidualnych lub zbiorowych podejmowanych w celu uzyskania innowacji i lub ich dalszego wdrożenia i upowszechnienia. Publiczne rolnicze
organizacje doradcze w zakresie realizacji zadań określonych ustawą o państwowych jednostkach doradztwa rolniczego podejmują zazwyczaj jedno z działań innowacyjnych - upowszechnianie innowacji rolniczych, czyli sterowany przez tą
organizację przekaz innowacji od źródła ich powstania do miejsca pełnego zastosowania [W. Kujawiński 2008, s. 5-6].
W efekcie właściwych działań upowszechnieniowych rolnicy przedsiębiorcy
powinni uzyskać informacje o innowacjach, niezbędnych dla „lepszego” (względem tradycyjnych rozwiązań) dostosowania ich gospodarstw do wymogów instrumentu cross-compliance a także wiedzę dla ich sprawnego wprowadzenia.
Również w przypadku usług upowszechnieniowych ich świadczenie nie jest niezbędne dla wypełniania wymogów instrumentu wzajemnej zgodności, ponieważ
rolnicy przedsiębiorcy dysponują niezbędnymi kompetencjami odnośnie samodzielnego pozyskiwania informacji o potrzebnych im innowacjach oraz nabywania wiedzy, pozwalającej sprawnie je wprowadzać i wykorzystywać we własnych
gospodarstwach.
17 Informacja to znaczenie, jakie nadaje danym nadawca lub odbiorca. (Dane, to surowe liczby

i fakty wyrażone w określonej postaci znakowej.) Informację tworzy się z danych w procesie transformacji i interpretacji, a także kategoryzacji i klasyfikacji.
18 Tj. zlokalizowanych poza granicami gospodarstwa rolnego.
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Rolnikowi w obszarze wypełniania przez jego gospodarstwo wymogów instrumentu wzajemnej zgodności może być też oferowany zupełnie inny rodzaj działań.
Wyrażają się one w komercyjnym sporządzaniu na rzecz rolnika dokumentu będącego oceną stanu dostosowania jego gospodarstwa do wymogów instrumentu
cross-compliance, lub planem działań dostosowawczych.19 Przy czym aktywność
rolnika w zakresie sporządzania obu tych dokumentów ogranicza się do zapewnienia usługodawcy dostępu do potrzebnych wewnętrznych źródeł informacji
(tj. występujących w obrębie gospodarstwa). Oczywiście taki rodzaj działań nie
wpływa na rozwój osobowości rolnika i jeśli nie dysponował on kompetencjami
niezbędnymi do samodzielnego sporządzenia przedmiotowych dokumentów, to
po ich otrzymaniu nadal tych kompetencji nie będzie posiadał.
W zakończeniu powyższych rozważań należy dodać, że obszar problemów na jakim doradcom rolniczym WODR przychodzi działać podczas świadczenia usług na
rzecz dostosowywania gospodarstw rolnych do wymogów instrumentu wzajemnej
zgodności wydaje się już wcześniej być przez nich dostatecznie poznany. Problemy
te bowiem były i są przedmiotem ich aktywności zawodowej w ramach ustawowych
działań niekomercyjnych.20 Zdaniem autora jedyną innowacją związaną z świadczeniem tych usług jest możliwość komercjalizacji aktywności doradców, jaką daje
- art. 36 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich … .21

4. Zagrożenia w sprawnym świadczeniu usług związanych
z instrumentem wzajemnej zgodności
Zdaniem autora wszystkie zagrożenia na polu sprawnego świadczenia usług
w zakresie dostosowywania gospodarstw rolnych do wymogów instrumentu wzajemnej zgodności można podzielić na 2 grupy:
19 Świadczenie takich komercyjnych usług przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
umożliwia następująca nowela do ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego: „W ramach doradztwa rolniczego jednostki doradztwa rolniczego mogą odpłatnie wykonywać usługi, w szczególności
w zakresie: ….., 6) objętym pomocą finansową przyznawaną na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym usługi w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia 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. U. z 2004 r. nr 251, poz. 2507 z późniejszymi zmianami].
20 Słuszne też zauważają autorzy publikacji „Minimalne wymagania wzajemnej zgodności
(cross-compliance) dla gospodarstw rolnych. Przewodnik dla doradców”, że wymogi minimalne
dotyczące zarządzania gospodarstwem nie są nowymi przepisami stworzonymi dla celów reformy
WPR, lecz są to przepisy, których stosowanie jest obecnie obowiązkowe dla wszystkich gospodarstw.
Nowym elementem jest powiązanie przyznawania płatności bezpośrednich z przestrzeganiem tych
przepisów [Z. Krzyżanowska i inni (red.) 2007, s. 7].
21 Osobną kwestią jest realizacja tych usług przez pozostałe uprawnione podmioty, tj. pracowników izb rolniczych i tych organizacji, które uzyskały akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
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zagrożenia wynikające z braku posiadania wystarczających kompetencji
przez niektórych potencjalnych usługodawców,
■ zagrożenia związane z komercjalizacją przedmiotowych usług dofinansowywanych uprawnionym rolnikom22 w ramach działania ,,Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” ujętego w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i oznaczonego kodem 114, w szczególności zaś z:
– możliwością wystąpienia małego popytu na te usługi,
– brakiem zróżnicowania opłat za te usługi z uwagi na wielkość gospodarstwa i skalę produkcji,
– możliwością przedkładania dobra podmiotu uprawnionego nad dobrem
rolnika.
Przed przystąpieniem do analizy możliwych zagrożeń związanych z brakiem
posiadania wystarczających kompetencji przez niektórych potencjalnych dawców
usług w zakresie dostosowywania gospodarstw rolnych do wymogów instrumentu wzajemnej zgodności wydaje się koniecznym przybliżenie użytego uprzednio
terminu kompetencja. Według autora jest to zdolność wykorzystania przez człowieka własnych wiadomości, umiejętności, systemu wartości oraz cech osobowości, aby osiągać cele, wyniki i standardy oczekiwane w związku z zajmowaniem
przez siebie określonego stanowiska pracy.
A zatem przez kompetencje doradcy rolniczego należy rozumieć zdolność wykorzystania własnej wiedzy, systemu wartości oraz cech osobowości, aby osiągać
cele, wyniki i standardy oczekiwane w związku z zajmowaniem właściwego stanowiska w publicznej rolniczej organizacji doradczej.
Na kompetencje doradcy rolniczego umożliwiające mu sprawną realizację jego
zadań doradczych, w tym związanych z świadczeniem usług w zakresie dostosowywania gospodarstw rolnych do wymogów instrumentu wzajemnej zgodności,
składają się:
■ kompetencje poznawcze, czyli prezentowane wiadomości i umiejętności
doradcy (pozwalające mu być postrzeganym przez rolnika jako potencjalny,
wzorowy przedsiębiorca rolny); przede wszystkim w zakresie samodzielnego identyfikowania oraz rozwiązywania problemów rolniczych, samodzielnego gromadzenia i przetwarzania informacji potrzebnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzenia gospodarstwa rolnego, własnego
samokształcenia,
■ kompetencje metodyczne doradcy w zakresie dostrzegania i trafnego odczytywania potrzeb doradczych rolnika, wyznaczania odpowiednich zadań edukacyjnych i ich stosownej realizacji (w tym stosowania form edukacyjnych pracy
■

22 Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 beneficjentami tej
pomocy mogą być rolnicy, którzy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadają gospodarstwo rolne
i w roku poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania usługi uzyskali płatności bezpośrednie.
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rolników pod kierunkiem doradcy oraz współdziałania doradcy z rolnikami
i rolników ze sobą), a także posługiwania się metodami nauczania, wychowania i metodami dwustronnego wspierania edukacyjnego, itp.,
■ kompetencje komunikacyjne doradcy w zakresie nawiązania rozmowy
i skutecznego komunikowania się, kształtowania odpowiedniego klimatu
do współdziałania z pojedynczym rolnikiem czy grupą rolników,
■ kompetencje organizatorskie doradcy w zakresie sprawnego przygotowywania, realizowania, kontrolowania i oceniania wszelkich działań doradczych,
zorientowanych zarówno na pojedynczego rolnika, jak i grupę rolników
[W. Kujawiński 2002a, s. 35-36].
Przedstawione kompetencje stanowią jeden z podstawowych warunków pozwalających doradcy rolniczemu sprawnie realizować jego zadania związane
z świadczeniem usług w zakresie dostosowywania gospodarstw rolnych do wymogów instrumentu wzajemnej zgodności w ramach jego aktywności doradczej,
kształceniowej, informacyjnej i upowszechnieniowej. Oczywiście kompetencji
tych nie nabywa się raz na zawsze i muszą być one ustawicznie dostosowywane
do wymogów stale zmieniającej się rzeczywistości.
Należy tu też dodać, że przydatność doradcy rolniczego (Pn) jest funkcją (f)
jego kompetencji (K), motywacji (M) i cech osobowości (Co)23

Pn = f (K, M, Co)
A zatem sprawny doradca, to doradca kompetentny, posiadający odpowiednie cechy osobowości oraz właściwą motywację do pracy [W. Kujawiński 2004,
s. 184-185].
Dobrą propozycją w zakresie doskonalenia kompetencji poznawczych doradcy rolniczego w przedmiocie wykonywania tych usług jest organizowany
i prowadzony przez CDR w Brwinowie kurs „Minimalne wymagania wzajemnej
zgodności (Cross-compliance)”. Program tego 32 godzinnego kursu doskonalenia
zawodowego został zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich … [Dz. U. z 2008 r. nr 89, poz. 545].
Odpowiednio do przywołanego tu rozporządzenia ten sam kurs kierowany
jest też do - posiadających wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowi23 Cechy osobowości to względnie stałe właściwości charakteryzujące daną osobę i różniące
ją od innych pod względem zachowania oraz przebiegu procesów psychicznych (np. odporność,
wrażliwość, odwaga, mechanizmy kontroli, temperament) [W. Kujawiński, 2002b s. 18]. Natomiast
motywacja jest to „ogół procesów w systemie nerwowym człowieka, które:
■ przejawiają się tendencją lub przeciwtendencją do ukierunkowanej aktywności,
■ wywołują i pobudzają tę aktywność, tłumiąc inne tendencje,
■ sygnalizują satysfakcją (lub jej brakiem) stopień zaspokojenia potrzeb lub realizacji zadań”
[T. Kocowski, 1996, s. 384].
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ska, ogrodnictwa, rolnictwa, techniki rolniczej i leśnej, weterynarii, zootechniki
lub kierunków pokrewnych - pracowników izb rolniczych oraz osób działającymi
w ramach jednostek akredytowanych. Wszyscy oni zwykle nie są czynnymi zawodowo doradcami rolniczymi, co oznacza, że ich kompetencje tylko w niewielkim
stopniu pokrywają się z wymaganymi od tej kategorii zawodowej. Zwłaszcza
w obszarze kompetencji metodycznych i organizatorskich.
Osoby, które odbyły przedmiotowy kurs oraz „złożyły przed dyrektorem Centrum z wynikiem pozytywnym egzamin pisemny w formie testu, sprawdzający
wiedzę i umiejętności24 z zakresu zagadnień objętych szkoleniem25” zostają wpisane na tzw. „listę doradców rolniczych” [Dz. U. z 2008 r. nr 89, poz. 545].
Określanie części tych osób terminem doradca rolniczy jest poważnym nadużyciem w stosunku do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności … a także wobec osób legitymujących się ukończeniem studiów wyższych z zakresu doradztwa rolniczego, czy wspomnianego już wcześniej 110 godzinnego kursu
dokształcającego do tego zawodu26.
Oto bowiem na mocy rozporządzenia w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich … doradcą
rolniczym może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie rolnicze lub pokrewne oraz zaliczony 32 godzinny kurs, w którego programie zagadnieniom metodycznym poświęca się 1 godzinę dydaktyczną27, zaś związanym z organizacją
pracy - żadnej. Dodatkowo zaś w testach, będących formą egzaminu sprawdzającego „wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień objętych szkoleniem” nie ma
żadnego pytania dotyczącego metodyki pracy doradcy rolniczego.
Na koniec należy dodać, że wymóg określony w art. 2 rozporządzenia w sprawie
akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze …, który stanowi, że podmiot ubiegający się o taką akredytację musi „co najmniej rok świadczyć usługi
doradcze28” nie jest stosowany w przypadku osób ubiegających się o wpis na tzw.
„listę doradców rolniczych”. Ponadto stosowany w tym rozporządzeniu termin
„usługi doradcze” nie został zdefiniowany [Dz. U. z 2008 r. nr 89, poz. 546].
Jak już wspomniano wcześniej drugą grupę zagrożeń stanowią te związane
z komercjalizacją przedmiotowych usług dofinansowanych uprawnionym rolnikom w ramach działania oznaczonego kodem 114. Zakres i zasady dla tego działania zostały doprecyzowane rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
24 Test jako narzędzie oceny stopnia realizacji założonych celów kształcenia stosuje się tylko do

ustalania poziomu przyswojenia podanych wiadomości.
25 Poprawnie - doskonaleniem zawodowym.
26 Kurs stacjonarno-internetowy „Metodyka i organizacja doradztwa rolniczego”.
27 Tematem wykładu jest „Współpraca doradcy z rolnikami w dostosowywaniu gospodarstwa
do wymogów wzajemnej zgodności”.
28 W rozporządzeniu tym termin „usługi doradcze” nie został zdefiniowany i dlatego też może
być niejednoznacznie interpretowany.
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z dn. 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” PROW 2007-2013 [Dz. U. z 2008 r. nr 78, poz. 470].
Stawki opłat za te usługi29 zgodne z załącznikiem nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia zamieszczono w tabeli 1.
Wysokość dofinansowania do przedmiotowych usług wynosi 80% udokumentowanych kosztów poniesionych na daną usługę (bez podatku Vat). Jednak suma
płatności otrzymywanych w ramach działania w okresie objętym Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 nie może przekroczyć, równowartości 1 500 euro.
Tabela 1.
Stawki opłat za usługi uprawnionych podmiotów związane z dostosowaniem
gospodarstwa do wymogów instrumentu wzajemnej zgodności

Lp.

Obszary

Stawki opłat (w zł) za:
ocenę w zakresie spełniania
opracowanie planu
wymogów instrumentu
dostosowania do wymogów
wzajemnej zgodności
instrumentu wzajemnej
gospodarstwa z:
zgodności gospodarstwa z:
produkcją
produkcją
zwierzęcą
produkcją
zwierzęca
produkcją
albo roślinną
roślinną
albo roślinną
roślinną
i zwierzęcą
i zwierzęcą

Ochrona środowiska w przypadku:
1

– gospodarstwa położonego na
obszarach Natura 2000

700

500

– gospodarstwa położonego poza
obszarami Natura 2000

400

250

2 000

1 200

2 200

1 200

2

Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie
zwierząt oraz zdrowotność roślin, a także
identyfikacja i rejestracja zwierząt

3

Dobrostan zwierząt

800

–

4

Dobra kultura rolna zgodna
z wymogami ochrony środowiska

300

300

Źródło: Według Dz. U. nr 78, poz. 470 z dnia 7 maja 2008 r., zał. 1.

Niewątpliwie jednym z ważniejszych zagrożeń związanych z realizacją usług
na rzecz dostosowania gospodarstw do wymogów instrumentu wzajemnej zgodności w ramach działania oznaczonego kodem 114 może być wystąpienie małego
popytu na te usługi.
Po pierwsze, jeśli rolnik na mocy ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, dla oceny stanu dostosowania jego gospodarstwa do wymogów instrumentu
29 Niezdefiniowany we właściwych aktach prawnych termin „usługi doradcze” przy ich ewentualnej nowelizacji proponuje się zastąpić stosowniejszym: „usługi związane z dostosowaniem gospodarstwa do wymogów instrumentu wzajemnej zgodności”.
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wzajemnej zgodności oraz ewentualnego podjęcia działań dostosowawczych, ma
możliwość nieodpłatnego korzystania z usług wymienionych w art. 4 ust. 2 tej
ustawy, to wydaje się nieracjonalnym aby dla osiągnięcia tego samego celu chciał
korzystać z usług odpłatnych WODR, zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt. 6, czy też świadczonych przez pozostałe uprawnione podmioty.
Po drugie, ocena stanu dostosowania do wymogów instrumentu wzajemnej
zgodności nie może być aktem jednorazowym ale powtarzalnym, ponieważ pomimo podjęcia skutecznych działań dostosowawczych, każda zmiana w gospodarstwie czy jego otoczeniu może wywołać kolejny stan niedostosowania. Rolnik
przedsiębiorca, tj. posiadający potencjał rozwojowy i sprawnie z niego korzystający, prawdopodobnie nie będzie chciał nabywać przedmiotowej usługi. Głównie
dlatego, że jednorazowa ocena ma dla niego małą wartość a kolejne - do czego jest
zdolny - i tak musi sam należycie wykonywać. Niektórzy rolnicy przedsiębiorcy mogą też domagać się od WODR bezpłatnego świadczenia usług związanych
z oceną albo, jeśli wynika to z rachunku ekonomicznego, kupować je na zasadach
pełnej komercji. Z kolei rolnik posiadający potencjał rozwojowy, ale nie mający
odpowiedniego nastawienia lub wiedzy niezbędnych dla samodzielnego, ustawicznego analizowania stanu dostosowania swego gospodarstwa do wymogów
instrumentu wzajemnej zgodności może po zakupie takiej usługi i po negatywnym wyniku kontroli stanu dostosowania30 czuć się oszukany.
Po trzecie, analogicznie jak w przypadku oceny, również sporządzony plan
dostosowania do wymogów instrumentu wzajemnej zgodności wymaga stałej
aktualizacji, z powodu zmian jakie ustawicznie zachodzą w gospodarstwie i jego
otoczeniu. Jeśli plan ten nie będzie na bieżąco aktualizowany, to pomimo jego
„najlepszej” realizacji rolnik może doświadczyć wielu niepowodzeń, w tym utraty
części czy nawet całej dopłaty obszarowej.
Po czwarte rolnicy nie posiadający potencjału rozwojowego, jak to już wcześniej stwierdzono, nie powinni być odbiorcami komercyjnych usług związanych
z dostosowaniem ich gospodarstw do wymogów instrumentu wzajemnej zgodności ale takich, które młodszym z nich pozwolą na reorientację zawodową zaś
starszym na korzystanie z socjalnej pomocy państwa.
Drugim ważnym rodzajem zagrożeń dla sprawnego świadczenia usług komercyjnych dofinansowanych uprawnionym rolnikom w ramach działania oznaczonego kodem 114 jest brak zróżnicowania opłat za te usługi z uwagi na wielkość
gospodarstwa i skalę produkcji. Skutkować to może tym, że z uwagi na dużą pracochłonność przy sporządzaniu analizy stanu i planu dostosowawczego w dużych
gospodarstwach lub o wielkiej skali produkcji podmioty, które uzyskały akredy30 Kontrola taka dokonywana jest przez Kontrolerów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
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tację będą pomijać te gospodarstwa a koncentrować swą uwagę na pozostałych.
Natomiast WODR-y na mocy ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego zobowiązane są świadczyć przedmiotowe usługi uprawnionym rolnikom niezależnie
od wielkości i skali produkcji ich gospodarstw. Oznacza to, że w niektórych przypadkach ich usługi mogą okazać się niedochodowe.
Trzecim ważnym rodzajem zagrożeń dla sprawnego świadczenia usług komercyjnych, dofinansowywanych uprawnionym rolnikom w ramach działania oznaczonego kodem 114, jest możliwość przedkładania dobra podmiotu uprawnionego nad dobrem rolnika.
Zgodnie z upowszechnianą od kilkunastu lat metodyką doradztwa rolniczego
publiczne rolnicze organizacje doradcze zobowiązane są do przestrzegania szeregu
określonych zasad, z których pierwsza brzmi następująco: rolnicza jednostka doradcza jest zobowiązana przede wszystkim do działania na korzyść rolników, przy
przestrzeganiu prawa i norm życia społecznego31 [W. Kujawiński 1996, s. 31].
Wydaje się, że pełne przestrzeganie przytoczonej zasady może pozostawać
w konflikcie z podstawowym celem firmy komercyjnej, jakim jest osiąganie maksymalnego dochodu. Cel ten może być powodem oferowania przez podmioty
akredytowane, takich usług dostosowawczych, które rolnika klienta wiążą z nimi
na dłuższy okres.
Na przykład usługowe podanie jakiejś informacji rolnikowi nie potrafiącemu
jej przetworzyć i wykorzystać dla podjęcia dobrej decyzji oraz jej sprawnej realizacji, będzie wymagało od niego złożenia zapotrzebowania na kolejne usługi,
które taką decyzję i jej realizację umożliwią. Usługi te mogą obejmować: dokonanie za rolnika (na podstawie tej i innych niezbędnych informacji) ustalenia możliwych wariantów decyzyjnych, wskazanie mu najlepszego wariantu, opracowanie i przekazanie rolnikowi instrukcji pozwalającej wybrany przez niego wariant
sprawnie wdrożyć w gospodarstwie. Oczywiście po przekroczeniu wyznaczonego
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 limitu dofinansowania dla działania oznaczonego kodem 114 wynoszącego 1 500 euro, wszystkie te
dodatkowe usługi będą świadczone temu i innym rolnikom na zasadach pełnej
komercji.32
Rolnikowi w zakresie dostosowania jego gospodarstwa do wymogów instrumentu cross-compliance będzie jednak - co jest zgodne z rozporządzeniem z dn.
31 Zasady doradztwa rolniczego wyznaczają podstawowe, koncepcyjne i funkcjonalne postę-

powanie publicznej rolniczej organizacji doradczej oraz współdziałających z nią rolników podczas
realizacji jego zadań.
32 Cyt.: „Pomoc będzie wynosić 80% kosztu kwalifikowanego przypadającego na usługę doradczą, jednak nie więcej niż równowartość 1 500 euro/gospodarstwo w całym okresie programowania.
W ramach powyższego limitu finansowego, beneficjent będzie mógł korzystać z pomocy doradczej
w ramach katalogu usług wielokrotnie.” [Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
lipiec 2007].
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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” PROW 2007-2013 – oferowana tylko taka usługa, która
wyrażać się będzie w komercyjnym sporządzaniu na rzecz rolnika dokumentu
stanowiącego ocenę stanu dostosowania jego gospodarstwa do wymogów instrumentu cross-compliance, lub plan działań dostosowawczych. Przypadek tego rodzaju został szczegółowo opisany w drugiej części przedmiotowego artykułu.

5. Propozycje usprawnień
Z wielu możliwych usprawnień, w przedmiocie świadczenia usług przez
uprawnione podmioty a pozwalających sprawnie dostosowywać gospodarstwa
rolne do wymogów instrumentu wzajemnej zgodności, najważniejszymi wydają
się następujące:
■ Wprowadzenie we wszystkich aktach prawnych dotyczących przedmiotowej
kwestii definicji tych terminów, które są niejednoznaczne i przez niejednakowe ich rozumienie mogą być powodem niezgodnych z oczekiwaniem
prawodawcy działań;
■ Używanie w stosownych aktach prawnych terminu „doradca rolniczy” wyłącznie w rozumieniu zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, natomiast
terminu „doradztwo rolnicze” – w rozumieniu przyjętym przez naukę.33
Oznacza to między innymi, zastąpienie nazwy „Lista doradców rolniczych”
odpowiedniejszą „Lista uprawnionych do udzielania pomocy w zakresie cross-compliance”;34
■ Uruchomienie doskonalenia zawodowego z zakresu metodyki i organizacji
pracy doradcy rolniczego dla osób już uprawnionych do świadczenia usług
komercyjnych (czyli wpisanych na tzw. Listę doradców rolniczych) oraz
ubiegających się o takie uprawnienia a nie będących czynnymi zawodowo
doradcami rolniczymi. Doskonalenie to może przyjąć formę kursową i być
realizowane na podstawie programu opracowanego przez specjalistę ds.
metodyki i organizacji pracy doradczej z Centrum Doradztwa Rolniczego
a zatwierdzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
33 Przedstawiciele nauki jaką jest doradztwo rolnicze najogólniej jej praktykę definiują jako

usługi kierowane wyłącznie do rolników, które pozwalają dokonać w osobowościach rolników pożądane przez nich zmiany rozwojowe [W. Kujawiński 2009]
34 Nie wszystkie osoby z tej listy są doradcami w myśl załącznika do rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb
rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Natomiast wszystkie, są osobami uprawnionymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do udzielania pomocy rolnikom związanej z dostosowaniem ich
gospodarstw do wymogów instrumentu cross-compliance.
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■ Gruntowne znowelizowanie rozporządzenia 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” PROW 2007-2013. Nowelizacja ta powinna usunąć zagrożenia związane z komercjalizacją przedmiotowych usług, z których najważniejsze zostały przedstawione w poprzedniej
części artykułu.35

6. Podsumowanie
Praca doradcza jest tą szczególną aktywnością, która pozwala osiągnąć stan
pełnego przysposobienia do samodzielnego rozwoju osób jej poddanych. W obszarze rolnictwa doradztwo ma pozwolić na przekształcenie rolników posiadających
odpowiedni potencjał rozwojowy w przedsiębiorców rolnych, tj. rolników potrafiących sprawnie korzystać z tego potencjału do osiągania poprzez aktywność gospodarczą własnych celów życiowych. Cele te wyznaczają posiadany przez każdą
jednostkę ludzką system wartości i pożądany stan jakości życia. Usługi uprawnionych podmiotów w zakresie dostosowywania gospodarstw rolnych do wymogów
instrumentu wzajemnej zgodności muszą wyzwalać niewłaściwie wykorzystywany potencjał rozwojowy tkwiący w osobowościach rolników i rozwijać go. Jeśli natomiast - z uwagi na przyjęte złe założenia lub ich złą wykładnię, jakiej można doszukać się w niektórych aktach prawnych z omawianego obszaru - przedmiotowe
usługi nie tylko, że nie przyśpieszą pożądanego procesu przekształcania rolników
w przedsiębiorców rolnych ale wśród niektórych z nich będą kreować postawy
roszczeniowe36, to należy te akty niezwłocznie poprawić.
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gospodarstwa do wymogów instrumentu wzajemnej zgodności należy powiązać i zróżnicować zależnie od proponowanej formy aktywności pozwalającej przysposabiać rolnika posiadającego odpowiedni potencjał rozwojowy do samodzielnego wypełniania tych wymogów (poprzez działania
doradcze i kształceniowe) bądź wspierać go w ich wypełnianiu (poprzez działania informacyjne
i upowszechnieniowe). Z uwagi na ponoszone koszty związane ze świadczeniem tych usług - informacyjna powinna być najtańsza zaś doradcza najdroższa.
36 Rolnicy o takich postawach mogą domagać się uruchomienia kolejnych, coraz bardziej obciążających skarb państwa działań pomocowych na rzecz dostosowywania ich gospodarstw do wymogów instrumentu cross-compliance.
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WENANCJUSZ KUJAWIŃSKI
USŁUGI W ZAKRESIE DOSTOSOWYWANIA GOSPODARSTW ROLNYCH
DO WYMOGÓW INSTRUMENTU WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI

Słowa kluczowe: wzajemna zgodność, cross-compliance, doradca rolniczy, działania doradcze, działania kształceniowe, działania informacyjne, działania innowacyjne.
STRESZCZENIE

Artykuł „Usługi w zakresie dostosowywania gospodarstw rolnych do wymogów instrumentu wzajemnej zgodności” podnosi istotne z punktu widzenia autora
kwestie związane z wypełnianiem zobowiązań Polski wobec rolników w przedmiocie świadczenia poprzez uprawnione organizacje usług pozwalających rolnikom dostosowywać swe gospodarstwa do wymogów instrumentu wzajemnej
zgodności. Autor uważa, że usługi uprawnionych podmiotów w zakresie dostosowywania gospodarstw rolnych do wymogów instrumentu wzajemnej zgodności muszą wyzwalać niewłaściwie wykorzystywany potencjał rozwojowy tkwiący
w osobowościach rolników i rozwijać go. Jeśli natomiast - z uwagi na przyjęte złe
założenia i/lub ich złą wykładnię, jakiej można doszukać się w niektórych aktach
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prawnych z omawianego obszaru - przedmiotowe usługi nie tylko, że nie przyśpieszą pożądanego procesu przekształcania rolników w przedsiębiorców rolnych
ale wśród niektórych z nich będą kreować postawy roszczeniowe, to należy te akty
niezwłocznie poprawić.
WENANCJUSZ KUJAWIŃSKI
SERVICES WITHIN THE RANGE OF FARMS ADJUSTMENT TO REQUIREMENTS OF
CROSS-COMPLIANCE

Key words: cross-compliance, agricultural adviser, advisory activities, education activities,
inquiry activities
T H E SUMMARY

The article raises essential from the author point of view connected matters with the
pursuance of liabilities of Poland to farmers in the object of the prestation across entitled
organizations of services permissive to farmers to adapt its own farms to requirements of
cross-compliance. The author attends that services of entitled subjects within the range
adapting of holdings to requirements of the cross-compliance must liberate the wrongly using development potential staying in individualities of farmers and develop him. If
instead - in consideration of accepted bad foundations and/or their bad interpretation,
which one can succeed in finding in some legal acts from the talked over area - objective
services not only that they will not accelerate the desirable process of the transformation
of farmers into farming businessmen but among some from them will create claim attitudes, then one ought these acts immediately to improve.
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PRZYGOTOWANIE DO NOWYCH ZADAŃ PO WSTĄPIENIU
POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
W MODLISZEWICACH
1. Wstęp
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego są największą i najważniejszą instytucją świadczącą usługi i wsparcie dla rolników. Pomimo wielu zmian zachowują
status państwowych jednostek doradztwa rolniczego, kontynuując kilkudziesięcioletnie tradycje rozwoju. Ewolucja instytucji doradztwa rolniczego w Polsce nabrała
nowego wymiaru po integracji z Unią Europejską w 2004 roku. Doradztwo rolnicze
stało się elementem systemu realizującego politykę rolną zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach Wspólnoty ze wszystkimi konsekwencjami. Jak wskazuje
Kania [2007], doradztwo rolnicze w wielu krajach musi sprostać wyzwaniom związanym z pojawiającymi się w Europie i na świecie nowymi trendami, jak globalizacja i liberalizacja rynków rolnych, ograniczanie wydatków budżetowych kierowanych na zadania doradcze oraz komercjalizacja usług doradczych. Tym samym
procesom poddane są WODR w Polsce, przyjmując główny ciężar pracy doradczej,
informacyjnej i oświatowej wśród rolników. Zdaniem Matuszaka [2005] połączenie
Polski z Unią Europejską miało duży wpływ na zmiany w doradztwie rolniczym.
Konieczne były regulacje prawne, nowe wyposażenie, jak i zaangażowanie kadry
w takim dostosowaniu doradztwa rolniczego, aby możliwe było sprawne udzielanie
pomocy. Napływ znacznych środków finansowych na modernizację i dostosowanie
polskiego rolnictwa do standardów unijnych stał się wielkim wyzwaniem zarówno
dla rolników jak też dla polskiego systemu doradztwa.
Z doświadczeń krajów o podobnej strukturze gospodarstw rolnych, które
wcześniej przystępowały do UE, a także doświadczeń związanych z wdrażaniem
pomocy przedakcesyjnej wynika, że rolnicy potrzebują pomocy w przygotowaniu
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dokumentacji niezbędnej do skorzystania z pomocy finansowej na rozwój i modernizację gospodarstw, dzięki czemu możliwe są oczekiwane przemiany restrukturyzacyjne w rolnictwie i rozwój obszarów wiejskich. Dlatego niezbędne są zmiany, które prowadzą do doskonalenia systemu doradztwa rolniczego i wiejskiego,
umożliwiające udzielanie wsparcia doradczego przez różne instytucje, wzajemnie
się uzupełniające i różniące się pod względem finansowania. Do najbardziej pożądanych kierunków aktywności ODR należą: doradztwo dla rolników – głównie
doradztwo rolnicze i rolnośrodowiskowe oraz doradztwo dla ludzi zamieszkujących na wsi – doradztwo w zakresie wielofunkcyjnego zagospodarowania wsi,
doradztwo socjalno-ekonomiczne i wiejsko środowiskowe [Wiatrak 2003; 2004].
Celem prezentowanych badań było określenie zakresu przygotowania kadry
ŚODR w Modliszewicach do zadań wynikających z integracji z UE.

2. Metodyka badań
Materiał empiryczny został zebrany w badaniach przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2006 roku1. Ankieta zawierała 44 pytania i była podzielona na dwie części. Pierwsza część zawierała pytania dotyczące oceny pracy kadr
doradczych i dalszego funkcjonowania po integracji z UE. Część druga zawierała informacje ogólne, które dotyczyły miejsca pracy, stanowiska, specjalizacji,
płci, wieku, wykształcenia oraz stażu pracy. W badaniach brało udział 124 pracowników Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
z 13 powiatowych biur w: Końskich, Włoszczowie, Jędrzejowie, Kielcach, Busku-Zdrój, Kazimierzy Wielkiej, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Ostrowcu
Świętokrzyskim, Pińczowie, Staszowie, Sandomierzu i Opatowie.
W badaniach 54,0% populacji stanowili mężczyźni, natomiast 46,0% kobiety.
Najliczniejsza grupa respondentów (40,3%) mieściła się w przedziale wiekowym
powyżej 50 lat, zaś następna grupa wiekowa w przedziale 40 – 49 lat liczyła 26,6%.
W wieku między 30 – 39 lat było 19,4% osób, a od 25 – 29 lat zanotowano 12,1%
populacji, zaś 1,6% stanowili młodzi pracownicy w wieku od 18-24 lat. Wśród
badanych najliczniejsza grupa, bo aż 96,0% posiadała wykształcenie wyższe, 4,0%,
stanowili badani, którzy ukończyli szkołę średnią. Ze względu na staż pracy najliczniej reprezentowaną grupę (33,0%) stanowiły osoby pracujące w ODR od 21
– 25 lat, następnie 25,8% pracowało do 5 lat. W następnej kolejności byli doradcy
o stażu pracy od 6 – 10 lat (21,0%) oraz od 16-20 lat 12,9% , a najmniej liczną
grupę (7,3%) tworzyły osoby pracujące od 11 – 15 lat.
1 Badania terenowe wykonał Wojciech Peroń w trakcie przygotowywania pracy magisterskiej

pod kierunkiem Sławomira Zawiszy.

44

Sławomir Zawisza, Wojciech Peroń

3. Pracownicy ODR wobec nowych zadań
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zmieniły się warunki gospodarowania dla rolników ale także doradcy znaleźli się w nowej sytuacji. Dla uzyskania
odpowiedniej skuteczności działalności zawodowej, bardzo ważne jest właściwe
przygotowanie pracowników ODR do kompetentnego wykonywania swoich obowiązków i przekazywania rzetelnych informacji rolnikom. Działania mające na
celu przygotowanie kadry ODR do przyszłych zmian podejmowane były już na
kilka lat przed integracją. Jednym z wymiarów oceny skuteczności działań przygotowawczych może być poziom świadomości przygotowania do realizacji zadań
kadry ODR. Wśród badanych pracowników 43,5% osób uważało, że posiadane
kwalifikacje są odpowiednie, a 42,8% było zdania, że raczej tak jest. Według 6,5%
respondentów raczej nie zostali oni odpowiednio przeszkoleni, a 5,6% nie miało zdania, natomiast niewielka część – 1,6% - uważała, że nie posiada w ogóle
niezbędnej wiedzy na temat nowym wymagań po integracji z UE. Jak wskazują badania, większość respondentów wyrażała pozytywną opinię o wiedzy jaką
dysponują wobec wyzwań związanych ze zmianami spowodowanymi włączeniem
Polski do struktur UE.
Tak pozytywna ocena własnych możliwości spowodowała, że wśród badanych
pracowników 56,5% wiązało swoją przyszłość z wykonywanym zawodem doradcy, zaś 32,3% uważało, że raczej w przyszłości będą kontynuować swoją karierę
zawodową. Natomiast 4,8% raczej nie planowało dalszego wykonywania tego zawodu, a 4,0% respondentów w ogóle nie wiązało przyszłości z zawodem doradcy,
zaś niewiele, bo tylko 2,4% nie miało na ten temat zdania (rysunek 1). Pewna
grupa pytanych (25,0%) uważała nawet, że nie przeprowadza się naboru nowych
doradców do ODR w Modliszewicach, jednak najwięcej respondentów (68,5%)
nie miało wiedzy na ten temat, zaś 5,6% z nich twierdziło, że nowi pracownicy są
zatrudniani co pół roku, a nawet 0,8% uważało, że co miesiąc.
Zawód doradcy rolniczego zawsze wiązał się z pewnymi problemami finansowymi, wynikającymi z faktu przynależności do grupy pracowników sfery budżetowej. Cechą charakterystyczną było najczęściej niezbyt wysokie uposażenie wynikające z pracy na etacie. Tak duże zmiany, jak integracja z UE wzbudzały nadzieje
na poprawę poziomu finansowania kadry zatrudnionej w doradztwie rolniczym.
Wśród respondentów 32,3% uważało, że raczej nastąpiła poprawa ich sytuacji materialnej po wejściu do Unii Europejskiej ale jednocześnie 26,6% twierdziło, że nie
dostrzega żadnej poprawy w związku z wstąpieniem do Wspólnoty. Nieco mniej,
bowiem 21,8% twierdziło, że raczej nie nastąpiła poprawa, a 13,7% zdecydowanie
odpowiedziało, że jest poprawa, zaś 5,6% nie miało zdania (rysunek 2).
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Rysunek 1
Wiązanie przyszłości z zawodem doradcy według respondentów

Źródło: Badania własne

Rysunek 2
Poprawa sytuacji materialnej po wejściu do UE według badanych
pracowników ODR w Modliszewicach (w %)

Źródło: Badania własne

W obecnych uwarunkowaniach znaczna część wysiłków rolników skupia się
na poszukiwaniu możliwości uzyskania środków finansowych pozwalających na
wykonanie zaplanowanych inwestycji lub bieżących działań gospodarczych. Jednym z ważnych zadań doradców jest więc przekazywanie rolnikom informacji
dotyczących możliwości uzyskania środków finansowych z UE. Z przeprowadzonych badań w ośrodku w Modliszewicach wynika, że publikacje z informacjami dotyczącymi możliwości pozyskiwania środków z funduszy UE pojawiały
się w ODR co miesiąc – tak odpowiedziało 54,0% badanych lub co pół roku, jak
twierdziło 16,9%, a nieco mniej - 15,3%, że dzieje się tak w cyklu 3 miesięcznym.
Niewielu (9,7%) uważało, że rolnicy są informowani co 2 miesiące, a tylko 4,0%
uważało, że nie publikuje się takich danych.
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Aby rozwój gospodarstw rolnych oraz obszarów wiejskich przebiegał prawidłowo potrzebne są środki pieniężne wspierające budżety niezbyt zasobnych rodzin rolniczych gospodarujących na małych zwykle areałach. W ostatnich latach
głównym źródłem finansowania stały się fundusze Unii Europejskiej, które pozwalają na coraz skuteczniejsze wspieranie działań rolników. Zdaniem badanych
pracowników ODR największej pomocy finansowej udzielano rolnikom w zakresie finansowania PROW (63,8%). Według 32,6% badanych dużego wsparcia materialnego udzielano również w SPO. Tylko 3,5% twierdziło, że znaczącą pomoc
finansową rolnicy otrzymali w ramach programu przedakcesyjnego SAPARD.
Jednym z mankamentów gospodarstw rolnych w kraju jest brak obowiązkowego prowadzenia rachunkowości rolniczej. Utrudnia to racjonalizowanie działalności gospodarczej oraz skuteczne diagnozowanie problemów i ocenę możliwości rozwojowych. Doradcy ODR uważali, że w przyszłości powinni zajmować się
rachunkowością rolniczą (37,1%), a niewiele mniejsza grupa (35,5%) twierdziła,
że raczej tak powinno być. Zaledwie 9,7% respondentów twierdziło, że raczej nie
powinno to być dodane do ich obowiązków, a 7,3% zdecydowanie się nie zgadzało, żeby rachunkowość była dodatkowym zadaniem pracowników ODR. Tylko
10,5% nie miało na ten temat zdania. Nie zanotowano istotnych różnić pomiędzy respondentami ze względu na wiek i płeć, zatem poglądy w tej sprawie były
jednolite (tabela 1 i 2). Większość badanych doradców (70,9%) jednak doradzała
rolnikom prowadzenie rachunkowości rolniczej, a tylko 22,6% twierdziło, że tego
nie robi. Zdaniem badanych doradców (43,5%) prowadzenie rachunkowości rolniczej raczej nie cieszy się zainteresowaniem wśród rolników. Wśród respondentów 24,2% dostrzegło zainteresowanie prowadzeniem rachunkowości rolniczej,
a 13,7% doradców zdecydowanie to widziało. Tylko 9,7% nie miało zdania, a 8,9%
badanych zdecydowanie nie dostrzegało takiego zainteresowania.
Tabela 1
Zależność między opiniami dotyczącymi możliwości prowadzeniem
rachunkowości dla rolników a wiekiem pracowników ODR
Prowadzenie
rachunkowości
Tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie

Wiek respondentów
L*
30
23
5

< 50 lat

%
40,5
31,1
6,8

L
21
14
2

Ogółem
> 50 lat

%
42,0
28,0
4,0

L

%

51
37
7

41,1
29,8
5,6

6

8,1

6

12,0

12

9,7

Nie

10

13,5

7

14,0

17

13,7

Razem

74

100,0

50

100,0

124

100,0

*L-liczba

odpowiedzi
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Tabela 2

Zależność pomiędzy prowadzeniem rachunkowości rolniczej a płcią
Prowadzenie
rachunkowości

Płeć

Ogółem

kobieta

mężczyzna

L

%

41,8

51

41,1

28,4

37

29,8

L

%

L

%

Tak

23

40,4

28

Raczej tak

18

31,6

19

Nie mam zdania

4

7,0

4

6,0

8

6,5

Raczej nie

6

10,5

6

9,0

12

9,7

Nie

6

10,5

10

14,9

16

12,9

57

100,0

67

100,0

124

100,0

Razem
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Przed integracją z UE było wiele obaw o możliwość konkurowania gospodarstw rolnych oraz produktów żywnościowych wytwarzanych w kraju, na rynku
wewnętrznym i zagranicą, z wyrobami z państw członkowskich. Na podstawie
badań należy wskazać, że 91,1% badanych było przekonanych, iż polskie produkty żywnościowe mają szansę być konkurencyjne w stosunku do importowanych
z zagranicy, a 5,6% badanych było raczej przekonanych. Nieliczni (1,6%) uważali, że polskie produkty raczej nie sprostają wymaganiom stawianym przez Unię
Europejską, a 0,8% respondentów było tego pewnych. Niewielka część populacji
(0,8%) nie miała zdania w tej kwestii.
Ewolucja doradztwa rolniczego w każdym kraju, w tym także w Polsce, związana jest z konstrukcją systemu organizacyjnego przyporządkowania jednostek
doradztwa rolniczego. Kilkudziesięcioletnia tradycja w powojennej Polsce wykształciła system oparty o państwowe ośrodki doradztwa rolniczego, usytuowane
na szczeblu wojewódzkim, z oddziałami rozmieszczonymi na terenie powiatów.
Najwięcej, bowiem 71,0% respondentów uznało, że najkorzystniejsze byłoby podporządkowanie WODR Ministerstwu Rolnictwa, w przeciwieństwie do grupy badanych (9,7%), którzy uważali za najlepszą opcję, podporządkowanie Marszałkowi, a 8,9% doradców twierdziło, że najkorzystniejsze byłoby stworzenie systemu
z CDR w Brwinowie. Najlepszym rozwiązaniem według 8,1% badanych byłoby
podporządkowanie Wojewodzie, a 2,3% osób nie wybrało żadnej z tych opcji.
Największa część badanych doradców (41,9%) uważała, że podporządkowanie
WODR Ministerstwu Rolnictwa na pewno przyniosłoby korzyści materialne
w postaci większego dofinansowania, zaś 25,0% nie miało zdania na ten temat,
a 21,8% było raczej do tego przekonanych. Najmniej respondentów (5,6%) było
zdania, że takie rozwiązanie raczej nie da pożytków finansowych, a tyle samo respondentów (5,6%) było tego pewnych. Spora grupa pytanych doradców (30,6%)
obawiała się podporządkowania ODR na szczeblu wojewódzkim. Z kolei 28,2 %
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doradców nie miało zdania na ten temat, a 16,1% badanych raczej się tego obawiało. Natomiast 15,3% nie widziało zagrożenia mogącego wynikać z takiej sytuacji, zaś również 9,7% respondentów raczej tego nie widziało tego typu zagrożeń.

4. Kontakty z rolnikami w opinii badanych pracowników ODR
Niektórzy rolnicy, szczególnie z mniejszych gospodarstw, są w większym stopniu predysponowani do grupowych spotkań z doradcami. Są także producenci
rolni, dla których doradztwo o charakterze grupowym jest mniej odpowiednie.
Wymagają oni bezpośredniego, indywidualnego kontaktu z doradcą. Ważne jest
w tej sytuacji, aby doradca potrafił nawiązać kontakt z rolnikami i zdobył ich zaufanie, co pozwoli na wspólne wykorzystywanie przez doradcę doświadczenia
oraz najlepszej wiedzy pozwalającej na wsparcie rolników w rozwoju i doskonaleniu ich gospodarstw. Procedury ubiegania się o wsparcie finansowe w rozwoju
gospodarstw rolnych są podstawą i dobrą okazją do nawiązywania indywidualnej
współpracy doradców z rolnikami. Jak wynika z przeprowadzonych badań 32,3%
respondentów stwierdziło, że rolnicy zwracali się z prośbą o pomoc w wypełnianiu wniosków i dokumentacji co rok lub nawet co pół roku (28,2%). Niewiele
mniej, 21,8% uważało, że zdarzało się to co 3 miesiące, a 12,9%, że rolnicy sięgali
po pomoc nawet co miesiąc. Największa zatem grupa respondentów twierdziła,
że rolnicy korzystają z pomocy raz w roku, a tylko 4,8% nie miało zdania na ten
temat.
Pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego powinni przekazywać rolnikom
aktualne informacje, dlatego muszą ciągle doskonalić swoje umiejętności. Ważną
kwestią jest sposób dotarcia z informacjami i poradami do odbiorców ale także
metody pozyskiwania informacji niezbędnych w pracy z rolnikami. Wśród badanych osób najwięcej uważało (55,6%), że najlepszą rolę w podnoszeniu umiejętności doradców pełnią szkolenia, zaś 17,7% uznało, że dobrą metodą jest internet,
a 16,9%, że są to kursy. Niewielka grupa (6,5%) była zdania, że umiejętności można podnosić dzięki wydawanym biuletynom. Natomiast tylko 3,2% twierdziło, że
dobre efekty przynoszą konferencje (rysunek 3).
Niezmiernie ważnym problemem jest kwestia tematyki oraz sposobu przekazywania porad. Wśród badanych osób aż 67,7% uważało, że udziela pomocy
rolnikom w zdobywaniu wiedzy w zakresie ochrony środowiska. Mniejsza grupa,
bo 29,8% doradców twierdziło, że raczej pomaga w tym zakresie. Natomiast 1,6%
badanych raczej nie pomaga, a 0,8% doradców nie udzielało pomocy w zdobywaniu wiedzy w tej dziedzinie.
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Rysunek 3
Największy wpływ na podnoszenie umiejętności doradców w opinii badanych
pracowników ODR (w %)

%
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Zdaniem badanych doradców, rolnicy potrzebują pomocy w zdobywaniu wiedzy na temat nowych technologii w zakresie jakości produktów. Bardzo liczna
grupa doradców, stanowiąca 58,1% udzielała takiej pomocy często, natomiast
37,1% twierdziło, że robi to sporadycznie, a tylko niewielka liczba (4,8%) spośród
badanych przyznała, że nie pomaga wcale. Według 63,7% doradców rolnicy chętniej nawiązują z nimi współpracę niż przed wejściem do UE, a 27,4% badanych
raczej również odczuło zwiększenie zainteresowania poradami. Tylko nieliczni
(2,4%) uważali, że jest inaczej, a 6,5% nie miało zdania (rysunek 4).
Rysunek 4
Częstsze nawiązywanie współpracy przez rolników po integracji z UE
w opinii badanych pracowników ODR (w %)

Źródło: Badania własne
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Liberalizacja rynku usług doradczych, mająca swój wyraz w pojawianiu się
coraz większej liczby komercyjnych form doradztwa (w postaci prywatnych biur
doradztwa rolniczego), które konkurują o klientów (rolników) stała się faktem.
Spośród badanych pracowników ODR 30,6% raczej obawiało się pojawienia się
takich firm, a 21,8% twierdziło, że takie zagrożenie w ogóle nie istnieje. Spośród
badanych 19,4% uważało, że raczej nie ma zagrożenia ze strony takich firm i tyle
samo (19,4%) zdecydowanie obawiało się pojawienia się prywatnych firm doradczych, natomiast 8,9% respondentów nie miało zdania. W badaniach nie zarejestrowano jednocześnie obaw dotyczących ewentualnego zmniejszania się zainteresowania rolników korzystaniem z pomocy doradców ODR. Wśród badanych
doradców 33,1% raczej nie obawiało się zniechęcenia rolników do korzystania
z usług ODR, a 25,0% badanych nie obawiało się tego wcale. Jednakże 19,4% badanych uważało, że taka sytuacja raczej może nastąpić, zaś 12,8% nie miało zdania, a 9,7% badanych obawiało się rezygnacji rolników ze współpracy z ODR.
Elementem utrwalającym wzajemne relacje rolników z doradcami ODR mogłoby być wiązanie się partnerów na zasadzie podpisywania umów o stałej współpracy. Mogłoby to stworzyć także podstawy do poprawy poziomu pracy doradczej, a jednocześnie zapewniałoby pewną stabilność relacji i bezpieczeństwo dla
obu zainteresowanych stron. Zdaniem 25,0% badanych doradców wprowadzenie
podpisywania umów przez rolników z ODR raczej nie miałoby wpływu na jakość
świadczonych usług, a 21,8% badanych było co do tego pewnych. Sporo, bo 21,0%
respondentów było raczej pewnych tego wpływu, a 17,7% doradców nie miało
żadnych wątpliwości. Brak opinii wyraziło 14,5% osób badanych. Opinie były zatem podzielone, a wpływ na to ma zapewne fakt znacznego przyzwyczajenia się
rolników do ODR jako instytucji doradztwa rolniczego, która od wielu lat, jako
jedyna jednostka, oferowała takie usługi. Inne firmy doradzające rolnikom nie
osiągnęły jeszcze poziomu rozwoju, który zagrażałby pozycji rynkowej ODR.

5. Pracownicy ODR wobec zmieniającej się sytuacji gospodarczej
na wsi
Oblicze wsi zmienia się coraz bardziej wraz z przemianami ekonomicznymi
całej gospodarki kraju. Coraz częściej wieś postrzegana jest jako korzystne miejsce do życia jak i również do prowadzenia działalności gospodarczej, chociaż
niekoniecznie rolniczej. W ten sposób wieś coraz bardziej traci swój tradycyjny,
chłopski i typowo rolniczy charakter. Procesy te są wspierane poprzez działalność
państwowych jednostek doradztwa rolniczego. W związku ze wstąpieniem Polski
do Unii Europejskiej doradcy raczej spostrzegali poprawę sytuacji ekonomicznej
polskiego rolnictwa (40,3%), a 37,1% badanych było o tym całkowicie przekonanych. Niewielu doradców (7,3%) uważało, że obecność w UE raczej nie będzie
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miała na to wpływu, a jeszcze mniejsza grupa (4,8%) uważała, że obecność Polski
w UE nie poprawi sytuacji ekonomicznej w rolnictwie. Nie miało zdania na ten temat 10,5% respondentów. Pracownicy badanego ODR w 45,2% uważali jednocześnie, że warunki bytowe samych rolników raczej ulegną poprawie, a 33,9% było
tego pewnych. Natomiast nieliczna grupa (9,7%) twierdziła, że przystąpienie Polski do UE raczej nie wpłynie na poprawę warunków bytowych rolników, a 5,6%
badanych miało co do tego pewność. Jednocześnie tyle samo osób (5,6%) nie miało zdania (rysunek 5). Nie stwierdzono związku między opiniami na temat poprawy warunków bytowych rolników po integracji z UE a wiekiem i stażem pracy
badanych pracowników ODR (tabela 3 i 4). Przynależność do Unii Europejskiej
według 47,6% respondentów powinna wpłynąć raczej pozytywnie na wzrost korzyści dla rolników, a 37,9% doradców nie miało co do tego wątpliwości. Nieliczna
grupa, która stanowiła 5,6% uważała, że integracja z UE raczej nie przyniesie korzyści rolnikom. Natomiast 4,8% nie miało zdania na ten temat, a 4,0% uważało,
że wstąpienie Polski do UE na pewno nie przyniesie korzyści rolnikom.
Jednym z ważnych problemów środowisk rolniczych wsi jest nadmiar zatrudnionych w sektorze rolniczym. Restrukturyzacja wsi i rolnictwa ma szansę
na przyspieszenie dzięki wsparciu finansowemu UE, jednak procesy takie niosą
zwykle ze sobą korzyści jak i pewne zagrożenia społeczne. Spora grupa pytanych
doradców (36,3%) uważała, że w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej,
raczej powinno się zmniejszyć bezrobocie na terenach wiejskich, a 22,6% badanych było tego pewnych. Wśród 17,7% badanych doradców raczej nie widziano
możliwości zmniejszenia się bezrobocia wśród rolników. Niewielka grupa 12,1%
nie miała zdania na ten temat. Natomiast najmniejsza grupa badanych (11,3%)
zdecydowanie uważała, że wstąpienie do UE nie wpłynie na zmniejszenie bezrobocia.
Przemiany obszarów wiejskich kojarzą się najczęściej ze zmianami struktury agrarnej, która w naszym kraju charakteryzuje się dużym odsetkiem małych
obszarowo gospodarstw rolnych. Pracownicy WODR w Modliszewicach byli
w większości zdania (62,1%), że w Unii Europejskiej przetrwają gospodarstwa
o powierzchni przynajmniej 30 ha. Mniej osób badanych (21,8%) uważało, że
możliwość taką będą miały gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha, a 7,3%
twierdziło, że mogą to być gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 60 ha.
Niewielka tylko grupa (4,8%) uważała, że w UE przetrwają gospodarstwa małe
o powierzchni do 5 ha, a tylko 4,0% twierdziło, że będą to obszarowo największe
gospodarstwa mające powyżej 100 ha.
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Rysunek 5
Wpływ przystąpienia do UE na poprawę warunków bytowych rolników
w opinii badanych pracowników ODR (w %)
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Tabela 3
Zależność między opiniami doradców dotyczącymi poprawy warunków
bytowych rolników po Integracji z UE a wiekiem respondentów
Wiek respondentów
< 50 lat
> 50 lat
L
%
L
%
25
33,8
17
34,0
38
51,4
18
36,0

Poprawa warunków
bytowych
Tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Nie
Razem

Ogółem
L

%

42
56

33,9
45,2

4
5
2

5,4
6,8
2,7

3
7
5

6,0
14,0
10,0

7
12
7

5,6
9,7
5,6

74

100,0

50

100,0

124

100,0
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Opinie dotyczące poprawy warunków bytowych rolników
a staż pracy badanych pracowników ODR
Poprawa warunków
bytowych

Staż pracy
< 20 lat

Tabela 4

Ogółem
L
13

%
31,0

L

%

Tak

L
29

42

33,9

Raczej tak

37

45,1

19

45,2

56

45,2

Nie mam zdania
Raczej nie
Nie
Razem

5
7
4
82

6,1
8,5
4,9
100,0

2
5
3
42

4,8
11,9
7,1
100,0

7
12
7
124

5,6
9,7
5,6
100,0
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%
35,4

>20 lat
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Przystąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej zdaniem 46,8% badanych
pozwoli na szybsze unowocześnienie naszego rolnictwa, a 43,5% badanych było
tego raczej pewnych. Przeciwnie twierdziła nieliczna grupa respondentów 4,0%,
a 3,2% nie miało zdania. Zaledwie 2,4% pytanych uważało, że wstąpienie do UE
raczej nie będzie miało wpływu na unowocześnienie rolnictwa w Polsce. W badanej populacji doradców przeważały zatem optymistyczne nastroje dotyczące
wpływu akcesu do UE na procesy modernizacji rolnictwa.
Podobnie pozytywne postawy respondenci prezentowali w kwestii uaktywnienia ekonomicznego na obszarach wiejskich. Po wejściu do Unii Europejskiej,
według 80,6% badanych doradców wzrosła aktywność gospodarcza na terenach
wiejskich, z czego 42,7% odpowiedziało „raczej tak”, a niewiele mniejsza grupa
badanych (37,9%) była tego całkowicie pewna. Natomiast niewielu doradców
5,6% uważało, że integracja nie miała żadnego wpływu, a 4,0% respondentów raczej nie zauważyło tego. Tylko 9,7% nie miało zdania w tej kwestii. Zdecydowana większość pracowników badanego ODR (93,6%) twierdziła także, że doradza
rolnikom rozwój działań przedsiębiorczych na obszarach wiejskich, a zaledwie
nieduży odsetek badanych (1,6%) przyznał, że raczej nie doradza rolnikom takich
rozwiązań. Tyle samo (1,6%) było tych doradców, którzy zdecydowanie tego nie
polecali. Zaledwie 3,2% nie miało zdania na ten temat (rysunek 6). Według większości badanych doradców 71,0% aktywność gospodarcza wykracza poza działalność rolniczą. Tylko 21,7% uważało, że tak nie jest, a 7,3% respondentów nie
miało na ten temat zdania.
Funkcjonowanie państwowej jednostki doradztwa rolniczego, jaką jest ODR,
nie może być skuteczne bez współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami
działającymi na tym samym terenie. Na czele wskazywanych jednostek, wokół
których koncentruje się współpraca ODR, znalazły się ARiMR oraz samorządy
lokalne. Zdaniem aż 96,0% badanych współpracowano z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a 3,2% respondentów miało taki zamiar i tylko 0,8%
nie robiło tego wcale. Oceniając współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 49,2% określiło ją jako dobrą, 29,8% jako bardzo dobrą, zaś
18,5% doradców uważało, że kooperacja z ARiMR jest słaba, a 2,4%, że jest bardzo
słaba. Największa grupa respondentów – 87,9% przyznała, że współpracuje z samorządami lokalnymi, 8,9% robiło to rzadko, a tylko 3,2% badanych twierdziło,
że nie robi tego wcale. Większość doradców oceniało współpracę z samorządami
lokalnymi jako dobrą (58,1%) i bardzo dobrą (30,6 %). Zaledwie 9,7% badanych
uważało, że współpraca ta jest słaba, a 1,6%, że bardzo słaba.
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Doradzanie rolnikom działań przedsiębiorczych
na obszarach wiejskich w (%)

Rysunek 6

Źródło: Badania własne

6. Podsumowanie
Procesy zachodzące w życiu społecznym i gospodarczym powodują wiele
zmian w rolnictwie, które z kolei wymuszają nowe podejście do sposobów produkcji. Nowa sytuacja po integracji Polski z Unią Europejską wymaga od mieszkańców wsi podniesienia aktywności ekonomicznej dzięki szerokiej wiedzy o wielu nowych możliwościach unowocześnienia gospodarki. Wynika stąd wniosek, iż
największe szanse na rozwój w rolnictwie mają osoby szybko reagujące na dokonujące się zmiany oraz zainteresowane nowoczesnymi rozwiązaniami i gotowe
do podnoszenia swoich kwalifikacji. Procesy przemian w rolnictwie uzależnione
są od wiedzy środowisk wiejskich o najnowszych możliwościach rozwoju, a więc
dla podniesienia poziomu gospodarstw rolnych niezbędny jest sprawny system
doradztwa rolniczego.
Z przeprowadzonych badań wynika, że pracownicy WODR w Modliszewicach uznali, że są dobrze przygotowani do wykonywania swojej pracy i posiadają
odpowiednią wiedzę i doświadczenie do podejmowania wyzwań wynikających
z integracji z Unią Europejską. Większość z nich wiązała także swoją przyszłość
zawodową z ODR. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej odnotowano
zwiększone zainteresowanie współpracą rolników z doradcami. Związane jest to
z pomocą przy wypełnianiu wniosków i niezbędnej dokumentacji, z czym często
nie radzą sobie sami rolnicy. Pozycja ODR w środowiskach wiejskich daje podstawy do optymistycznego spostrzegania możliwości konkurowania z nowo powstającymi prywatnymi biurami doradztwa rolniczego, czego wyrazem są postawy
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zarejestrowane podczas badań pracowników ŚODR. Badani wyrażali pozytywne
opinie o możliwości rozwoju wsi i rolnictwa oraz gospodarstw rolników na terenie ich rejonów działania w wyniku zmian spowodowanych akcesem do UE.
Dobrze oceniono możliwości współpracy z instytucjami działającymi na rzecz wsi
i rolnictwa, zwłaszcza ARiMR oraz jednostek samorządu lokalnego.
Szansą na rozwój rolnictwa jest wejście Polski do UE. Badani doradcy dostrzegali perspektywy dla poprawy sytuacji ekonomicznej rolnictwa po wejściu Polski
w struktury UE. Większość respondentów wskazywała na możliwą poprawę warunków bytowych rolników, jak również na zmniejszenie się bezrobocia na terenach wiejskich, unowocześnienie rolnictwa i wzrost aktywności gospodarczej na
terenach wiejskich dzięki włączeniu kraju w struktury UE. Szansą na nowy impuls
dla rozwoju wsi są programy pomocy finansowej dla rozwoju obszarów wiejskich.
Największym uznaniem, zdaniem badanych doradców, cieszyły się porady dotyczące takich programów jak: PROW i SPO. Większość respondentów dostrzegała
również duże szanse polskich produktów żywnościowych na skuteczne konkurowanie z produktami importowanymi z zagranicy. Ważną kwestią w szybszym
rozwoju gospodarstw rolnych w przyszłości byłoby przekonanie do zalet prowadzenia rachunkowości, czym większość rolników nie jest zainteresowana w opinii badanych doradców. Największe szanse w zjednoczonej Europie będą mieć,
zdaniem badanych doradców, gospodarstwa większe, o powierzchni co najmniej
30 ha. Z przeprowadzonych badań wynika również, iż respondenci najchętniej
widzieliby ODR jako jednostkę podporządkowaną Ministerstwu Rolnictwa. Badani doradcy ocenili także, że można odnotować wzrost aktywności gospodarczej
na terenach wiejskich po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Rozwój przedsiębiorczości będzie szansą dla wielu rolników, których aktywność gospodarcza będzie musiała wykraczać poza działalność rolniczą, bowiem ich zasoby w gospodarstwie nie pozwolą na rozwijanie produkcji rolniczej.
Spostrzeżenia jakie wynikają z przeprowadzonych badań Świętokrzyskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach pozwalają stwierdzić, iż wypracowany system działalności w regionie spełnia swe podstawowe cele i zadania. Dąży
się bowiem do jakościowego i ilościowego zwiększenia efektów pracy doradców
z rolnikami. Dzięki temu doradztwo staje się elementem sprzyjającym postępowi
ekonomicznemu oraz społecznemu i traktowane jest jako niezbędne w dążeniu do
unowocześniania, wprowadzania zmian i ogólnego rozwoju rolnictwa.
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PRZYGOTOWANIE DO NOWYCH ZADAŃ PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W MODLISZEWICACH
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STRESZCZENIE

Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w październiku
i listopadzie 2006 roku wśród 124 pracowników WODR w Modliszewicach w województwie świętokrzyskim. Badana kadra ODR pozytywnie oceniła perspektywy rozwoju
wsi i rolnictwa oraz gospodarstw rolnych, zwłaszcza większych obszarowo, po włączeniu
do struktur UE. Oceniono jako najbardziej pomocne dla finansowania rolnictwa programy PROW i SPO. Z niepokojem badani pracownicy odbierali małe zainteresowanie
prowadzeniem rachunkowości przez rolników, dostrzegając zarazem symptomy rozwoju
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, jednocześnie polecając w swoich poradach takie działania. Wysoko oceniano współpracę z ARiMR oraz samorządem lokalnym na terenie działania badanych doradców. Respondenci wiązali swoją przyszłość z dalszą pracą
zawodową w strukturach ODR, nie obawiając się też odchodzenia rolników do konkurencji w postaci prywatnych instytucji doradczych. Równocześnie badani doradcy odczuwali
jednak pewne zagrożenie pojawiającą się konkurencją prywatnego sektora doradztwa.
Wśród respondentów były podzielone opinie na temat możliwości poprawy sytuacji finansowej tej grupy zawodowej w wyniku integracji z UE. Szkolenia, internet i kursy zostały uznane za korzystne sposoby uzupełniania wiedzy, niezbędnej w kontaktach z rolnikami. Ważnym elementem pracy doradczej było wsparcie w wypełnianiu wniosków
o dofinansowanie ze środków UE, realizowane najczęściej raz lub dwa razy w roku dla
każdego klienta.

Przygotowanie do nowych zadań po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ...

57

SŁAWOMIR ZAWISZA, WOJCIECH PEROŃ
PREPARATIONS FOR NEW TASKS AFTER HAVING ENTERED THE EUROPEAN UNION
BY POLAND ON THE EXAMPLE OF ŚWIĘTOKRZYSKIE AGRICULTURAL COUNSELING
CENTER IN MODLISZEWICE
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SUM M A RY

The article deals with results of surveys carried out in October and November in 2006
among 124 counselors of WODR in Modliszewice in the Świętokrzyskie Province. The
surveyed ODR staff were of positive opinions on the subject of development prospects for
agriculture and rural areas, especially those bigger ones, after having been incorporated
into the structures of the European Union. According to the respondents the most supportive programs for financing agriculture were PROW and SPO. The counselors were
concerned about too little interest, on the part of farmers, in dealing with accountancy,
however, they said it was impossible not to notice symptoms of growing enterprise in rural
areas, which they strongly recommended. Cooperation with ARiMR and local authorities,
in the areas in question, was fairly appreciated by the respondents. They associated their
future career with employment in ODR structures, not being afraid to face competition
from other counseling centers. However, the counselors were aware of the competition on
the part of the private counseling sector. The opinions about likelihood of improving their
financial situation in result of membership in the EU were divided. Trainings, the internet
and courses were considered as the most advantageous ways of acquiring knowledge necessary for interacting with farmers. A very important element of the counselor’s job was
support for applying for financial means from the European Union funds, usually realized
one or two times a year for each client.
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AUDYT WEWNĘTRZNY W RAMACH
FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
1. Wstęp
Obszary wiejskie w Polsce zajmują ok. 90 % obszaru kraju. Sektor rolny w Polsce ma bardzo duże znaczenie społeczno – gospodarcze, dużo większe niż w krajach Europy Zachodniej. W Polsce wciąż istnieją regiony, gdzie rolnictwo pełni
rolę jednego z głównych działów gospodarki, wpływającej na poziom ich rozwoju
i standard życia mieszkańców. Mając na uwadze powyższe, możliwość korzystania z funduszy strukturalnych okazała się być szansą przełamania barier rozwojowych w rolnictwie i zapewniła konkurencyjność polskiego rolnictwa na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej
Unia Europejska bardzo wiele oferuje, ale również wiele wymaga. Aby móc korzystać z miliardów euro, muszą być spełnione ściśle określone warunki. Jednym
z nich jest przeprowadzanie audytów w jednostkach sektora finansów publicznych
i innych jednostkach zajmujących się zarządzaniem funduszami strukturalnymi
w odniesieniu do otrzymanych środków. Omawiana kwestia stanowiła przedmiot
negocjacji akcesyjnych. Komisja Europejska uważała za niezbędne prawne uregulowanie kwestii audytu wewnętrznego. Negocjacje Polski z Unią spowodowały
wprowadzenie audytu do pragmatyki sektora finansów publicznych. Od zapewnienia właściwej implementacji audytu wewnętrznego w ustanowionych ramach
prawnych zależy bowiem poprawa wydajności i jakości zarządzania środkami publicznymi, w tym kierowanymi na rozwój agrobiznesu i obszarów wiejskich.
Biorąc pod uwagę ważność problematyki w niniejszym artykule ukazano podstawowe pojęcia audytu, cel, zakres i jego rolę. Przedstawiono także podmioty
uczestniczące w audycie wewnętrznym funduszy strukturalnych. W pracy skupiono się na zagadnieniach, które odzwierciedlają ideę audytu i sposób jego przeprowadzania. Autorka skupia się także na przedstawieniu dokładnej metodyki au-
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dytu wewnętrznego, tj., planowaniu i sposobie realizacji audytu oraz podstawach
i uwarunkowaniach prawnych jego przeprowadzania. Zagadnienia te opracowano
na podstawie literatury przedmiotu i dokumentów dotyczących omawianej problematyki. Artykuł ma zarówno charakter poznawczy, jak i aplikacyjny.

2. Audyt w świetle ustawodawstwa i literatury przedmiotu
Audyt jest badaniem następczym transakcji, procedury, sprawozdania w celu
weryfikacji pod kątem dokładności i skuteczności. W ustawie z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych [Ustawa 2005] audyt jest wyraźnie oddzielony od
kontroli, jako element procedur sterujących i zarządczych. Rozróżnienie audytu
od kontroli ma na celu dopasowanie polskiej terminologii fachowej do terminologii międzynarodowej oraz usunięcie nieporozumień znaczeniowych. Metodyka audytu opiera się na standardach określonych przez Ministra Finansów oraz
standardach międzynarodowych. Audyt funduszy strukturalnych przeprowadza
się przede wszystkim w celu weryfikacji efektywności wdrożonych systemów zarządzania i kontroli oraz deklaracji wydatków dokonywanych na różnych szczeblach. Audyt obejmuje wszelkie działania prowadzone przez daną organizację,
bądź przez jednostki, za które dana organizacja jest odpowiedzialna. Obowiązki
kierownika odpowiedzialnego za audyt obejmują badanie i identyfikowanie zakresu obszaru podlegającego audytowi oraz podejmowanie działań zmierzających
do poszerzenia tego obszaru w razie potrzeby.
W zależności od potrzeb, audyt może przybrać formę audytu zewnętrznego
oraz audytu wewnętrznego. Audyt zewnętrzny to taki, który jest przeprowadzany
przez instytucje niezależne od kierownictwa jednostki poddawanej audytowi lub
jest zlecany przez samą jednostkę lub organ nadzoru, podmiotowi zewnętrznemu,
np. firmie audytorskiej. Audyt wewnętrzny natomiast zgodnie z ustawą z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych [Ustawa 2005] jest to ogół działań obejmujących niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym
procedur kontroli finansowej, w wyniku których kierownik jednostki uzyskuje
obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych
systemów. Ocena ta dotyczy w szczególności zgodności prowadzonej działalności
z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi, efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów
zarządzania i kontroli oraz wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Są to również czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki. Ocena
taka pomaga organizacji w osiąganiu jej celów poprzez wprowadzenie systematycznego i zdyscyplinowanego podejścia do poznania sposobu działania podmiotów oraz udoskonalenia efektywności procesów zarządzania ryzykiem, procesów
kontroli i nadzoru (Czerwiński 2005; Kisiel 2005).
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Audyt wewnętrzny może być przeprowadzany w postaci (Czerwiński 2005):
– audytu finansowego, polegającego na badaniu dowodów księgowych oraz
zapisów w księgach rachunkowych,
– audytu systemu, polegającego na ocenie gromadzenia środków publicznych
i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
– audytu działalności, polegającego na ocenie efektywności (skuteczności)
i gospodarności zarządzania finansowego.
Audyt wewnętrzny powinien – poprzez wyznaczone mu cele – maksymalizować korzyści wynikające z jego zaangażowania. Celami audytu wewnętrznego są:
– identyfikacja i analiza ryzyk związanych z działalnością jednostki, a w szczególności ocena efektywności zarządzania ryzykiem oraz ocena systemu
kontroli wewnętrznej,
– wyrażanie opinii na temat skuteczności mechanizmów kontrolnych w badanym systemie,
– dostarczanie kierownikowi jednostki, w oparciu o ocenę systemu kontroli
wewnętrznej, zapewnienia, że jednostka działa prawidłowo,
– składanie sprawozdań z poczynionych ustaleń, oraz tam gdzie jest to właściwe, przedstawianie uwag i wniosków dotyczących poprawy skuteczności
działania jednostki w danym obszarze.
Głównym celem audytu funduszy strukturalnych jest zapewnienie, że systemy
zarządzania i kontroli są adekwatne i efektywne oraz sprawdzają się w praktyce.
Audyt systemów zarządzania i kontroli programów finansowanych przez Unię
Europejską ma na celu ustalenie, czy (Kisiel 2005):
– systemy działają efektywnie w celu zapobiegania stratom i nadużyciom,
– błędy i nadużycia są wykrywane i korygowane,
– projekty finansowane pozostają dostępne przez cały okres trwania działań,
– cele projektów są realizowane,
– żądania zwrotu wydatków spełniają wymagania i są zgodne z planem finansowym.
Systemy kontroli powinny zapewnić, aby kwoty przedstawione do refundacji we wniosku o płatność składanym do Komisji Europejskiej były prawidłowe.
Rolą systemów kontroli jest więc zapobieganie, wykrywanie i korygowanie błędów oraz nadużyć. Rolą audytu jest także ocena, czy systemy te spełniają swoje
zadania. W związku z tym należy zapewnić właściwe wdrażanie programów pomocy, potwierdzić zasadność prefinansowania, refinansowania i płatności końcowych (ostatecznych) opartych na rzeczywiście dokonanych wydatkach, zapewnić wystarczającą ścieżkę audytu, określić podział odpowiedzialności pomiędzy
pracowników i komórki organizacyjne, umożliwić identyfikację słabych punktów
i ryzyk w realizacji projektów oraz zapewnić realizację działań korygujących
w celu wyeliminowania słabych punktów, ryzyk lub nadużyć zidentyfikowanych
w trakcie wykonywania projektu.
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3. Metodyka audytu wewnętrznego w Polsce – planowanie i sposób
realizacji audytu
Zgodnie z art. 53. 1. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104) audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie
rocznego planu audytu wewnętrznego jednostki sektora finansów publicznych,
zwanego dalej planem audytu. W uzasadnionych przypadkach audyt wewnętrzny
może zostać przeprowadzony poza planem audytu. W odniesieniu do wymagań
wynikających z wymagań związanych z wykorzystaniem funduszy audyt wewnętrzny powinien w swoim planie rocznym uwzględnić zadania:
1. Identyfikacja ryzyk wynikających z uczestniczenia w projektach. Ryzyka te
są różne dla różnych instytucji. Dla instytucji zarządzających, płatniczych,
pośredniczących i wdrażających są to ryzyka, które mogą doprowadzić do
niewypełnienia istotnych kryteriów. Dla beneficjentów końcowych są to ryzyka, które mogą spowodować odrzucenie projektów lub doprowadzić do
odrzucenia wniosku o płatność, czy też przekroczenia terminu realizacji inwestycji. Audyt wewnętrzny może i powinien współdziałać z kadrą kierowniczą w identyfikacji ryzyk, gdyż jest to jeden z elementów cyklu zarządzania ryzykiem, za który odpowiada kierownictwo jednostki sektora finansów
publicznych.
2. Identyfikacja systemów funkcjonalnych, które obsługują fundusze. Systemy
te będą przedmiotem analizy ryzyka i niektóre w wyniku przeprowadzonej
analizy będą tematami zadań audytowych do zrealizowania w danym roku.
3. Ocena wszystkich procedur, do tego plany kontroli i ścieżki audytu. Dobrym
rozwiązaniem jest więc wykonanie tych dokumentów przed przystąpieniem
do oceny procedur. Plan kontroli pozwala ocenić wyłącznie czy procedura
spełnia wymagania wynikające z przepisów. Do oceny racjonalności procedur należy wykorzystać diagramy i ścieżki audytu.
4. Audyt oceniający przygotowanie instytucji do wykonania powierzonych jej
zadań lub do realizacji projektów (audyt zgodności). W przypadku wykonywania takiego audytu przydatne metody to m. in.:
– cykliczne wysyłanie kwestionariuszy samooceny,
– wykorzystanie planów kontroli do samooceny stopnia wypełnienia wymagań ustawowych.
Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego, a w szczególności szczegółowe warunki planowania audytu wewnętrznego, w tym wzór
planu audytu, sposób dokumentowania wyników audytu wewnętrznego, sposób
współpracy z pracownikami komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny oraz tryb sporządzania oraz elementy sprawozdania z przeprowadzenia
audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem powszechnie uznawanych standardów,
określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie
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szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U.
Nr 66 poz. 406). Przepisy ww. rozporządzenia odnoszą się również do audytu
w ramach funduszy strukturalnych

4. Podstawy i uwarunkowania prawne przeprowadzenia audytu
wewnętrznego rolnych funduszy strukturalnych
Ze względu na fakt, że w funduszach strukturalnych uczestniczy wiele organizacji sektora publicznego i prywatnego, postępowanie audytowe w sprawach
wydatków wspieranych przez fundusze ma charakter złożony. Główne organy zaangażowane m.in. w audyt wewnętrzny funduszy strukturalnych to:
1. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);
2. Europejski Trybunał Audytorów;
3. Służby Komisji Europejskiej;
4. Służby audytu wewnętrznego państw członkowskich;
5. Najwyższe organa kontroli państw członkowskich;
6. Audytorzy prywatni (zewnętrzni).
Podstawowe ramy prawne dotyczące systemów zarządzania i kontroli realizowanych przez państwa członkowskie są zawarte w dwóch unijnych aktach prawnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej Nr 1260/1999 ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (Dz. Urz.
L 161/1 z 26.06.1999). państwa członkowskie winny przyjąć na siebie odpowiedzialność za finansową kontrolę pomocy poprzez:
– weryfikację, że systemy zarządzania i kontroli zostały zaprojektowane i są
realizowane w taki sposób, by zapewnić efektywne i właściwe użytkowanie
funduszy Wspólnoty,
– zapewnienie Komisji Europejskiej opisu systemów zarządzania i kontroli,
– zapewnienie, że fundusze są wydatkowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami wspólnotowymi oraz zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansowego,
– poświadczenie, że deklaracje o wydatkach składane do Komisji są dokładne
i opierają się o weryfikowalne dokumenty źródłowe,
– zapobieganie, wykrywanie i naprawianie nieprawidłowości,
– przedstawienie Komisji deklaracji uznania wydatków.
Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej Nr 438/2001/WE z dnia 2 marca
2001 r., ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE)
Nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej
w ramach funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 063 z 03.03.2001), określa kluczowe zasady funkcjonowania systemów zarządzania oraz kontroli Instytucji Zarządzających, Płatniczych i Pośredniczących, na które składają się:

Audyt wewnętrzny w ramach funduszy strukturalnych

–
–
–
–
–

63

jasne zdefiniowanie funkcji,
jasny podział funkcji,
odpowiednie rozdzielenie funkcji,
efektywne systemy dla zapewnienia odpowiedniego wypełniania funkcji,
wymogi składania raportów na temat realizacji zadań i zastosowanych środków.
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, a więc również w jednostkach zarządzających funduszami strukturalnymi, powinien działać zgodnie z zapisami zgodnie z zapisami komunikatu Ministra Finansów nr 16
z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia „Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz powinien stosować:
– „Standardy kontroli wewnętrznej w Komisji Europejskiej”, opracowane
przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Budżetu,
– „Kontrolę wewnętrzną – zintegrowaną koncepcję ramową”, raport opracowany przez Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway (COSO),
– „Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej”, przyjęte przez Międzynarodową Organizację Najwyższych Organów Audytu (INTOSAI),
– „Standardy kontroli wewnętrznej w rządzie federalnym”, opracowane przez
Najwyższy Urząd Kontroli w Stanach Zjednoczonych (GAO).
Wykonując swój zawód, audytor wewnętrzny powinien pracować w oparciu
o następujące zasady wewnętrzne (Bakalarska i Czerwiński 2004):
• Niezależność – Audytor wewnętrzny powinien być niezależny, zarówno
w sferze organizacyjnej jak i operacyjnej swojej działalności. Musi mieć
zagwarantowany nieograniczony dostęp do wszelkich dokumentów, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, do wszystkich
pracowników oraz wszelkich innych źródeł informacji potrzebnych do
przeprowadzenia audytu, nie może on również brać udziału w działalności
operacyjnej jednostki.
• Obiektywizm – obowiązkiem audytora wewnętrznego jest ustalenie stanu
faktycznego, zachowując obiektywizm podczas przeprowadzania zadania
audytowego, formułując swoje oceny w oparciu o fakty, w sposób bezstronny i wolny od uprzedzeń oraz unikanie konfliktu interesów. W przypadku
gdy audytor wewnętrzny bierze udział w innych działaniach niż czynności
audytowe, działania te nie mogą prowadzić do konfliktu interesów. W szczególności należy wykluczyć z zakresu obowiązków audytora wewnętrznego
takie zadania lub uprawnienia, które wchodzą w zakres zarządzania jednostką. Audytor wewnętrzny nie może dostosowywać swoich ocen dotyczących audytu wewnętrznego do oczekiwań innych osób. Zadania audytowe muszą być wykonywane w taki sposób, aby audytor wewnętrzny nie był
stawiany w sytuacjach, w których mógłby czuć się niezdolny do wydawania
obiektywnych opinii, zgodnych z jego umiejętnościami i wiedzą. Kierownik
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komórki audytu wewnętrznego powinien w taki sposób wyznaczać zadania
audytowe pozostałym audytorom wewnętrznym, aby uniknąć potencjalnych konfliktów interesów lub stronniczości.
• Bezstronność – Audytor wewnętrzny nie powinien, co najmniej przez dwa
lata, oceniać działalności jednostki, za którą był uprzednio odpowiedzialny. Udział audytora wewnętrznego w badaniu działań, za które odpowiada
kierownik komórki audytu wewnętrznego, powinien podlegać nadzorowi
osoby niezatrudnionej w tej komórce.
• Rzetelność – Audytor wewnętrzny powinien wykonywać swoje zadania
w sposób rzetelny. Działania audytowe powinny być wykonywane w sposób rozważny, ale zdecydowany i skuteczny. Audytor wewnętrzny powinien
sumiennie wykonywać swoje obowiązki, dążąc do osiągnięcia najlepszych
rezultatów swojej pracy, mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie zadań. W swoim postępowaniu audytor wewnętrzny powinien być
kreatywny, a wyznaczone zadania wykonywać z zaangażowaniem i z najlepszą wolą i wiedzą. Nie powinien uchylać się od przedstawiania kierownikowi jednostki wniosków mogących skutkować koniecznością podjęcia
trudnych decyzji.
• Należyta staranność – wszelkie działania audytora wewnętrznego powinny
cechować się należytą starannością. Zachowanie należytej staranności przez
audytora wewnętrznego oznacza takie posługiwanie się posiadaną wiedzą,
umiejętnościami i doświadczeniem, aby uzyskać kompetentną ocenę procesu lub stanu. Audytor wewnętrzny powinien zwracać uwagę na występowanie ryzyka, które może negatywnie wpłynąć na realizację zadań stojących
przed jednostką. Jednakże działania audytora wewnętrznego, nawet wykonywane z należytą starannością, nie gwarantują zidentyfikowania każdego
ryzyka. Zmiany w obowiązującym prawie czy nowe zadania, jakie pojawią
się przed jednostką, mogą obszarom działania jednostki uważanym dotychczas za bezpieczne nadać charakter wysokiego ryzyka. Jeżeli zaistnieje taka
sytuacja audytor wewnętrzny powinien wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie audytu wewnętrznego poza planem. Audytor wewnętrzny powinien
działać z należytą starannością, uwzględniając:
– zakres pracy niezbędny do osiągnięcia celów wyznaczonych dla danego
zadania,
– złożoność, istotność oraz znaczenie badanych spraw,
– adekwatność i efektywność procesów zarządzania ryzykiem, systemów
kontroli wewnętrznej oraz procesów zarządzania jednostką,
– prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych błędów, nieprawidłowości
lub braku zgodności z przepisami,
– koszt zadania audytowego w stosunku do potencjalnych korzyści, które
mogłyby zostać osiągnięte w związku z przedstawieniem wyników audytu.

Audyt wewnętrzny w ramach funduszy strukturalnych

65

Do wniosków audytor wewnętrzny powinien dochodzić po przeprowadzeniu wszechstronnych analiz, ocen i dyskusji z kompetentnymi pracownikami jednostki
• Profesjonalizm – jednym z głównych celów audytora wewnętrznego jest
dążenie do osiągnięcia najwyższego stopnia profesjonalizmu. Audytor wewnętrzny powinien posiadać wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje potrzebne do wykonywania swoich obowiązków. Audytor wewnętrzny powinien spełniać wysokie wymagania dotyczące umiejętności zawodowych,
umiejętności postępowania z ludźmi oraz rozważnego i twórczego myślenia.
Audytor wewnętrzny powinien dążyć do pełnej znajomości aktów prawnych dotyczących danego zadania audytowego oraz do poznania wszystkich
okoliczności badanej sprawy. Audytor wewnętrzny powinien być zawsze
przygotowany do uzasadnionych własnych decyzji i sposobu postępowania.
Jeśli audytor wewnętrzny nie posiada wystarczającej wiedzy, umiejętności
lub kwalifikacji niezbędnych do wykonania danych czynności audytowych,
powinien wystąpić o wsparcie merytoryczne lub pomoc innych pracowników jednostki albo wystąpić z wnioskiem o powołanie rzeczoznawcy. Audytor wewnętrzny powinien posiadać odpowiednią wiedzę pozwalającą mu
zidentyfikować znamiona naruszenia przepisów prawa, zwłaszcza naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Jeśli w trakcie przeprowadzania audytu audytor wewnętrzny dostrzeże znamiona czynów, które według jego
oceny kwalifikują się do wszczęcia postępowania w zakresie dyscypliny finansów publicznych, postępowania karnego lub postępowania w sprawie
o przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe, wówczas ma obowiązek
o tym fakcie powiadomić odpowiednie organy. Audytor wewnętrzny ma
obowiązek poszerzać swoją wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje poprzez
stałe doskonalenie zawodowe. Kierownik jednostki powinien zapewnić odpowiednie środki na ten cel.
• Jakość i efektywność wykonywanej pracy – Audytor wewnętrzny powinien
dążyć do przedstawiania kierownikowi jednostki uwag i wniosków, które
umożliwią osiągnięcie lepszych efektów działalności jednostki, a przez to
uzyskanie wartości dodanej. Wysoka jakość wykonywanej przez audytora
wewnętrznego pracy i jej efektywność powinny mieć dla niego podstawowe
znaczenie. Audytor wewnętrzny (kierownik komórki audytu wewnętrznego) powinien wprowadzić wewnętrzne procedury kontroli jakości mające na celu monitorowanie jakości wykonywanych prac oraz efektów, jakie
przynoszą jednostce. Należy zawsze dążyć do zapewnienia zgodności działania audytu wewnętrznego ze standardami oraz wewnętrznymi procedurami. Oceny zewnętrzne dokonywane są przez wyspecjalizowaną w tym celu
komórkę organizacyjną Ministerstwa Finansów lub przez inną jednostkę
do tego upoważnioną. Podczas prezentacji wyników audytor wewnętrzny
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powinien każdorazowo informować kierownika jednostki o wynikach przeprowadzonych ocen wewnętrznych i zewnętrznych.
• Zgodność ze standardami – w przypadku gdy działalność audytorów wewnętrznych jest zgodna ze standardami, zachęca się audytorów wewnętrznych do używania formuły „przeprowadzone zgodnie ze Standardami Audytu Wewnętrznego”. Pomimo, że działalność audytu wewnętrznego powinna być w pełni zgodna ze Standardami mogą wystąpić przypadki odstępstw.
Jeśli mają one wpływ na pracę audytora wewnętrznego, o każdym takim
odstępstwie powinien być bezzwłocznie informowany kierownik jednostki.
Utworzenie komórki audytu wewnętrznego lub stanowiska do spraw audytu
wewnętrznego oraz zapewnienie organizacyjnej odrębności wykonywania
przez nie zadań leży w kompetencji kierownika jednostki. Należy podkreślić, że kluczowa dla roli komórki audytu wewnętrznego jest jej niezależność
od kierownictwa jednostki w zakresie planowania pracy zespołu, przeprowadzenia audytów i składania sprawozdań.

5. Przykład realizacji zadań audytowych w ramach rolnych funduszy
strukturalnych
Potrzeba prowadzenia rolnej polityki strukturalnej na szczeblu wspólnotowym
jest konsekwencją dużego zróżnicowania poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych krajów członkowskich oraz istnienia jeszcze większych
dysproporcji rozwojowych pomiędzy ich regionami. Jako przykład realizacji zadań audytowych można wskazać działania Instytucji Wdrażających Sektorowy
Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”. W umowach zwartych pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działającym jako Instytucja Zarządzającą ww. Programem a Instytucjami Wdrażającymi określono obowiązki w zakresie
audytu, w tym dotyczące przedstawiania Instytucji Zarządzającej m.in.:
– sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
– planu audytu na rok następny;
– informacji o rozpoczęciu audytu i programie prac audytowych dla danego
zadania audytowego;
– sprawozdań z przeprowadzonych prac audytowych niezwłocznie po zakończeniu danego zadania.
Audyt wewnętrzny w Instytucji Wdrażającej ma na celu m.in. poprawę efektywności i skuteczności mechanizmów kontroli wewnętrznej, poprawę efektywności wykorzystania zasobów oraz zmiany w procedurach, co przyczynia się do
usprawnienia systemu wdrożeniowego. Ponadto, na wniosek Instytucji Zarządzającej, Instytucja Wdrażająca może przeprowadzić dodatkowe zadanie audytowe.
Wszystkie raporty z audytu wewnętrznego analizowane są przez Instytucję Zarzą-
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dzającą, a wyniki tej analizy stanowią podstawę do podejmowania decyzji w sprawie np. zmiany obowiązujących procedur.

6. Wnioski końcowe
Po przeanalizowaniu kwestii przygotowania Polski do realizacji zadań w ramach audytu funduszy strukturalnych można wysunąć następujący wniosek Polska jest w stanie godnie reprezentować grupę zawodową prowadzącą działalność audytową oraz w pełni dąży do profesjonalizmu w tej dziedzinie. Dowodem na
to są przede wszystkim dobrze przygotowane i skoordynowane z ustawodawstwem
unijnym akty prawne, które określają zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego
w ramach jednostek sektora finansów publicznych. Należy również podkreślić fakt
uzyskania przez polskich audytorów wewnętrznych w czerwcu 2003 r. pełnego, bezwarunkowego członkostwa światowego Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The
Instytut of Internal Auditors, The IIA). Dzięki przynależności do tej grupy zawodowej mamy możliwość korzystania z wiedzy, umiejętności, rozwiązań i doświadczeń
oraz najlepszych praktyk w tym zawodzie sprawdzonych w każdych warunkach
i przekazywania tej wiedzy wszystkim, którzy tego potrzebują.
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AUDYT WEWNĘTRZNY W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, fundusze strukturalne, kodeks etyki, standardy audytu wewnętrznego
STRESZCZENIE

Aby móc korzystać z pomocy Funduszów Strukturalnych, muszą być spełnione ściśle
określone warunki. Jednym z nich jest należyte wydatkowanie otrzymanych środków, a to
związane jest z koniecznością przeprowadzania audytów w jednostkach sektora finansów
publicznych i innych jednostkach zajmujących się zarządzaniem funduszami strukturalnymi. Możliwość korzystania z funduszy strukturalnych okazała się być szansą przełamania barier rozwojowych w rolnictwie i zapewniła konku-rencyjnoś polskiego rolnictwa na
Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. W związku z tym w pracy omawiane są podstawowe
pojęcia audytu, zakres, cel i rola audytu. Przedstawiono również podmioty uczestniczące
w audycie wewnętrznym funduszy strukturalnych. W pracy skupiono się na zagadnieniach, które odzwierciedlają ideę audytu i sposób jego przeprowadzania. Autorka skupia
się także na przedstawieniu dokładnej metodyki audytu wewnętrznego, tj. planowaniu
i sposobie realizacji audytu oraz podstawach i uwarunkowaniach prawnych jego przeprowadzania.
MAŁGORZATA BOJAŃCZYK
INTERNAL AUDIT IN THE STRUCTURAL FUNDS

Key words: internal auditing, structural funds, ethics in the internal auditing, standards of
internal auditing
SUM M A RY

To be able to benefit from the Structural Funds assistance, certain conditions must
be strictly complied with. One of them is the proper disbursement of monies (resources)
received, and this is related to the necessity of conducting audits in the public finance
sector and in other entities involved in the structural funds management. The possibility
of the use of structural funds has proved to be a chance of breaking development barriers
in agriculture and ensured competitiveness of Polish agriculture on the Single Market of
the European Union. In connection with this, basic concept of audit: it’s scope, purpose
and role are discussed in this paper. I introduce entities involved in the internal audit of
the Structural Funds as well. The paper focuses on issues that reflect the idea of an audit
and how it is carried out. The author focuses on presenting a thorough internal audit
methodology: planning and carrying out the auditing and bases and legal considerations
of audit.
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RYZYKO I METODY NIM ZARZĄDZANIA
W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
1. Wstęp
Europejski a w tym również i polski agrobiznes tak w przeszłości jak również
i dzisiaj charakteryzuje ograniczona działalność w zakresie zarządzania ryzykiem.
Rynek instrumentów pochodnych stosowano rzadko lub też nie wykorzystywano
wcale do kontrolowania ryzyka cenowego. Obecnie reformy WPR powodują, że
uczestnicy rynku a przede wszystkim rolnicy stają wobec problemu wzrastającej zmienności cenowej, która w konsekwencji stwarza większą niepewność dochodów gospodarstw. Zjawisko to staje się powszechne, ma tendencję rozwojową
i zagraża pozycji gospodarstw wobec konkurentów na rynku. Dodatkowo, doświadczany w ostatnich latach wpływ globalnych czynników ekonomicznych na
poziom cen krajowych surowców rolnych sprawia, że tradycyjne strategie utrzymywania konkurencyjności na rynku, oparte wyłącznie na przesłankach płynących z rynku krajowego, nie zawsze znajdują potwierdzenie w praktyce. Sytuacja
ta zmusza uczestników rynku rolnego do bardziej wnikliwego przyglądania się
rynkowi. Skłania ich także do korzystania w budowie strategii działania firmy
z nowych instrumentów rynkowych, pozwalających poprawić lub co najmniej
zachować dotychczasową pozycję wobec konkurentów. Wymusza zatem postępowanie zmierzające do zabezpieczania określonego poziomu dochodów gospodarstwa czy przedsiębiorstwa, między innymi poprzez zarządzanie różnymi rodzajami ryzyk, a w tym przede wszystkim ryzykiem niekorzystnej zmiany ceny towaru
na rynku w przyszłym okresie.
Głównym zatem celem niniejszego artykułu jest ukazanie specyfiki ryzyka
związanego z działalnością rolniczą, a także istoty zarządzania ryzykiem w tej
branży. Podjęto też próbę wskazania stosowanych w polskim agrobiznesie metod
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zarządzania ryzykiem cenowym, a także możliwości wykorzystania w tym zakresie instrumentów oferowanych przez rynki terminowe zagraniczne.

2. Zagadnienia ryzyka w rolnictwie
W każdej działalności gospodarczej ryzyko wyraża się w niepewności osiągnięcia zaplanowanych dochodów i zysków z prowadzonej aktywności. Mogą być
różne przyczyny takiego stanu rzeczy, ale główną jest brak niezbędnych informacji o kształtowaniu przyszłych zjawisk. Ryzyko dotyczy zatem wszystkich podstawowych dziedzin funkcjonowania podmiotu, a więc produkcji, handlu i finansowania tej działalności.
W rolnictwie z racji specyfiki działalności, skala ryzyka jest dużo większa aniżeli w innych działach. Jest to ściśle związane z charakterystycznymi cechami produkcji rolnej, która jest w dużym stopniu uzależniona od czynników niezależnych
od producenta. Podstawowym źródłem niepewności i ryzyka systematycznego
w rolnictwie jest uzależnienie wielkości produkcji od warunków klimatycznych
i biologicznych, których producent nie jest w stanie kontrolować. Rolnictwo jest
też dziedziną, w której występuje bardzo długi bo prawie roczny cykl produkcji
a to sprawia, że inwestycje czynione na konkretną opłacalną w danym momencie
technologię produkcji nie zawsze w chwili sprzedaży towaru gwarantują zyski na
planowanym wcześniej poziomie. Dlatego też, uwzględniając specyfikę działalności w tym dziale gospodarki, jako najistotniejsze wyróżniono: Ryzyko przyrodnicze, które jest ściśle związane z charakterem produkcji rolniczej. Brak możliwości
przewidzenia wielkości produkcji, jej kosztów i strat jest wynikiem oddziaływania
takich czynników jak: zmienne warunki klimatyczne i biologiczne, warunki glebowe, choroby roślin i zwierząt, szkodniki, zagrożenie suszą lub nadmiernymi
opadami, sezonowość produkcji, rozmieszczenie przestrzenne i wiele innych. Ryzyko przyrodnicze może mieć odzwierciedlenie w niedostatecznej podaży czyli
nieurodzaju lub nadmiernej podaży czyli klęsce urodzaju. Rodzi ono niepewność
co do rozmiarów produkcji, jej kosztów i ewentualnych strat. Ryzyko technologiczne wiąże się z postępem technologicznym, technicznym i biologicznym. W gospodarstwie rolnym szczególne znaczenie ma postęp biologiczny, czyli wprowadzanie
nowych odmian roślin, typów zwierząt, nowych technologii produkcji roślinnej
i zwierzęcej, a także sposobu żywienia zwierząt i rodzaju stosowanych pasz.
Ryzyko organizacyjne wiąże się z planowaniem, kontrolowaniem, organizowaniem produkcji rolniczej, zmianami organizacji, zarządu i kierownictwa, organizacją czasu pracy oraz ich powiązaniem z otoczeniem. Ryzyko ekonomiczne jest
ściśle związane z oddziaływaniem otoczenia. Kształtowanie się cen na produkty rolne i środki produkcji, relacje cenowe, polityka rolna, struktura dochodów,
struktura konsumpcji, wydajność, formy własności i system finansowy to czynniki
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mające silny wpływ na opłacalność produkcji rolnej. Bardzo ważny jednak udział
w kształtowaniu poziomu ryzyka ekonomicznego zajmuje ryzyko rynkowe, które wynika ze zmiany zewnętrznych warunków ekonomicznych produkcji tj. np.
utrata rynków zbytu i związana z tym nadmierna podaż produktów i spadek ceny,
lub też otwarcie nowych rynków zbytu i wzrost popytu, a tym samym wzrost ceny
produktu. W ramach kategorii ryzyka rynkowego w rolnictwie do najbardziej
znaczących zaliczyć można: Ryzyko płynności obrotu towarowego rozumiane jako
możliwość nie znalezienia kontrahenta dla zawarcia transakcji w odpowiednim
czasie. Związane z tym jest ryzyko kontrpartnera, które dotyczy niebezpieczeństwa odmowy lub braku możliwości wykonania kontraktu przez zobowiązanego.
Najbardziej jednak powszechne na rynku rolnym jest ryzyko cenowe. Wynika ono
z nie przewidywalności przyszłych ruchów cenowych, a w szczególności niekorzystnej zmiany ceny towaru na rynku. Wobec ryzyk rynkowych a w szczególności ryzyka cenowego, zarówno producenci, jak i przetwórcy produktów rolnych
są bezsilni. Cena bowiem, po której rolnicy sprzedają swoje towary, jest jednym
z podstawowych czynników determinujących opłacalność prowadzonej działalności gospodarczej i wpływających na konkurencyjność na rynku. W działalności
rolniczej ryzyko niekorzystnej zmiany ceny destabilizuje produkcje, przyczynia
się do braku harmonijnego rozwoju gospodarstw. Często też skutkiem powszechnego wystąpienia tego ryzyka są niepokoje społeczne w środowisku wiejskim.

3. Istota zarządzania ryzykiem w rolnictwie
Szybkie tempo zmian technologicznych a także złożoność relacji między podmiotami gospodarczymi powoduje wzrost niepewności. Stąd też w działalności
gospodarczej przywiązuje się coraz większą wagę do zarządzania różnymi kategoriami ryzyk, choć często jest to tylko mechanicznie realizowany przez zarządzających podmiotami gospodarczymi proces działania a nie sposób myślenia menadżerów zainteresowanych wzrostem efektów ekonomicznych podmiotu. Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej wymaga dodatkowo sformułowania
i uznania następujących założeń :1
a) Ryzyko oznacza uzyskanie wyniku innego niż oczekiwany czyli ryzyko to
nie tylko zagrożenie ale i szansa,
b) Awersja do ryzyka nie może skłaniać do rezygnacji z ryzykownych decyzji
lecz potęgować oczekiwanie adekwatnej rekompensaty z tytułu działalności
ryzykownej (premia za ryzyko). Oznacza to, że realizacja celu zmierzającego
do bogacenia się wymaga ponoszenia ryzyka.
1 porównaj: JajugaT, (2004): Koncepcja zarządzania ryzykiem, „Czas na pieniądz – Zarządzanie

finansami” Tom II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, s.342.
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c) Rodzaje ryzyka związane z działalnością przedsiębiorstwa na ogół nie są
addytywne. Oznacza to, że ryzyko odnoszące się do całego przedsiębiorstwa
jest zwykle niższe niż suma ryzyk związanych z poszczególnym rodzajami
działalności.
d) Różny jest nie tylko poziom awersji lub skłonności osób zarządzających do
ryzyka ale także różna jest ich percepcja i możliwości reagowania na sytuacje ryzykowne.
W świetle powyższych rozważań zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
można określić jako system działania wiążący strategię firmy, procesy, ludzi,technologię i wiedzę. Jego celem jest ocena poziomu ryzyka związanego z realizowaniem przyjętych przez podmiot gospodarczy zadań a także podjęcie działań niwelujących skutki wystąpienia sytuacji ryzykownych. Zatem, zarządzanie ryzykiem
uwzględnia wszystkie nie tylko finansowe zagrożenia i szanse a głównym jego
celem jest maksymalizacja tworzonej przez podmiot wartości.
W Polsce zarządzanie ryzykiem w rolnictwie jest dziedziną nową, mało znaną i rzadko stosowaną, pomimo że skutki zmienności warunków ekonomicznych
produkcji tu właśnie bardziej są dotkliwe niż w innych dziedzinach gospodarki.
Czynione przez producentów inwestycje w ziemię, środki do produkcji, sprzęt
najczęściej przekraczają ich bieżące możliwości finansowe, powodując konieczność pomocy banku. Producenci są zatem stale obciążeni kredytami, których
spłata uzależniona jest od poziomu uzyskanej ceny za wyprodukowane towary.
Największą zatem niepewność budzi cena jaką producent będzie mógł uzyskać na
rynku w momencie sprzedaży towaru. Jeżeli będzie ona niższa niż koszty produkcji rolnik nie będzie mógł spłacić swoich długów i w konsekwencji może wszystko stracić. W takiej sytuacji ważną drogą do stabilizacji dochodów jest aktywne
zarządzania występującym ryzykiem. Można zatem uznać, że głównymi kierunkami zarządzania ryzykiem w rolnictwie jest z jednej strony poprawa wyników finansowych gospodarstwa, z drugiej natomiast zapewnienie takich warunków, by
w przypadku wystąpienia sytuacji ryzykownej maksymalnie ograniczyć wielkość
ponoszonych strat. Przy ustalaniu struktury produkcji i związanych z tym nakładów, ocena poziomu możliwego ryzyka w ramach podmiotu, daje możliwość
podjęcia decyzji organizacyjnych w celu jego maksymalnej redukcji.
Podmioty gospodarcze mogą kontrolować ryzyko wykorzystując do tego różne
metody. Bardzo ważne jest systematyczne kontrolowanie poziomu ryzyka, które
prowadzić można między innymi za pomocą metod fizycznych i finansowych.
Fizyczna kontrola ryzyka w agrobiznesie obejmuje działania podejmowane
w celu redukcji strat spowodowanych skutkami wystąpienia sytuacji ryzykownej.
W ramach fizycznej kontroli ryzyka możliwe są;
1. Pionowe powiązania integracyjne pozwalające na lepsze poznanie poszczególnych faz procesu produkcyjnego. Następuje tu rozłożenie ryzyka działalności na poszczególne podmioty łańcucha integracyjnego.
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2. Kompensowanie ryzyka, polegające na doborze gałęzi produkcji o przeciwstawnych, wzajemnie się równoważących tendencjach rynkowych;
a także zawieranie umów, niwelujących ryzyko związane z zaopatrzeniem
i zbytem, cenami, terminowością i ilością.
3. Wielokierunkowość produkcji określana też jako różnicowanie albo dywersyfikacja kierunków produkcji.
Finansowa kontrola ryzyka polega na samodzielnym zarządzaniu ryzykiem
przez firmę lub przeniesieniu ryzyka na inny podmiot. Zarządzanie to polega na:
1. Zatrzymaniu ryzyka, i pokryciu ewentualnych powstałych strat przez przepływy pieniężne, sprzedaż aktywów, fundusze specjalne, pożyczki.
2. Transfer ryzyka polegający na przesunięciu odpowiedzialności z podmiotu
ponoszącego straty na inny podmiot, może być realizowany w dwóch formach;
– transfer działalności tworzącej potencjalne straty polegający na związaniu się z innym podmiotem, który wykonuje narażoną na ryzyko część
działalności;
– transfer odpowiedzialności za pokrycie ewentualnych strat, co realizuje
się za pomocą transakcji giełdowych (kontraktów terminowych i opcji)
oraz ubezpieczeń.

4. Poziom i zarządzanie ryzykiem cenowym na krajowym rynku zbóż
Ryzyko jest elementem nieodłącznie związanym z każdą działalnością gospodarczą a rolnictwo ze względu na długość cyklu produkcyjnego w sposób szczególny narażone jest zarówno na ryzyka specyficzne jak i systematyczne. Niestabilność dochodów wywołana znaczącą fluktuacją cen towarów rolnych zakłóca
w krótkim okresie płynność bieżącego funkcjonowania gospodarstwa. Ma też
ogromny wpływ na poziom inwestycji, który determinuje działalność w długim
okresie. Ryzyko niekorzystnej zmiany ceny zbóż powoduje zatem destabilizację
dochodów narażając na straty podmioty funkcjonujące w tym sektorze. Stąd też
naturalną reakcją jest próba ograniczenia ryzyka poprzez zastosowanie różnorodnych dostępnych na rynku instrumentów i działań.
Cechą produkcji rolnej jest całkowite uzależnienie od nieprzewidywalnych
czynników naturalnych takich jak pogoda, szkodniki, choroby, które determinują
plony, a to z kolei wpływa na poziom cen na rynku. Uwarunkowania takie wywołują dużą zmienność cen wynikającą z nie przewidywalności wielkości produkcji
rolnej w poszczególnych okresach a tym samym wpływają na poziom ryzyka cenowego tej produkcji. Zjawisko to zaznacza się wyraźnie między innymi na rynku
zbóż konsumpcyjnych np. pszenicy (rysunek 1).
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Poziom zmienności cen na rynku pszenicy konsumpcyjnej
w latach 1996 – 2008

Rysunek 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Z danych przedstawionych na rysunku 1. wynika, że wskaźnik zmienności cen
pszenicy na cele konsumpcyjne w Polsce kształtował się na poziomie od 5,64%
(2005r.), do 25,71% (2008). Przy założeniu, że 30% wskaźnik ryzyka należy do
wysokich można uznać, że ryzyko cenowe tego kierunku produkcji jest znaczne.
Na taką sytuację składa się wiele przyczyn, ale przede wszystkim, ogólna sytuacja
gospodarcza oraz niski poziom rozwoju struktur rynkowych w Polsce umożliwiających aktywne zarządzanie ryzykiem.
Obecnie w polskich gospodarstwach rolnych różnicowanie kierunków produkcji tradycyjnie stanowi podstawową metodę ograniczania skutków występowania
działalności ryzykownych. Osiąga się to przez rozłożenie ryzyka niekorzystnej
zmiany ceny na wiele kierunków produkcji (rysunek 2). W konsekwencji zyski
z jednej produkcji pokrywają ewentualne straty innej produkcji osiągając w ten
sposób efekt stabilizowania dochodów gospodarstwa.
Konsekwencją tej sytuacji jest spowolnienie procesów specjalizacji produkcji
i rozwoju technologicznego gospodarstw. Stosowanie tej popularnej metody powoduje też ograniczenie możliwości zwiększania dochodów gospodarstw.
Innym rozwiązaniem wykorzystywanym w Polskim rolnictwie jest wchodzenie producentów rolnych w pionowe związki integracyjne zarówno kontraktowe
jak i kapitałowe z firmami przetwarzającymi surowce rolne. Metoda ta umożliwia
rozłożenie ryzyka niekorzystnej zmiany ceny na wszystkich uczestników pionowego łańcucha integracyjnego co łagodzi skutki występowania sytuacji ryzykownych na rynku. Obecnie jednak w Polsce ok. 85% gospodarstw nie posiada żadnych pionowych związków integracyjnych z przemysłem przetwórczym. Trzeba
też stwierdzić, że proces integracji pionowej w rolnictwie następuje niezwykle
opornie. Dodatkowo postępujący rozwój nowych technologii w rolnictwie, w tym
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również rynku surowców rolnych na cele energetyczne i związane z tym zwiększanie areału wysoko opłacalnych upraw roślin energetycznych prowadzić może
do rozszerzenia gospodarki monokulturowej. Związane z tym zaniechanie tradycyjnych form ograniczania ryzyka (takich jak wielokierunkowość produkcji),
spowoduje jeszcze większe niż dotychczas wyeksponowanie gospodarstw przede
wszystkim na ryzyko cenowe.
Rysunek 2
Sposoby ograniczania ryzyka cenowego w gospodarstwach Skarbu Państwa
w Wielkopolsce

Źródło: Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi…., praca
zb. red. Jerzak M, Czyżewski A, s.194

Dla zapewnienia względnej stabilności dochodów niezbędne będą działania
w zakresie zaoferowania mechanizmów rynkowych, które umożliwią transfer ryzyka, a przez to zabezpieczanie ceny surowców na rynku. Znaczącą rolę w tym
działaniu ma do spełnienia giełda towarowa oferująca instrumenty służące temu
właśnie działaniu: kontrakty terminowe i opcje towarowe. Niestety, krajowy towarowy rynek terminowy nie osiągnął jeszcze pożądanego poziomu rozwoju, stąd
też polscy producenci i przetwórcy np. zbóż, w ostatnich latach, zwykli odwoływać się do cen terminowych notowanych na zagranicznych giełdach towarowych,
w tym najczęściej na giełdzie „Euronext” (Matif) w Paryżu. Notowania z tej giełdy często niesłusznie stanowią jeden z podstawowych czynników kształtujących
poziom cen na rynku krajowym. Jako przykład można przywołać sytuację z roku
2007 gdzie wzrost cen pszenicy na rynku terminowym na giełdzie „Matif ” w Paryżu wynikający z nieurodzaju zarówno we Francji jak i wielu krajach będących
tradycyjnymi eksporterami zbóż, powodował jednoczesny wzrost cen na rynku
polskim gdzie plony były zadowalające (rysunek 3). Wzrost ten w dużej mierze był
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wynikiem zasugerowania się wzrostowym trendem cen na giełdzie „Matif ”, gdzie
handel kontraktami terminowymi prowadzony był przez uczestników francuskiego, a nie polskiego rynku zbóż. Polskie uwarunkowania ekonomiczne nie zostały
zatem w notowanych tam cenach odzwierciedlone. Przedstawione na rysunku 3.
wieloletnie trendy cenowe rynku terminowego „Matif ” i polskiego rynku gotówkowego pszenicy konsumpcyjnej wskazują, że choć w długim okresie kierunki
zmian cen są podobne to jednak w krótkim okresie zmiany te są odmienne.
Rysunek 3
Porównanie ceny średniej pszenicy konsumpcyjnej na rynku krajowym
oraz na giełdzie terminowej MATIF w Paryżu (na 16-02-2009)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MATIF i Min.Rolnictwa.

Pomimo bowiem wspólnej polityki rolnej UE rynki np. zbożowe poszczególnych krajów, w tym Polski, są rynkami w znacznym stopniu odrębnymi. Do celów
skutecznego zabezpieczania cen rynki te powinny reagować na czynniki rynkowe
w sposób identyczny lub przynajmniej bardzo zbliżony. Brak zbieżności przebiegu trendów oznacza, że rynek terminowy na giełdach zagranicznych nie może
być wykorzystany do zabezpieczenia cen na rynku gotówkowym zbóż produkowanych w Polsce.
W ostatnim piętnastoleciu towarowy rynek terminowy nie znalazł niestety
w Polsce dogodnych uwarunkowań ekonomicznych ani legislacyjnych by rozwinąć się w sposób zadowalający. Próby podejmowane w końcu lat dziewięćdziesiątych na Giełdzie Poznańskiej zakończyły się połowicznym sukcesem ze względu
na rozbudowany w tamtym czasie system interwencjonizmu cenowego. Obecnie
proces liberalizacji polityki rolnej UE stwarza dogodne warunki do funkcjonowania towarowych rynków terminowych i wykorzystania ich do zabezpieczania cen
między innymi na rynku zbóż. Prace prowadzone na jedynej giełdzie towarowej
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w Polsce - Warszawskiej Giełdzie Towarowej - zmierzają w kierunku możliwie
szybkiego zaoferowana uczestnikom rynku rolnego tego typu instrumentów, służących stabilizowaniu dochodów w rolnictwie i utrzymywaniu konkurencyjności
podmiotów na rynku.

5. Podsumowanie
W warunkach zmian Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz powszechnej globalizacji i wzrostu konkurencji na rynku prowadzenie działalności gospodarczej
w agrobiznesie obarczone jest wieloma ryzykami, zarówno specyficznymi jak
i systematycznymi, charakterystycznymi dla tego działu gospodarki. Specyfika
rolnictwa, a także zwiększająca się konkurencja na rynku towarów rolnych, wymusza w coraz większym zakresie uwzględnianie w strategii działania gospodarstw
i przedsiębiorstw różnych sposobów zarządzania ryzykiem, a przede wszystkim
ryzykiem cenowym, które w głównej mierze decyduje o opłacalności produkcji.
Obecnie w rolnictwie polskim zarządzanie ryzykiem cenowym ogranicza
się do metod fizycznych takich jak różnicowanie kierunków produkcji a także
w mniejszym zakresie wykorzystuje się pionowe powiązania integracyjne podmiotów.
Metody finansowe zarządzania ryzykiem na krajowym rynku towarów rolnych
dotyczą w głównym zakresie ubezpieczeń od zdarzeń katastroficznych. Instrumenty rynku terminowego w agrobiznesie umożliwiające transferowanie ryzyka
niekorzystnej zmiany ceny na inne podmioty są wśród uczestników rynku znane
lecz ze względów obiektywnych nie wykorzystywane. Zaznacza się też coraz większa potrzeba korzystania z wiarygodnie wykreowanej na giełdzie towarowej ceny
dla wyspecyfikowanych towarów. Brak takich cen na rynku polskim sprawia, że
uczestnicy rynków odwołują się do giełd zagranicznych, których ceny nie zawsze
odzwierciedlają sytuację na rynku krajowym.
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MICHAŁ A. JERZAK
RYZYKO I METODY NIM ZARZĄDZANIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem, cena
STRESZCZENIE

W warunkach liberalizacji polityki rolnej UE, a także wobec postępującej globalizacji
działalności przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem a w szczególności ryzykiem cenowym
w rolnictwie zyskuje coraz większe znaczenie. W niniejszym artykule podjęto problem
ryzyka w rolnictwie, a także identyfikacji dostępnych w polskim agrobiznesie metod zarządzania ryzykiem. Wskazano też na rolę giełdowego rynku towarowych kontraktów
terminowych jako narzędzi stanowiących niezależną część działalności handlowej w gospodarstwie jednak mających wpływ na poziom dochodów gospodarstw działających
na konkurencyjnym rynku. W konkluzji wskazano też, że obecnie w rolnictwie polskim
zarządzanie ryzykiem cenowym ogranicza się do metod fizycznych. Metody finansowe
zarządzania ryzykiem dotyczą głownie ubezpieczeń od zdarzeń katastroficznych. Stwierdzono też, że wykorzystanie zagranicznych rynków terminowych jako drogi do zabezpieczenia ceny towarów rolnych na krajowym rynku gotówkowym jest trudne ze względu
na różnice w wewnętrznych uwarunkowaniach ekonomicznych, a także brak istotnych
powiązań między rynkami tych samych produktów w poszczególnych krajach.

MICHAŁ A. JERZAK
RISK AND METHODS OF RISK MANAGEMENT IN FARMS

Key words: risk, risk management, price
SUM M A RY

With today‘s globalizing world and liberalization of UE agriculture politics the area of
business risk management, including price risk management in the farm sector is gaining
in significance. In the paper was presented problem of risk in agro business, and identifies
risk management tools available in Polish agriculture. Also was indicate the role of commodity futures market as a tools which will form an integral part of trade in farm commodities having a stabilizing impact on farm’s income and also on competitiveness on the
market. The concluding statement was that using other European futures market as a way
to hedging price in the domestic farm market is difficult due to difference in economic
condition and lack of connection between those market.

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 1/2009

79

HENRYK SKÓRNICKI, IRENEUSZ GRADKA
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Radomiu

TECHNOLOGICZNO-EKONOMICZNE ASPEKTY
WDRAŻANIA PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ W WYBRANYCH
GOSPODARSTWACH ROLNYCH CZ. I
1. Wstęp
W opracowaniu dokonano analizy danych opartych na wynikach uzyskanych
ze 117 gospodarstw ekologicznych 2007 roku, 104 gospodarstw z roku 2005 i 116
gospodarstw z roku 2006. Wykorzystano dane z gospodarstw zebrane w „Zeszytach
ekologicznych”, które były prowadzone w gospodarstwach ekologicznych na terenie
całego kraju przy współpracy doradców Ośrodków Doradztwa Rolniczego.
Głównym celem opracowania jest ocena wyników gospodarowania na przestrzeni analizowanych lat w wybranych gospodarstwach ekologicznych posiadających certyfikaty, a także porównanie metod zarządzania i sposobu funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego z gospodarstwem konwencjonalnym oraz
pokazanie zaistniałych różnic i występujących podobieństw między nimi.
Coroczne wyniki analizy mogą być wykorzystywane w działalności doradczej
przy rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się gospodarstwa ekologiczne,
mogą one także pomóc w dostosowywaniu doradztwa do potrzeb obejmujących
ekologiczne technologie produkcji, marketing, analizę kosztów produkcji i promocję gospodarstw.
Liczba analizowanych gospodarstw w poszczególnych latach uległa stosunkowo niewielkim zmianom. W 2006 roku zwiększono zakres ilościowy analizy
o 12 gospodarstw, natomiast w roku 2007 poszerzono analizę o 3 gospodarstwa
z województwa wielkopolskiego, a 2 gospodarstwa z województwa lubelskiego zostały wycofane z analizy. Taka względna stałość pozwala na wysuwanie bardziej
konkretnych wniosków w dłuższym okresie czasu, co znacznie uwiarygodnia
i obiektywizuje uzyskane wyniki.
Liczby „Zeszytów” prowadzonych w latach 2005–2007 w wybranych gospodarstwach w poszczególnych województwach przedstawia tabela 1.
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Tabela 1
Liczba prowadzonych „Zeszytów” wg województw w latach 2005 - 2007
Lp.
Województwo
1.
Dolnośląskie
2.
Kujawsko-Pomorskie
3.
Lubelskie
4.
Lubuskie
5.
Łódzkie
6.
Małopolskie
7.
Mazowieckie
8.
Podkarpackie
9.
Podlaskie
10. Pomorskie
11. Świętokrzyskie
12. Opolskie
13. Zachodniopomorskie
14. Wielkopolskie
Razem

2005
3
11
19
2
8
5
16
3
9
5
17
0
6
0
104

2006
4
10
18
2
8
5
19
3
12
5
22
2
6
0
116

2007
4
10
16
2
8
5
19
3
12
5
22
2
6
3
117

Źródło: Obliczenia własne.

2. Ogólne informacje o gospodarstwach
Informacje obejmowały m.in. wiek i wykształcenie kierownika gospodarstwa,
liczbę osób zatrudnionych w gospodarstwie, powierzchnię gospodarstwa.
2.1. Wiek rolników kierujących gospodarstwami
Przedziały wiekowe kierowników gospodarstw

Źródło: Obliczenia własne.

Rysunek 1
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Stwierdzono, że średni wiek kierujących gospodarstwami ekologicznymi wynosił 45,09 lat. Mediana wyniosła 46 lat (Rysunek 1). Największa liczba kierujących gospodarstwami to ludzie w wieku ponad średnim. Młodych kierowników
(do 30 lat) było 7,7%, zaś starszych (powyżej 60 lat) było 3,5%. Blisko 57% stanowiła grupa w przedziale wiekowym 41-55 lat.
2.2. Wykształcenie kierujących gospodarstwami
Celem analizy było sprawdzenie poziomu wykształcenia i jego przydatności do
prowadzenia gospodarstwa ekologicznego. Zakładać należy, że najbardziej przydatne jest wykształcenie rolnicze średnie i wyższe – w tej grupie znalazło się 32%
kierujących gospodarstwami. Jeśli uznać, że minimum potrzebne do prowadzenia gospodarstwa to wykształcenie zawodowe rolnicze, to w grupie tej znalazło
się 76% kierowników gospodarstw. Wykształcenie kierunkowe rolnicze posiadało
45% kierowników; wykształcenie na poziomie średnim i wyższym 64%, w tym
ponad 1/3 rolnicze. W porównaniu do wykształcenia rolników ogółem w Polsce
(GUS 2007), zwraca uwagę wysoki wskaźnik wykształcenia na poziomie wyższym kierowników prowadzących analizowane gospodarstwa ekologiczne tj. 11%,
w porównaniu do kraju 7%. Powyżej średniej krajowej kształtuje się też wskaźnik
wykształcenia na poziomie średnim i zasadniczym rolniczym. W porównaniu
z analizami z lat ubiegłych nie widać znaczących różnic.
Wskazuje to jednak, że zainteresowanie ekologicznym systemem gospodarowania wykazują rolnicy o wyższym poziomie wiedzy, z reguły potrafiący analizować i oceniać oraz wykorzystywać wiedzę swoją i doradców.
2.3. Zasoby siły roboczej w gospodarstwach
Mała liczba analizowanych gospodarstw w niektórych województwach (np. lubuskie, podkarpackie, opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie) nie pozwala na rzetelną ocenę wykorzystania siły roboczej w gospodarstwach w tych województwach.
W 117 gospodarstwach pracowało ogółem 221 pełnozatrudnionych1, co daje 1,89
pracownika na gospodarstwo. W przeliczeniu na 100 ha UR dało to 7,11 pełnozatrudnionego (w porównaniu do ubiegłorocznych badań, gdzie wskaźnik wyniósł
7,9 jest to blisko 10% mniej, w roku 2005 wskaźnik był na poziomie 8,4). Zasoby
własnej siły roboczej były więc stosunkowo duże. Najmniejsze zasoby siły roboczej
miały duże gospodarstwa z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.
Największe zasoby siły roboczej wystąpiły w gospodarstwach województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, opolskiego, małopolskiego i łódzkiego.
2.4. Użytkowanie gruntów
Średnia wielkość gospodarstwa w analizowanej próbie wyniosła 26,59 ha (2006
rok - 25,04 ha). Największą powierzchnię miały gospodarstwa w województwach
1 pełnozatrudniony to pracujący w gospodarstwie 2080 godzin w roku
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pomorskim i zachodniopomorskim, a najmniejszą w województwach: małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim.
Najmniejsze z analizowanych gospodarstw liczyło 2,15 największe 319,4 ha.
W przedziale 5 – 30 ha znalazło się 70% gospodarstw. Największe gospodarstwa
o powierzchni powyżej 30 ha posiadały ponad 59% gruntów. W porównaniu do
średniej krajowej zwraca uwagę fakt, że nie było w analizowanej grupie bardzo
małych i małych gospodarstw, natomiast przeważały gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha. Świadczyć to może o tym, że gospodarstwa takie bardziej widzą
potrzebę produkcji metodami ekologicznymi i wiążą z tym swój rozwój i przyszłość w działaniach w takim właśnie kierunku. Stosunkowo niewielki był udział
gruntów dzierżawionych średnio 9% (2,4 ha).

3. Główne działalności w gospodarstwie
Blisko połowę uzyskanych przychodów uzyskano z produkcji roślinnej (46%),
z produkcji zwierzęcej 38%, a pozarolnicze źródła uzyskiwania przychodów stanowiły około 16%.
Rolnicy wskazali następujące dodatkowe źródła przychodów spoza rolnictwa:
■ w 13 przypadkach pracę etatową,
■ w 8 przypadkach własną firmę bądź usługi,
■ w 13 przypadkach agroturystykę,
■ w 3 przypadkach uznali za istotne źródło dochody z rent i emerytur.
3.1. Produkcja roślinna
Głównym źródłem przychodów w produkcji roślinnej była produkcja ogrodnicza. Stanowiła ona 57% przychodów z produkcji roślinnej (około 25% całości
przychodów dla wszystkich gospodarstw). W porównaniu z poprzednimi latami
odsetek przychodów z produkcji roślinnej spada – w 2005 roku stanowił 69%,
w 2006 roku 60%. Bardzo istotny jest wysoki udział produkcji owoców. Pozostała
produkcja roślinna (strączkowe, oleiste, siano, pastewne) przyniosła 25% przychodu.
Warzywnictwo
W 31 spośród 117 gospodarstw wykazano przychody z warzywnictwa. W dziewięciu z nich deklarowano przychód powyżej 66% (gospodarstwa specjalistyczne).
W porównaniu do lat ubiegłych widoczna jest tendencja do specjalizacji – w 2005
roku jako specjalistyczne można było określić trzy gospodarstwa, w 2006 – sześć.
W dwunastu gospodarstwach przychody z warzywnictwa przekroczyły 33% gospodarstwa dwukierunkowe.
Produkcja owoców
Spośród 34 gospodarstw deklarujących przychody z produkcji owoców,
13 osiągało ponad 66% przychodu z tej produkcji, a w 6 osiągnięty przychód sta-
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nowił ponad 1/3 wszystkich przychodów. Świadczy to o dużej specjalizacji produkcji.
Produkcja roślinna polowa
Za specjalizujące się w polowej produkcji roślinnej można uznać 8 na 36 gospodarstw, które deklarowały przychody z tej działalności, zaś 9 należało do gospodarstw dwukierunkowych. Wielkość przychodów uzyskiwanych z polowej
produkcji roślinnej była silnie zróżnicowana. W porównaniu z ubiegłymi latami
odnotowano 20% spadek przychodów w tej grupie.
3.2. Produkcja zwierzęca
Spośród gospodarstw posiadających produkcję zwierzęcą największe przychody
deklarowano z produkcji mleka (43%) i żywca wołowego (15% - zarówno w specjalistycznych gospodarstwach produkujących żywiec wołowy, jak i gospodarstwach
mleczarskich sprzedających cielęta i młode bydło opasowe). Deklarowane przychody z produkcji zwierzęcej są niemal identyczne jak w latach ubiegłych.
Produkcja mleka
Spośród 35 gospodarstw deklarujących produkcję mleka jako kierunek działalności 16 specjalizowało się w tej produkcji, a 9 należało do gospodarstw dwukierunkowych.
Produkcja żywca wołowego
Sprzedaż żywca wołowego i cieląt została zadeklarowana w 25 gospodarstwach.
Spośród nich tylko 2 można było uznać za specjalistyczne, a 5 za dwukierunkowe.
Produkcja trzody chlewnej
Przychody z produkcji trzody deklarowało 19 gospodarstw. Spośród nich 2 specjalizowały się w trzodzie chlewnej, a 3 z nich należały do dwukierunkowych.
Pozostała produkcja zwierzęca
W tej kategorii dominowały województwa podkarpackie i świętokrzyskie,
obydwa specjalistyczne gospodarstwa ulokowane były w woj. podkarpackim.
3.3 Poziom specjalizacji analizowanych gospodarstw.
Najwięcej gospodarstw deklarowało przychody z produkcji warzyw i różnej
produkcji roślinnej. Najwyższy poziom specjalizacji gospodarstw zanotowano
w produkcji owoców (miękkich i pozostałych).
Według deklaracji kierujących gospodarstwami 40% z nich uzyskiwało co
najmniej 2/3 przychodów z jednej działalności. Najczęściej występujące kierunki
specjalizacji gospodarstw to: sadowniczy, mleczarski i owczarski.
Jako dodatkowe źródło ankietowani wymieniali produkcję cieląt i bydła mięsnego, trzody i różną produkcję roślinną.
3.4. Nawożenie organiczne
Kluczowym zagadnieniem w produkcji ekologicznej jest racjonalny płodozmian i nawożenie organiczne (oborniki i komposty).
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Średnie nawożenie w roku 2007 było najwyższe z analizowanych lat – 11,9 t/ha;
w 2006 wyniosło 6,3 t/ha i było niższe niż w 2005 roku (7,4 t/ha). Najwyżej są
nawożone warzywa i uprawy sadownicze.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zboża
Ziemniaki i in.
Warzywa
Sadownicze
TUZ
Inne problemy
Suma

54
8
14
8
2

3
9
4
9

86

25

6

6

1
28
15
13

57

24

24

7
3
2
1
3

1
1

16

2

2
1
3
1
5

2
4

Razem uprawa

Gryzonie,
zwierzyna łowna,
ptaki

Nawożenie

Odmiany i mat.
siewny

stonka

Szkodniki
w tym

ogółem

ogółem

zaraza ziemn.

Zgłaszane
problemy

Choroby
w tym

ogółem

Chwasty

Uprawy

Stosunki wodne

3.5. Problemy do rozwiązania zgłaszane przez rolników
„Zeszyt” zawierał informacje, na podstawie których rolnicy mieli określić problemy technologiczne z jakimi najczęściej się borykają i w jakich działalnościach
produkcji roślinnej. Uzyskano 209 odpowiedzi:
Tabela 2
Problemy w produkcji roślinnej zgłaszane przez rolników w 2007 roku

65
50
35
33
9
3
195

Na podstawie 116 ankiet 2007 rok

Podobnie jak w ubiegłych latach najwięcej problemów dotyczyło zwalczania
chwastów – głównie w zbożach i roślinach rolniczych (tabela 2). Drugą grupą problemów była kontrola szkodników, z czego blisko połowa odpowiedzi dotyczyła
stonki ziemniaczanej. Szkodniki i chwasty były też najpoważniejszymi problemami w uprawie warzyw. Na trwałych użytkach zielonych głównymi problemami
była odporność na zmienne stosunki wodne. Stosunkowo dużym problemem był
dobór odmian i ekologiczny materiał siewny.

4. Produkcja ogrodnicza
4.1. Rośliny sadownicze
W uprawie roślin sadowniczych odnotowano nowe gatunki – po raz pierwszy
plantacje jeżyn (ok. 0,3 ha), agrestu i pigwowca japońskiego (1,7 ha).
4.1.1. Jabłonie
Sady jabłoniowe występują w 29 gospodarstwach, co stanowi ok. 25% analizowanych gospodarstw. Średni wiek drzew wynosi blisko 17 lat, jest też sad ponad
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50 letni, jak i kilka jednorocznych nasadzeń. W analizowanych gospodarstwach
większość, bo ponad 80% sadów, ma niewielką powierzchnię i niskie plony. Dominują tam odmiany dawne, niekiedy bardzo wrażliwe na choroby jak McIntosh.
Produkcja ich w znacznej części przeznaczona jest na samozaopatrzenie, w części
na sprzedaż bezpośrednią, reszta trafia do przemysłu w części razem z owocami konwencjonalnymi. Kilkanaście procent analizowanych sadów jest większych,
obejmują powierzchnie powyżej 1 ha. Sady te od nasadzeń pomyślane były jako
przeznaczone do ekologicznego sposobu produkcji, ich średni plon to ok. 30 t/ha,
a więc nie ustępuje sadom konwencjonalnym. W nasadzeniach są tam na ogół odmiany odporne na choroby jak Topaz, Goldstar i inne. Gospodarstwa te zbywają
swoje produkty jako ekologiczne w sporej części dla przemysłu, a w pozostałej
części w sprzedaży bezpośredniej.
4.1.2. Porzeczki
Porzeczki czarne uprawia 21 gospodarstw, a więc ta sama ilość co w poprzednim roku. Wzrosła natomiast ilość plantacji porzeczek czerwonych z 1 do 3.
30% z nich to plantacje większe, powyżej 1 ha. W 19% (4) plantacji są nowe nasadzenia. W blisko połowie plantacji uprawiana była Titania.
Część rolników sygnalizowała brak plonów z powodu uszkodzeń przymrozkowych. Podobnie jak w przypadku truskawek 14% gospodarstw deklarowało po raz
pierwszy przerób owoców we własnym gospodarstwie, były to plantacje nieduże
ok. 5-cio arowe.
4.1.3. Maliny
Ilość plantacji od roku poprzedniego się nie zmieniła (21) natomiast poprawił
się stan nasadzeń, więcej jest w uprawie bardziej przydatnych do systemu ekologicznego odmian jesiennych (Polana, Polka). Ich ilość wzrosła z 86% do 95%
nasadzeń (20).
Średnia powierzchnia uprawy 0,7 ha jest zbliżona do powierzchni z 2005 r.
Tylko na 2 plantacjach część stanowią nowe nasadzenia, resztę stanowią plantacje
owocujące w średnim wieku ponad 3 lata.
4.1.4. Truskawki
Plantacje truskawek odnotowano w 30 gospodarstwach. W ostatnich 3 latach
nie zauważono większych wahań w liczbie gospodarstw uprawiających truskawki
(różnice poniżej 10%). Średni areał plantacji towarowych w ostatnich latach zmieniał się nieznacznie.
W analizowanych gospodarstwach obserwujemy stopniowe odchodzenie od
odmiany Senga Sengana, która jest podstawową odmianą uprawianą dla przemysłu przetwórczego na rzecz odmian deserowych jak Elkat, Dukat, Honeoye.
O ile w poprzednich latach Senga stanowiła ok. 60% plantacji, to w roku ubiegłym
już tylko ok. 46%. Świadczy to o stopniowej reorientacji produkcji w kierunku
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bardziej opłacalnej produkcji truskawki deserowej. Większość nowych nasadzeń
to odmiany polecane do produkcji ekologicznej. Choć zdarzały się jeszcze sporadycznie (3 gospodarstwa) przypadki, że na niektórych plantacjach była część
roślin 5-letnich to większość stanowiły nasadzenia 1-3 lata. Tak dobre wyniki
gospodarstw ekologicznych wynikają w pewnym stopniu z różnic w sposobie liczenia średnich. Dane krajowe dotyczą wszystkich plantacji, natomiast średnia
z gospodarstw ekologicznych liczona jest z plantacji owocujących, a więc odjęte są plantacje nowo założone, czy bardzo stare i już praktycznie nie zbierane.
W ten sposób średni plon z gospodarstw ekologicznych jest wyższy niż krajowy
w/g GUS. Jednak sposób liczenia zastosowany w przypadku gospodarstw ekologicznych w zestawieniu z plonem wg normatywów pokazuje jak wiele jest jeszcze do zrobienia z poprawą wydajności. Gospodarstwa ekologiczne mają większą
szansę korzystania z doradztwa niż przeciętne. Przykładem jest sprawa sadzonek.
Jedynie 12% (4 gospodarstwa) wskazały pochodzenie sadzonek ze szkółek kwalifikowanych.
Jeżeli chodzi o kierunki zbytu produkcji to nadal dominuje sprzedaż bezpośrednia, są gospodarstwa wyspecjalizowane w produkcji dla przemysłu, pojawia
się też przerób we własnym gospodarstwie.
Inne uprawy sadownicze
W analizowanym roku nie odnotowano plantacji róży, natomiast pojawiła się
uprawa pigwowca 0,26 ha. Pozostała tylko jedna niewielka plantacja poziomek.
Borówki, czereśnie są bez zmian.
4.2. Rośliny warzywnicze
Warzywa należą do trudnych gatunków w uprawie ekologicznej. Znacznie
wyższa jest ich pracochłonność, poważny problem stanowi ochrona przed chorobami i szkodnikami. Zazwyczaj wyższe ceny nie rekompensują znacznie wyższych
nakładów. Dlatego ważne i wymagające popularyzacji są przykłady gospodarstw,
które zachowując system produkcji ekologicznej, osiągają plony na poziomie bardzo dobrych gospodarstw konwencjonalnych. Co też istotne gospodarstwa te łatwiej znajdują opłacalny zbyt na produkt ekologiczny.
Poszczególne uprawy warzywnicze w analizowanych gospodarstwach można scharakteryzować w sposób następujący:
Marchew
Uprawiana była w 2007 r. w 24 gospodarstwach, a więc niewielkie były zmiany
w stosunku do roku 2006 r. Nadal najczęściej uprawiana odmianą jest Perfekcja.
W stosunku do 2006 roku zmniejszył się średni obszar plantacji z 0,32 do 0,25 ha.
Nadal występowały stosunkowo większe plantacje, gdzie plony oceniano na 40
a nawet 70 t/ha (40 t/ha to dobry plon konwencjonalny, natomiast 60 t/ha to bardzo dobry wg Normatywów RCDRRiOW).
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Pietruszka
Podobnie jak w poprzednim roku uprawiana w 16 gospodarstwach, plantacje niewielkie, średnio 0,13 ha. Jedno z gospodarstw, tak jak w roku ubiegłym,
wykazało plon 40 t/ha tj. na poziomie bardzo dobrego plonu konwencjonalnego.
Większość produkcji sprzedawano w sprzedaży bezpośredniej.
Burak ćwikłowy
Uprawiano go w 25 gospodarstwach, bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Nieznacznie zmniejszyła się średnia powierzchnia uprawy z 0,22 do 0,18
ha. Większość rolników (60%) uprawiała Czerwoną Kulę.
Dwa gospodarstwa wykazały wysoki plon 60 t/ha, (plon bardzo dobry według
Normatywów to 50 t/ha), przy czym jedno miało ponad przeciętną powierzchnię
uprawy ok. 0,4 ha. Większość produkcji sprzedawano w sprzedaży bezpośredniej.
Kapusta
W 2007 roku uprawiano ją w 13 gospodarstwach (2006 - 17 gospodarstw; 2005
- 13). Średnia powierzchnia uprawy po wzroście w 2006 r. zmniejszyła się zbliżając się do poziomu z 2005 r. (0,19 ha).
Około 70% plantacji stanowiła Kamienna Głowa, podobnie jak w latach poprzednich. Symptomem stabilizacji produkcji były straty w plonach, z reguły
poniżej 5,1%. Tylko w jednym przypadku wyniosły 20%. W poprzednich latach
straty te były istotnie większe.
Podobnie jak w roku poprzednim 7 gospodarstw deklarowało przerób kapusty
we własnym zakresie, przy czym w przypadku 3 gospodarstw stanowiło to ponad
30% produkcji. Jedno z gospodarstw sprzedawało swoją produkcję dla przemysłu,
w pozostałych dominowała natomiast sprzedaż bezpośrednia.
Cebula
Uprawiano ją w 16 gospodarstwach. (2005 – 14; 2006 - 13). Średnia powierzchnia uprawy 0,47 ha była najniższa z 3 lat (odpowiednio 2005 - 0,5 ha, 2006
- 0,66 ha). Nadal dominowała metoda uprawy z siewu wprost do gruntu.
Jeżeli chodzi o kierunki zbytu to nie uległy one większym zmianom, jedno
gospodarstwo uprawiające cebulę na większym areale (1,5 ha) produkowało dla
przemysłu, pozostałe prowadziły sprzedaż bezpośrednią
Ogórki
Uprawiało je 18 gospodarstw (wobec 14 w roku poprzednim). Systematycznie
wzrasta średni areał plantacji. W 2007 wyniósł 0,52 ha, w poprzednich latach odpowiednio 2005 – 0, 26 ha; 2007 - 0,38 ha.
Pozostałe
Z innych warzyw warto wspomnieć o dyni uprawianej w 13 gospodarstwach,
w pewnym stopniu produkcję tego gatunku stymuluje zainteresowanie przemysłu
produktem ekologicznym. Niektóre gospodarstwa przerabiają dynię we własnym
zakresie, większość sprzedaje ją bezpośrednio. Pomidory uprawiało 8 gospodarstw,
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z czego jedno dla przemysłu. Prowadzona była produkcja zarówno polowa jak
i pod osłonami, głównie na sprzedaż bezpośrednią. Dziesięć gospodarstw uprawiało selery, także jedno z nich dla przemysłu, cztery cukinię. Ponadto w uprawie
występowała sałata, szczypiorek, koper, czosnek, szparagi, kalafiory, pory i wiele
innych. Stopniowo zwiększa się ilość gospodarstw uprawiających zioła.

5. Produkcja zwierzęca
Analiza w 2007 roku przeprowadzona została w oparciu o dane zebrane
w 92 gospodarstwach. Produkcję zwierzęcą nadal charakteryzuje duże rozdrobnienie, gospodarstwa zachowują wielogatunkowy charakter, co z organizacyjnego
oraz ekonomicznego punktu widzenia budzi wiele zastrzeżeń.
Rysunek 2
Struktura produkcji zwierzęcej w gospodarstwach ekologicznych
wg liczby utrzymywanych gatunków zwierząt w 2007 roku

Źródło: Obliczenia własne.

5.1. Bydło
Chów bydła w analizowanych gospodarstwach skoncentrowany był na
produkcji mleka. Rozważając skalę produkcji należy zauważyć, że średnio stado
krów mlecznych liczyło około 10 szt. ze znacznymi wahaniami od 1 sztuki do nawet
180 sztuk. Bydło mleczne było głównie rasy czarno białej ze znaczącym dolewem
HF, odnotowano także kilka stad z rasą Polską Czerwoną oraz Jersey. Średnia
wydajność mleczna (3 934 l) nie odbiegała w znaczący sposób od analogicznych
okresów w 2005 r. (4 000 l) i 2006 r. (3 878 l). W bieżącym roku przeanalizowano
również % wycieleń (93,7%) i długość okresu międzywycieleniowego (345 dni),
Wskaźniki te świadczą o poprawności zarządzania stadem, a szczególnie
procesem rozrodu i są na doskonałym poziomie.
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5.2. Trzoda chlewna
Chów trzody chlewnej w analizowanych gospodarstwach ekologicznych nie
cieszy się dużym zainteresowaniem. Rolnicy utrzymują ten gatunek bardziej na
potrzeby własne niż dla poprawienia wyników ekonomicznych gospodarstwa.
Nieliczne gospodarstwa utrzymują powyżej pięciu macior a średnia stada to
2,7 sztuki macior. Rasy świń, które najczęściej występują w gospodarstwach to
Wielka Biała Polska, Polska Biała Zwisłoucha oraz pojedyncze sztuki z ras objętych programem „Ochrona zasobów genetycznych” jak chociażby Złotnicka Biała
i Złotnicka Pstra. Parametry produkcyjne jakie udało się przeanalizować w kolejnych trzech latach nie uległy istotnym zmianom.
5.3. Drób
Drobiarstwo w analizowanych gospodarstwach ekologicznych należy określić
jako przydomowy chów i to głównie kur niosek. Średnia wielkość stada niosek
to niespełna 80 szt. kur, przy czym największe stado miało 900 sztuk. Rolnicy
dostrzegają walory zielononóżki kuropatwianej i właśnie kur tej rasy utrzymują
najwięcej, pozostałe kury to typ ogólnoużytkowy. Pozostały drób to kaczki, indyki
i gęsi, ale poza dwoma dużymi stadami gęsi 1600 i 3000 szt. gatunki te nie mają
większego znaczenia w ekologicznych gospodarstwach. Pomimo małej skali produkcji nieśność kur kształtowała się na dość dobrym poziomie i jest to wskaźnik
praktycznie niezmienny od dwóch lat.
5.4. Kozy i Owce
Znaczenie chowu kóz i owiec w analizowanych gospodarstwach zachowało tę
samą pozycję, co w latach 2005 i 2006.
Kozy
Przeważająca cześć rolników utrzymuje kozy głównie przeznaczając mleko na
zaopatrzenie własnej rodziny. Analizując dane zawarte w tabeli 6 można wnioskować, że tylko trzy gospodarstwa czerpią dochody sprzedając mleko bądź sery
pozyskane w wyniku tej produkcji.
Owce
Chów owiec to po pierwsze produkcja jagniąt z przeznaczeniem na rzeź i ten
kierunek realizuje większość gospodarstw. Drugi aspekt tej produkcji to utrzymywanie stada ras objętych programem rolnośrodowiskowym, dzięki czemu możliwe jest znaczące dofinansowanie gospodarstwa. Dwa podstawowe parametry
świadczące o efektywności produkcji, a więc plenność maciorek i przyrosty wagowe jagniąt osiągają wysokie wartości co utwierdza w przekonaniu, że produkcja prowadzona jest na wysokim poziomie i stanowi poważne źródło dochodów
gospodarstwa.
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Podsumowanie
Przedstawiona analiza, ma coraz większą wartość poznawczą i informacyjną
o charakterze porównawczym zarówno pomiędzy tymi samymi gospodarstwami
ekologicznymi jak i w porównaniu do gospodarstw w kraju ogółem na przestrzeni
analizowanego okresu tj. trzech lat (2005-2007).
W części pierwszej artykułu skupiliśmy się na przedstawieniu ogólnych informacji oraz uwarunkowań technologicznych istniejących w analizowanych
gospodarstwach ekologicznych. Jedną z istotniejszych informacji jest ta, iż 76%
kierowników prowadzących badane gospodarstwa posiada wykształcenie kierunkowe rolnicze. Zwraca też uwagę fakt, że gospodarują oni prawie wyłącznie na
gruntach własnych (dzierżawa tylko ok. 9%) i posiadają gospodarstwa stosunkowo duże, znacznie przewyższające średnie krajową i średnie wojewódzkie. Poziom
zatrudnienia na 100 ha UR, choć jest wysoki to jednak szybko maleje (z poziomu
8,4 do 7,11). W produkcji roślinnej i zwierzęcej nie zanotowano większych zmian
pomiędzy analizowanymi okresami a stosowane technologie i osiągane wyniki
produkcyjne są na dobrym poziomie.
W następnym numerze kwartalnika będziemy kontynuować przeprowadzoną
analizę w części ekonomicznej.
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TECHNOLOGICZNO-EKONOMICZNE ASPEKTY WDRAŻANIA PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH CZ. I
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STRESZCZENIE

Celem tego opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów produkcji ekologicznej w kraju w latach 2005 - 2007. Analizę przeprowadzono w 117 gospodarstwach
ekologicznych w 14 województwach. Osiągnięte rezultaty analizy przedstawione w artykule charakteryzują stan tych gospodarstw m.in.: ich specyfikę, zasoby majątkowe, charakterystykę głównych działalności w gospodarstwie, stosowane technologie, osiągane
wyniki produkcyjne i ekonomiczne, marketing produktów ekologicznych. Analiza w rozszerzonym zakresie ekonomicznym kontynuowana jest w 2009 roku, co pozwoli na wypracowanie jeszcze bardziej szczegółowych wniosków.

HENRYK SKÓRNICKI, IRENEUSZ GRADKA
TECHNOLOGICAL AND ECONOMICAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION
OF ECOLOGICAL PRODUCTION IN SELECTED AGRICULTURAL FARMS - PART I

Key words: books of the organic farming, organic production
SUM M A RY

In this paper on the main aim was to show selected aspects of farm organic production
in 2005- 2007. Analysis covers 117 organic farms in 14 voievodships.
Analysis, presented in the paper, shows the characteristic conditions of these farms
inter alia: specificity, property, farm’s main activities and technical description, production
and economic results, marketing of organic products.
Analysis has been continued for 2009 year, that would allow to elaborate more detailed
conclusions.
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ZNACZENIE INSTYTUCJI W ROZWOJU ROLNICTWA
EKOLOGICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
W REGIONIE ROZDROBNIONEGO ROLNICTWA
W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH
1. Wstęp
Definicja bezpieczeństwa żywności została wprowadzona do systemu prawa
wspólnotowego w 2002 roku rozporządzeniem (WE) Nr 178/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady, ustanawiającym cele i zasady prawa żywnościowego1. Do
systemu prawa polskiego została włączona ustawą o bezpieczeństwie żywności
i żywienia, poprzez odesłanie do przedmiotowego rozporządzenia2. Wiodąca rola
w inicjowaniu i koordynacji badań w obszarze prawa żywnościowego na poziomie
Wspólnoty Europejskiej przyznana została Europejskiemu Urzędowi Bezpieczeństwa Żywności. Zadaniem Urzędu jest także zapewnienie wysokiej jakości doradztwa naukowego i oceny ryzyka na potrzeby podmiotów zarządzających ryzykiem –
Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i państwom członkowskim UE.
Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności współpracuje w tym zakresie z określonymi instytucjami krajowymi oraz organizacjami międzynarodowymi promując
tworzenie zespołów badawczych, zwiększając mobilność podmiotów badawczych
oraz wymianę informacji naukowej [Malinowska 2008]. Polityka dotycząca żywności wysokiej jakości była przeważnie stymulowana przez producentów, którzy chcieli swoje wyroby chronić i promować oraz konsumentów, którzy pragnęli spożywać
dobre produkty. Dużym sukcesem w kształtowaniu się unijnego systemu ochrony
1 Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002

r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd
ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
(Dz. Urz. WE L 31 z. 1.2.2002, s. 1 ze zmianami).
2 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz.
1225).
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produktów wysokiej jakości okazały się włoskie rozwiązania prawne, w tym zwłaszcza, tzw. krajowa lista produktów tradycyjnych [Kupracz 2007].
Osiągnięcie bezpieczeństwa żywności uwarunkowane jest spożywaniem żywności bezpiecznej, czyli nieszkodliwej dla zdrowia, bez skażeń mikrobiologicznych lub
chemicznych i bezpiecznej w całym procesie produkcji żywności, tj. od przygotowania gleby pod produkcję surowca aż do gotowej do spożycia żywności na talerzu.
W Polsce Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2004 roku promuje żywność wysokiej jakości poprzez Program Poznaj Dobrą Żywność. Jest to również część polityki
UE służącej podniesieniu jakości i zwiększeniu różnorodności na obszarze Wspólnego Rynku. W ciągu 4 lat istnienia programu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wyróżnił ponad 1000 polskich produktów żywnościowych z blisko 100 firm. Produkty ze znakiem PDŻ pochodzą ze sprawdzonego źródła i są gwarancją polskich
produktów o najwyższej jakości3. W grudniu 2008 roku, czyli w okresie przedświątecznym wykryto dioksyny w mięsie wieprzowym sprowadzonym do Polski z Irlandii. Dlatego konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności nie tylko na
poziomie globalnym, narodowym, ale przede wszystkim regionalnym i rodzinnym.
Bezpieczeństwo żywności powinno sprzyjać zdrowemu i aktywnemu życiu i może
być osiągnięte, gdy będzie rozpatrywane jako wypadkowa warunków ekonomicznych, socjalnych i ekologicznych. O narastającej wadze problemu bezpieczeństwa
żywności może świadczyć fakt, iż przed laty przy tworzeniu Wspólnoty Europejskiej w traktacie, w rozdziale rolnictwo, nawet nie wspomniano o jakości żywności.
Ale już Agenda 2000 na pierwszym miejscu stawia współzawodnictwo, bezpieczeństwo żywności (food safety) oraz jakość żywności (food quality).

2. Cel i metodyka badań
Celem opracowania jest ukazanie zakresu zmian dokonanych i planowanych
w gospodarstwach mających istotne znaczenie dla kształtowania bezpieczeństwa
żywności i przestawienia produkcji rolnej na ekologiczną, także ustalenie czy rolnicy podejmujący takie działania uzyskują wsparcie ze strony otoczenia instytucjonalnego. Zakres przestrzenny badań obejmuje teren Makroregionu Małopolska i Pogórze, w tym województw małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego4. Badania ankietowe, przy użyciu kwestionariusza badań przeprowadzono
3 Informacje te uzyskano podczas konferencji naukowej pod patronatem Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi nt.: „Doradztwo w działalności przedsiębiorczej”, która odbyła się dnia 28 listopada
2008 roku w SGGW w Warszawie.
4 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006-2008 jako projekt badawczy, pt.: „Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw (po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej)” finansowany przez MNiSW w ramach
grantu: nr N114 009 31/2320, realizowanego w Katedrze Polityki Gospodarczej, Wydziału Ekonomii
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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w pierwszej połowie 2007 roku, na próbie 856 rolników z terenu wspomnianych
już wcześniej trzech województw. W analizowanym regionie dominują drobne
i słabe ekonomicznie gospodarstwa. Zaledwie 1,8% gospodarstw w tych województwach posiada powierzchnię powyżej 15 ha UR, podczas, gdy średnio w kraju takich gospodarstw jest 10,9%, zaś w Makroregionie 2,2%. Dobór gospodarstw
został przeprowadzony metodą losowania kwotowego, przy uwzględnieniu struktury agrarnej. Na strukturę próby badawczej składają się: reprezentatywna próba
gospodarstw nie korzystających z dopłat bezpośrednich UE [N=136], uznawanych za nieżywotne ekonomicznie, najczęściej nie prowadzących produkcji rolnej
lub przeznaczających ją na samozaopatrzenie oraz reprezentatywna próba gospodarstw, które ubiegały się w 2005 r. o dopłaty bezpośrednie [N=720], a zatem są
żywotne w sensie prowadzenia działalności rolniczej. Na podstawie powierzchni
UR wśród gospodarstw korzystających z dopłat bezpośrednich wyodrębniono
3 warstwy, tj. gospodarstwa o obszarze użytków rolnych: od 1,01 do 4,99 ha [N=
329], od 5 do 9,99 ha [N=248] oraz 10 ha i więcej [N=143].

3. Znaczenie instytucji w rozwoju rolnictwa ekologicznego
i bezpieczeństwa żywności w świetle badań ankietowych
Badania ankietowe przeprowadzone w regionie rozdrobnionego rolnictwa
wykazały, iż zdecydowana większość badanych rolników to mężczyźni, w wieku między 30 a 50 rokiem życia - średnia wieku badanych to 44 lata. Najwięcej
respondentów (ponad 40%) legitymowało się wykształceniem średnim, rolnicy
z wykształceniem podstawowym stanowili 10,3%, zasadniczym zawodowym
34,7%, ponad 14% badanych posiadało wykształcenie wyższe (podczas, gdy odsetek ludności posiadającej wyższe wykształcenie w kraju wynosi 10%). Ponad
49% badanych (49,2%) pracuje tylko w swoim gospodarstwie i średnio 16,5 roku
dany rolnik jest właścicielem gospodarstwa. Z opinii badanych rolników wynika,
że 21,6% gospodarstw osiąga przychody z działalności dodatkowej (alternatywnej), przy średniej wartości w 2006 roku 9 107,8 zł oraz średnio 1 968,4 zł na
gospodarstwo. Blisko 2/3 badanych (539 osób - 63% ogółu respondentów) oprócz
działalności rolniczej podejmuje dodatkową działalność w celu zapewnienia sobie
dodatkowych źródeł dochodów. Większość rolników realizuje jedną specyficzną
działalność – na co wskazało 386 osób, co stanowi 71,6% badanych prowadzących
dodatkową działalność, na prowadzenie dwóch rodzajów działalności jednocześnie wskazało 22,4%, zaś 3 i więcej – 5,9% rolników. Głównie rolnicy deklarują sprzedaż bezpośrednią swoich produktów (wykres 1). W ramach sprzedaży
bezpośredniej najwięcej bo 28,8% respondentów sprzedaje mleko, 21,8% zboża
i rzepak, 17,6% - trzodę chlewną, 14,5% ziemniaki, ponad 25% owoce i warzywa.
Ponadto z badań wynika, że ponad 22% rolników realizuje programy rolnośrodo-
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wiskowe, w tym najwięcej, bo 49,4% ochronę gleb i wód, 16,9% łąki i pastwiska
ekstensywne, blisko 12% rolnictwo ekologiczne, zaś ponad 8% wskazuje na uprawę poplonów. Dominującą działalnością pozarolniczą podejmowaną przez badanych rolników była agroturystyka (33,9%), usługi transportowe (14,9%), usługi
budowlane (12,4%), produkcja mebli (ponad 10%), przetwórstwo rolno-spożywcze (przemiał zbóż, przetwórstwo mięsne) – 4,2%, itp. Blisko 2,5% rolników
deklarowało produkcję wyrobów regionalnych, w tym głównie oscypki, wyroby
z wikliny, rękodzielnictwo, rzeźby w drewnie oraz wyrobów lokalnych, obejmujących wypiek chleba wiejskiego, „szyszek” weselnych, kiełbasy wiejskiej, wyrobów
z wikliny, drzewek owocowych i innych kulinarnych związanych z agroturystyką.
Jak podaje Adamowicz [2005] tradycyjne wartości ponownie są „modne” i mogą
odegrać ważną rolę w życiu wsi, jej rozwoju ekonomiczno-społecznym oraz konkurencyjności.
Wykres 1
Dodatkowa działalność podejmowana przez rolników
(% odpowiedzi)

Źródło: Wyniki badań ankietowych

Zapytano badanych rolników czy przy podejmowaniu i realizacji dodatkowej działalności korzystali ze wsparcia instytucjonalnego, odpowiedzi twierdzącej udzieliło 277 osób – co stanowi 32,4% ogółu badanych (wykres 2). Wynika
z tego, że ponad połowa rolników (51,2%), którzy realizują dodatkową specyficzną działalność w swoim gospodarstwie korzystała z pomocy instytucji. Ponadto
stwierdzono, że z pomocy instytucji korzystał prawie co drugi rolnik posiadający
gospodarstwo o powierzchni przekraczającej 10 ha, natomiast w przypadku gospodarstw „nieżywotnych”, które nie korzystały z dopłat bezpośrednich tylko co
dziesiąty.
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Wykres 2
Korzystanie z pomocy otoczenia instytucjonalnego przez rolników realizujących dodatkową działalność z podziałem na grupy obszarowe (w %)

Źródło: Wyniki badań ankietowych

Zdecydowana większość ankietowanych rolników wskazywała na pomoc
Ośrodków Doradztwa Rolniczego (wykres 3). Pomoc ta polegała głównie na
świadczeniu doradztwa bezpośredniego, polegającego na wypełnianiu wniosków
aplikacyjnych oraz planów, np. przy programach rolno-środowiskowych (wykres
4). Ponadto badani rolnicy brali udział w szkoleniach i kursach, głównie z zakresu
ubiegania się o środki finansowe z funduszy UE, ekologii i ochrony środowiska,
agroturystyki, małej gastronomii, wikliniarstwa, produkcji miodu, kalkulacji rolniczych, księgowości, itp. Należy tutaj jednak nadmienić, że Ośrodki Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale (woj. podkarpackie), Modliszewicach (woj. świętokrzyskie) i Karniowicach (woj. małopolskie) korzystały ze wsparcia finansowego
na pokrycie kosztów doradztwa przy wypełnianiu wniosków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (Działanie: Wsparcie doradztwa rolniczego) na
lata 2004-2006. Widoczna jest tutaj słaba aktywność pozostałych instytucji, szczególnie organizacji pozarządowych oraz izb rolniczych, czy jednostek badawczorozwojowych.
Objęcie polskiego rolnictwa mechanizmami i wsparciem w ramach WPR UE
i polityki strukturalnej stały się powodem do wzmocnienia relacji rolników z wieloma instytucjami [Wilkin 2006]. Z badań D. Klavera [2006] wynika, że brak dostępu do wiedzy i informacji, a tym samym sprawnego systemu instytucji doradczych powoduje stosowanie metod produkcji mało przyjaznych dla środowiska.
Dlatego bardzo potrzebne są skuteczne metody dla transferu wiedzy i nowych
technologii. Począwszy od 2007 roku każdy kraj członkowski UE przedstawił
system doradztwa dążący do świadczenia pomocy gospodarstwom towarowym
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w zakresie nowoczesnego, wysokiego poziomu jakościowego rolnictwa i zarządzania gospodarstwem, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa żywności i norm
środowiskowych. W Polsce ważną rolę w uaktualnianiu i podnoszeniu poziomu
wiedzy rolników odgrywają ODR. Znajdują się w bliskim otoczeniu gospodarstw
i oferują rolnikom pomoc w podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem
działalności, a także w ubieganiu się o wsparcie unijne. Również z badań Fedyszak-Radziejowskiej [2006] wynika, że rolnicy pytani o instytucje obsługujące
rolnictwo odpowiadają: „przedtem tak bardzo się tych ODR nie widziało, a w tej
chwili wszystko przez ODR”. Należy tu jednak nadmienić, że te częste kontakty
z bankami i ODR zostały niejako narzucone rolnikom jako efekt wprowadzenia
podatku VAT w rolnictwie (posiadanie rachunku bankowego przez rolników „ryczałtowych”) oraz objęcia rolnictwa zasadami WPR - dopłaty bezpośrednie, itp.
[Miś 2008].
Wykres 3
Rodzaje instytucji, z pomocy których korzystali rolnicy realizujący
dodatkową działalność (w %)

Źródło: Wyniki badań ankietowych

Efektywne wykorzystanie przez rolników szans, jakie niosą środki unijne może
przyczynić się do wsparcia przemian strukturalnych i poprawy konkurencyjności
gospodarstw położonych w makroregionie Małopolska i Pogórze [Czudec i inni
2008]. Również z badań innych autorów [Józwiak i Mirkowska 2004] wynika, że
bardzo ważną kwestią jest aby gospodarstwa w maksymalnym stopniu potrafiły wykorzystać możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków UE.
W przyszłości, podobnie jak w krajach wysoko rozwiniętych część gospodarstw
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przyjmie metody produkcji zapewniające głównie wysoką efektywność ekonomiczną, przy respektowaniu jedynie podstawowych wymogów ochrony środowiska,
a pewna część gospodarstw obierze metody bardziej przyjazne dla ekosystemu,
zapewniające wykorzystanie posiadanych atutów środowiskowych i społeczno-kulturowych. W regionie rozdrobnionego rolnictwa z programów pomocowych dostępnych w latach 2002-2006 w większym zakresie korzystali rolnicy młodzi i lepiej
wykształceni. Co czwarty badany rolnik ubiegający się o środki finansowe UE nie
przekroczył 40 roku życia, a ponad 55% rolników, którzy korzystali z programów
pomocowych legitymowała się wykształceniem średnim i wyższym (odpowiednio:
43,1 i 12,2%). Tylko 8,7% badanych rolników ubiegających się o wsparcie unijne
posiadało wykształcenie podstawowe, w tym 3,4% o inwestycje w gospodarstwach.
Dla określenia związku pomiędzy niektórymi cechami obliczono współczynniki
korelacji prostej, a ich istotność wyznaczono z 95% prawdopodobieństwem za pomocą testu t-Studenta. Wysokość dopłat UE (bez dopłat bezpośrednich) wykazywała dodatnią korelację z powierzchnią UR (r = 0,42; istotny na poziomie p<0,05),
powierzchnią ogólną gospodarstwa (r = 0,45; istotny na poziomie p<0,05) oraz wykształceniem rolnika (r = 0,10; istotny na poziomie p<0,05).
Wykres 4
Formy wsparcia uzyskanego przez badanych rolników od otoczenia
instytucjonalnego (w %)

Źródło: Wyniki badań ankietowych
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Istnieje statystycznie udowodniony związek pomiędzy poziomem wykształcenia a uzyskiwanymi w gospodarstwie efektami ekonomicznymi, który sprawia, że
osoby z dyplomem szkoły średniej lub wyższej osiągają lepsze wyniki produkcyjne i ekonomiczne od osób legitymujących się takim statusem [Wawrzyniak 2001].
Uzyskane wyniki badań własnych wskazują, że średni dochód uzyskiwany przez
respondentów na 1 gospodarstwo wynosił 25 720,7 zł, zaś na 1 ha UR 2 775,7 zł
i zależał od poziomu wykształcenia rolników (wykres 5).
Analizując powody nie korzystania z pomocy instytucji można zauważyć brak
potrzeby wynikający z przeświadczenia o własnych kompetencjach, samodzielności w działaniu, na co wskazywali głównie rolnicy starsi wiekiem, którzy swoje
gospodarstwa chcą przekazać następcy i nie widzą potrzeby korzystania z pomocy
instytucji (wykres 6). Około 256 rolników (co stanowi 29,9% ogółu badanych)
dostrzega możliwość podjęcia do 2010 roku alternatywnej działalności w swoim
gospodarstwie (tabela 1). Najwięcej takich możliwości zauważają rolnicy, którzy
są właścicielami większych obszarowo gospodarstw. Biorąc pod uwagę rodzaj
działalności najwięcej osób – 43,7% deklaruje realizację programów rolnośrodowiskowych, 22,4% - produkcję metodami ekologicznymi, 13,3% sprzedaż bezpośrednią, 15,7% chce prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą (w tym
głównie agroturystykę, małą gastronomię), zaś 4,9% ogółu badanych widzi możliwość wytwarzania w swoim gospodarstwie produktów regionalnych i lokalnych.
Wykres 5
Dochód gospodarstwa rolnego na 1 ha UR w zależności od wykształcenia

Źródło: Wyniki badań ankietowych

Trochę smutny jest fakt, że tak mało rolników, bo tylko niespełna 9% deklaruje w przyszłości podjęcie alternatywnej działalności w swoim gospodarstwie.
Wskazuje to na potrzebę przekazywania informacji o europejskim modelu gospodarowania, jakim jest model wielofunkcyjny. Tutaj właśnie uwidacznia się

100

Teresa Miś

rola otoczenia instytucjonalnego, gdyż to właśnie instytucje mają w swoich programach działania wielofunkcyjny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, więc
powinny wskazywać rolnikom i innym mieszkańcom wsi możliwości podejmowania różnych alternatywnych form działalności na obszarach wiejskich. Z opinii rolników wynika, że najczęściej rola instytucji ogranicza się do podstawowej
informacji o możliwości podjęcia określonej działalności gospodarczej, ale jak już
zostanie ona podjęta i pojawiają się problemy to klient zostaje pozostawiony sam
sobie. Odnosi się to także do korzystania przez rolników z funduszy UE, gdyż
pomoc poszczególnych instytucji polega na informowaniu o terminach składania
wniosków, dostępnych środkach finansowych, czy wypełnieniu wniosku, ale często pomijane są ważne dla beneficjenta informacje, które są dopiero zauważane
po uzyskaniu dofinansowania, np. problemy młodych rolników z podnoszeniem
kwalifikacji rolniczych.
Wykres 6
Przyczyny nie korzystania z pomocy instytucji

Źródło: Wyniki badań ankietowych
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Tabela 1
Deklarowanie przez rolników możliwości podejmowania dodatkowych
form działalności w gospodarstwie
Wyszczególnienie
1. Rolnicy deklarujący możliwość podjęcia specyficznych form działalności w gospodarstwie
w stosunku do ogółu rolników
a) w tym rolnicy, którzy już prowadzą jedną (lub więcej) z w/w działalności
b) w tym rolnicy, którzy nie prowadzą żadnej specyficznej działalności

liczba

%

256

29,9

181

21,1

75

8,8

21

15,4

2. Udział rolników deklarujących możliwość podjęcia dodatkowej działalności w zależności
od grupy obszarowej gospodarstw
a) gospodarstwa nie korzystające z dopłat bezpośrednich
b) gospodarstwa o powierzchni od 1 do 4,99 ha

101

31,3

c) gospodarstwa o powierzchni od 5 do 9,99 ha

83

33,5

d) gospodarstwa o powierzchni 10 ha i więcej

49

34,3

Źródło: Wyniki badań ankietowych

Najważniejszym powodem deklarowania możliwości podjęcia dodatkowej
działalności w gospodarstwie w opinii rolników jest chęć zwiększenia swoich dochodów, w tym głównie poprzez pozyskanie środków finansowych UE, wyższe
ceny za produkty wysokiej jakości, ekologiczne, a także z realizacji pozarolniczej
działalności gospodarczej (wykres 7).
Wykres 7
Motywy ewentualnego podjęcia określonej dodatkowej działalności
w gospodarstwie (w %)

Źródło: Wyniki badań ankietowych
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Również z badań Ziętary [2005] wynika, że wiele polskich gospodarstw może
zwiększyć swoje szanse na unijnym rynku dywersyfikując dochody przez prowadzenie działalności pozarolniczej lub produkcję unikalnych dóbr. Jak wynika
z opinii polskich naukowców cztery lata funkcjonowania na wspólnym rynku europejskim wskazują, że polski przemysł spożywczy jest konkurencyjny na tym
rynku, posiada atrakcyjną dla odbiorców ofertę towarową i jest zdolny do produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności. Polska konkuruje głównie jakością żywności,
jej bezpieczeństwem zdrowotnym i dostosowaniem do wymagań konsumentów,
odbiorców, ale potrzebna jest promocja, marketing i dostęp do sieci globalnych,
a to słabe strony polskich firm. Ponadto polski sektor żywnościowy musi mierzyć
się ze zjawiskami ekspansji żywności modyfikowanej genetycznie, wprowadzania
na rynek bezwartościowej żywności (junk food) i masowego fałszowania żywności. Pomimo różnic w interesach narodowych wszystkie kraje UE muszą przyjąć
wspólną politykę, która powinna być dynamiczna, elastyczna, oparta na wiedzy
i rozwijać nowe funkcje wsi, przy zachowaniu bardziej „zielonego modelu rolnictwa”5. Te fakty również uwidaczniają jak ogromną rolę na rynku rolno-żywnościowym mają do spełnienia instytucje i jak ważne jest podejmowanie wszelkich
działań w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa.

5. Podsumowanie
W przyszłości nasz kraj nie będzie konkurencyjny w zakresie nowych zdobyczy techniki, nowych technologii, ale może być bardziej konkurencyjny na rynku
zdrowej i bezpiecznej żywności. Dlatego ważną kwestią jest świadczenie wsparcia
ze strony otoczenia instytucjonalnego rolnikom, którzy zauważają ten problem
i podejmują dodatkowe działania (produkcja ekologiczna, wytwarzanie produktów regionalnych i lokalnych, itp.) w swoich gospodarstwach. Z uzyskanych wyników badań empirycznych wynika, że ponad połowa rolników, którzy realizują
alternatywną działalność korzystała z pomocy instytucji. Zdecydowana większość
(ponad ¾ respondentów) wskazała na pomoc uzyskaną od pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Pomoc ta polegała głównie na świadczeniu doradztwa
bezpośredniego, polegającego na wypełnianiu wniosków aplikacyjnych, planów
urządzeniowych gospodarstw, organizowaniu szkoleń, kursów oraz konsultingu,
obejmującego aspekty ekologii, ochrony środowiska, agroturystyki, możliwości
korzystania z funduszy UE. Ponadto wskazywano na formy wsparcia od otoczenia
5 Słowa Pana Prof. dr hab. Stanisława Kowalczyka (Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich

KNOP SGH) oraz Pana Prof. dr hab. Romana Urbana (IERiGŻ-PIB Warszawa), a także Pani prof.
dr hab. Katarzyny Duczkowskiej-Małysz (Kierownik Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich SGH)
wygłoszone na konferencji naukowej pt. „Rolnictwo i przemysł spożywczy cztery lata po rozszerzeniu Unii Europejskiej”, która odbyła się 5 maja 2008 roku w SGH w Warszawie, z udziałem Komisarz
ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi UE Mariann Fischer-Boel.
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instytucjonalnego, polegające na pomocy w uzyskaniu kredytów i certyfikatów,
poszukiwaniu nowych rynków zbytu, co jest szczególnie ważne przy produktach
ekologicznych. Badani rolnicy byli także aktywni w ubieganiu się o środki finansowe dostępne w ramach funduszy UE. Interesującą kwestią wydaje się dostrzeganie przez rolników możliwości podjęcia w najbliższej przyszłości dodatkowej,
alternatywnej działalności, przy czym tylko co piąty badany do tej pory nie prowadził takiej działalności. Dlatego też instytucje, szczególnie lokalne, położone
w bliskim sąsiedztwie gospodarstw powinny pomagać rolnikom nie tylko w realizowaniu produkcji rolniczej, ale także różnicowaniu (dywersyfikowaniu) działalności, ubieganiu się o środki finansowe z funduszy UE w zamian za dostarczanie
dóbr służących całemu społeczeństwu, typu ochrona środowiska przyrodniczego,
zachowanie krajobrazu i kultury wsi, bioróżnorodność, produkcja żywności ekologicznej, bezpiecznej dla zdrowia człowieka. Ważne jest aby każda instytucja, czy
jest to agencja płatnicza, jednostka doradztwa rolniczego, czy jednostka badawczo-rozwojowa dostosowała swoje zasoby i funkcje do realizacji działań w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Konieczne jest - nie tworzenie
nowych, ale przekształcanie już istniejących instytucji w przyjazne, kompetentne
i chętne do współpracy jednostki, które z dobrą praktyką zapewnią pomoc doradczą, konsultingową, finansową, prawną wszystkim uczestnikom systemu społeczno-ekonomicznego wsi.
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TERESA MIŚ
ZNACZENIE INSTYTUCJI W ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W REGIONIE ROZDROBNIONEGO
ROLNICTWA W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Słowa kluczowe: instytucje, bezpieczeństwo żywności, rolnictwo ekologiczne, fundusze
UE, rozdrobnione rolnictwo
STRESZCZENIE

Wyzwaniem przyszłości jest zagwarantowanie każdemu człowiekowi żywności o wysokich parametrach jakości i zdrowotności, dlatego rolnictwo odgrywa znaczącą rolę
w tworzeniu jakości żywności i środowiska, a jego podstawowym celem jest zapewnienie
samowystarczalności i bezpieczeństwa żywnościowego na szczeblu danego kraju. W opracowaniu poddano ocenie zakres zmian dokonanych i planowanych w gospodarstwach
mających istotne znaczenie dla kształtowania bezpieczeństwa żywnościowego i przestawienia produkcji rolnej na ekologiczną, także ustalenie czy uzyskują wsparcie ze strony
otoczenia instytucjonalnego. Z badań wynika, że ponad połowa rolników, którzy realizują
dodatkową, alternatywną działalność w swoim gospodarstwie korzystała z pomocy instytucji. Zdecydowana większość (ponad ¾ respondentów) wskazała na pomoc uzyskaną od
pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego mających siedziby w Boguchwale (Podkarpacie), Karniowicach (Małopolska), Modliszewicach (region świętokrzyski) oraz ich
oddziałach powiatowych i punktach na szczeblu gminy. Pomoc ta polegała głównie na
świadczeniu doradztwa bezpośredniego, polegającego na wypełnianiu wniosków aplikacyjnych oraz konsulting, kursy i szkolenia. Ponadto wskazywano na formy wsparcia od
otoczenia instytucjonalnego, polegające na pomocy w uzyskaniu kredytów i certyfikatów,
poszukiwaniu nowych rynków zbytu, co jest szczególnie ważne przy produktach ekologicznych. Badani rolnicy byli także aktywni w ubieganiu się o środki finansowe dostępne w ramach funduszy UE. Z programów pomocowych w większym zakresie korzystali
rolnicy młodzi i lepiej wykształceni. Interesującą kwestią wydaje się dostrzeganie przez
rolników podjęcia w najbliższej przyszłości dodatkowej, alternatywnej działalności, przy
czym co piąty badany do tej pory nie prowadził takiej działalności.
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TERESA MIŚ
IMPORTANCE OF INSTITUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL
FARMING AND FOOD SAFETY IN SMALL-FARM REGION IN THE LIGHT
OF EMPIRICAL STUDIES

Key words: institutions, food safety, ecological farming, EU funds, fragmented agriculture.
SUM M A RY

A challenge to be faced in the immediate future is to guarantee food of high parameters
of quality and healthiness for each human. Therefore, agriculture plays significant role in
creating quality of food and environment, while its basic task is to ensure self-sufficiency
and nutritional safety at the national level. The paper discusses the assessment of the range
of changes, which have been made, and those planned, in farms of significant importance
for food safety shaping and in farm production switching to ecological methods, as well
as determination whether farmers obtain support from their institutional environment.
The study shows that more than half of the farmers who realize additional, alternative
activity in their farms utilized the assistance of such institutions. A clear majority (over ¾
of respondents) indicated to assistance received from employees of the ODR Agricultural
Advisory Centers having their seats in Boguchwala (Podkarpacie), Karniowice (Małopolska), Modliszewice (Świętokrzyski region), as well as employees of their district branches
and sections at the communal level. This assistance was rendered mainly in form of direct advisory services, consisting in filling in application forms, as well as consulting and
training courses and sessions. Besides, other forms of support from institutional surroundings were indicated, as those consisting in help in obtaining credits and certificates,
searching for new sales markets - particularly important aspects in case of ecological products. Surveyed farmers were also active in soliciting financial subsidies available within
the EU funds. Young and better educated farmers availed themselves more from these aid
programs. It seems interesting to note that farmers were aware of the advisability or need
to undertake additional, alternative activity in the near future, whereas every fifth of the
surveyed has not carried any such activity up to the present time.
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ZATRUDNIENIE W ROLNICTWIE POLSKIM NA TLE
INNYCH KRAJÓW UE
1. Wstęp
Polska jest krajem, gdzie rolnictwo odgrywa dość istotną rolę w gospodarce
narodowej. Wstąpienie naszego kraju w struktury Unii Europejskiej uwidoczniło
jednak dystans, jaki dzieli polskie rolnictwo od rolnictwa krajów wysokorozwiniętych oraz wskazało konieczność zmian w wielu obszarach jego funkcjonowania.
Dotyczy to nie tylko dostosowania się do wymogów Wspólnej Polityki Rolnej,
ale także- kontynuowania przemian strukturalnych. Poprawa sytuacji w zakresie
dochodów rolników oraz wzrost konkurencyjności naszego rolnictwa uwarunkowane są przede wszystkim zmianą struktury agrarnej oraz wzrostem efektywności
produkcji. Wydaje się, że u podstaw wszelkich przemian leży zmniejszenie poziomu zatrudnienia w tym dziale gospodarki.
Ponadto w warunkach powiększającej się konkurencji w rolnictwie, zarówno
na poziomie krajowym, jak i globalnym, szczególnego znaczenia nabiera jakość
zasobów pracy [Górecki 2004]. W Polsce ludność wiejska charakteryzuje się niższym poziomem wykształcenia niż mieszkańcy miast, co utrudnia przemiany, jakie dokonują się w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Celem niniejszego opracowania jest analiza zatrudnienia w rolnictwie polskim
na tle innych krajów Unii Europejskiej oraz wskazanie pożądanych kierunków
zmian. W sposób szczególny zostanie zwrócona uwaga na zasoby pracy, ich strukturę oraz na efektywność pracy w rolnictwie.
W analizach posłużono się przede wszystkim danymi statystycznymi EUROSTAT oraz GUS. W tabelach prezentujących wyniki przedstawiono państwa według kolejności wchodzenia do UE.
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2. Rolnictwo polskie na tle rolnictwa UE
Polska jest krajem o ogólnej powierzchni 312,7 tys. m2 i liczbie mieszkańców
38,2 mln osób. Pod względem powierzchni zajmujemy 6 miejsce w Unii Europejskiej, stanowiąc 7,9% ogólnej jej powierzchni. Mieszkańcy Polski liczą 8,4% ludności Unii, co plasuje nasz kraj również na 6 miejscu wśród państw Wspólnoty.
Użytki rolne w Polsce zajmują 54% ogólnej powierzchni kraju.
W porównaniu z innymi krajami Unii, Polska ma znaczące zasoby ziemi rolniczej, które w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą ok. 0,7 ha. Powierzchnia
użytków rolnych w Polsce odpowiada ok. 1/5 powierzchni rolniczej UE [Polskie
rolnictwo – dwa lata po akcesji, 2006].
Użytki rolne w Polsce są raczej słabej jakości, o czym świadczy relatywnie niski wskaźnik bonitacji gleb wynoszący średnio 0,82. Gleby bardzo dobre i dobre
stanowią jedynie 11,5%, a słabe i bardzo słabe ponad 34% ogólnej powierzchni
użytków rolnych. Szczególnie niska jakość gleb występuje w użytkach zielonych,
gdzie zaledwie 1,5% to grunty bardzo dobre i dobre (I i II klasa), a ponad 42% słabe i bardzo słabe (V i VI klasa). Również warunki klimatyczne są gorsze aniżeli
w krajach Europy Zachodniej, co powoduje, że polskie rolnictwo pod względem
waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej zajmuje jedną z ostatnich pozycji
w Europie [Rolnictwo i gospodarka żywnościowa, 2006].
W 2005 r. powierzchnia wyżywieniowa liczona areałem użytków rolnych przypadających na 1 mieszkańca była w porównaniu ze średnią z krajów UE wysoka
i wynosiła 0,42 ha/osobę [Rolnictwo i gospodarka żywnościowa, 2006].
Polska jest ważnym producentem zbóż, w 2006 roku wyprodukowaliśmy 8,1%
całkowitej produkcji UE-27. Zajmujemy też drugie miejsce po Niemczech w produkcji ziemniaków (15,8% produkcji UE-27), trzecią lokatę w produkcji buraków
cukrowych (10,2% produkcji UE-27) oraz czwartą w produkcji rzepaku (10,4 produkcji UE-27) i owoców [Eurostat Jahrbuch 2008].
Omawiając zatrudnienie w rolnictwie należy zwrócić uwagę na strukturę
agrarną, ponieważ to ona m.in. wpływa na poziom zatrudnienia w tym dziale
gospodarki narodowej.
Pod względem liczby gospodarstw rolnych Polska zajmuje obecnie drugą po
Rumunii pozycję wśród krajów UE. Nasze gospodarstwa w 2005 roku stanowiły
25,5% ogółu gospodarstw UE-25. W Polsce dominują gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 5 ha, stanowią one aż 70,7% ogólnej ich liczby. Można przy tym
zauważyć znaczne zróżnicowanie regionalne struktury agrarnej. Wśród krajów
UE, Polska nie wypada jednak najgorzej. Kraje takie, jak Cypr, Malta, Słowacja,
Węgry, Rumunia, Bułgaria i Włochy, charakteryzują się jeszcze większym rozdrobnieniem gospodarstw.
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Tabela 1
Struktura gospodarstw rolnych w Polsce na tle innych krajów UE w 2005 roku
Wyszczególnienie
UE-27
UE -25
Belgia
Francja
Holandia
Luksemburg
Niemcy
Włochy
Wielka Brytania
Irlandia
Dania
Grecja
Hiszpania
Portugalia
Austria
Finlandia
Szwecja
Cypr
Czechy
Estonia
Litwa
Łotwa
Malta
Polska
Słowenia
Słowacja
Węgry
Rumunia

Bułgaria

Liczba gospodarstw
ogółem (w tys.)
14478,60
9687,83
51,54
567,14
81,83
2,45
389,88
1728,53
286,75
132,67
48,27
833,59
1079,42
323,92
170,64
70,62
75,81
45,17
42,25
27,75
252,95
128,67
11,07
2476,47
77,17
68,49
714,79
4256,15
534,61

<5 ha
71,4
61,6
26,6
26,0
28,9
20,8
22,6
73,6
37,3
7,0
3,1
76,3
53,5
74,8
32,2
9,3
14,8
87,2
53,0
45,5
51,4
47,3
97,9
70,7
59,4
90,0
89,7
90,9
95,6

Udział w ogólnej liczbie (w %)
5-20 ha
20-50 ha
18,0
5,7
23,1
8,3
29,1
27,8
19,4
19,3
30,3
27,8
16,3
17,1
33,0
22,7
19,5
4,7
20,5
16,3
36,6
38,6
38,5
25,2
19,4
3,4
27,0
10,3
18,0
3,9
41,4
20,0
34,9
37,0
37,2
23,2
10,2
1,7
21,5
10,3
35,9
10,6
40,4
5,9
40,9
8,4
2,1
0,0
24,6
3,9
37,0
3,1
4,5
1,6
6,7
1,9
8,3
0,4
2,8
0,5

>50 ha
4,7
6,9
16,6
35,2
13,1
45,3
21,7
2,2
26,0
17,8
33,2
0,8
9,2
3,2
6,4
18,8
24,8
0,8
5,2
8,1
2,3
3,4
0,0
0,8
0,4
3,8
1,6
0,3

1,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT, www.stat.gov.pl

Tabela 2
Udział rolnictwa w wartości dodanej brutto w krajach UE w 2007 roku
na tle innych sektorów gospodarki
Wyszczególnienie

Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo

Przemysł

UE-27
Belgia
Francja
Holandia
Luksemburg
Niemcy
Włochy
Wielka Brytania

1,9
0,9
2,2
2,1
0,4
0,9
2,0
0,9

20,1
18,9
14,1
18,5
9,3
26,0
20,8
16,6

Budownictwo
w%

6,3
5,2
6,5
5,7
5,1
4,1
6,3
5,1

Usługi
71,7
75,0
77,2
73,7
85,2
69,0
70,9
77,4
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Wyszczególnienie

Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo

Przemysł

1,7
1,3
3,6
2,9
2,7
1,9
3,2
1,5
2,5
2,6
3,0
5,3
3,3
2,3
4,3
2,0
2,9
4,2
6,2
8,8

25,0
20,1
14,8
18,0
18,1
23,3
25,7
23,7
10,5
31,7
20,6
23,3
13,6
18,1
23,2
27,5
30,3
25,2
24,1
27,5

Irlandia*
Dania
Grecja
Hiszpania
Portugalia
Austria
Finlandia
Szwecja
Cypr
Czechy*
Estonia
Litwa
Łotwa
Malta
Polska
Słowenia
Słowacja
Węgry
Bułgaria
Rumunia*

Budownictwo
w%

9,9
5,6
8,3
12,2
6,3
7,9
6,5
5,0
8,4
6,4
7,9
10,0
8,4
3,7
7,9
7,0
6,7
4,2
8,2
8,4
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Usługi
63,4
73,0
73,3
66,9
72,9
66,9
64,6
69,8
78,6
59,3
68,5
61,4
74,7
75,9
64,6
63,5
60,1
66,4
61,5
55,3

*dane za 2006 rok
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

3. Zatrudnienie w rolnictwie polskim i w innych krajach UE
Dane statystyczne pokazują, że zatrudnienie w rolnictwie polskim jest znacznie wyższe niż w innych krajach UE. W 2004 roku w rolnictwie, leśnictwie oraz
rybołówstwie w Polsce zatrudnionych było 18% ogółu pracujących, podczas gdy
w 25 krajach UE odsetek ten wynosił zaledwie 5,1%. Najmniejsze zatrudnienie
w rolnictwie odnotowano w Luksemburgu, Wielkiej Brytanii oraz w Belgii, największym udziałem zatrudnionych w tym dziale gospodarki narodowej oprócz
Polski, charakteryzowały się Grecja i Litwa.
Tabela 3
Pracujący w rolnictwie krajów UE w 2005 roku
Wyszczególnienie
UE -27
UE-25
Belgia
Francja
Holandia
Luksemburg

Pracujący w rolnictwie
Ogółem
Kobiety
w%
w tys. osób
w % (UE-25 = 100)
29706
43,3
20113
100
40,8
95
0,5
33,7
1142
5,7
32,3
81
0,4
48,1
6
0,03
33,3

Mężczyźni
w%
56,7
59,2
66,3
67,7
51,9
66,7
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Wyszczególnienie
Niemcy
Włochy
Wielka Brytania
Irlandia
Dania
Grecja
Hiszpania
Portugalia
Austria
Finlandia
Szwecja
Cypr
Republika Czeska
Estonia
Litwa
Łotwa
Malta
Polska
Słowenia
Słowacja
Węgry
Rumunia
Bułgaria
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Pracujący w rolnictwie
Ogółem
Kobiety
w%
w tys. osób
w % (UE-25 = 100)
970
4,8
37,3
3279
16,3
39,6
648
3,2
32,4
250
1,2
27,6
93
0,4
26,9
1527
7,6
41,2
2186
10,8
31,7
807
4,0
46,7
439
2,2
42,8
154
0,8
34,4
154
0,8
34,4
84
0,4
40,5
184
0,9
33,7
81
0,4
48,1
538
2,7
50,0
261
1,3
50,5
18
0,08
22,2
5111
25,4
46,6
208
1,0
46,1
220
1,1
40,9
1423
7,0
46,6
8515
–
49,0
1078
–
44,0

Mężczyźni
w%
62,7
60,4
67,6
72,4
73,1
58,8
68,3
53,3
57,2
65,6
65,6
59,5
64,3
51,9
50,0
49,5
77,8
53,4
53,9
59,1
53,4
51,0
56,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT

W 2005 roku zatrudnienie w rolnictwie polskim spadło do 17,1% w skali kraju,
ale w wielu województwach było znacznie wyższe. W gospodarstwach rolnych
pracowało 51111,5 tys. osób, z czego 5065,4 tys. w gospodarstwach indywidualnych. Rodzinna siła robocza stanowiła 98,6% ogółu zatrudnionych. Pracujący
w polskim rolnictwie stanowili w 2005 roku ¼ siły roboczej zatrudnionej w rolnictwie UE, co sytuuje nas na pierwszym miejscu pod tym względem wśród krajów UE-25. Po przystąpieniu do Wspólnoty w 2007 roku Rumunii, to ona stała się
liderem w zakresie zatrudnienia w tym dziale gospodarki.
W Polsce, jak w większości krajów UE w rolnictwie częściej pracują mężczyźni
niż kobiety, choć różnica ta wynosi zaledwie 6,8 punktów procentowych na korzyść mężczyzn. Tymczasem w takich krajach, jak Irlandia czy Dania tylko około
27% zatrudnionych w rolnictwie stanowią kobiety, jeszcze mniejszy odsetek występuje na Malcie.
Przyjąć trzeba jednak, że tylko część osób zatrudnionych jest w rolnictwie
w pełnym wymiarze godzin. Dla pozostałych, praca w gospodarstwie stanowi
w większym lub mniejszym stopniu dodatkowe źródło dochodu. Z tego też względu do określania poziomu zatrudnienia wykorzystuje się roczną jednostkę pracy – AWU, odpowiadającą 1 osobie pełnozatrudnionej, pracującej w rolnictwie
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w ciągu roku 2120 godzin. Zarówno na poziomie Unii, jak i w przypadku Polski liczba zatrudnionych zmniejsza się wtedy o ponad połowę. W Polsce w 2005
roku liczba AWU wyniosła 2273,59 tys. i była co ciekawe większa o 82,7 tys. od
tej sprzed 2 lat. Rok 2007 przyniósł spadek zatrudnienia w rolnictwie polskim
o 10 tys. AWU. W krajach starej U-15 zatrudnienie wyrażone w AWU od lat systematycznie maleje. Poziom, jaki osiągnięto w roku 2005 był mniejszy o 1280 tys.
niż w roku 1995, co oznacza, że zmniejszyło się ono o 18%.
Tabela 4
Siła robocza w rolnictwie krajów UE w AWU w latach 2003 – 2005
Wyszczególnienie
UE-27
UE-25
Belgia
Francja
Holandia
Luksemburg
Niemcy
Włochy
Wielka Brytania
Irlandia
Dania
Grecja
Hiszpania
Portugalia
Austria
Finlandia
Szwecja
Cypr
Republika Czeska
Estonia
Litwa
Łotwa
Malta
Polska
Słowenia
Słowacja
Węgry
Bułgaria
Rumunia

2003
13350
9859,32
72,46
913,83
186,26
3,96
688,78
1475,98
352,22
160,01
60,71
614,25
997,77
455,16
175,43
97,54
70,66
32,20
166,40
37,52
222,13
140,88
4,50
2190,87
95,37
118,63
525,79
791,56
2699,51

w tys. AWU

Siła robocza ogółem
2005
12713.56
9493,31
69,59
855,49
173,93
3,99
643,23
1374,26
339,08
152,38
58,44
600,80
992,64
398,08
166,44
83,46
71,10
28,66
151,90
36,90
221,55
137,25
4,06
2273,59
94,98
98,79
462,74
624,66
2595,59

2003
–
100
0,7
9,3
1,9
0,05
7
15
3,6
1,6
0,6
6,2
10,1
4,6
1,8
1
0,7
0,3
1,7
0,4
2,2
1,4
0,05
22,2
1
1,2
5,4
–
–

w%

2005
–
100
0,7
9,1
1,8
0,05
6,8
14,5
3,6
1,6
0,6
6,3
10,5
4,2
1,7
0,9
0,7
0,3
1,6
0,4
2,3
1,4
0,05
23,9
1,0
1,1
4,9
–
–

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT, www.stat.gov.pl

W ciągu ponad 10 lat zatrudnienie w rolnictwie polskim zmalało prawie dwukrotnie. Wyniki dwóch ostatnich spisów rolnych pokazały, że w okresie 1996–2002
liczba rolników spadła o ponad 640 tys. Jednak w znacznym stopniu był to odpływ
osób, których głównym źródłem utrzymania w 1996 r. była renta (360 tys. osób).
Ponad 36 procent z nich pracowało jako pomagający członkowie rodzin i w zde-
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cydowanej większości wycofali się oni z pracy w rolnictwie. Zanotowano jednocześnie znaczący wzrost liczby rolników utrzymujących się głównie z pracy poza
rolnictwem, który wyniósł 220 tys. osób. W ostatnich latach w polskim rolnictwie
zaszły znaczące zmiany, jednak konieczny jest dalszy, istotny wzrost produktywności pracy w rolnictwie do poziomu porównywalnego z produktywnością poza
tym sektorem, gdyż jest to jedyny sposób zapewnienia rolnikom standardu życia identycznego z osiąganym przez ludność pozarolniczą oraz zagwarantowania
spójności społecznej i gospodarczej obszarów wiejskich [Bukowski 2006].
Pomimo tak znacznego spadku, zatrudnienie w rolnictwie nadal utrzymuje się
na wysokim poziomie, porównywalnym do zatrudnienia w handlu i naprawach.
Tabela 5
Pracujący w rolnictwie (w AWU) na tle innych sektorów gospodarki
w latach 1995-2006
Wyszczególnienie

1995

2000

2005

2006

w tysiącach

Pracujący w rolnictwie

4125,3

4245,9

2273,6

2092,9

Pracujący w przemyśle

3727,8

3134,4

2912,1

2981,2

Pracujący w handlu i naprawach

1903,1

2074,6

2058,8

2098,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich oraz Małego Rocznika Statystycznego Polski, GUS,
Warszawa, 2007

Cechą charakterystyczną rolnictwa w Polsce jest to, że częściej niż w innych
krajach UE, kobiety są kierownikami gospodarstw rolnych. W krajach członkowskich Wspólnoty udział kobiet w ogólnej liczbie kierowników gospodarstw wynosił w roku 2005 ponad ¼ i nieco wzrósł w stosunku do roku 2003. W Polsce
odsetek ten był wyższy, wyniósł odpowiednio 29,7% i 31,9% w latach 2003 i 2005.
Większy udział kobiet kierujących gospodarstwami rolnymi wystąpił jedynie
w Austrii, Estonii, na Litwie i Łotwie.
Znaczne zatrudnienie w rolnictwie związane jest z tym, że Polska dysponuje sto
sunkowo dużą powierzchnią użytków rolnych. Jednak po przeliczeniu liczby za
trudnionych na 100 ha UR, okazuje się, że wskaźnik ten jest u nas znacznie wyż
szy niż w wielu krajach Unii Europejskiej. W 2005 roku w 25 krajach Wspólnoty
na 100 hektarach użytków rolnych pracowało średnio 12,9 osób, a w przypadku
jednostki przeliczeniowej zaledwie 6,1 AWU. W Polsce wskaźniki te były ponad
dwukrotnie wyższe i wynosiły odpowiednio 34,6 oraz 15,4. Jedynie Grecja, Cypr
i Malta, a także Rumunia i Bułgaria przewyższały nas pod tym względem.
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Tabela 6
Struktura kierowników gospodarstw rolnych w UE według płci
Wyszczególnienie
EU -25
Belgia
Francja
Holandia
Luksemburg
Niemcy
Włochy
Wielka Brytania
Irlandia
Dania
Grecja
Hiszpania
Portugalia
Austria
Finlandia
Szwecja
Cypr
Republika Czeska
Estonia
Litwa
Łotwa
Malta
Polska
Słowenia
Słowacja
Węgry

Kierownik gospodarstwa rolnego
Kobiety
w % ogółu

Ogółem
w tys. osób
2003
9866,55
54,94
614,00
85,50
2,45
412,3
1963,82
280,62
135,25
48,61
824,46
1140,73
359,28
173,77
74,95
67,88
45,2
45,77
36,86
272,11
126,61
10,99
2168,17
77,15
71,74
773,38

2005
9687,83
51,54
567,14
81,83
2,45
389,88
1728,53
286,75
132,67
48,27
833,59
1079,42
323,92
170,64
70,62
75,81
45,17
42,25
27,75
252,95
128,67
11,07
2476,47
77,17
68,49
714,79

2003
24,8
14,9
21,4
6,9
13,1
8,5
27,3
16,6
10,5
8,9
24,4
19,0
23,0
33,4
10,7
10,8
22,6
17,7
38,2
46,0
46,5
10,5
29,7
25,0
20,4
24,6

2005
25,6
15,0
21,5
6,7
12,6
8,6
27,9
18,0
11,4
10,6
25,2
19,0
24,5
34,1
10,4
11,4
21,3
16,6
37,0
42,5
46,8
8,2
31,9
26,2
19,6
23,6

Mężczyźni
w % ogółu
2003
75,2
85,1
78,6
93,1
86,9
91,5
72,7
83,4
89,5
91,1
75,6
81,0
77,0
66,6
89,3
89,2
77,4
82,3
61,8
54,0
53,5
89,5
70,3
75,0
79,6
75,4

2005
74,4
85,0
78,5
93,3
87,4
91,4
72,1
82,0
88,6
89,4
74,8
81,0
75,5
65,9
89,6
88,6
78,7
83,4
63,0
57,5
53,2
91,8
68,1
73,8
80,4
76,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT, www.stat.gov.pl

Tabela 7
Liczba zatrudnionych w rolnictwie w przeliczeniu na 100 ha UR
w krajach UE w 2005 roku
Wyszczególnienie
UE -27
UE-25
Belgia
Francja
Holandia
Luksemburg
Niemcy
Włochy

Liczba zatrudnionych
w rolnictwie/100 ha UR
17,3
12,9
6,8
4,1
12,1
4,6
5,7
25,8

AWU/100 ha UR
7,4
6,1
5,0
3,1
8,9
3,1
3,8
10,8
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Wyszczególnienie
Wielka Brytania
Irlandia
Dania
Grecja
Hiszpania
Portugalia
Austria
Finlandia
Szwecja
Cypr
Republika Czeska
Estonia
Litwa
Łotwa
Malta
Polska
Słowenia
Słowacja
Węgry
Rumunia
Bułgaria

Liczba zatrudnionych
w rolnictwie/100 ha UR
4,0
5,9
3,6
38,3
8,8
21,9
13,4
6,8
4,8
55,2
5,2
9,8
19,3
15,3
180
34,6
42,9
11,7
33,3
61,2
39,5

AWU/100 ha UR
2,1
3,6
2,3
23,2
4,0
10,8
5,1
7,7
2,2
18,8
4,3
4,4
7,9
8,0
40,6
15,4
19,6
5,2
10,8
18,7
22,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT,
www.stat.gov.pl

Tak duży poziom zatrudnienia przekłada się na niską wydajność pracy w rolnictwie. W 2003 roku 1 osoba pełnozatrudniona w rolnictwie wytwarzała w Polsce 5369 tys. euro wartości dodanej brutto, podczas gdy w 25 krajach Wspólnoty
wartość ta była niemal trzykrotnie wyższa. W roku 2005 wskaźnik ten w Polsce
nieco się poprawił, natomiast na poziomie Wspólnoty uległ zmniejszeniu. Rok
2007 to dalszy wzrost wydajności pracy w Polsce, jednak nadal jest ona niższa
o 25% od tej uzyskiwanej średnio w UE-27.
Tabela 8
Wartość dodana brutto rolnictwa w przeliczeniu na 1 osobę
pełnozatrudnioną w rolnictwie (w tys. euro)
Wartość dodana brutto rolnictwa/1 AWU
Wyszczególnienie
UE-27
UE -25
Belgia
Francja
Holandia
Luksemburg
Niemcy
Włochy

2003
11937,75
15434,22
34275,13
31574,14
46497,36
30565,40
21520,38
19111,53

2005
11728,09
14883,36
32263,68
33573,04
47816,99
25443,35
19768,12
18881,39

2007
tys. euro
11887,02*
15140,70*
35875,78
32743,94
54426,04
32914,13
23816,73
17872,07*

UE-27=100
100
301,8
275,4
457.8
276,8
200,3
150,3
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Wartość dodana brutto rolnictwa/1 AWU
Wyszczególnienie
Wielka Brytania
Irlandia
Dania
Grecja
Hiszpania
Portugalia
Austria
Finlandia
Szwecja
Cypr
Republika Czeska
Estonia
Litwa
Łotwa
Malta
Polska
Słowenia
Słowacja
Węgry
Rumunia
Bułgaria

2003

2005

30507,07
16144,78
47792,50
13405,70
27369,68
5881,27
14613,96
13669,26
24255,51
11256,02
5108,32
4540,88
1896,47
1583,17
14403,11
5369,71
4060,21
3390,18
3672,19
2094,24
1935,71

21468,78
13497,86
51777,18
13341,30
24718,93
6180,51
13773,31
16433,02
16572,57
11504,98
6033,03
5638,02
2706,38
2039,78
14254,67
6622,58
5052,04
4552,47
4972,38
2415,32
2472,15

2007
tys. euro
24205,60*
12956,70
45173,36
10944,58*
23877,37*
6058,63*
16582,07*
14854,26
21315,59
11802,30*
8568,78
8399,6
4028,92
3710,45*
13466,58
8913,77
5407,88
6009,65*
5773,96
2363,06*
2013,05

UE-27=100
203,6
108,9
380,0
92,0
200,8
50,9
139,4
124,9
179,3
99,2
72,0
70,6
33,9
31,2
113,3
74,9
45,5
50,5
48,5
19,8
16,9

*ze względu na brak danych do obliczeń przyjęto liczbę AWU z 2005 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT, www.stat.gov.pl

Zbyt wysoki poziom zatrudnienia w rolnictwie a w konsekwencji niski poziom
wydajności pracy, stanowią jedną z barier dalszego rozwoju rolnictwa. Warunkiem dalszych przemian wydaje się poprawa struktury agrarnej oraz przesunięcie
zbyt dużych zasobów pracy z rolnictwa do innych działów gospodarki. W Polsce
w okresie między ostatnimi spisami powszechnymi liczba pracujących w rolnictwie zmniejszyła się o 2692 tys. (57,8%)1. Pomimo to, zatrudnienie w rolnictwie jest
wciąż duże. Oznacza to, że stoi przed nami wielkie wyzwanie dotyczące odpływu
siły roboczej z rolnictwa i przesunięcia jej do innych działów gospodarki, a szczególnie do usług.
4. Podsumowanie
Można przypuszczać, że proces przechodzenia ludności do innych sektorów
nabierze w przyszłości większego tempa. Jednak przez najbliższych kilka lat bę1 tak duża zmiana liczby pracujących w rolnictwie w 2002 roku w stosunku do roku 1996 wynika z przyjęcia innej definicji pracujących na własny rachunek, co wyłącza znaczną liczbę pracujących w gospodarstwach
produkujących wyłącznie na potrzeby własne; wyjaśnia to S. Małecki-Tepich w opracowaniu: „Ocena zasobów
pracy w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia ukrytego w gospodarstwach rolnych”, Warszawa
2004, s. 16
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dzie on hamowany niekorzystną sytuacją na rynku pracy. Kraje zachodnioeuropejskie rozwijały się przez wiele dziesiątek lat w warunkach pełnego zatrudnienia.
Odchodzący z rolnictwa ludzie nie mieli problemów ze znalezieniem pracy w innych działach gospodarki. Tymczasem w Polsce od kilku lat i co najmniej przez
kilka następnych, pozarolnicze działy gospodarki nie będą w stanie wchłaniać
ludności pracującej często w niepełnym wymiarze godzin w gospodarce rolnej.
Ponadto ludność wiejska ma niższe kwalifikacje zawodowe niż ludność w mieście, co zmniejsza szanse jej zatrudnienia. Zmniejszanie się liczby zatrudnionych
w rolnictwie jest zjawiskiem koniecznym i nieuniknionym. Trwa ono, aczkolwiek
ze słabszym natężeniem niż w krajach Europy Zachodniej już od zakończenia
II wojny światowej [Bański 2001].
Rolnictwo bardzo powoli dostosowuje się więc do nowych warunków gospodarowania. O ile w okresie 1994–1999, tzn. w latach relatywnie dobrej sytuacji na
rynku pracy zatrudnienie w tym sektorze zmniejszyło się o ponad 800 tys. osób
(24%), to w 2000 r. liczba pracujących w rolnictwie wzrosła o 60 tys. osób. Szok
rosyjski i spadek zatrudnienia poza rolnictwem spowodowały pewien napływ siły
roboczej na wieś – niekoniecznie tam potrzebnej – zwiększając tym samym ukryte
bezrobocie. W 2001 r. sytuacja się ustabilizowała i liczba pracujących w rolnictwie
ponownie zaczęła stopniowo maleć [Bukowski 2006]. Ponowny wzrost zatrudnienia odnotowano w roku 2005, co z pewnością było związane z przystąpieniem
Polski do UE i ewentualnymi profitami z tego tytułu. Lata kolejne przynoszą dalszy spadek poziomu zatrudnienia.
Poważnym problemem ograniczającym skalę odpływów z rolnictwa są niewystarczające kwalifikacje pracujących w tym sektorze. Rezultatem są relatywnie
wysokie odpływy do bierności (ponad połowa, a w grupie powyżej 54 roku życia –
90% – osób odchodzących z rolnictwa wycofuje się jednocześnie z rynku pracy),
a w grupie wiekowej 15–54 blisko jedna czwarta zostaje bezrobotnymi [Bukowski
2006].
Rozwiązaniem tej niekorzystnej sytuacji, dotyczącej związania zbyt dużych zasobów siły roboczej z rolnictwem wydaje się być wielofunkcyjny rozwój wsi i rolnictwa. Polega on na przejmowaniu dodatkowych funkcji przez obszary wiejskie
oraz podejmowaniu dodatkowej działalności pozarolniczej, co sprzyja poprawie
struktury zatrudnienia na polskiej wsi oraz gwarantuje przyspieszenie procesów
rozwojowych.
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ANNA NOWAK
ZATRUDNIENIE W ROLNICTWIE POLSKIM NA TLE INNYCH KRAJÓW UE

Słowa kluczowe: zatrudnienie, rolnictwo, Unia Europejska, Polska
STRESZCZENIE

Polska jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, gdzie rolnictwo charakteryzuje się tak wysokim poziomem zatrudnienia. Na 100 ha UR w Polsce pracuje ponad
dwukrotnie więcej osób niż średnio w 27 krajach UE. Od lat obserwuje się systematyczny
odpływ siły roboczej z tego działu gospodarki, jednak jest to proces powolny. Związanie
tak dużych zasobów pracy z rolnictwem stanowi tymczasem jedną z barier jego przemian.
Jak pokazała analiza danych statystycznych, wydajność pracy w rolnictwie polskim jest
o wiele niższa niż średnio w UE-27, choć na przestrzeni ostatnich lat nieco wzrosła. Stanowi to przesłankę poszukiwania sposobów redukcji zatrudnienia w rolnictwie. Jednym
z nich wydaje się być wielofunkcyjny rozwój wsi i rolnictwa.
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ANNA NOWAK
EMPLOYMENT IN POLISH AGRICULTURE ON THE BACKGROUND
OF OTHER EU COUNTRIES

Key words: employment, agriculture, European Union, Poland
SUM M A RY

This paper identifies that Poland is one of few EU countries where agriculture characterizes with very high employment level. In Poland employment of
people on 100 ha exceeds twice employment in 27 countries of European Union.
It should be noted that for many years labor has been systematically drifted from
agriculture but is very low process. Very high level of employment in agriculture is followed by barriers in agriculture transformation resulting in low labor
effectiveness. Statistic data analysis shows far more lower work effectiveness in
Polish agriculture comparing to average EU countries effectiveness but recently
there was noticed a little grow. This is important reason to search for the ways of
employment reducing in Polish agriculture and one of the way is multifunctional
development of country and agriculture.
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STEFAN PRUSZYŃSKI
Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy
Poznań

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ROŚLIN
Ochrona roślin jest tym obszarem nauki i praktyki rolniczej, w tworzeniu którego uczestniczy duża grupa specjalistów o odległych często zainteresowaniach.
Biolodzy badają biologię, ekologię i występowanie szkodników, chorób i niepożądanej roślinności, a entomolodzy i fitopatolodzy szkodliwość poszczególnych
gatunków i metody ograniczania ich liczebności.
Duża grupa chemików poszukuje nowych związków, które mogłyby znaleźć
zastosowanie w ochronie roślin, a ich koledzy opracowują technologię produkcji
nowych środków.
Inżynierowie, mechanicy i konstruktorzy dbają o rozwój i udoskonalanie metod stosowania środków ochrony roślin, a toksykolodzy i pracownicy ochrony
środowiska stoją na straży bezpieczeństwa ich stosowania. Entomolodzy stosowani, fitopatolodzy i herbolodzy prowadzą badania nad opracowaniem programów
ochrony upraw i wprowadzeniem środków ochrony roślin do technologii uprawy,
a obowiązkiem doradców jest wdrażanie i upowszechnianie ich w praktyce.
Kontrolą wykonawstwa zabiegów ochrony roślin tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska, ludzi pracujących ze środkami i późniejszych konsumentów płodów rolnych zajmują się pracownicy inspekcji ochrony roślin, którzy
ponad to strzegą granic kraju przed przedostawaniem się nowych, niepożądanych
gatunków (kwarantannowych), a także odpowiadają za czystość płodów rolnych
sprzedawanych na eksport.
Mamy więc do czynienia z dużą grupą pracowników zaangażowanych w sprawy ochrony roślin, których kontakt pomiędzy sobą jest utrudniony, a często mało
możliwy. Dlatego już od wielu lat powstawały inicjatywy i podejmowane były
działania w celu utworzenia Towarzystwa, w którym znalazłoby się miejsce dla
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wszystkich zainteresowanych i na spotkaniach którego byłaby możliwość dyskusji
i omawiania interesujących wszystkich problemów
W Polsce takie działania podjęte były już w 1923 roku, kiedy to w dniach
4-5 stycznia w Warszawie miał miejsce pierwszy Zjazd Fitopatologów i Entomologów (Lipa 2001). W konsekwencji Zjazdu w 1924 roku został utworzony Komitet
Ochrony Roślin przy Ministrze Rolnictwa i Dóbr Publicznych.
Natomiast uczestnicy drugiej Konferencji Fitopatologów i Entomologów obradujący w Warszawie w dniach 13-14 lutego 1927 roku postanowili utworzyć
,,Związek Pracowników Naukowych w Dziedzinie Ochrony Roślin”.
Wreszcie na zebraniu organizacyjnym w dniu 29 listopada 1931 r. grupa inicjatywna powołała do życia Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin. W skład Zarządu wybrani zostali wybitni polscy pracownicy naukowi, którzy wnieśli olbrzymi
wkład w rozwój ochrony roślin w Polsce i krajach sąsiednich. Prezesem został
wybrany Prof. Z. Mokrzecki, a vice-prezesami Prof. L. Garbowski i J. Trzebiński.
Statut Towarzystwa ogłoszony został w czasopiśmie ,,Choroby roślin” (t. 1) (3-4):
85-88 r.1931), którego PTOR był współwydawcą (Lipa 2001).
Druga Wojna Światowa, a także liczne zmiany w organizacji nauki i służby
ochrony roślin na terenie Polski, po jej zakończeniu przerwały na wiele lat funkcjonowanie Towarzystwa. Miejscem ponownego podjęcia dyskusji o potrzebie
utworzenia Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin stały się tradycyjne Sesje
Naukowe Instytutu Ochrony Roślin skupiające corocznie w Poznaniu wszystkich
zaangażowanych i działających w dziedzinie ochrony roślin w naszym kraju specjalistów. Dodatkowym bodźcem stały się obchody 50-lecia Instytutu Ochrony
Roślin dające obraz zmian i postępu jaki nastąpił w ochronie roślin w okresie
powojennym (Pruszyński 2001).
W dniu 7 września 2005 roku odbyło się Zebranie Założycielskie, w którym
udział wzięło ponad 20 osób – Założycieli. Idea utworzenia Towarzystwa, tak jak
przed wieloma laty, wyniknęła z przekonania, że w działaniach na rzecz ochrony roślin uczestniczą bardzo różne grupy zawodowe, które nie zawsze są ze sobą
związane i mają ze sobą kontakt. Działalność Towarzystwa stworzyłaby możliwość wszystkim zainteresowanym spotkań, wymiany poglądów i bardziej aktywnego uczestniczenia w życiu ochrony roślin.
Zebranie Założycieli Towarzystwa powołało Komitet Założycielski w składzie:
prof. dr hab. Barbara Wilkaniec (AR Poznań), mgr Adam Błochowiak (PIORiN
Poznań), dr Ryszard Jaworski (ODR Poznań). Prof. dr hab. Stefan Pruszyński
(IOR Poznań) i prof. dr hab. Jerzy J. Lipa (IOR Poznań) oraz upoważniło Komitet
Założycielski do dokonania czynności rejestrowych i zorganizowania Pierwszego
Walnego Zgromadzenia Członków.
Na Zebraniu Założycieli uchwalono Statut PTOR, w którym m.in. uwzględniono cele działalności Towarzystwa tj.: działanie na rzecz rozwoju oraz postępu
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naukowego i technicznego w ochronie roślin, upowszechnianie osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie ochrony roślin oraz działanie na rzecz praktycznego ich wykorzystania.
Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin realizuje swoje cele poprzez: organizowanie posiedzeń naukowych, zjazdów, sympozjów, konferencji lub kongresów naukowych, konferencji terenowych; organizowanie publicznych odczytów i wykładów
oraz innych form upowszechniania nauki; inicjowanie badań oraz współdziałanie
w ich prowadzeniu; organizowanie i pogłębianie współpracy z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi; działalność wydawniczą,
kształcenie i dokształcanie członków w zakresie ochrony roślin; wydawanie opinii,
ekspertyz i orzeczeń w zakresie ochrony roślin; współdziałanie w ujednoliceniu metod i norm oraz standardów i terminologii z zakresu ochrony roślin.
W Statucie określono, że siedzibą Zarządu Polskiego Towarzystwa Ochrony
Roślin będzie Poznań przede wszystkim z uwagi na obecność w tym mieście Instytutu Ochrony Roślin. Zebranie Założycieli zdecydowało też, że Pierwsze Walne zgromadzenie odbędzie się w trakcie XLVI Sesji Naukowej Instytutu Ochrony
Roślin w Poznaniu.
W dniu 16 lutego 2006 roku w trakcie trwania XLVI Sesji Naukowej IOR odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin, którego
celem był m.in. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prof. Jerzy J. Lipa poinformował zgromadzonych, iż w opinii członków Komitetu Ochrony Roślin PAN najlepszą rolę
w zorganizowaniu Towarzystwa spełni Instytut Ochrony Roślin, a miejscem
spotkania członków Towarzystwa mogą być coroczne Sesje Naukowe Instytutu.
Członkowie KOR uznali też, jako bardzo pozytywne i perspektywiczne, iż Towarzystwo zakłada skupianie w swych szeregach przedstawicieli nauki reprezentujących jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki PAN, uczelni, a także przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego, PIORiN-u, administracji oraz przemysłu
chemicznego, maszynowego i dystrybutorów środków ochrony roślin. Wskazane
byłoby również, aby w skład Zarządu weszli członkowie reprezentujący wszystkie
grupy zawodowe. W głosowaniu tajnym wybrano Zarząd PTOR, w skład którego
weszły następujące osoby:
Prezes
– prof. dr hab. Stefan Pruszyński (IOR Poznań)
Zastępca prezesa
– mgr Adam Zych (GIORiN Warszawa)
Zastępca prezesa
– prof. dr hab. Kazimierz Wiech (AR Kraków)
Sekretarz
– dr Joanna Horoszkiewicz-Janka (IOR Poznań)
Skarbnik
– mgr Ewa Jajor (IOR Poznań)
Członkowie:

– mgr Adam Błochowiak (Piorun Poznań)
– prof. dr hab. Antoni Filipowicz (AR Lublin)
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– dr Ryszard Jaworski (ODR Poznań)
– doc. dr hab. Józefa Kapsa (IHiAR Bonin)
– prof. dr hab. Remigiusz Olszak (ISiK Skierniewice)
– mgr Urszula Wyrzykowska (IPO Warszawa)
– dr Jacek Zawadzki (Crompton Warszawa)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
– dr Marek Korbas (IOR Poznań)
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
– prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak (AR Poznań).
Na Walnym Zgromadzeniu uchwalono również wysokość rocznej składki
członkowskiej w wysokości 40 złotych.
Po wyborach Zarząd przystąpił do szeregu działań formalno-prawnych w celu
ostatecznego ukonstytuowania się Towarzystwa. Z satysfakcją należy poinformować, że wszystkie warunki czyli ustalenie siedziby, nadanie numeru regon, NIP-u,
konta bankowego zostały spełnione i Towarzystwo w krótkim okresie czasu przystąpiło do właściwej działalności. Natomiast już w roku 2009 Towarzystwo, decyzją Wydziału, zostało wpisane na listę Towarzystw afiliowanych przy V Wydziale
Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN.
Pierwsze lata działalności nie przyniosły Towarzystwu szybkiego wzrostu liczby członków oraz widocznej działalności. Wyjątkiem jest tu Oddział Poznański,
liczny, dobrze zorganizowany i prowadzący aktywną działalność. Działa również
Oddział w Olsztynie, a także wielu sympatyków znalazło Towarzystwo w Małopolsce. Jeżeli jednak nawet nie jest jeszcze dobrze, to na pewno nie podważa to
potrzeby istnienia Towarzystwa i należy liczyć na powolny wzrost zainteresowania. Należy też pamiętać, że funkcjonuje wiele Towarzystw naukowych skupiających określone grupy specjalistów (Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Polskie
Towarzystwo Fitopatologiczne, Polskie Towarzystwo Agronomiczne) i każde następne członkowstwo wymaga dodatkowego zaangażowania czasowego.
Niewątpliwym sukcesem Towarzystwa stał się współudział w wydawaniu
dwóch najważniejszych polskich wydawnictw z zakresu ochrony roślin: Progress
in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin oraz Journal of Plant Protection
Research.
Na okładce obydwu wydawnictw figuruje logo Towarzystwa , które coraz częściej trafia na strony tytułowe organizowanych konferencji, szkoleń i sympozjów.
Towarzystwo podjęło również współpracę z Towarzystwami Ochrony Roślin
innych krajów europejskich, a także zamierza podjąć starania o członkowstwo
w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Ochrony Roślin. Stowarzyszenie to powstało z inicjatywy Stałego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowych Kongresów Ochrony Roślin i jako cel przewodni swego działania przyjęło likwidowanie
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różnicy pomiędzy potencjalną produkcją rolną, a aktualną produkcją (Pruszyński
2000).
Stałe zmiany zachodzące w ochronie roślin, a przede wszystkim wdrożenie
Dyrektywy Zrównoważonego Stosowania Pestycydów oraz opracowanie integrowanych programów ochrony upraw będą wymagały aktywnego zaangażowania
i stałych kontaktów pracowników różnych działających instytucji i w kontaktach
tych oraz ustaleniu form współpracy, a także przedyskutowaniu i uzgodnieniu
działań może bardzo pomóc wykorzystanie jako platformy do porozumień Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin.
Wszystkich zainteresowanych działalnością w Polskim Towarzystwie Ochrony
Roślin serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wstąpienia w szeregi Towarzystwa
oraz współpracy. Więcej o Towarzystwie oraz wzór deklaracji można znaleźć na
stronie internetowej Towarzystwa jak również można skorzystać z kontaktu poprzez pocztę mailową na adres ptor@ior.poznan.pl
Dane adresowe:
Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin
60-318 Poznań, ul. Władysława Węgorka 20
Tel. (061) 864 91 40 lub tel. (061) 864 91 25
NIP 779-227-88-48 REGON 300 250 526
Nr konta – BGŻ – Poznań
88203000451110000001157380
LITERATURA
1. Lipa J.J. (2001): ,,Krótka historia ochrony roślin w Polsce w latach 1836-1950”. Prog.
Plant Protec./Post. Ochr. Roślin, 41(1), 32-38
2. Pruszyński S. (2000): ,,Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauk Ochrony Roślin”
.Ochrona Roślin, nr 12, 47-48
3. Pruszyński S. (2000): ,,50 lat Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu”. Prog. Plant Protec./Post. Ochr. Roślin, 41(1), 18-31.
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HARMONIA AXYRIDIS – ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA
(WSTĘPNE BADANIA)
1. Wprowadzenie
Harmonia axyridis zwana arlekinem lub harlekinem (od angielskiej nazwy
Harlequin lady beetle) lub biedronką azjatycką jest gatunkiem inwazyjnym. Należy do rodziny biedronkowatych (Coccinalidae). Pochodzi z rejonu wschodniej
i środkowej Azji od Ałtaju po wybrzeża Oceanu Spokojnego i od południowej Syberii do południowych Chin. W 1916 roku została sprowadzona do Stanów Zjednoczonych początkowo do Kalifornii, a następnie, w 1988 roku do Luizjany w celu
walki z mszycami i innymi szkodnikami roślin1. W tym samym celu została sprowadzona do Europy w roku 1997. Okazała się gatunkiem bardzo ekspansywnym
i wkrótce wymknęła się spod kontroli. W chwili obecnej opanowała znaczną część
Europy (udokumentowane pojawienia w Belgii, Francji, Grecji, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Austrii, Czechach, Polsce, Danii, Norwegii
i Szwecji) i niemal całe Stany Zjednoczone, a także Kanadę, Argentynę i Brazylię.
Pierwsze udokumentowane pojawienie się Harmonia axyridis w Polsce odnotowano we wrześniu 2006 roku w Poznaniu - Ogrodach2, a następnie w październiku tego samego roku w Mokrzu koło Wronek, później kolejno w Zielonej Górze,
we Wrocławiu i na Mazowszu. W 2008 roku pojawienie się biedronki azjatyckiej
stwierdzono również w Gdańsku, oczekuje się jej we wschodniej części Polski.

1 [Mannix 2001]
2 [Przewoźny 2007]
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2. Charakterystyka
Jest to biedronka średniej wielkości (7-8 mm). Kolor pokryw jest bardzo
zmienny - mogą być od bladożółtych przez pomarańczowe lub czerwone aż do
czarnych. Również liczba i barwa kropek jest zmienna - od 0 do 21, pomarańczowe, czerwone lub czarne. Na tę różnorodność, oprócz czynników genetycznych,
mogą mieć wpływ dieta larw oraz temperatura na jaką są wystawione. Jaja są
owalne, wielkości około 1,2 mm.3 Na końcu pokryw znajduje się charakterystyczny garb. Odnóża są niemal zawsze brązowe.
Harmonia axyridis jest biedronką bardzo płodną i agresywną. Po wkroczeniu
na nowe terytorium staje się dominującym gatunkiem. Spotyka się ją w różnych
środowiskach, głównie na krzewach i drzewach liściastych, a także zurbanizowanych. Jej pokarmem są głównie mszyce, ale również inne owady, ich larwy i jaja,
a także pyłek kwiatowy, nektar i dojrzałe owoce. Jesienią migruje na duże dystanse
siadając najchętniej na jasnych obiektach [Koch 2003].4 We wrześniu i październiku masowo siadają na ścianach budynków. Zimują w budynkach w ciemnych
miejscach, głównie na południowych i zachodnich ścianach w dużych skupiskach
dochodzących do tysięcy osobników.5 Dorosłe osobniki żyją od 30 do 90 dni.

3. Potencjalne zagrożenia
Z powodu dużej płodności i agresywności Harmonia axyridis może zagrażać rodzimym gatunkom biedronek zajmując ich nisze, a także zjadając ich jaja
i larwy. W Polsce zagraża szczególnie biedronce dwukropce (Adalia bipunctata).
Ponadto stwierdzono jej żerowanie na owocach uszkodzonych przez ptaki i inne
owady. Biedronka ta może wkrótce stać się groźnym szkodnikiem winnic i sadów
owocowych. Problemem może okazać się brak naturalnych wrogów oraz zarejestrowanych środków chemicznych do jej zwalczania. Użycie insektycydów wiązało by się również z zagrożeniem dla rodzimych gatunków biedronek. 6
Dla ludzi uciążliwa może być ich obecność w budynkach w trakcie zimowania
w związku z ich liczebnością. Ponadto ich ukąszenia mogą wywoływać alergie
u niektórych osób.

4. Badania w Winnej Górze
W 2008 roku w PDS Winna Góra IOR-PIB Poznań zaobserwowano pojawienie się Harmonia axyridis. Badano pola ziemniaków i buraków między 5. 05. 2008
3 [Koch 2003]
4 [Koch 2003]

5 www.harlequin-survey.org

6 [Raloff 2007]
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a 8. 09. 2008 r. Owady odławiano metodą czerpakowania czerpakiem entomologicznym o średnicy 35 cm. Próby pobierano w odstępach 2 tygodniowych po
4 x 25 zagarnięć czerpakiem na każdym polu. Następnie oceniano przynależność
gatunkową i liczebność złowionych biedronek. W sumie pobrano 216 osobników.
Osobniki z gatunku Harmonia axyridis zaobserwowano w czerwcu i w lipcu. Stanowiły one stosunkowo niewielki procent ogólnej liczby osobników z rodziny
Coccinelidae - 1,39%. Badania te można uznać za wstępne. Na przyszłe lata planowane są dalsza obserwacja oraz badania. Badania, jakie będą przeprowadzone
w kolejnych latach pozwolą sprawdzić, czy Harmonia axyridis istotnie wpłynie na
liczebność innych gatunków biedronek.
Liczebność poszczególnych gatunków rodziny biedronkowatych przedstawiono w tabeli nr 1.
Tabela 1
GATUNEK
Coccinella septempunctata
(Biedronka siedmiokropka)
Harmonia axyridis

RAZEM
160
3

Coccinella quatuordecimpunctata

18

Adonia variegata

25

Thytaspis sedemcimpuntata

1

Adonia bipunctata
(Biedronka dwukropka)

7

Psyllobora viginduopunctata
(Biedronka mączniakówka)

1

Propylea quatuordecimpuntata
(Wrzęciążka)

1

RAZEM

216

Źródło: badania własne

5. Podsumowanie
Harmonia axyridis z racji niezwykłej ekspansywności może niebawem okazać
się poważnym zagrożeniem dla polskiego rolnictwa ze względu na potencjalne
straty plonu owoców. Dlatego istnieje konieczność monitoringu jej rozprzestrzeniania się (w tej chwili prowadzony jest przez Centrum Badań Ekologicznych
PAN), a także opracowania metod biologicznego i chemicznego jej zwalczania
- jednocześnie skutecznego i które nie będzie stanowić zagrożenia dla krajowej
entomofauny pożytecznej. Wydaje się właściwe aby w monitoringu rozprzestrzeniania się Harmonii axyridis w naszym kraju świadomie i aktywnie uczestniczyli również
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właściciele indywidualnych gospodarstw rolnych, odpowiednio przygotowani przez
doradców rolniczych.
Natomiast doradcy rolniczy, po wypracowaniu przez naukę skutecznych rozwiązań
dla zwalczania „obcej” biedronki powinni niezwłocznie rozwiązania te upowszechniać
wśród swoich klientów.
LITERATURA:
1. Koch R.L. (2003), The multicolored Asian lady beetle, Harmonia axyridis: A review of
its biology, uses in biological control, and non-target impacts. Journal of Insect Science, nr 133 (2), 201-202
2. Mannix L. (2001), Harmonia axyridis, a new biological control... or a new insect pest?
www.colostate.edu
3. Przewoźny M., Barłożek T., Bunalski M. (2007), Harmonia Axyridis (Pallas, 1773)
(Coleoptera, Coccinelidae) new species of ladybird beetle for Polish Fauna. Polish Journal of Entomology, nr 76(3), 177-182
4. Raloff J. (2007), Gardeners’ Friend Causes a Stink. Science News, Web edition,
26.04.07
5. www.harlequin-survey.org, www.cbe-pan.pl
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DONATA WAWRZYNIAK
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

WIELKOPOLSKA W EUROPEJSKIEJ SIECI REGIONALNEGO
DZIEDZICTWA KULINARNEGO
1. Wprowadzenie
Jednym z priorytetowych kierunków Unii
Europejskiej jest ocalenie tradycji charakterystycznych dla danego regionu, kultywowanie
lokalnych obyczajów, a w szczególności ochrona produktów żywnościowych wysokiej jakości, posiadających ścisły związek z określonym
obszarem.
Tradycje kulinarne to ważny element
dziedzictwa kulturowego. Kuchnia odgrywa
ogromną rolę w promocji każdego regionu,
właśnie ze względu na swoją różnorodność
oraz specyficzność typowych dla danego regionu produktów żywnościowych i potraw.
Na tradycje kulinarne mają wpływ warunki naturalne, czyli miejsce, gdzie żywność jest
produkowana, a także sposób jej wytwarzania.
Równie ważne są przechodzące z pokolenia na pokolenie przepisy, technologie
oraz zwyczaje żywieniowe – codzienne i świąteczne.
Lokalna kuchnia, w której wykorzystuje się artykuły żywnościowe własne lub
kupowane od sąsiada, rolnika, ale produkowane metodami ekologicznymi oraz
tradycyjnymi, to jeden z czynników przyciągających ludzi na wieś.
Dla wielu mieszkańców naszego kraju, a także cudzoziemców, polska wieś to
miejsce na tyle atrakcyjne, że warto spędzić tam wolny czas. Wynika to nie tylko
z potrzeby obcowania z przyrodą, ale również z możliwości kontaktu z odmiennymi zwyczajami, tradycją i kulturą lokalnej zbiorowości.
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W potrawach regionalnych wykorzystuje się lokalne surowce, przyczyniając
się do rozwoju specyficznych upraw i kierunków hodowli, z drugiej strony specyfika potraw regionalnych stanowi ważny element atrakcyjności turystycznej tych
regionów.
Dawna kuchnia polska, zwana dziś staropolską i regionalną, jest słynna ze
swych walorów i dobrego podania. Najstarsze potrawy to te związane z tradycją
i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wiele z tych potraw przetrwało w różnych regionach kraju do dziś. Potrawy ludu to tylko część potraw typowych dla
kuchni polskiej.
Kulinarne specjały są doskonałym ambasadorem regionów, gmin czy miejscowości. Promocja potraw, nalewek, przetworów jest często jednoznaczna z promocją regionu. Badania Instytutu Turystyki potwierdzają fakt, że pierwszy kontakt
turysty z regionem odbywa się przez kuchnię, a duża część wrażeń z podróży to
wspomnienia dotyczące miejscowych specjałów.

2. Początki Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
Pomysł zawiązania europejskiej sieci narodził się w trakcie współpracy szwedzkiego regionu Skanii i duńskiej wyspy Bornholm. Lokalni politycy z obu regionów
od 25 lat wdrażali różne formy współpracy. W pewnym momencie zaczęli zastanawiać się, jak pomóc małym producentom lokalnej żywności i zwiększyć współpracę między nimi. Podjęli więc decyzję o stworzeniu specjalnego oznakowania
lokalnych produktów żywnościowych i pozwolili przedsiębiorcom na używanie
znaku do celów marketingowych. Dzięki temu przedsiębiorstwa zwiększyły swoją
dochodowość i nawiązały współpracę na ponadregionalnym poziomie.
Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego powstała po to, by
ułatwić konsumentom i turystom odnalezienie oraz spróbowanie lokalnej i regionalnej żywności w Europie. Pojęcie Kulinarnego Dziedzictwa sprowadza się do
wspólnego logo, ustalonych kryteriów uczestnictwa dla przedsiębiorstw, wspólnego marketingu i działań na szczeblu regionalnym i europejskim.

3. Regiony w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa
Kulinarnego
Głównym celem regionów znajdujących się w Sieci jest promocja rozwoju tradycyjnej i nowoczesnej żywności opartej na lokalnych zasobach surowców. Regiony realizują działania, które mają na celu promocję i poprawę jakości regionalnej
żywności oraz wzmocnienie regionalnej tożsamości. W obrębie każdego regionu
istnieje regionalna sieć zrzeszająca producentów uczestniczących w Sieci - są nimi
m.in. gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa żywności i restauracje, podkreślające swoje powiązania z regionem.
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Producenci muszą spełniać kryteria dla produktów i potraw uznanych za żywność lokalnego pochodzenia.
Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, która działa w 24 regionach z 8 państw europejskich, daje szerokie możliwości ochrony odrębności
kulturowej regionu i zachowania dziedzictwa kulinarnego, ponieważ obejmuje nie
tylko producentów żywności, ale także dostarczycieli surowców, czyli hodowców,
ogrodników, rolników, hurtownie, także sklepy z tradycyjną żywnością lokalną,
restauracje, kawiarnie itp.
Aktualnie Sieć zrzesza 24 regiony z całej Europy:
■ Dania: Bornholm, Sjaelland,
■ Niemcy: Elbe Weser Nordsee, Lüneburg, Rugia
■ Łotwa: Latgale,
■ Litwa: East Aukstaitija,
■ Norwegia: Akershus Østfold,
■ Polska: Warmia Mazury Powiśle, Mazowsze, Opolskie, Pomorskie, Zachodniopomorskie, Wielkopolska
■ Hiszpania: Almeria, Galicja,
■ Szwecja: Blekinge, Gotlandia, Halland, Skania, Småland, Västernorrland,
Olandia, Őstergőtland.
Regionem kandydującym jest Rivne z Ukrainy.
Regionalne Dziedzictwo Kulinarne to koncepcja promująca i wzmacniająca
znaczenie regionalnej żywności, wpływająca na świadomość konsumentów na terenie Europy.
Główne cele Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego to:
■ utworzenie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego pomiędzy regionami oraz przedsiębiorcami z terenu Europy,
■ stworzenie wspólnego wizerunku wyróżniającego lokalnych producentów
i ich produkty,
■ zaspokojenie popytu konsumentów na wysokiej jakości żywność regionalną,
■ wzmocnienie współdziałania między producentami żywności, przetwórcami, przedsiębiorcami oraz samorządami,
■ pogłębianie wymiany wiedzy między regionami członkowskimi,
■ promowanie rozwoju produkcji tradycyjnej jak i nowoczesnej żywności
opartej na lokalnych produktach.

4. Logo Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
Emaliowana tabliczka z logotypem Dziedzictwa Kulinarnego jest bardzo ważna
w identyfikacji sieci, dlatego musi wyglądać dokładnie tak samo w całej Europie:

Wielkopolska w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
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Tabliczka emaliowana dla podmiotów należących
do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska
Używanie logo Sieci naprowadza także konsumentów i turystów na restauracje i sklepy, które oferując dania oraz produkty podtrzymują lokalne zwyczaje,
a także wzmacniają je, poprzez unowocześnianie przepisów przy wykorzystaniu
lokalnych surowców. Pozwala to cieszyć się tradycyjną kulturą i kuchnią przygotowywaną przez renomowanych szefów kuchni i restauracje, jak również małe
rodzinne restauracyjki czy gospodarstwa agroturystyczne.
Regionalne Dziedzictwo Kulinarne jest symbolem wysokiej jakości tradycyjnej żywności lokalnej, który promuje nie tylko tradycje ale także dziedzictwo kulturowe regionu.

Restauracja na Bornholmie, maj 2008
(wręczanie logo przez Koordynatora Europejskiego – Madelene Johansson)
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5. Doświadczenia polskich regionów
Pierwszym polskim regionem, który przystąpił do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego było województwo warmińsko-mazurskie. Aktualnie 85 przedsiębiorstw tworzy Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury
Powiśle.
Wśród nich są:
■ 29 podmioty w kategorii: Restauracje i inne punkty gastronomiczne
■ 4 podmioty w kategorii Sklepy farmerskie, hurtownicy i sprzedawcy detaliczni
■ 52 podmioty w kategorii Producenci surowców w rolnictwie, ogrodnicy, przedsiębiorstwa/rybactwa i przetwórcy żywności.
Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, do której przystąpiła
Warmia Mazury Powiśle, była odpowiedzią na wszechobecną kulturę żywienia
typu fast-food i ogólnie dostępną żywność przemysłową. Ta odpowiedź to produkt regionalny – wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy danego
regionu, produkowana lub świadczona w sposób nieprzemysłowy, przyjazny dla
środowiska i z surowców dostępnych w tym regionie.

6. Organizacja Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego została zapoczątkowana w celu ułatwienia konsumentom oraz turystom na terenie Europy dostępu do lokalnej i regionalnej żywności wysokiej jakości. Organizacja składa się
z trzech poziomów:
Indywidualni przedsiębiorcy:
Przedsiębiorstwa z terenu regionów członkowskich mają prawo ubiegać się
o udział w Sieci. Przyjęte przedsiębiorstwa stają się członkami sieci regionalnej
a także europejskiej, mogą używać logo, a informacja o ich działalności zostaje
umieszczona na oficjalnej stronie internetowej (www.culinary-heritage.com) oraz
w materiałach promocyjnych sieci regionalnej.
Regiony:
Regiony z terenu Europy mają prawo ubiegać się o członkowstwo w Sieci. Po
uzyskaniu statusu pełnoprawnego członka Sieci otrzymują one licencję na użytkowanie logo Dziedzictwa Kulinarnego a także zyskują prawo do przyjmowania
członków do sieci regionalnej.
Koordynatorzy Europejscy
Koordynator Europejski odpowiedzialny jest za wspólne logo, kryteria uczestnictwa oraz za oficjalną stronę internetową Sieci oraz koordynowanie zadań
wspólnych.

Wielkopolska w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

133

7. Przystąpienie Wielkopolski do Europejskiej Sieci Regionalnego
Dziedzictwa Kulinarnego
W październiku 2008 roku Województwo Wielkopolskie wraz z czterema polskimi regionami zostało przyjęte do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa
Kulinarnego, podczas Rocznego Forum, które odbyło się w Olsztynie.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/367/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 lipca 2008 r. właścicielem licencji na użytkowanie logo Europejskiego
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne jest Województwo Wielkopolskie.
Koordynacją Sieci w Wielkopolsce zajmuje się Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Uroczyste wręczenie certyfikatów członkowstwa w Europejskiej Sieci
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, pięciu polskim regionom
(mazowieckiemu, pomorskiemu, opolskiemu, wielkopolskiemu i zachodniopomorskiemu), Olsztyn 2008

8. Konferencja
W dniu 21 kwietnia 2009 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja pt. „Wielkopolska w Europejskiej Sieci Regionalnego
Dziedzictwa Kulinarnego”.
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Organizatorem konferencji był Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Podczas konferencji zostały przedstawione m.in. zasady uczestnictwa przedsiębiorstw w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.
Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie internetowej
www.umww.pl

9. Podsumowanie
Samorząd Województwa Wielkopolskiego przywiązuje dużą wagę do wytwarzania żywności wysokiej jakości charakteryzującej się specyfiką regionalną.
Poprzez Europejską Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego zachęcamy
do odnajdywania dawnych smaków wielkopolskiej kuchni oraz powrotu do starych recept wytwarzania regionalnej żywności. Zachęcamy do własnych poszukiwań i włączenia tradycyjnych wielkopolskich surowców do swojej kuchni.

10. Kontakt
Informacje o regionach członkowskich oraz przedsiębiorcach zrzeszonych
w Sieci, a także o samej Sieci i jej działaniach można znaleźć na oficjalnej stronie
internetowej Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego www.culinary-heritage.com
Informacji udziela:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Piekary 17
61-823 Poznań
tel. 061/64 75 244 lub -290
www.umww.pl

LITERATURA:
1. „Edukacyjne znaczenie skansenów w propagowaniu tradycji kulinarnych w turystyce
wiejskiej” Dominik Orłowski, Magdalena Woźniczko Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
2. Przewodnik kulinarny Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle 2008
3. Materiały z województwa opolskiego
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Wiedza jako kapitał. Młodzi profesjonaliści na obszarach wiejskich”.
Paulina Lichota, Tomasz Wiatrak, Andrzej Zadura. Wydawca: Stowarzyszenie
MEN-AGRO, Warszawa 2008
Publikacja skierowana jest do młodych ludzi mieszkających na wsi, którzy nie
wybrali jeszcze swojej ścieżki zawodowej albo poszukują instrumentów wsparcia pomocnych przy realizacji postawionych sobie celów zawodowych. Zawarte
w niej informacje przeznaczone są również dla pracowników instytucji działających na obszarach wiejskich, którzy stanowią ważne źródło informacji dla mieszkańców wsi.
Broszura ma na celu usystematyzowanie form zewnętrznego wsparcia, o które można ubiegać się w obecnym okresie unijnego programowania (lata 20072013) na różne formy aktywności zawodowej i edukacyjnej, zarówno ze środków
unijnych i krajowych. Jest też próbą zebrania w jednej publikacji informacji o instrumentach w ramach różnych programów realizowanych przez wiele instytucji.
Uzupełnieniem ww. informacji są rzeczywiste przykłady wykorzystania unijnych
i krajowych środków pomocowych przez młodych ludzi oraz wywiady z konkretnymi osobami – młodymi mieszkańcami wsi, którym udało się zrealizować swoje
plany i marzenia dzięki zewnętrznemu wsparciu.
Broszura dostępna jest do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia
MEN-AGRO pod adresem: www.menagro.pl.
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WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

1. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczają artykuły z zakresu metodyki i organizacji doradztwa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu i rozwoju obszarów wiejskich, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy
doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. Oprócz artykułów Zagadnienia przyjmują:
• 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:
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• streszczenie w języku polskim i angielskim - maksymalnie 14 wierszy;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz
dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW
w formacie B5;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym, np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem
wydania (podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– przykład l: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne
uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
– Przykład 2: Kowalski J., Nowak A. (1997): Obszary wiejskie i problem
agroturystyki. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 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);
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• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły,
punkty będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
• 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.
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.
Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia pracy, jeśli negatywne recenzje
pokrywają się ze zdaniem Zespołu Redakcyjnego. Prac nie zamówionych,
jak również prac zakwalifikowanych do druku Redakcja nie zwraca.
Redakcja nie płaci honorariów autorskich. Wyboru artykułów do umieszczenia na stronie internetowej dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR. Autorzy
artykułów otrzymują bezpłatnie l egz. autorski.
Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: a.keszycka@cdr.gov.pl

Uwaga !
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej czasopisma, obok spisów treści kolejnych numerów zamieszczane są streszczenia artykułów w języku
polskim i w języku angielskim, a także wybrane artykuły. Jeśli Autor nie wyraża zgody na zamieszczenie artykułu na stronie internetowej czasopisma prosimy
o złożenie pisemnego zastrzeżenia w momencie składania artykułu do Redakcji.
Brak zastrzeżenia będzie przez Redakcję traktowany równoznacznie ze zgodą Autora na zamieszczenie artykułu w internecie.

