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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].
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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.
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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.

Wenancjusz Kujawiński

34

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.
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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).

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

45

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 %)

%

Źródło: Badania własne

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 %)

Źródło: Badania własne

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.
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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:
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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.
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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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MAŁGORZATA BOJAŃCZYK
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).

74

Michał A. Jerzak

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
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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

Anna Nowak

114
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

120

Stefan Pruszyński

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
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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.

Wydawca:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
tel.: 061 823 20 81, 061 820-19-71, fax: 061 820-19-71
e-mail: a.keszycka@cdr.gov.pl
www.cdr.gov.pl
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Edward Arseniuk, Marek Kłodziński, Andrzej Kowalski,
Jędrzej Krupiński, Seweryn Kukuła, Aleksander Lewczuk,
Antoni Mickiewicz, Walenty Poczta, Stefan Pruszyński,
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PIERWSZY KONGRES NAUK ROLNICZYCH
„NAUKA – PRAKTYCE”
W dniach 14-15 maja 2009 roku w Puławach odbył się I Kongres Nauk Rolniczych. Inicjatorem i głównym organizatorem Kongresu było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronat nad Kongresem objął Prezydent Rzeczpospolitej
Polskiej. Partnerami w organizacji Kongresu byli: Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynków
Rolnych, Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Współorganizatorami Kongresu były: Instytut Uprawy, Nawożenia
i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy. Patronat medialny nad Kongresem
objęły: Program Pierwszy TVP, Polskie Radio oraz czasopisma naukowe: Wieś
i Rolnictwo, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego i Pamiętnik Puławski. W skład
Komitetu Naukowego I Kongresu Nauk Rolniczych weszli:
– dr Marian Zalewski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Rozwoju Wsi,
– prof. dr hab. Andrzej Grzywacz – Przewodniczący V Wydziału. Polskiej
Akademii Nauk,
– prof. dr hab. Alojzy Szymański - Przewodniczący Konferencji Rektorów
Uczelni Rolniczych, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
– prof. dr hab. Janusz Żmija - Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie
– prof. dr hab. Marian Wesołowski – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie
– prof. dr hab. Tomasz Borecki - Dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej
Cywilizacji w Warszawie,
– prof. dr hab. Jan Górecki – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie.
– prof. dr hab. Seweryn Kukuła - Dyrektor Instytutu Uprawy, Nawożenia
i Gleboznawstwa - PIB w Puławach,
– doc. dr hab. Tadeusz Wijaszka – Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach,
– prof. dr hab. Andrzej Kowalski – Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie
– dr hab. inż. Eugeniusz K. Chyłek – Radca Ministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przedstawiciel Polski w Stałym Komitecie ds. Badań
w Rolnictwie przy Dyrektoriacie Generalnym Badań, Technologii i Rozwoju
Komisji Europejskiej
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Komitet Organizacyjny pracował w składzie:
– Przewodniczący – dr inż. Marek Cieśliński - Wicedyrektor Departamentu
Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki, MRiRW,
– Wiceprzewodniczący – mgr inż. Krzysztof Mościcki – Zastępca Dyrektora
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
– Sekretarz Naukowy - prof. dr hab. Adam Harasim - Sekretarz Naukowy Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB,
– Zastępca Sekretarza Naukowego – dr hab. inż. Eugeniusz K. Chyłek – Radca
Ministra w MRiRW
członkowie
– mgr Małgorzata Książyk – Dyrektor Biura Prasowego MRiRW,
– mgr inż. Andrzej Kuczyński – Sekretarz Rady Gospodarki Żywnościowej
przy MRiRW,
– dr inż. Mariusz Zarychta - Kierownik Działu Upowszechniania i Wydawnictw Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB,
– dr Krzysztof Niemczuk - Adiunkt Państwowego Instytutu Weterynaryjnego.- PIB,
– dr Ryszard Miazek - Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie,
– dr Jan Maćkowiak - Dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu
Rolno -Spożywczego w Szreniawie.
W ramach kongresu odbyły się dwie sesje plenarne i pięć sesji panelowych.
Celem nadrzędnym Kongresu była integracja polityki naukowej i naukowo-technicznej z polityką rolną, a także omówienie przyszłości i nowoczesnych rozwiązań
innowacyjnych w organizacji, technologii i technice na rzecz produkcji rolniczej,
przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rozwoju obszarów wiejskich.
Główne cele Kongresu były następujące:
– wskazanie działań umożliwiających pełną synchronizację polityki naukowej
i naukowo-technicznej z polityką rolną,
– integracja środowiska naukowego wokół priorytetów polityki rolnej,
– promocja nauk rolniczych.
Zagadnienia omawiane w trakcie sesji plenarnych dotyczyły:
• kierunków rozwoju nauk rolniczych i ich wpływu na kształt polityki rolnej
w Polsce w okresie średnio i długoterminowym.
• wkładu nauki na rzecz sektora rolno-spożywczego - bezpieczeństwa żywności, standardów jakościowych, wdrażania innowacji.
Pięć sesji panelowych zrealizowanych w pierwszym dniu konferencji obejmowało następujące zagadnienia:
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.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki – w swoim wystąpieniu na
otwarciu Kongresu podkreślił dużą potrzebę aktywności nauki w dostosowywaniu
polskiego rolnictwa do konkurowania w warunkach Unii Europejskiej. Rolnictwo
w Polsce, ze względu na duże zróżnicowanie regionalne, wymaga dla swego rozwoju zróżnicowanych instrumentów wsparcia, w tym również innowacyjnych rozwiązań z nauki dostosowanych do potrzeb i możliwości zróżnicowanego rolnictwa
w różnych regionach kraju uwzględniających ekonomicznie opłacalne nowoczesne
technologie wytwarzania bezpiecznej żywności, prośrodowiskowe technologie produkcji stwarzające warunki dla zachowania bioróżnorodności, działania zmierzające do dostosowywania rolnictwa do zmian klimatu czy wykorzystanie potencjału
rolnictwa w kierunku rozwijania rolnictwa ekologicznego. Minister zaznaczył, że
„Kongres został zorientowany ku przyszłości, ale ma nadzieję, ze uczestnicy ocenią
także dotychczasowe relacje pomiędzy światem nauki, a praktyką”.
Minister Marek Sawicki podkreślił, że polityka prowadzona przez resort ma na
celu wspieranie przemian zachodzących na obszarach wiejskich i że z każdym rokiem jest ona coraz bardziej efektywna, a jej wyniki uzależnione są w dużej mierze
od dobrej współpracy środowiska naukowego z doradztwem i praktyką w sektorze
rolno-spożywczym.
Pan Krzysztof Ardanowski – Minister Kancelarii Prezydenta RP w swoim wystąpieniu zwracał również uwagę na różnorodność uwarunkowań rozwoju rol-
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nictwa w Polsce, jako ważnego czynnika rozwoju obszarów wiejskich poczynając
od ekonomicznej efektywności produkcji rolniczej, poza żywnościowe wykorzystanie produktów rolniczych oraz pozaprodukcyjne funkcje rolnictwa w rozwoju
obszarów wiejskich.
Przedstawiciel Dyrektoriatu Generalnego Rolnictwa przy Komisji Europejskiej, Pan Dyrektor Jean – Luc’a Demarty, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na
prowadzone obecnie dyskusje nad kształtem przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej
w nowej perspektywie finansowej po roku 2013. Dyrektor Jean – Luc’a Demarty
powiedział, że najważniejszymi zagadnieniami będą kwestie bezpieczeństwa żywności, jednolitej jakości produktów oraz konkurencyjność na rynkach trzecich.
Stwierdził również, iż „dobra publiczne takie, jak ochrona pejzażu i środowiska
naturalnego, nie mogą być realizowane za darmo i dlatego rolnicy powinni otrzymać wsparcie z tego tytułu” i dodał, że „żywotne obszary wiejskie, to nie tylko
rolnictwo, ale także zrównoważony rozwój wsi”. Odnosząc się do przyszłości europejskiego rolnictwa dyrektor Jean – Luc’a Demarty wyraził opinię, że powinny
być równe warunki dla wszystkich oraz proste i przejrzyste zasady płatności, które
powinny być też zabezpieczeniem rolniczych dochodów. Pan Jean – Luc’a Demarty zwrócił uwagę, że gdyby nie było tych płatności nastąpiłaby koncentracja
produkcji niekorzystna dla środowiska, porzucanie ziemi i jej degradacja. Zwrócił
uwagę, że obecnie mamy do czynienia ze znacznym zróżnicowaniem płatności,
gdyż w krajach „12” płatności oscylują na poziomie 180-260 euro/ha podczas, gdy
w krajach „15” wynoszą one około 300 euro/ha. „Takie różnice nie mogą trwać,
ale nie jest to proste do zrealizowania” – podkreślił dyrektor Jean – Luc’a Demarty.
Dodał także, że „konwergencja jest nieunikniona, ale musi być elastyczna polityka
w tym zakresie i nie może być brany pod uwagę model historyczny”.
W części plenarnej pierwszego dnia Kongresu wystąpił również Pan Marian
Zalewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawił on szczegółowo oczekiwania rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego,
a także oczekiwania w sferze wspierania rozwoju obszarów wiejskich w kontekście obecności Polski w Unii Europejskiej i potrzeby dostosowania rolnictwa do
obowiązujących w Unii Europejskiej wymagań. Podkreślił konieczność uwzględnienia w procesie badań i wdrażania rozwiązań naukowych do praktyki istniejącego zróżnicowania potencjału gospodarstw rodzinnych. W swoim wystąpieniu
sformułował wiele pytań skierowanych do nauki i doradztwa i podkreślił, że nauka musi pomóc rolnictwu i sektorowi przetwórstwa płodów rolnych w konkurencyjnej walce, na rynku europejskim i światowym. Minister Zalewski wyraził
przekonanie, że Kongres zarysuje priorytetowe obszary badań, spójne z polityką
rolną, w tym także z zagadnieniami powiązanymi ze zmianami klimatycznymi,
potrzebami energetycznymi i pozyskiwaniem alternatywnych źródeł energii.
W sesji plenarnej głos zabrała Pani Elżbieta Orłowska - Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W swoim wystąpieniu skoncen-
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trowała się na znaczeniu nauki dla rozwoju cywilizacyjnego kraju. Podkreśliła rolę
edukacyjną nauki, w tym zwłaszcza uczelni wyższych, których misją jest w pierwszym
rzędzie przygotowanie ludzi młodych do życia w przekształcającej się gospodarce,
a także przygotowanie młodych kadr dla nauki realizowanej w instytucjach naukowych podległych Ministrom poszczególnych resortów oraz Polskiej Akademii Nauk.
Pan Timothy Hall – dyrektor d.s. Biotechnologii Rolnictwa i Żywności w Dyrektoriacie Generalnym Badań Technologii i Rozwoju Komisji Europejskiej wskazał w swoim wystąpieniu na duże znaczenie biotechnologii w przełamywaniu dotychczasowych barier efektywnościowych w różnych dziedzinach produkcji rolniczej i przemysłu przetwórczego, duże znaczenie wyników badań w zmieniających
się warunkach produkcji rolniczej (np. zmian klimatycznych) a także potrzebę
wiarygodności wyników badań z punktu widzenia społecznego odbioru ich efektów – jak np. kontrowersje wokół produkcji żywności czy produktów rolniczych
genetycznie modyfikowanych.
W części popołudniowej pierwszego dnia Kongresu obrady toczyły się w pięciu sesjach panelowych. Tematem obrad piątej sesji panelowej prowadzonej pod
współprzewodnictwem: prof. dr hab. Grażyny Karmowskiej, prof. dr hab. Ryszarda Hołownickiego i dr hab. Eugeniusza K. Chyłka, była „Rola nauk rolniczych
w budowie innowacyjnego sektora rolno-żywnościowego”. Jednym z tematów
szczegółowych tego panelu była kwestia „Roli doradztwa w doskonaleniu innowacyjności sektora rolno-spożywczego”
Prof. Andrzej Wiatrak z Uniwersytetu Warszawskiego w referacie pt. „Wyniki
badań jako produkt rynkowy” wskazywał na złożoność transferu innowacji do
praktyki rolniczej w warunkach bardzo zróżnicowanego rolnictwa z dominującą
przewagą gospodarstw małych i średnich obszarowo i zbyt słabych ekonomicznie, ażeby mogły stać się stroną zamawiającą dla określonego kierunku badań.
W takiej sytuacji wdrażanie innowacji ma charakter podażowy tzn. najczęściej
nauka oferuje innowacje praktyce rolniczej. Wskazał równocześnie na potrzebę
przejścia na popytowo-podażowy model wdrażania innowacji oparty na planowej
polityce naukowej uwzględniającej istniejący stan badań naukowych oraz potrzeby wspierania określonych obszarów gospodarki.
Prof. Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawił
nakłady na naukę określane procentowym udziałem w produkcie krajowym brutto
(PKB).
W latach 2000 – 2007 nakłady te wahały się w granicach 0,54 – 0,65 % KKB,
podczas gdy średnie nakłady w krajach Unii Europejskiej wynoszą 1,84% PKB.
Źródłem finansowania nauki w krajach OECD są w 2/3 podmioty gospodarcze;
w krajach UE wskaźnik ten wynosi średnio około 50%. W Polsce udział środków
pozabudżetowych w finansowaniu nauki wynosił w 2007 roku około 25%.
Jako minimalny udział nakładów na naukę w odniesieniu do PKB przyjmuje się
1% PKB. Badania stosowane z dobrze przygotowaną częścią aplikacyjną są bardziej
czasochłonne i droższe, co stwarza dodatkowe bariery w ich prowadzeniu.
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Prof. Tadeusz Trziszka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu omówił
przyczyny występowania barier w procesach innowacyjnych, istniejące uwarunkowania transferu wiedzy z nauki do praktyki. Odnosząc się do tej problematyki i występujących problemów współpracy przedstawił, jako przykład ich przezwyciężania
organizację, zakres prowadzonej działalności, a także pierwsze doświadczenia i wyniki funkcjonowania klastra NUTRIBIOMED utworzonego w 2007 roku z inicjatywy Wrocławskiego Parku Technologicznego i skupiającego producentów surowców
i przetwórców wysokoprzetworzonych produktów nutraceutycznych o podwyższonych właściwościach zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem suplementów
diety. Technologie wytwarzania wysokoprzetworzonej żywności o podwyższonych
właściwościach zdrowotnych wymagają zaangażowania nauki w ich przygotowanie, stąd konsorcjum jednostek naukowych przetwórczych i produkcyjnych, w tym
obszarze działań jest dobrym rozwiązaniem nawiązania bezpośrednich więzi nauki
i praktyki w różnych formach organizacyjnych.
Prof. Małgorzata Piasecka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wskazała na bariery wprowadzania nowoczesnych technik i technologii w sektorze
rolnictwo i przetwórstwo zarówno wewnątrz pojedynczych przedsiębiorstw, jak
i wynikające z dużego rozdrobnienia przedsiębiorstw w poszczególnych branżach
oraz braku dostatecznie silnych powiązań pomiędzy producentami i rynkiem (organizacjami rynkowymi).
Prof. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr hab. Józef
Kania w referacie „Rola doradztwa w działalności innowacyjnej sektora rolnospożywczego” wskazał na rosnącą rolę innowacyjności w rozwoju całego sektora rolno-spożywczego, w tym sfery wytwarzania produktów rolniczych, będącej
również elementem wdrażania strategii lizbońskiej
Podkreślił potrzebę aktywnej roli doradztwa we wdrażaniu innowacji, które nie
powinno ograniczać się do wspierania procesów dyfuzji innowacji ale również kreować nowe potrzeby innowacyjne, których źródłem może (powinno) być aktywne zaangażowanie doradztwa w procesie rozwiązywania problemów klientów doradztwa.
Obecnie brak jest dobrze funkcjonującego w Polsce Systemu Wiedzy i Informacji Rolniczej, brak wystarczających powiązań pomiędzy nauką i praktyką rolniczą, wykorzystanie istniejącego potencjału intelektualnego po stronie nauki jest
nieduże. Potrzebna jest zmiana systemu finansowania nauki szczególnie badań
stosowanych (B+R) oraz inny system oceny pracowników naukowych zaangażowanych we wdrażanie innowacji w praktyce rolniczej.
Wskazał na ważną rolę, jaką spełniają w procesach wdrażania innowacji ośrodki doradztwa rolniczego, ale również potrzebę poszukiwania innych rozwiązań
organizacyjnych w tym zakresie, w związku z wyczerpującymi się możliwościami
ośrodków, doradztwa rolniczego w tym obszarze działalności.
Prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska – Małysz z Wyższej Szkoły Ekonomicznej
ALMAMER w Warszawie w swoim wystąpieniu poruszyła kwestie uwarunkowań
pracy doradczej w aspekcie globalizacji procesów gospodarczych. Przedstawiła
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również zadania dla służb doradztwa rolniczego wynikające z Dyrektyw Rady
UE i sposobu realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Odniosła się również do zasad
działania, rozproszonego instytucjonalnie doradztwa rolniczego oraz przedstawiła rozwiązania gwarantujące udrożnienie systemu przepływu wiedzy rolniczej.
Dyskusja podczas tej sesji panelowej skoncentrowała się wokół zagadnień
transferu wiedzy z nauki do praktyki, w tym szczególnie likwidacji barier o charakterze prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym. Dyskutowana była również
kwestia zmian dotychczasowego modelu funkcjonowania doradztwa rolniczego,
który mimo poprawek, nie przystaje do obecnego etapu rozwoju gospodarczego,
transformacji ku gospodarce ponadnarodowej wyznaczonej przez globalizację
i zasady Jednolitego Rynku UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Uczestnicy
sesji panelowej uznali, że konieczne są zmiany w obecnie procesowanej ustawie,
które będą gwarantowały możliwość pełnej realizacji zadań wsparcia rolnictwa
i obszarów wiejskich, zgodnie z celami polityki rolnej, za którą w Polsce odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W drugim dniu Kongresu na forum plenarnym przedstawione zostały podsumowanie i wnioski z obrad w grupach panelowych, wystąpili zaproszeni goście
zagraniczni, odbyła się dyskusja i podsumowanie konferencji połączone z wręczeniem nagród i odznaczeń dla pracowników jednostek naukowo-badawczych.
Wynikiem prac Kongresu są wnioski, adresowane do przedstawicieli świata
nauki, administracji i parlamentu. Koncentrują się one wokół problematyki związanej z integracją priorytetów polityki rolnej z priorytetami nauki oraz wskazują
kierunki strategicznie ważnych obszarów badawczych w naukach rolniczych i pokrewnych. Formułowane wnioski dotyczą również zagadnień upowszechniania
wyników badań, wdrażania ich do praktyki oraz zagadnień innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich. Kongres wskazał na istniejące
uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i prawne funkcjonowania sektora
rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Przejawiają się one w ponad trzykrotnie wyższym zatrudnieniu w rolnictwie i kilkakrotnie niższym uzbrojeniu pracy.
W konsekwencji czego w Polsce mamy 1,5 razy niższą wydajność ziemi i ok. pięciokrotnie niższą wydajność pracy w stosunku do średniej unijnej. Kongres zwrócił również uwagę na niepokojąco niską wartość wskaźnika finansowania badań,
co staje się powoli przyczyną cywilizacyjnej zapaści, której efekty będą praktycznie niemożliwe do odwrócenia, a co w konsekwencji może oznaczać pogłębienie
się luki rozwojowej pomiędzy Polską w pozostałymi krajami Europy.
Kongres przyjął liczne propozycje rozwiązań i wniosków, uznając jednocześnie, że w warunkach Polski rolnictwo powinno zmierzać w kierunku rozwoju
zrównoważonego, przy jednoczesnym wykorzystaniu rozwiązań właściwych dla
rolnictwa nowoczesnego, sprawnego pod względem technicznym i ekonomicznym, przyjaznego dla ludzi i środowiska, bazującego głównie na gospodarstwach
rodzinnych, zintegrowanego z całą gospodarką narodową oraz komplementarnego względem innych działalności na obszarach wiejskich.
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Kongres wytyczył najważniejsze obszary badań, obejmujące aspekty technologiczne i ekonomiczne, w zakresie:
• racjonalnego użytkowania gruntów, z uwzględnieniem gleb o ograniczonej
przydatności rolniczej, w tym:
– kształtowania przestrzeni rolniczej z uwzględnieniem poprawy struktury
obszarowej gospodarstw;
– podniesienia poziomu produkcyjnego gleb przez racjonalne stosowanie
nawożenia mineralnego, a zwłaszcza-wapnowania;
– systematycznego wzbogacania gleb w substancję organiczną, między innymi poprzez poprawną gospodarkę nawozami organicznymi oraz właściwym zmianowaniem;
– właściwego doboru uprawianych gatunków roślin oraz odmian dostosowanych do miejscowych warunków, z uwzględnieniem produkcji roślinnej przeznaczonej na cele niespożywcze;
– wzbogacania bioróżnorodności agroekosystemów oraz doskonalenie
wskaźnikowej oceny agro-bioróżnorodności.
• wpływu zmian klimatycznych na produkcję rolniczą, w tym:
– analizy ryzyka wystąpienia groźnych w skutkach hydrologicznych zjawisk
ekstremalnych - powodzi i susz;
– analizy relacji między zmianami klimatu, a czynnikami bilansów wodnych, cieplnych i pokarmowych w skali zlewni, pola i profilu glebowego;
– analizy wodochronnego znaczenia terenów leśnych i zsynchronizowania
gospodarki wodą na terenach rolnych i leśnych w poszczególnych zlewniach i dorzeczach;
– przystosowania odmian do zmienionych warunków uprawy i alternatywnego użytkowania plonów z uwzględnieniem hodowli roślin odpornych
na stres suszy;
– agrotechniki dostosowanej do przewidywanych anomalii pogodowych.
• rozwiązań optymalnej gospodarki zmniejszającymi się zasobami wody
technologicznej, w tym:
– ochrony wód przed zanieczyszczeniami i przed niewłaściwą ich eksploatacją;
– optymalizacji zaopatrzenia w wodę ludności wiejskiej, gospodarstw oraz
przemysłu;
– prawidłowego nawadniania upraw poprzez wysokoefektywne pod względem wykorzystania wody i zużycia energii nawodnianie z deszczowni
oraz precyzyjnego sterowania mikronawodnianiem;
– zabezpieczeń powodziowych, w tym zapór, jazów wodnych i małej retencji wód;
– zaspokojenia potrzeb wodnych rybactwa stawowego;
– optymalizacji rozmieszczenia zadrzewień na terenach wykorzystywanych
w rolnictwie.
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• postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym:
– optymalizacji postępu biologicznego i budowy systemowych rozwiązań
stosowania kwalifikowanego materiału siewnego;
– oszacowania i uwzględnienia w ocenie efektywności ekonomicznej wielofunkcyjnego użytkowania zwierząt gospodarskich;
– opracowania strategii użytkowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich;
– przeciwdziałania narastającemu procesowi monokultur roślinnych oraz
deficytowi produkcji roślin o znacznych zasobach białka.
• energetyki odnawialnej, w tym:
– hodowli odmian roślin przystosowanych do warunków agrotechnicznych i klimatycznych Polski oraz agrotechniki i ochrony roślin energetycznych;
– logistyki na poziomie lokalnym i regionalnym dla zielonej energii;
– energii odnawialnej drugiej generacji.
• infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej gospodarstw rolnych na obszarach wiejskich, w tym:
– instalacji energooszczędnych;
– technik i technologii dla zmniejszenia emisyjności produkcji rolniczej;
– optymalizacji procesu sanitacji rozproszonych zagród, przysiółków i wsi
sołeckich;
– systemu utylizacji odpadów;
– optymalizacji systemu rolniczej infrastruktury drogowej.
• bezpieczeństwa żywności i spełnienia oczekiwań konsumenta, w tym:
– analiza ryzyka w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony zdrowia człowieka;
– doskonalenia metod kontroli chemicznych i biologicznych substancji
szkodliwych;
– badań nad występowaniem i inaktywacją toksyn w żywności i paszach;
– analiz wpływu czynników determinujących dobrostan zwierząt na procesy technologiczne produkcji żywności i uzyskiwanych efektów końcowych dla jakości żywności akceptowanej przez konsumenta;
– określenia metod oceny ryzyka żywności genetycznie modyfikowanej
oraz analizy wartości żywieniowej żywności wytwarzanej z surowców genetycznie modyfikowanych;
– analiz wpływu zaleceń żywieniowych na procesy technologiczne;
– dostosowania krajowego programu kontroli żywności do wymagań Komisji Europejskiej, co będzie gwarantowało Polsce pełny dostęp do światowych rynków żywności.
• marketingu i doradztwa w procesach innowacyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym:
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– badań rentowności w gospodarce rynkowej procesu wsparcia finansowego upowszechniania wyników badań i działań marketingowych na rzecz
pakietu badawczo-innowacyjnego,
– analiz efektywności wdrażania innowacji w ramach działania platform
technologicznych i klastrów,
– modelowych analiz powiązań nauki i doradztwa z praktyką rolniczą
w aspekcie ewolucji roli i umiejętności doradców,
– analiz uwarunkowań budowy systemu wiedzy i informacji dla sektora
rolno-spożywczego i obszarów wiejskich,
– analizy przyczyn nieefektywnego wykorzystania potencjału intelektualnego dla rolnictwa, rynków rolnych i obszarów wiejskich.
Kongres zwrócił szczególną uwagę na zagadnienia rozwoju obszarów wiejskich, wynikające zarówno z planowanych zmian we Wspólnej Polityce Rolnej
jak i kierunku działań unijnej polityki spójności. Zasygnalizowano występowanie w coraz bardziej dominującym stopniu modelu (wzorca) rozwoju obszarów
wiejskich w Polsce tzw. „modelu neokolonialnego”, zdominowanego przez interesy miasta, co z punktu widzenia wartości kulturowych i społecznych, a przede
wszystkim produkcyjnych jest rozwiązaniem trudnym do akceptacji. Przy rozpatrywaniu zagadnień badawczych obejmujących problematykę obszarów wiejskich
przedstawiono następujące najważniejsze zagadnienia obejmujące:
• opracowanie lokalnych i regionalnych strategii i planów modernizacji i rozwoju obszarów wiejskich, w tym:
– aktualizację priorytetowych rozwiązań modernizacji, możliwych do zastosowania w istniejących, a także planowanych uwarunkowaniach ekonomicznych i społecznych,
– usprawnienie narzędzi i metod wspierających procesy modernizacji.
• określenie warunków zintegrowanego podejścia do rozwoju obszarów
wiejskich, w ramach polityki spójności i wzmocnienia II filaru WPR wraz
z uwzględnieniem zasad wielofunkcyjnego rolnictwa.
Kongres poza określeniem najważniejszych obszarów badań odniósł się również do zagadnienia konstrukcji modelu doradztwa rolniczego w Polsce. Stwierdzono, że doradztwo w warunkach Polski będzie miało w okresie najbliższych 1520 lat nieco inne funkcje do spełnienia niż w krajach Europy Zachodniej w chwili
rozpoczęcia i realizacji przez nie modernizacji rolnictwa. W Polsce modernizacja
rolnictwa i restrukturyzacja wsi dokonuje się w odmiennych warunkach w porównaniu do warunków w starych krajach członkowskich, i wyjątkowo trudnej
sytuacji, gdyż struktury agrarne - ze względu na ich efektywność i zapóźnienia
cywilizacyjne - znacznie bardziej odstają na niekorzyść od struktur w pozostałych
branżach gospodarki narodowej. Dodatkowym utrudnieniem, a jednocześnie
wyzwaniem dla doradztwa jest fakt konieczności instytucjonalnego dostosowania polskiego sektora rolno-spożywczego do zasad Jednolitego Rynku. Wyzwania
wynikające z reformującej się Wspólnej Polityki Rolnej, nakładają się na zasady
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działalności w gospodarstwach rolnych, które by istnieć, będą musiały skutecznie
konkurować na europejskim rynku poprzez lepszy i nie droższy, a jednocześnie
dobrze przystosowany do potrzeb konsumenta produkt. Te uwarunkowania stawiają przed służbami doradczymi coraz wyższe wymagania. Kongres zasygnalizował, że dużą przeszkodą na drodze poprawy efektywności gospodarki w sektorze
rolno-spożywczym, a także na obszarach wiejskich i gospodarce leśnej prowadzonej przez rolników, jest brak doradztwa specjalistycznego.
Fakt istnienia wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego nie mających
bezpośrednich ustawowych związków z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
współpracujących ze sobą lub nie na zasadzie dobrej woli, zatrudniających niedostatecznie wykształconą, słabo opłacaną kadrę doradczą, która nie jest objęta,
ani żadnym systemem oceny, ani obowiązkiem dalszego dokształcania się, jest
ewidentnym zaniedbaniem systemowym. Niczym nie uzasadnione są też działania zmierzające do przekazania struktur doradztwa rolniczego do samorządu
terytorialnego. Stojące przed polskim doradztwem zadania są złożone i nie uda
się ich zrealizować bez zmian dotychczasowego modelu, który mimo poprawek, nie przystaje do etapu rozwoju gospodarczego, transformacji ku gospodarce ponadnarodowej wyznaczonej przez globalizację i zasady Jednolitego Rynku
UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Doradztwo rolnicze wymaga wsparcia
i przekształceń, ale nie powinno być ono obszarem „przetargów politycznych”.
Jego proces przekształceń powinien służyć rolnictwu i obszarom wiejskim oraz
poprawie transferu wyników badań do praktyki
Uczestnicy I Kongresu Nauk Rolniczych poddali ocenie dotychczasowy stopień wykorzystania potencjału intelektualnego jaki znajduje się w zapleczu naukowo-badawczym oraz doradztwie. Uczestnicy Kongresu uznali, że zarówno
w sferze rolnictwa właściwego jak i przetwórstwa, a także obrotu artykułami rolno-spożywczymi występują korzystne zjawiska pionowej integracji w łańcuchu
tworzenia innowacji, jednak z tą różnicą, że:
– w rolnictwie wyniki badań muszą być „wtłaczane” do sektora za pomocą
działań i otoczenia instytucjonalnego państwa, w tym systemu doradztwa,
czego dowodzą doświadczenia wszystkich państw rozwiniętych,
– natomiast podlegający globalizacji sektor przetwórczy wykazuje symptomy
„ssania” na innowacje.
Uczestnicy I Kongresu Nauk Rolniczych podkreślili także występujący brak
rzeczywistego koordynatora powiązań praktyki z badaniami rolniczymi, co utrudnia realizację ważnych kompleksowych badań interdyscyplinarnych, i w konsekwencji prowadzi do znacznego osłabienia efektywnego wykorzystania środków
finansowych. Wynika to między innymi z realizacji zbyt dużej liczby rozproszonych tematycznie badań w stosunku do aktualnych możliwości finansowych kraju, nazbyt częstych przypadków dublowania badań i nieracjonalnego wykorzystania drogiej aparatury badawczej. Dlatego też dla dobra wspólnego administracji
rządowej, zaplecza naukowo-badawczego nauk rolniczych i pokrewnych, a także

16

Eugeniusz K. Chyłek, Edward Matuszak

praktyki powinna być powołana, na możliwie najwyższym poziomie decyzyjnym,
jako ciało opiniodawczo – doradcze o charakterze ponadresortowym Rada Badań
Rolniczych i Wdrożeń przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powołana Rada
powinna zajmować się sprawami planowanych przekształceń zaplecza naukowobadawczego, koordynacją obszarów badań realizowanych w 3 obszarach nauki:
instytuty resortowe (badawcze), uczelnie wyższe i placówki PAN. Rada powinna
również dokonać oceny finansowania badań rolniczych i pokrewnych (czy ono
wzrasta, czy maleje na przestrzeni ostatnich lat; jaki jest udział środków na badania rolnicze na tle innych dziedzin i dyscyplin naukowych), określić jaki jest
udział finansowania tego typu badań na tle potencjału kadrowego. Powinna też
się zająć kryteriami finansowania badań w naukach rolniczych i pokrewnych,
określić strategiczne obszary badawcze dla polityki rolnej, inicjować badania pilotażowe i wyprzedzające, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia nauki światowej
oraz poddać ocenie system organizacji, upowszechniania i wdrażania wyników
badań do praktyki.
Ponadto Kongres stwierdził, że wspieranie nauki i doradztwa służących rozwojowi rolnictwa jest jednym z najefektywniejszych sposobów wspierania rolnictwa ze środków publicznych. Jest to jednak ciągle jeszcze niedoceniany czynnik
modernizacji i rozwoju, zwłaszcza w Polsce. Zdaniem uczestników Kongresu
punktem wyjścia stosowania wymienionej zasady powinna być pełna integracja
polityki naukowej i naukowo-technicznej z polityką rolną, wraz z określeniem
kierunków i sposobów finansowego wspierania badań i upowszechniania.
W trakcie trwania Kongresu Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zorganizowało wystawę i pokaz pracy starych maszyn rolniczych, a Centralna Biblioteka Rolnicza pokaz starych księgozbiorów.
W I Kongresie Nauk Rolniczych uczestniczyło ponad 560 osób. Udział w nim
wzięli przedstawiciele parlamentu RP, Rządu RP, Komisji Europejskiej, krajów
Unii Europejskiej, USA, Rosji, Chin i Białorusi, nauki polskiej, a także doradztwa
oraz przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego.
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.
EUGENIUSZ K. CHYŁEK
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Przedstawiciel Polski w Stałym Komitecie
ds. Badań w Rolnictwie przy Dyrektoriacie Generalnym Badań,
Technologii i Rozwoju Komisji Europejskiej
EDWARD MATUSZAK
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu
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Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych
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PERSPEKTYWY PRODUKCJI ROLNICZEJ W POLSCE
W KONTEKŚCIE PODAŻY I POPYTU W EUROPIE
1. Wstęp
Współcześnie rolnictwo jest podsystemem w systemie gospodarki narodowej i integralną jej częścią. Rozwija się pod wpływem otoczenia i samo wywiera
wpływ na gospodarkę. Gospodarka nie może rozwijać się bez wydajnego rolnictwa tak ja rolnictwo nie może funkcjonować bez strumieni zasobów, które płyną
doń z zewnątrz.
Na rozwój rolnictwa i jego poszczególnych gałęzi oddziałują rozmaite czynniki. Można je podzielić na dwie grupy:
– charakteru endogenicznego, wynikające z potencjału produkcyjnego tj. zasobów czynników produkcji, ziemi, pracy i kapitału, ich jakości i sposobów
wykorzystania,
– charakteru egzogenicznego wynikające z oddziaływania zewnętrznego na
rolnictwo i inne części gospodarki.
W gospodarce rynkowej podmiot gospodarujący, jest cząstką całej gospodarki, nie jest obiektem izolowanym i podlega oddziaływaniu swego otoczenia. Dotyczy to zwłaszcza czynników makroekonomicznych. Obejmują one te czynniki,
które wpływają na wszystkie działające przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolne).
Podmioty nie mogą ich kontrolować, lecz jedynie obserwować i dostosowywać
się do zmian. Od ich identyfikacji, szybkości i możliwości przystosowania się do
warunków i wymagań stanowionych przez te czynniki zależy rozwój gospodarstw
i rolnictwa. Obejmują one:
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• czynniki demograficzne tj. liczbę i strukturę wiekową oraz zawodową ludności, jej rozmieszczenie, przyrost naturalny, wykształcenie, wzorce gospodarstw domowych itp. Elementy te wyznaczają wielkość popytu na różne
dobra, w tym artykuły żywnościowe.
• czynniki ekonomiczne. Można zaliczyć do nich takie elementy jak: stopę
wzrostu gospodarczego, dochody ludności, strukturę i poziom cen, tempo
inflacji, bezrobocie, koniunkturę gospodarczą (świata, regionu, kraju, branży), dostępność i oprocentowanie kredytów, taryfy podatkowe, kursy walutowe, współpracę międzynarodową itp.
• czynniki społeczno-kulturowe stanowią uzupełnienie czynników demograficznych i ekonomicznych. Do nich można zaliczyć takie elementy jak:
wzorce wydatków ludności, systemy wartości, preferencji, upodobań. Oddziałują na zachowanie nabywców.
• czynniki przyrodnicze (naturalne) obejmują takie elementy jak zasoby
surowców, zanieczyszczenie środowiska, źródła i koszty energii, stosunki
wodne, ilość i jakość użytków rolnych itp.,
• czynniki technologiczne obejmują nowe odkrycia naukowe, wdrażanie nowych technologii, wydatki na badania i rozwój itp.,
• czynniki polityczno-prawne stanowią obraz zaangażowania państwa w regulację gospodarki. Obejmują takie elementy jak: politykę rządu, w tym politykę rolną, współpracę międzynarodową itp. (Dittman 1996, Kotler 1994).
Oddziaływanie zewnętrznych sił i procesów rozwojowych na polskie rolnictwo i inne sektory wzmocniło się od czasu wstąpienia Polski do UE. Niezależnie
od procesów integracyjnych na rolnictwo europejskie wpływa proces globalizacji. Oba te procesy znajdują swój wymierny wyraz w kształtowaniu i kierunkach
zmian czynników makrootoczenia.
Celem opracowania jest przedstawienie projekcji (perspektyw) rozwoju produkcji rolniczej w Polsce na podstawowych rynkach rolnych w średnim i długim
okresie.

2. Metoda
Ocena wpływu różnych czynników na produkcję jest możliwa wieloma sposobami. W skali gospodarki, regionu lub świata oceny tej dokonuje się w oparciu o konstruowane modele myślowe lub formalne. Przeważnie jednak stosuje
się modele formalne, wśród których wyróżnia się najczęściej modele równowagi
ogólnej i cząstkowej.
Modele równowagi ogólnej mają szerszą formułę zakładającą interakcje pomiędzy sektorem rolnym a pozostałymi sektorami. Z drugiej strony, zagregowana
struktura modeli równowagi ogólnej powoduje, że modele te słabo odzwierciedlają
interakcje wewnątrz sektora (np. między produktami w rolnictwie). Nie uwzględ-
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niają także specyfiki poszczególnych sektorów, w tym rolnictwa. Z tego powodu
w projektowaniu rozwoju poszczególnych sektorów wykorzystuje się modele równowagi cząstkowej.
Modele równowagi cząstkowej pozwalają na opis i analizę danego sektora na
znacznie wyższym poziomie dezagregacji (szczegółowości) niż modele ogólnej
równowagi gospodarki [Banse, Tagermann 1996, Tongeren i inni 2001]. Modele te pozwalają szczegółowo analizować powiązania wewnątrz sektora i między
sektorem a jego otoczeniem. Jest to szczególnie istotne w rolnictwie, w którym
występuje duże powiązanie wewnątrz i międzygałęziowe, oraz między produkcją
roślinną a zwierzęcą. Ważne znaczenie ma także powiązanie rolnictwa z sytuacją
na rynkach krajów sąsiednich a zwłaszcza UE i rynkami światowymi.
Takie powiązania uwzględnione są w modelu AGMEMOD1 stanowiącym narzędzie symulacji zachowań sektora rolnego poszczególnych krajów członkowskich jak i całej UE dla różnych alternatywnych założeń. Ogólną strukturę modelu
przedstawiono na rysunku 1.
Rysunek 1
Struktura modelu AGMEMOD

Źródło: Hamulczuk [2008] za Chantreuil, Hanrahan [2007], Chantreuil, Tabeau, Van
Leeuwen [2008].
1 Akronim pochodzi od słów angielskich: Agriculture, Macro, Economic, Modeling. Jest on
zagregowanym modelem rolnictwa dla UE, na który składa się kombinacja modeli krajowych.
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Model AGMEMOD jest zagregowanym modelem dla rolnictwa UE, na który
składa się kombinacja modeli krajowych. Na modele krajowe składają się podmodele opracowane dla poszczególnych produktów. Jest to model ekonometryczny,
dynamiczny, wieloproduktowy, pokazujący powiązanie w formie funkcji między
produkcją, zużyciem, handlem zagranicznym i zapasami.
Dane statystyczne mają charakter rocznych danych bilansowych. Obok zmiennych o charakterze endogenicznym występują również zmienne egzogeniczne takie jak PKB, stopa inflacji, kursy walutowe, liczba ludności, ceny światowe, ceny
kluczowe, zmienne charakteryzujące instrumenty polityki rolnej (np. ceny interwencyjne, płatności bezpośrednie, politykę handlową, kwoty produkcji).
Każdy rynek jest modelowany za pomocą zestawu równań behawioralnych
i tożsamościowych. Dotyczą one strony popytowej, podażowej, równowagi podażowo-popytowej oraz sposobu ustalenia ceny. Kluczowe znaczenie ma tutaj modelowanie cen. Jest to proces dwustopniowy, od którego zależy, w głównej mierze, jakość projekcji. Najpierw ustalana jest cena, na tzw. rynku kluczowym UE,
która zależna jest od relacji popytowo-podażowych, cen światowych i zmiennych
polityki rolnej w ramach CAP (WPR) i WTO (Światowa Organizacja Handlu).
Prognozy cen światowych przyjęto za opracowaniami wykonanymi przez FAPRI
(Food and Agricultural Policy Research Institute - Instytutu Badań Polityki Rolnej i Żywnościowej) OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)
i USDA (Amerykańskie Ministerstwo Rolnictwa). Ostatnie pochodzą z pierwszej
połowy 2008 r.
Projekcja na rynkach rolnych obejmuje średni i długi okres. Dla takich horyzontów czasowych podstawowe znaczenie ma określenie kierunków rozwoju
sytuacji na rynkach. Określenie to wymaga przyjęcia pewnych założeń dotyczących czynników egzogenicznych (makroekonomicznych) oddziałujących na produkcję, rynek rolny i jego kategorie. Czynniki te, to tempo wzrostu PKB, stopa
inflacji, kursy walutowe, zmiany liczby ludności, przebieg warunków przyrodniczo-klimatycznych.
Przyjęte wartości zmiennych zewnętrznych dla Polski zawierają się w przedziale:
tempo wzrostu PKB: 5-6%,
stopa inflacji: 2,5 -3,7%.
kurs walutowy Złoty/Euro: stały poziom 3,9
liczba ludności: spadek o 2,3% do poziomu 37,3 mln,
ceny światowe są powiązane z prognozami wykonanymi na podstawie modeli
instytucji takich jak: FAPRI, OECD, USDA.
Kurs Euro/Dolar wg projekcji FAPRI (2008) zawarty jest w przedziale 1,35-1,52.
Zakłada się także, że warunki przyrodniczo-klimatyczne i sposoby oddziaływania państwa na rolnictwo nie ulegną zmianom. Takie rozwiązanie umożliwi
projekcję kierunków rozwoju poszczególnych rynków na średni i długi okres.
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3. Projekcja sytuacji na podstawowych rynkach rolnych w Polsce
do 2020 r.
3.1. Rynek zbóż i roślin oleistych
Zbiory zbóż charakteryzują się dużą zmiennością. Wynika to z wahań plonów
i zmian powierzchni zasiewów. Powierzchnia zasiewów zbóż w Polsce w ostatnich
kilkunastu latach wynosiła 8,3 – 8,8 mln ha. W średnim okresie nie ulegnie większym zmianom. Może się zwiększać o 0,1% rocznie do ok. 8,4 mln ha w 2020 r.
Zmiany następują natomiast w strukturze zasiewów. Zwiększa się udział zbóż
bardziej plennych a zmniejsza mniej plennych. Takie kierunki zmian wpływają
pozytywnie na zbiory. Głównym źródłem wzrostu produkcji ziarna będzie poprawa plonowania roślin. Najszybciej mogą się zwiększać plony kukurydzy (1,6%
rocznie) do 7,3 t/ha, pszenicy (1,4% rocznie) do 4,9 t/ha, jęczmienia (1,2% rocznie) do 3,8 t/ha, najwolniej: żyta (0,7%) do 2,5 t/ha. W wyniku takich tendencji
produkcja ziarna w Polsce może się zwiększać rocznie o 1,3% osiągając w 2020 r.
32,9 mln ton (wykres 1).
Zużycie ziarna wykazywać będzie tendencję wzrostową szacowaną na 1,1%
rocznie i może osiągnąć w 2020 r. 33,6 mln ton. Przewiduje się, że tempo wzrostu
zużycia ziarna na cele konsumpcyjne będzie niskie (0,5-0,9%), na cele paszowe najszybciej zwiększać się będzie wykorzystanie kukurydzy (3,6% rocznie), mieszanek
zbożowych i owsa - 2,1%, jęczmienia - 0,4%. Najszybsze tempo wzrostu zużycia
ziarna wykazywać będzie zużycie przemysłowe. Może ono osiągnąć w 2020 r. prawie
2,5 mln ton. Takie kierunki zmian oznaczają, że w Polsce do zaspokojenia potrzeb
krajowych niezbędny będzie import ziarna w granicach 0,5-0,7 mln t (wykres 1).
Wykres 1
Produkcja i rozdysponowanie zbóż w Polsce w latach 1990-2005 oraz projekcja
do roku 2020 (tys. ton)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i modelu AGMEMOD.
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W UE -27 zwiększenie produkcji zbóż może wynosić 1,2% rocznie. Wynikać
ono będzie głównie z poprawy plonowania. Plony zbóż mogą osiągnąć w 2020 r.:
kukurydza - 8,2 t/ha, pszenica -6,4 t/ha, jęczmień - 5,1 t/ha, żyto 3,5 t/ha, owies
i mieszanki 3,5 t/ha, pszenżyto 4,6 t/ha. W strukturze upraw może wzrosnąć udział
pszenicy do 38-39%, kukurydzy do 16%, a zmniejszyć się udział żyta i pszenżyta.
Przewiduje się, że zapotrzebowanie na ziarno będzie niższe niż produkcja (wykres 2). Oznaczać to będzie, że UE pozostanie eksporterem netto ziarna zbóż.
Wykres 2
Produkcja i rozdysponowanie zbóż w UE-27 w latach 1990-2005
oraz projekcja do roku 2020 (tys. ton)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych modelu AGMEMOD.

Zmiany w produkcji i wykorzystaniu ziarna wpływać będą na jego ceny. Ceny
ziarna w Polsce kształtowane będą nie tylko poprzez relacje krajowe produkcji
i zapotrzebowania, ale także warunki rynkowe w krajach sąsiednich.
Ceny ziarna w Polsce będą także silnie skorelowane z cenami kluczowymi
w UE. Pod koniec rozpatrywanego okresu mogą osiągnąć: dla pszenicy – 70 zł/
dt, jęczmienia – 65 zł/dt, kukurydzy – 60,4 zł/dt, żyta – 58 zł/dt, owsa i mieszanek
- 57,2 zł/dt (wyk. 3). Takie kierunki zmian cen oznaczają, że w ich kształtowaniu
dominować będzie tendencja wzrostowa o tempie zmian 2,5-3,6% rocznie.
Zbiory rzepaku w Polsce charakteryzują się dużą zmiennością. Wynika ona
z wahań plonów i powierzchni zasiewów. Od 2000 r. powierzchnia uprawy rzepaku systematycznie rosła. W latach 2000-2006 średniorocznie wzrost uprawy
wynosił 31 tys. ha. W następnych latach możliwy jest dalszy przyrost powierzchni
upraw rzepaku, ale wzrosty te będą coraz mniejsze (wykres 4). Produkcja będzie
zwiększać się szybciej niż powierzchnia upraw. Wynikać to będzie ze wzrostu plonów. Ich tendencja wzrostowa szacowana jest na 1,6% rocznie. Takie tempo wzrostu pozwoli uzyskać w Polsce w 2020 r. plony rzepaku w wysokości 3,3 t/ha tj. ok.
85% obecnej średniej w UE. Ceny rzepaku wykazywać będą tendencję wzrostową
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w porównaniu do średniej z lat 2000-2006. W 2020 r. mogą być wyższe niż przeciętnie w latach 2000-2006 o ok. 53%. Relacja cen rzepaku do cen pszenicy może
w 2020 r. wynosić 1,91.
Wykres 3
Ceny skupu zbóż i rzepaku w Polsce w latach 1990-2005 oraz projekcja
do roku 2020 (zł/dt), (L-lewa oś; P- prawa oś)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i modelu AGMEMOD.

W UE zasiewy rzepaku mogą się zwiększać o 1% rocznie osiągając w 2020 r.
6,5 mln ha. Przewiduje się, że plony mogą się zwiększać o 0,9% rocznie. W wyniku takich tendencji zbiory rzepaku mogą się zwiększać o 2,6% rocznie osiągając
pod koniec analizowanego okresu 25,5 mln ton. Zużycie w tym okresie może wynieść 27,4 mln ton.
Wykres 4
Produkcja (tys. ton) i powierzchnia zasiewów rzepaku (tys. ha)
w Polsce w latach 1990-2005 oraz projekcja do roku 2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i modelu AGMEMOD.

Stanisław Stańko

24

Zmiany jakie następują w sposobach interwencji na rynku zbóż w ramach reform WPR oznaczają coraz większy wpływ rynku i jego parametrów na sektor zbożowy. Następuje także coraz wyraźniejsze powiązanie cen w UE z cenami światowymi. W wyniku takich procesów zwiększy się zmienność cen zbóż w UE. Dotychczas
ceny ziarna w UE poprzez zakupy interwencyjne i regulacje handlu zagranicznego
były słabo skorelowane ze zmiennością cen na rynkach światowych.
Wykres 5

Produkcja, zużycie, zapasy i światowe ceny pszenicy
w latach 1981-2008

3.2. Rynki mięsa
A. Tendencje w pogłowiu bydła
W Polsce od wielu lat utrzymuje się spadkowa tendencja w pogłowiu bydła.
Tempo spadku pogłowia jest zróżnicowane. W latach 1990-1996 szybko zmniejszało się pogłowie krów mlecznych (-5,7% rocznie) i bydła pozostałego (-5,8%
rocznie). W późniejszym okresie tempo spadku pogłowia krów mlecznych było
coraz wolniejsze. W latach 1997-2003 wynosiło średnio w roku 2,2%, a w latach
2004-2007 -1,7%.
Tempo spadku pozostałego bydła było bardziej zróżnicowane. w latach 19972003 wynosiło ono -6,1% w skali roku. W latach 2004-2007 w grupie pozostałego
bydła nastąpiło odwrócenie tendencji spadkowej i zwiększało się średnio w roku
o 2,1%. Wynikało to ze wzrostu popytu eksportowego oraz cen na wołowinę i cielęcinę. W średnim okresie przewiduje się, że pogłowie bydła wykazywać będzie
lekką tendencję spadkową.
Tempo spadku pogłowia krów mlecznych szacuje się na 1,8% rocznie. W 2020
r. może ono wynosić 1,9 mln sztuk (wykres 6). Może natomiast zwiększyć się po-
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głowie krów mamek do 66 tys. sztuk. Zmniejszenie liczby krów wpływać będzie
na obniżenie liczby urodzeń cieląt, których tempo spadku może wynosić 1,8%.
Tendencje te determinować będą zmiany w pozostałych grupach zwierząt i produkcji żywca. Uboje bydła mogą się zmniejszać o 2,1% rocznie, cieląt o 1,9%.
Zmiany w systemach wsparcia produkcji zwierzęcej w państwach UE-15, polegających na oddzieleniu dopłat bezpośrednich od produkcji, zmniejszają popyt
eksportowy na żywe zwierzęta. Przewiduje się, że tempo spadku eksportu żywego
bydła i cieląt wyniesie 2,2% rocznie.
Wykres 6
Pogłowie bydła i wybrane elementy rozchodu w Polsce w latach 1990-2005
oraz projekcja do roku 2020 (tys. szt.), (L-lewa oś; P- prawa oś)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i modelu AGMEMOD.

W Polsce utrzymywane jest głównie bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej,
o mlecznym kierunku użytkowania. W latach 1990-2004 krowy stanowiły od 48%
do blisko 53% ogółu pogłowia w kraju. Od 2005 r. zmniejsza się udział krów w pogłowiu. Przewiduje się, że w 2020 r. wynosić on będzie 40%. Zmiany w poziomie
i strukturze pogłowia decydować będą o produkcji i podaży wołowiny oraz jej
cenach.
Pogłowie bydła w UE również charakteryzuje się tendencją spadkową (wykres 7). Tempo spadku jest jednak niższe niż w Polsce (0,6- 0,8% rocznie).
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Wykres 7
Pogłowie bydła i wybrane elementy rozchodu w UE w latach 1990-2005
oraz projekcja do roku 2020 (mln. szt.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i modelu AGMEMOD.

B. Tendencje w pogłowiu trzody chlewnej
Warunki gospodarowania ulegają ciągłym zmianom, których natężenie i kierunek są determinowane zarówno przez procesy o względnie stałym charakterze,
jak i przez czynniki o charakterze przypadkowym. Na rynku trzody chlewnej,
w produkcji i podaży żywca oraz pogłowiu występują różnego rodzaju wahania.
Są to wahania cykliczne, sezonowe, tendencja i wahania przypadkowe. Wahania
przypadkowe występują nieregularnie i są spowodowane nie dającymi się przewidzieć zdarzeniami losowym. Wahania sezonowe są to zmiany, które powtarzają
się regularnie w tym samym okresie każdego roku. Na rynku trzody chlewnej
obejmują one pogłowie, produkcję, podaż i ceny.
Wahania cykliczne są to zmiany powtarzające się rytmicznie w okresach dłuższych niż rok. Wahania cykliczne wynikają z dużej zmienności cen żywca wieprzowego i cen pasz. Ceny w gospodarce rynkowej kształtują się na poziomie
równoważącym popyt i podaż. Jednocześnie oddziałują na podaż, zmieniając się
w przeciwnych kierunkach. Gdy podaż maleje, ceny rosną i odwrotnie – ceny maleją, gdy podaż rośnie. Niestabilne są również ceny pasz, zwłaszcza zbóż. Powoduje
to zmiany w opłacalności produkcji, co wpływa na decyzje produkcyjne rolników.
Zmiany w opłacalności produkcji uruchamiają cały mechanizm dostosowawczy,
którego skutki uwidocznią się w przyszłości. Na przykład przy poprawie opłacalności tuczu rolnicy decydują się na rozpoczęcie chowu trzody lub zwiększenie jego
skali. Rośnie więc popyt na prosięta i ich ceny. W efekcie zwiększa się opłacalność
utrzymywania i krycia loch. Zwiększa się ich liczba i udział w pogłowiu. Od pokrycia lochy do uzyskania prosiąt upływają prawie 4 miesiące. W tym czasie brak
wystarczającej podaży tuczników powoduje dalszy wzrost cen żywca. Stanowi to
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zachętę do dalszego powiększania stad. Taka sytuacja utrzymuje się przez kilka miesięcy. Około 3 miesięcy trwa odchów warchlaków, a kolejne 5 miesięcy – tucz. W końcu tendencja wzrostowa pojawia się w pogłowiu tuczników, czego następstwem jest
zwiększanie produkcji żywca. Jest ono przeciętnie o 12 miesięcy opóźnione w stosunku do wzrostu w pogłowiu loch prośnych. Rosnącej produkcji i podaży towarzyszy
spadek cen żywca. Jednocześnie duża liczebność świń kreuje popyt na zboża i pasze
oraz wzrost ich cen. W tej sytuacji opłacalność chowu trzody zmniejsza się w jeszcze większym stopniu niż ceny żywca. Oznacza to pogorszenie opłacalności produkcji i powoduje ograniczanie chowu trzody. W pierwszej kolejności maleje popyt na
prosięta, co powoduje spadek cen. Ceny prosiąt oddziałują w kierunku ograniczania liczby loch i loch prośnych. Następnie rodzi się mniej prosiąt, co później znajduje
swój wyraz w spadku pogłowia warchlaków a dalej tuczników. Zmniejsza się pogłowie
trzody. Mniej tuczników z kolei wpływa na zmniejszenie produkcji i podaży żywca.
Gdy zmniejsza się podaż żywca, ich ceny zaczynają rosnąć. Rozpoczyna się kolejny
wzrost cen i pogłowia. Cykl zaczyna się od nowa. Wahania w pogłowiu, produkcji i
cenach trzody powtarzają się rytmicznie, mając swój własny mechanizm (tzw. cykl
świński). Długość takiego cyklu wynosi 36-48 miesięcy. Cykliczne wahania występują
w pogłowiu, podaży trzody w różnych krajach niezależnie od realizowanych działań
wspierających rynek wieprzowiny i koncentracji produkcji.
Tendencja rozwojowa to stałe zmiany zachodzące w poziomie danego zjawiska w długim okresie. Obrazuje ona długookresowy rozwój zjawiska. Takie też
kierunki zmian przedstawiono na wykresie 8. Obrazuje on tendencje w pogłowiu
i ubojach trzody chlewnej. Wokół tendencji występować będą wahania cykliczne,
sezonowe i przypadkowe.
Wykres 8
Pogłowie trzody i wybrane elementy obrotu stada (tys. szt.) w Polsce
w latach 1990-2005 oraz projekcja do roku 2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i modelu AGMEMOD.
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Wyniki obliczeń wskazują, że może kształtować się tendencja wzrostowa
w ubojach i urodzeniach (wykres 8) przy braku wyraźnej tendencji wzrostowej
w pogłowiu. Oznacza to kontynuację poprawy szybkości rotacji stada. Rotacja
ta wynosiła w Polsce w 1990 r. – 101%, w 2005 r. – 121%, w 2010 r. może wynieść – 131%, a w 2020 r. – 140%. Dla przykładu w UE-15 wynosiła ona w 1990 r.
157%, a w 2005 r. – 156%. W wyniku poprawy szybkości rotacji stada poprawia
się relacja produkcji mięsa w przeliczeniu na stan pogłowia. W Polsce w 1990 r. na
sztukę stanu pogłowia przypadało 96 kg produkcji wieprzowiny, w 2005 r. – 106
kg, a w 2020 może przypadać 123 kg. Dla przykładu w krajach UE-15 w 1990 r.
na sztukę stanu pogłowia przypadało 128 kg produkcji wieprzowiny a w 2000 r.
– 144 kg.
Charakterystykę wybranych elementów obrotu stada trzody chlewnej
w UE- 27 przedstawia graficznie wykres 9.
Również w UE pogłowie trzody chlewnej charakteryzować się będzie niewielką tendencją wzrostową
Wykres 9
Pogłowie trzody i wybrane elementy obrotu stada (mln. szt.) w UE-27
w latach 1990-2005 oraz projekcja do roku 2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i modelu AGMEMOD.

C. Tendencje w produkcji i zużyciu wewnętrznym mięsa
Tendencje w produkcji mięsa w Polsce kształtują się w zależności od jego rodzaju i okresu analizy. Ogólny obraz zmian produkcji w latach 1990-2005 i jego
projekcje przedstawia wykres 10.
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Wykres 10
Produkcja i zużycie wewnętrzne mięsa w wadze poubojowej w Polsce
w latach 1990-2005 oraz projekcja do roku 2020 (tys. ton)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i modelu AGMEMOD.

Krajowa produkcja mięsa wołowego i cielęcego pochodzi w głównej mierze
od bydła o mlecznym kierunku użytkowania i – podobnie jak w przypadku wielkości pogłowia – wykazuje tendencję malejącą. W latach 1990-2007 w produkcji
wołowiny (w wadze bitej ciepłej) można wyróżnić cztery podokresy w zależności
od tempa zmian:
1. szybkiego spadku produkcji w latach 1990-1995. W okresie tym produkcja
wołowiny i cielęciny zmniejszyła się o 51% (spadek z 856 tys. t do 418 tys. t);
2. powolnego wzrostu w latach 1996-1998 średnio w roku o 3,6% (do 472,5
tys. t w 1998 r.);
3. ponownie szybkiego spadku (w tempie 9,9% w ciągu roku) obejmującego
lata 1999-2002. W okresie tym produkcja spadła do 319 tys. ton;
4. ostatni okres obejmuje lata 2002-2007. Nastąpiło odwrócenie tendencji
spadkowej na wzrostową. Średnia stopa wzrostu wyniosła 5,5% i w roku
2007 produkcja wołowiny i cielęciny wyniosła 405 tys. t)2.
Z projekcji wynika, że w następnych latach produkcja mięsa wołowego może się
zmniejszać w tempie 2,6% rocznie i osiągnąć w 2020 r. ok. 300 tys. t (wykres 10).
Produkcja mięsa drobiowego od wielu lat charakteryzuje się tendencją wzrostową, ale tempo wzrostu jest zróżnicowane. W latach 1990-2007 w produkcji mięsa drobiowego można wyróżnić trzy podokresy w zależności od tempa zmian:
1. ustabilizowana produkcja na poziomie ok. 350 tys. t obejmująca lata 19901995,
2. szybkiego wzrostu produkcji obejmującego lata 1996-2002. Produkcja mięsa
drobiowego zwiększyła się 2,3-krotnie do 784 tys. t. Roczne tempo wzrostu
wynosiło 14,3%,
2 Rolnictwo w 2007 r. GUS. Warszawa 2008 s. 98 tab. 25.
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3. spowolnienia tempa wzrostu w latach 2003-2007. Roczne tempo wzrostu
wynosiło w tym okresie 7,2%.
Z projekcji wynika, że w następnych latach tempo przyrostu produkcji mięsa
drobiowego ulegnie dalszemu spowolnieniu. Do 2020 r. może ono wynosić 2,2%
rocznie, co pozwoli uzyskać produkcję w wysokości 1,5 mln t na koniec okresu
(wykres 10). W wyniku takich tendencji zmienia się struktura produkcji mięsa
w Polsce (wykres 11) wynikająca głównie z dostosowań do popytu.
W strukturze produkcji mięsa obserwujemy następujące prawidłowości:
– zmniejsza się udział wieprzowiny i wołowiny. W 1990 r. dominowała wieprzowina (60,8%) i wołowina (26,4%), w 2000 r. odpowiednio: 65,9%
i 12,9%, w 2005 r. (58,5% i 10,3%). Przewiduje się, że tendencje te będą kontynuowane i w 2020 r. udział wieprzowiny w produkcji mięsa może wynieść
57%, a wołowiny 6,9%.
– zwiększa się udział mięsa drobiowego. W 1990 r. wynosił 10,8%, w 2000 r.
19,7%, w 2005 r. 30% a w 2020 może wynosić 36,1%.
Wykres 11
Struktura produkcji mięsa w Polsce w latach 1990-2020 (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i modelu AGMEMOD.

Przewidywane zmiany w produkcji i zużyciu krajowym mięsa wskazują, że
Polska w najbliższych latach dysponować będzie nadwyżkami rynkowymi wołowiny, wieprzowiny i drobiu. Będzie to powodowało konieczność zagospodarowania tych nadwyżek na rynkach zagranicznych
Tendencje w produkcji i zużyciu wewnętrznym mięsa w UE – 27 przedstawiono graficznie na wykresie 12.
W produkcji wieprzowiny i mięsa drobiowego w UE występować będzie wzrostowa tendencja. Niewielką tendencją spadkową może charakteryzować się pro-
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dukcja wołowiny Zużycie wewnętrzne wieprzowiny i drobiu charakteryzować
się będzie niewielką tendencją wzrostową, natomiast tendencja spadkowa może
wystąpić w produkcji wołowiny. Na rynku wieprzowiny i drobiu UE dysponować
będzie nadwyżkami rynkowymi mięsa ponad potrzeby wewnętrzne.
Wykres 12
Produkcja zużycie wewnętrzne mięsa w wadze poubojowej w UE
w latach 1990-2005 oraz projekcja do roku 2020 (tys. ton)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i modelu AGMEMOD.

D. Tendencje w spożyciu mięsa w Polsce i UE
Zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji wywołane są różnymi przyczynami. Podstawowe znaczenie ma cenowa i dochodowa elastyczność popytu na
mięso i przetwory, jakość oferty rynkowej i względy zdrowotne.
W poziomie spożycia mięsa w Polsce występowały różne tendencje, w zależności
od rodzaju mięsa. Polski konsument jest zwolennikiem mięsa wieprzowego, które
stanowi około 55-60%3 konsumpcji mięsa ogółem. W latach 1990 – 2007 spożycie
wieprzowiny wykazywało wahania, jednak konsumpcja pozostawała na podobnym
poziomie. W latach 1991 – 2002 można wyróżnić lekką tendencję spadkową konsumpcji wieprzowiny o 0,2% średniorocznie, natomiast w latach 2003-2006 wzrost
konsumpcji wynosił 0,7% rocznie. Przewiduje się, że do 2020 r. spożycie wieprzowiny będzie praktycznie stabilne (przeciętny roczny wzrost 0,1%).
Tendencja rosnąca wystąpiła w spożyciu drobiu. W latach 1990-2004 spożycie
drobiu szybko rosło (8,2% rocznie), w następnych latach (2004-2007) tempo wzrostu
spożycia zmalało do 3,2% rocznie. Przewiduje się, że do 2020 r. będzie kontynuowana
tendencja wzrostowa w tempie 1,5% rocznie do ok. 30 kg/osobę (wykres 13).
3 Obliczenia własne na podstawie: Rynek wewnętrzny w 2005 r. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, 2006, Warszawa
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Tendencją spadkową charakteryzowało się spożycie wołowiny. W latach 19902006 spadek spożycia wołowiny wynosił 7,2% rocznie. Do 2010/2011 spożycie
może być ustabilizowane na niskim poziomie. Od 2012 r. możliwe jest ożywienie
popytu na wołowinę i odwrócenie tendencji spadkowej na wzrostową o tempie
0,6% rocznie.
Najszybciej może się w UE zwiększać konsumpcja mięsa drobiowego (1,6%
rocznie) nieznacznie wieprzowiny (0,4%), natomiast w konsumpcji wołowiny
może zaznaczyć się tendencja spadkowa.
Wykres 13
Zużycie wewnętrzne mięsa w Polsce i UE w przeliczeniu na mieszkańca
w latach 1990-2005 oraz projekcja do roku 2020 (kg/osobę)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i modelu AGMEMOD.

E. Ceny żywca
W gospodarce rynkowej ceny kształtują się pod wpływem podaży, do której
w krótkich okresach dostosowuje się popyt. Gdy podaż rośnie, ceny maleją i odwrotnie. Reakcja podaży na zmiany cen wymaga czasu, a w przypadku produkcji
wołowiny i wieprzowiny, z uwagi na biologiczne uwarunkowania, czas ten jest
dość długi.
W kształtowaniu się cen wołowiny w Polsce można wyróżnić cztery okresy:
szybkiego wzrostu, względnej stabilizacji, przyśpieszenia wzrostu i stabilizacji.
Szybko rosły nominalne ceny skupu bydła w latach 1991-1996, średnio w roku
38%. Lata 1997-2003 charakteryzowały się względną stabilizacją cen, średnio
w roku wzrastały one o 1,6%, tj. poniżej tempa inflacji. Ponowne przyśpieszenie
tempa wzrostu cen (20,6%) obejmuje lata 2004-2006, tj. od czasu wstąpienia Polski do UE i wynika ze zwiększania się popytu eksportowego, głównie w krajach
Europy Zachodniej. Po osiągnięciu 75-78% średniej ceny referencyjnej w UE, ceny
wołowiny w Polsce są stabilne. Przewiduje się, że tempo ich wzrostu do 2020 r.
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będzie powolne (1,6% przeciętnie w roku). Ceny te pozostaną na niższym poziomie niż w UE ze względu na niski udział w produkcji wołowiny z ras mięsnych
(wykres 14).
Wykres 14
Ceny skupu mięsa w Polsce w latach 1990-2005 oraz projekcja
do roku 2020 (wg wbc, zł/100 kg), (L-lewa oś; P- prawa oś)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i modelu AGMEMOD.

Ceny trzody chlewnej charakteryzowały się szybką tendencja wzrostową w latach 1990-1997 o 18,9% rocznie. Od 1998 r. nastąpiło znaczne spowolnienie tendencji wzrostowej do 1,4% rocznie. Tendencja ta może być kontynuowana w następnych latach (wykres 9). Wokół tendencji występować będą wahania cykliczne
i sezonowe. Przeciętne ceny wieprzowiny (w wadze poubojowej) za 100 kg mogą
osiągnąć w 2020 r. – 630-640 zł.
Ceny drobiu w Polsce rosły bardzo szybko w latach 1990-1997 przeciętnie
o 21,6% rocznie. Wzrost cen skorelowany był pozytywnie z przyrostem produkcji. W latach 1998-2006 ceny drobiu charakteryzowały się nieznaczną tendencją
spadkową – 0,9% rocznie. Do 2020 r. ceny drobiu mogą cechować się nieznaczną
tendencją wzrostową i mogą osiągnąć w latach 2015-2020 - 530-550 zł/100 kg tj.
nieznacznie więcej (9-13%) niż przeciętnie w latach 2000-2005.
3.3. Rynek mleka i jego produktów
A. Tendencje w produkcji i skupie mleka
W latach 1990-2005 zmiany w produkcji mleka i jego towarowości były różnokierunkowe (wykres 10). W latach 1990-1995 w szybkim tempie zmniejszała
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się produkcja mleka (spadek o 26,5%) i jego skupu przez przemysł mleczarski
(spadek o 38,4%). W następnych latach produkcja ustabilizowała się na poziomie
11,5-12,0 mld l, ale nastąpiły znaczne zmiany w jej rozdysponowaniu. W latach
1991-1995 około 55% stanowiła produkcja towarowa mleka. W następnych latach
zwiększała się towarowość produkcji na skutek wzrostu sprzedaży, przy ustabilizowanej produkcji. Po wejściu Polski do UE towarowość produkcji mleka kształtowała się w wysokości 76-78%. Przewiduje się, że produkcja mleka do 2020 r.
może spadać o 0,2% rocznie. Również tendencja spadkowa występować będzie
w zagospodarowaniu mleka w gospodarstwach (w postaci spożycia i zużycia na
pasze) przeciętnie rocznie o 2,8%. Wzrostowa tendencja może występować w produkcji towarowej (przeciętny roczny wzrost o 0,5%). W wyniku takich tendencji
zwiększy się towarowość produkcji mleka.
Wykres 15
Produkcja mleka i jego rozdysponowanie w Polsce (tys. ton)
w latach 1990-2005 oraz projekcja do roku 2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i modelu AGMEMOD.

B. Tendencje w produkcji wybranych artykułów mleczarskich
Zwiększona podaż mleka pozytywnie wpływała na produkcję przetworów
mleczarskich. Tendencje zmian produkcji artykułów mleczarskich są zróżnicowane w poszczególnych okresach i zależą także od rodzaju produktu (wykres 16).
Produkcja masła szybko zmniejszała się w latach 1990-1994 (spadek o 55%). Następne lata (1995-2007) to okres powolnego wzrostu produkcji (3,3% przeciętnie w roku).
Przewiduje się, że tendencja wzrostowa, ale o wolniejszym tempie, może utrzymać się
do 2020 r. (0,2% rocznie) i może wynieść 180 tys. ton.
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W produkcji odtłuszczonego mleka w proszku możemy wyodrębnić kilka
okresów charakteryzujących się różnokierunkowymi zmianami. W latach 19901999 produkcja odtłuszczonego mleka w proszku zmniejszyła się o 37,8%, w następnych dwóch latach dynamika wzrostu produkcji wyniosła 43,1%. Od 2002 r.
znowu występuje tendencja spadkowa. Przewiduje się, że w następnych latach
produkcja może zacząć się odbudowywać i w 2020 r. osiągnie 147 tys. t tj. poziom
zbliżony do produkcji w 2005 r.
W latach 1990-1995 szybko spadała produkcja mleka pitnego (o 38,1%), następny okres obejmujący lata 1996-2000 charakteryzował się ustabilizowaną produkcją w granicach 1350-1400 mln l. W latach 2001 – 2007 produkcja wzrosła
do 2400 mln l. Przewiduje się, że do 2020 r. może wystąpić wzrostowa tendencja
produkcji o tempie 0,3% rocznie (wykres 16).
Wykres 16
Produkcja wybranych artykułów mleczarskich w Polsce (tys. ton)
w latach 1990-2005 oraz projekcja do roku 2020 (L-lewa oś; P- prawa oś)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i modelu AGMEMOD.

Produkcja serów (dojrzewających i twarogowych) charakteryzuje się tendencją wzrostową o różnej dynamice. W latach 1990-1995 produkcja była względnie
ustabilizowana (ok. 300 tys. t rocznie). Od 1996 r. rozpoczęła się wyraźna tendencja wzrostowa a przeciętny roczny wzrost produkcji w latach 1996-2007 wynosił
18,1 tys. ton. Przewiduje się, że tendencja wzrostowa utrzyma się w latach następnych, ale o mniejszym tempie wzrostu.
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C. Krajowe spożycie (wykorzystanie) artykułów mleczarskich
Tendencje w spożyciu i wykorzystaniu artykułów mleczarskich w kraju
w przeliczeniu na osobę charakteryzują się podobnymi prawidłowościami jak
zmiany produkcji. Przewiduje się, że spożycie masła wykazywać będzie tendencje
wzrostową i w 2020 r. może osiągnąć 4,8 kg/osobę. Spożycie serów zwiększało się
w latach 1990-2007 w tempie 3,6%. Przewiduje się, że tendencja wzrostowa występować będzie także w średnim okresie, ale tempo przyrostu będzie wolniejsze niż
w latach wcześniejszych i w 2020 r. może osiągnąć prawie 14 kg/osobę. Spożycie
mleka pitnego może wzrosnąć przeciętnie rocznie o 1%, a śmietany o 0,7%.
Analiza tendencji w produkcji i spożyciu krajowym wskazuje, że wzrost produkcji jest wyższy niż konsumpcji, np. w latach 1990-2005 produkcja serów dojrzewających wzrosła o 83,5% a konsumpcja o 46,8%, serów twarogowych o 54%
a konsumpcja zmniejszyła się o 14,8%, produkcja masła zmniejszyła się o 37,5%
a konsumpcja o 46,2%. Przy niskiej elastyczności dochodowej artykułów mleczarskich oznacza to konieczność zagospodarowania nadwyżek produkcyjnych tych
produktów poza krajem.
Wykres 17
Spożycie (wykorzystanie) produktów mleczarskich w Polsce (kg/os.)
w latach 1990-2005 oraz projekcja do roku 2020, (L-lewa oś; P- prawa oś)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i modelu AGMEMOD.

Również w krajach UE występować będą nadwyżki rynkowe artykułów mleczarskich. Dotyczy to zwłaszcza serów, odtłuszczonego mleka w proszku, pełnego
mleka w proszku (wykres 18).
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Wykres 18
Produkcja i wykorzystanie wybranych artykułów mleczarskich w UE (tys. ton)
w latach 1990-2005 oraz projekcja do roku 2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i modelu AGMEMOD.

D. Ceny artykułów mleczarskich
Ceny artykułów mleczarskich kształtują rozmaite czynniki: produkcja, popyt
na artykuły mleczarskie, system wsparcia rynkowego poprzez politykę interwencyjną, koniunktura na rynkach światowych itp.
Do 2000 r. szybko rosły ceny masła (20,7% rocznie), w następnym okresie
tempo wzrostu uległo znacznemu spowolnieniu do 3,6%. Przewiduje się, że do
2020 r. ceny masła charakteryzować się będą tendencja spadkową (wykres 19).
Ograniczenie wzrostu cen tego produktu jest skutkiem mniejszego popytu konsumpcyjnego i ograniczenia wsparcia rynkowego w wyniku obniżenia cen interwencyjnych i limitów zakupów interwencyjnych.
Wykres 19
Ceny artykułów mleczarskich w Polsce (zł/100 kg) w latach 1990-2005
oraz projekcja do roku 2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i modelu AGMEMOD.
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Odtłuszczone mleko w proszku (SMP) należy do jednych z głównych produktów eksportowych. Na rynki zagraniczne eksportowane jest przeciętnie 60-80%
produkcji. Ceny krajowe determinowane są koniunkturą na rynkach światowych
i kursami zł. Ceny na rynkach światowych charakteryzowały się tendencją wzrostową, wokół której występowały znaczne wahania. Przewiduje się, że ograniczenie wsparcia rynku tego produktu w wyniku obniżenia interwencyjnych cen
zakupu oraz ograniczenia dopłat do eksportu powodować będzie stabilizację na
poziomie 2006 r.
Ceny pełnego mleka w proszku (PMP) wykazują podobne tendencje jak mleka
chudego (wykres 19). Po 2015 r. przewiduje się stabilizację cen PMP na poziomie
10,5 zł/kg. Tendencją wzrostową, z kolei, charakteryzują się ceny sera.

4. Podsumowanie
Na rozwój rolnictwa i jego poszczególnych gałęzi oddziałują rozmaite czynniki. Są to czynniki charakteru endogenicznego, wynikające z potencjału produkcyjnego tj. zasobów ziemi, pracy i kapitału, ich jakości i sposobów wykorzystania
oraz egzogeniczne wynikające z oddziaływania zewnętrznego na rolnictwo i inne
części gospodarki.
Od wstąpienia Polski do UE jednym z podstawowych czynników kształtujących warunki rozwoju rolnictwa jest Wspólna Polityka Rolna. Określa ona reguły
interwencji w mechanizm rynkowy w obszarze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. W ostatnich kilkunastu latach WPR uległa radykalnym zmianom.
Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej zmierza w kierunku dalszego ograniczania
interwencji rynkowej. Oznacza to coraz większy wpływ rynku i jego parametrów
na rolnictwo. Ma to spowodować by:
• rolnictwo było w stanie sprostać wymaganiom rynku poprzez dostosowanie
produkcji do jego potrzeb,
• nie zakłócać konkurencji w handlu międzynarodowym,
• wzmocnić konkurencyjność i innowację w sektorze rolnym aby był on w stanie stawiać czoło wyzwaniom rynku globalnego.
Przedstawione wyniki badań uwzględniają wpływ na poszczególne rynki rolne
praw podaży i popytu jak też zmian w sposobach interwencji.
Przedstawione projekcje do 2020 r. wskazują, że:
– w produkcji zbóż występować będzie tendencja wzrostowa, wynikająca
z polepszenia plonowania. Polska pozostanie importerem netto ziarna zbóż
o mniejszej skali niż w latach 1990-2005. W UE istnieją możliwości zwiększenia produkcji ziarna przewyższające zapotrzebowanie wewnętrzne.
– zbiory rzepaku charakteryzować się będą tendencją wzrostową wynikającą
z wolnego zwiększenia zasiewów i szybszego wzrostu plonów,
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– w pogłowiu bydła, w tym krów mlecznych, występować będzie tendencja
spadkowa, co skutkować będzie zmniejszeniem ubojów i produkcji wołowiny,
– przy ustabilizowanym pogłowiu trzody chlewnej w Polsce poprawiać się
będzie szybkość rotacji stada, co powodować będzie tendencję wzrostową
w produkcji wieprzowiny. Jej produkcja w Polsce i UE może przewyższać
zapotrzebowanie wewnętrzne co oznaczać będzie konieczność zagospodarowania nadwyżek rynkowych na rynkach krajów trzecich. Ta sama prawidłowość dotyczy produkcji mięsa drobiowego,
– w spożyciu mięsa w Polsce zwiększy się udział drobiu (powolna tendencja
wzrostowa), przy ustabilizowanej konsumpcji wieprzowiny. Możliwe jest
odwrócenie spadkowej tendencji w spożyciu wołowiny,
– występować będzie wzrostowa tendencja w podaży mleka i jego artykułów,
zarówno w Polsce jak i UE. Mogą występować nadwyżki rynkowe serów,
OMP, PMP.
– ceny zbóż charakteryzować się będą powolnym wzrostem. Mogą one jednak
nie osiągnąć w 2020 r. poziomu z 2007 r.,
ceny mleka i jego artykułów mogą osiągnąć w 2020 r. poziom z 2007 r., tendencją wzrostową charakteryzować się będą ceny sera,
– na rynku mleka i jego artykułów zwiększenie kwot produkcji, a potem ich likwidacja powodować będzie zwiększenie podaży rynkowej towarów i ograniczenie potencjalnego wzrostu ich cen w granicach 5,8-8,9%,
– możliwości poprawy sytuacji dochodowej rolnictwa poprzez zwiększenie
cen surowców rolniczych będą ograniczone. Głównym źródłem polepszenia sytuacji dochodowej producentów pozostanie wzrost wydajności pracy
i efektywności produkcji.
– ograniczanie metod interwencji rynkowej w ramach zmian WPR oraz procesy liberalizacji obrotów prowadzić będą do silniejszego powiązania cen
UE z cenami światowymi. Skutkować to będzie zwiększeniem zmienności
cen i oznaczać konieczność adaptacji w procesie gospodarowania w rolnictwie mechanizmów ograniczających ryzyko zmienności cen i podejmowanie działań stabilizujących dochody rolnicze.
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiona została projekcja zmian na podstawowych rynkach produktów rolnych do 2020 roku, przy przyjętych w modelu projekcji AGMEMOND zmianach
demograficznych (-2,3%), tempie wzrostu PKB 5-6%, stopie inflacji 2,5 – 3,7 % i kursie
walutowym Złoty/Euro na poziomie 3,9..
W produkcji zbóż prognozowane jest zwiększenie wolumenu produkcji poprzez
wzrost plonów, większy udział pszenicy i kukurydzy w strukturze zasiewów. Wzrost produkcji zbóż wskutek wzrostu przemysłowego zużycia nie pokryje zapotrzebowania (- 0,5
– 0,7 mln ton). Równoczesnie przewidywana jest większa zmienność cen zbóż jako rezultat zmniejszenia interwencji na rynku zbóż w UE i większego uzależnienia od sytuacji
na rynkach światowych. W produkcji wieprzowiny i mięsa drobiowego w UE występować będzie wzrostowa tendencja. Niewielką tendencją spadkową może charakteryzować
się produkcja wołowiny. Zużycie wewnętrzne wieprzowiny i drobiu charakteryzować się
będzie niewielką tendencją wzrostową, natomiast tendencja spadkowa może wystąpić
w produkcji wołowiny.
Przewidywane zmiany w produkcji i zużyciu krajowym mięsa wskazują, że Polska
w najbliższych latach dysponować będzie nadwyżkami rynkowymi wołowiny, wieprzowiny i drobiu. Będzie to powodowało konieczność zagospodarowania tych nadwyżek na
rynkach zagranicznych
Ceny żywca będą nieznacznie wzrastały. Największy wzrost cen prognozowany jest dla
wołowiny ras mięsnych.
W produkcji mleka przewidywany jest niewielka tendencja wzrostowa. Zarówno
w Polsce jak i w całej UE mogą występować nadwyżki produktów z mleka. Na rynku
mleka i jego artykułów zwiększenie kwot produkcji, a potem ich likwidacja powodować
będzie zwiększenie podaży rynkowej towarów i ograniczenie potencjalnego wzrostu ich
cen w granicach 5,8-8,9%. Możliwości poprawy sytuacji dochodowej rolnictwa poprzez
zwiększenie cen surowców rolniczych będą ograniczone. Głównym źródłem polepszenia
sytuacji dochodowej producentów pozostanie wzrost wydajności pracy i efektywności
produkcji.
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THE PERSPECTIVE OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN POLAND IN CONTEXT OF
SUPPLY AND DEMAND IN EUROPE.
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SUM M A RY

The article presents the perspectives in changes on market of basic agricultural products up to the year of 2020, assuming the level of demographic changes (-2,3%), GDP
increase rate (5-6%), inflation rate (2,5-3,7%) and currency exchange rate of Zloty/Euro
(3,9) as AGMEMOND projection model.
In production of cereals, the increase of production volume as an effect of higher yields
and higher contribution of wheat and maze in total crop structure is expected. The increase of production will not cover the demand on cereals due to the increase of industrial
utilization (- 0,5-0,7 mil. t.). Simultaneously, the bigger variability of prices of cereals is
expected resulting from the decreasing of intervention on the market of cereals in EU and
stronger dependence on the situation on the global markets. There will be an increasing
tendency in the pork an poultry production in EU. The consumption of pork meat and
poultry on the internal market will slightly increase, while the tendencies in the level of
beef production can drop.
The expected changes in national production and consumption of meat indicate that
in next years Poland will have market surplus of beef, pork and poultry meat. It will cause
the necessity of utilization of this surplus on foreign markets.
The prices of livestock will grow insignificantly. The biggest price increase is foreseen
for the beef meat originated from the meat breeds.
In milk production, the slightly increasing tendency is expected. Both in Poland as in
all over EU, the surplus in milk processing products can be observed. Increasing, and then
abolition of production quota on the market of milk and milk-originated articles, will
cause increase of market supply and limitation of the potential price increase of about 5,88,9 %. Possibilities of income improvement in agriculture resulting from the increase of
prices of raw agricultural materials will be limited. The main way for the improvement of
the agricultural producers’ income will be the increase of work efficiency and production
output.
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POTRZEBY DORADCZE ROLNIKÓW W OPINII PRACOWNIKÓW
WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW DORADZTWA ROLNICZEGO
1. Wstęp
Doradztwo rolnicze jako subdyscyplina naukowa andragogiki (nauczania dorosłych) wywodzi się z nauk pedagogicznych, u których podstaw leży komunikacja społeczna. Jako dyscyplina naukowa posiada przedmiot i narzędzia badań
naukowych, a także niezbędne zaplecze badawcze i kadrę pracowników [Kujawiński 2002]. W zakresie świadczenia usług mieszkańcom obszarów wiejskich
doradztwo wykorzystuje, oprócz nauk pedagogicznych, wiedzę technologiczną,
ekonomię, psychologię i socjologię. Nie bez znaczenia w zawodzie doradcy jest
również umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich, elastyczność
(możliwość dostosowania do danej sytuacji) oraz umiejętność wyrażania empatii
[Wawrzyniak 2002]. Wiedzę metodyczną doradcy z reguły zdobywają w procesie
kształcenia wyższego, dodatkowo pozyskując umiejętności komunikacyjne i organizatorskie podczas studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, seminariów itp.
[Kujawiński 2003]. Wszystkie te działania mają na celu sprostanie nowym wyzwaniom oraz zapoczątkowanie pozytywnych zmian gospodarowania na obszarach
wiejskich.
Jednostki doradztwa wykonują szereg zadań, wśród których wyróżniamy cztery podstawowe [Kujawiński 2002a]:
– zadania doradcze, polegające na współpracy z rolnikiem w procesie rozwiązywania jego problemu oraz pomoc w podjęciu odpowiednich decyzji.
Obecnie coraz większy nacisk kładziony jest na metody obejmujące party-
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cypację rolników w rozwiązaniu swojego problemu (metoda poradnictwakonsultacji, metoda uczestnictwa), które w konsekwencji mają przyczynić
się do nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania swoich problemów,
– zadania oświatowe, czyli przekazywanie obiektywnej wiedzy osobom dorosłym podczas kursów, szkoleń i seminariów, dotyczących wyników badań
czy zastosowania nowych technologii,
– zadania upowszechnieniowe, które związane są z dyfuzją innowacji w rolnictwie, czyli głoszeniem i przekazywaniem informacji o nowych rozwiązaniach, które mogą przyczynić się do udoskonalenia metod zarządzania
gospodarstwem,
– zadania informacyjne, czyli dostarczanie wiedzy na temat nowych technologii i innowacji, ale bez oceniania tych informacji.
Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego z 22 października 2004 roku [Dz.
U. Nr 251, poz. 2507] precyzuje zadania instytucji doradczych odnoszące się do
rozwoju wsi, rynków rolnych, poprawy poziomu dochodów rolniczych, wzrostu
konkurencyjności gospodarstw oraz wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Ustawa porządkuje dotychczasowe struktury organizacyjne oraz
dokonuje usystematyzowania zadań jednostek publicznego doradztwa rolniczego,
które pełnią bardzo ważną rolę we wdrażaniu założeń Wspólnej Polityki Rolnej.
Najważniejsze zadania statutowe ośrodków doradztwa to świadczenie doradztwa
grupowego w celu podnoszenia kwalifikacji rolników (szkolenia, kursy, wyjazdy
studyjne, pokazy, seminaria), a także doradztwo indywidualne m.in. z zakresu technologii produkcji, ekonomii, marketingu oraz zarządzania gospodarstwem rolnym
[Parzonko 2000]. Różnorodność i złożoność zadań związanych z organizacją i zarządzaniem gospodarstwem rolnym sprawia, iż zawód doradcy rolnego wymaga
podejmowania wciąż nowych wyzwań i dostosowywania profilu działalności.
Według danych z 2005 roku [Pabich 2005] w ośrodkach doradztwa rolniczego
zatrudnionych było ponad 5,6 tys. osób. W grupie tej prawie 4 tys. osób to specjaliści i doradcy rolni, którzy obsługują około 1850 tys. gospodarstw, stąd też na
1 doradcę przypada około 450 rolników w grupie gospodarstw 1-15 ha, natomiast
w grupie gospodarstw powyżej 15 ha jest to 45 rolników. Dla porównania w krajach
takich jak Dania czy Finlandia jest to od 25 do 80 rolników na jednego doradcę,
przy czym przeciętna powierzchnia gospodarstwa to 30-50 ha [Matuszak 2005].
Dostępność doradców (odpowiednia ich liczba), wdrażanie skutecznych metod
doradczych i odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy to czynniki, które mają
ogromny wpływ na jakość świadczonych usług. Mimo, iż obecnie zdecydowana
większość doradców posiada wykształcenie wyższe i dodatkowe kwalifikacje, to
słabe wyposażenie techniczne stanowisk pracy i wciąż niskie wynagrodzenie powodują powstawanie barier w wykonywaniu tego niełatwego zawodu.

Potrzeby doradcze rolników w opinii pracowników wojewódzkich ośrodków doradztwa ... 45

2. Zakres i metodyka badań
Podstawowym celem pracy, założonym przez autorów, była identyfikacja i ewaluacja dwóch wybranych zadań (oświatowych oraz doradczych) realizowanych przez
Ośrodki Doradztwa Rolniczego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Ocenie został
poddany proces organizacji i realizacji szkoleń (na podstawie opinii pracowników
doradztwa), a następnie realizacja zadań doradczych, które pozwoliły na identyfikację potrzeb beneficjentów doradztwa w obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Badania realizowane były w okresie od 22 września do 26 listopada 2008 roku
podczas szkoleń pt. „Minimalne wymagania wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym” organizowanych dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Radomiu. W badaniach zastosowano metodę ankiety, wykorzystując kwestionariusz, kierowany bezpośrednio do uczestników szkoleń. Ankieta zawierała
12 pytań (kafeteryjnych, otwartych i półotwartych), które pozwoliły w pierwszej
kolejności scharakteryzować respondentów, a następnie zadania wykonywane na
stanowisku doradcy rolnego. W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego uzyskano 196 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy od doradców rolnych
województw lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz łódzkiego. Do
analizy uzyskanych danych wykorzystano podstawowe narzędzia statystyczne,
takie jak średnia, mediana i analiza korelacji linowej [Snarska 2007], do obliczenia których wykorzystano program STATISTICA PL [Luszniewicz, Słaby 2003].
Dodatkowo w analizie skorzystano z metod indukcyjno-dedukcyjnych, a także
tabelarycznych i graficznych w celu zaprezentowania danych.

3. Charakterystyka ankietowanych doradców
Prowadzone badania pozwoliły na zebranie 196 ankiet, z czego do dalszej analizy
włączono 188 poprawnie wypełnionych (96%). Prawie połowa kwestionariuszy została wypełniona przez doradców rolnych z województwa mazowieckiego (tabela1).
Ponad 60% ankietowanych to kobiety, które często są lepiej wykształcone niż analizowana grupa mężczyzn i bardziej przywiązane do swojego miejsca pracy. Charakterystykę doradców w poszczególnych województwach przedstawia tabela 1.
Tabela 1
Charakterystyka ankietowanych doradców z czterech województw
Województwo
Lubelskie
Mazowieckie
Świętokrzyskie
Łódzkie
Razem

Liczba ankiet

w%

53
87
30
18
188

28
46
16
10
100

Średni wiek
ankietowanego w latach
41,4
45,1
44,1
44,6
X

Średni staż pracy w latach
14,1
16,7
13,2
16,4
X

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych (n=188).

46

Barbara Kiełbasa, Marek Krysztoforski

Średni wiek respondenta to około 43 lata (tabela1), przy czym odchylenie standardowe 11, wartość najczęstsza 50 lat, minimum 21 lat i maksimum 62 lata. Średni staż pracy dla doradcy rolnego wynosi 15 lat i jest silnie skorelowany z wiekiem
ankietowanego (r = 0,81).
Przeanalizowano również strukturę wykształcenia ankietowanych, co pozwoliło zauważyć różnice w badanych województwach (rysunek 1). W każdym jednak
pracownicy z wykształceniem wyższym stanowią minimum 50% ogółu zatrudnionych. Doradcy posiadający wykształcenie średnie to grupa około 17% i są to
głównie osoby starsze, które z reguły nie podnoszą już swoich kwalifikacji.
Rysunek 1
Struktura wykształcenia w analizowanych czterech województwach

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych (n=188).

Pracownicy zatrudnieni w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego funkcjonują
w ramach określonych działów/zespołów jak również określonych specjalności.
W ankiecie pytanie dotyczące rodzaju specjalności pozostawiono otwarte, by respondent miał większą swobodę w jej samodzielnym określeniu. Wyszczególnienie specjalności umieszczono w tabeli 2.
Z przeprowadzonego zestawienia wynika, iż co trzeci doradca specjalizuje się
w problematyce gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki oraz produkcji rolniczej (agrobiznes), a ponad 50% osób w omawianej grupie posiada wykształcenie
wyższe. Podobną sytuację obserwujemy w grupie doradców o specjalności ekonomicznej oraz produkcji zwierzęcej, a wyższe wykształcenie w tych dwóch grupach
posiada 65% respondentów.
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Tabela 2
Struktura specjalizacji pracy doradców rolnych i ich wykształcenia
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Specjalizacja stanowiska pracy
Gospodarstwo wiejskie i agroturystyka
Produkcja rolnicza i agrobiznes
Ekonomia, ekonomika
Zootechnika, specjalista ds. produkcji
zwierzęcej
Ogrodnictwo i warzywnictwo
Specjalista ds. produkcji roślinnej
Ekologia i ochrona środowiska
Mechanizacja i agrotechnika
Przedsiębiorczość
Inne
Razem

Wyższe
magisterskie
8
13
12

Wykształcenie
Wyższe
licencjackie,
inżynierskie
4
3
6

Średnie

Liczba
doradców

8
3
0

20
19
18

10

4

3

17

8
6
9
3
3
13
85

2
2
1
1
1
0
24

1
1
0
0
0
0
16

11
9
10
4
4
13
125

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych (n=125)1.

4. Realizacja zadań w zakresie działalności szkoleniowej
Jednym z podstawowych zadań doradztwa jest prowadzenie działalności
oświatowej m.in. poprzez organizowanie szkoleń, kursów, seminariów i wyjazdów studyjnych dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Wszystkie te
działania mają na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności rolników w kierunku
dostosowania gospodarstw do nowych wymogów wynikających z członkowstwa
w strukturach europejskich, poprawy konkurencyjności oraz zwiększenia dochodów. Analizując uzyskane wyniki badań ankietowych można zauważyć, iż szkolenia organizowane dla rolników cieszą się średnim zainteresowaniem (rys.2). Prawie 35% respondentów uważa, iż zainteresowanie szkoleniami wśród rolników
jest duże lub bardzo duże (głównie wypowiedzi doradców województwa łódzkiego i świętokrzyskiego). Wśród odpowiedzi doradców dominuje jednak opinia, iż
rolnicy niechętnie interesują się i uczestniczą w organizowanych dla nich kursach
(55% wypowiedzi).

1 Na pytanie dotyczące specjalizacji pracy nie wszyscy respondenci udzielili odpowiedzi.

48

Barbara Kiełbasa, Marek Krysztoforski

Rysunek 2
Zainteresowanie szkoleniami organizowanymi na obszarach wiejskich
w opinii doradców rolnych (w % odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych (n=188).

Co dziesiąty doradca uważa, iż na danym terenie (gmina) zainteresowanie
szkoleniami dla rolników jest niskie lub bardzo niskie. Przyczyna takiego stanu
rzeczy tkwi w słabej motywacji rolników do udziału w bezpłatnych szkoleniach.
Ponieważ uczestnicy nie są w żaden sposób zewnętrznie motywowani do udziału w szkoleniach (nagrody, gratyfikacje), muszą odczuć wewnętrzną potrzebę
uczenia się i zdobywania dodatkowych umiejętności (poza koniecznością uzupełnienia wiedzy niezbędnej w programach UE np. Młody Rolnik czy programu
wsparcia gospodarstw niskotowarowych). Doradca rolny na tym etapie realizacji
zadań oświatowych spełnia niezmiernie ważne zadanie jakim jest dotarcie z informacją do jak najszerszego grona potencjalnie zainteresowanych daną tematyką szkoleniową. W ankiecie zapytano doradców w jaki sposób najczęściej informują rolników o zbliżających się szkoleniach (rysunek 3). Wciąż najważniejszym
nośnikiem informacji są ogłoszenia zamieszczane na tablicach informacyjnych
i plakaty (35,6% wypowiedzi). Bardzo ważny jest bezpośredni kontakt doradcy
z rolnikiem: rozmowy telefoniczne (30% wskazań) czy osobiste wizyty doradcy
w gospodarstwie (17% wskazań). Tylko 1,5% powiadomień dociera do rolników
w formie elektronicznej (rysunek 3).
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Rysunek 3
Metody i narzędzia informowania rolników o organizowanych szkoleniach

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych (n=188).

Właściwy dobór kanału komunikacyjnego, metod doradczych, a także treści
komunikatu, są podstawą efektywnego zarządzania realizacją zadań oświatowych.
Najbardziej powszechnym rodzajem doradztwa grupowego jest szkolenie. Dobór
grupy celowej i właściwej metody prowadzenia tego typu działań oświatowych determinuje efektywne osiągnięcie zamierzonego celu. W opinii badanych doradców
najbardziej efektywnym rodzajem doradztwa grupowego są warsztaty praktyczne,
o czym świadczy 44,1% (rysunek 4) ogółu wypowiedzi, ponieważ łączą one wiedzę teoretyczną z jej praktycznym zastosowaniem, poprzez przetestowanie, bądź
rozwiązanie danego zadania („learning by doing”, „learning by acting”, „participatory learning”). Taka forma doradztwa nie jest jednak często spotykana, ponieważ
wymaga znacząco większego zaangażowania czasu i środków niż zajęcia prowadzone metodą wykładową. Równie przydatne według doradców rolnych są wyjazdy studyjne (29,1% wypowiedzi), które kształtują pozytywne postawy odbiorców
w zakresie wdrażania innowacji w swoich gospodarstwach. Wykłady teoretyczne
plasują się na 3 miejscu w strukturze opinii ankietowanych (21% wypowiedzi).
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Rysunek 4
Najbardziej efektywne formy prowadzenia działań oświatowych
w opinii doradców rolnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych (n=188).

Doradcy zdają sobie sprawę z wyższości form kształcenia praktycznego nad
teoretycznym, jednak powszechnie dominuje najtańsza i mniej czasochłonna forma przekazywania wiedzy w postaci stacjonarnych wykładów teoretycznych.

5. Realizacja zadań w zakresie działalności doradczej w kontekście aktualnych potrzeb mieszkańców obszarów wiejskich
Działalność doradcza analizowanej instytucji polega przede wszystkim na
udzielaniu porad i konsultacji przez pracowników doradztwa na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich. Wymogi wynikające z członkowstwa w Unii Europejskiej powodują, iż rolnicy coraz częściej poszukują rzetelnych informacji
i pomocy w organizacji i zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Oznacza to coraz
większe wyzwanie dla doradców, którzy swoją specjalistyczną wiedzę muszą połączyć z efektywną kombinacją metod doradczych (praca z rolnikiem, aktywizacja rolników, metody partycypujące), gdzie decyzje najczęściej podejmuje rolnik
[Kania, Kiełbasa 2008]. Badania ankietowe zrealizowane wśród grupy doradców
odzwierciedlają potrzeby rolników w zakresie rodzaju poszukiwanych informacji i porad. Doradcy oceniali częstotliwość udzielanych przez siebie konsultacji.
W kwestionariuszu wyszczególniono rodzaje porad i konsultacji oraz umieszczono sześciostopniową skalę, gdzie 1 oznacza poradę, którą doradcy udzielają najczęściej, a 6 najrzadziej. Na podstawie uzyskanych punktów dokonano sumowania i sporządzono średnią arytmetyczną ocenę (skala 1 do 6) dla każdego rodzaju
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porady. Z poniższego zestawienia (tabela 3) widać, iż zdecydowanie najbardziej
poszukiwane są informacje o zasadach pozyskiwania środków finansowych kierowanych do obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (ocena 2).
Tabela 3
Najczęściej udzielane porady przez ankietowanych doradców rolnych
Miejsce
w rankingu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rodzaj porady

Punktacja

Zasady uzyskiwania środków finansowych z UE (SPO-Rol, PROW)
Nowoczesne technologie produkcji roślinnej
Ochrona środowiska
Ekonomika i organizacja produkcji
Rachunkowość rolna, VAT
Przedsiębiorczość (otwieranie biznesu, agroturystyka)
Produkcja sadownicza i ogrodnicza
Nowoczesne technologie produkcji zwierzęcej
Porady prawne
Marketing produktów rolnych

2,06
3,20
3,45
3,46
3,49
3,51
3,55
3,58
3,66
3,84

11

Organizacja i funkcjonowanie zespołowych form działalności (związki,
stowarzyszenia, grupy producenckie, spółdzielnie)

4,13

12

Tworzenie i funkcjonowanie grup producenckich

4,74

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Bardzo często rolnicy poszukują wiedzy na temat nowoczesnych technologii
produkcji roślinnej i ochrony środowiska, co wynika z wymogów wdrażanego
mechanizmu wzajemnej zgodności (ang. cross-compliance). Wciąż poszukiwana
jest również wiedza dotycząca ekonomiki i organizacji produkcji rolnej oraz rachunkowości.

6. Podsumowanie
Podstawowym zadaniem doradcy rolnego jest pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz udzielanie informacji rodzinom rolniczym w celu poprawy funkcjonowania gospodarstwa rolnego. Doradca rolny powinien w tym celu podejmować
nie tylko działania reaktywne, ale także wykazywać się pracą aktywną. Proaktywna praca doradcza polega na inicjowaniu zmian, wychodzeniu im naprzeciw,
kreowaniu ich, ponieważ większość rolników nie prosi o pomoc wtedy, kiedy
potrzebuje jej najbardziej. Zmianom podlegają więc nie tylko kierunki i cele działania doradztwa rolniczego, ale także zadania doradcy i metody pracy. Badania
empiryczne na grupie doradców rolnych potwierdziły przypuszczenia autorów
pracy, iż obecnie rolnicy poszukują informacji i porad, które okażą się pomocne
w spełnieniu nowych wymogów wynikających z akcesji do UE, a więc określą
ramy i sposoby ich wypełniania oraz wskażą źródła pozyskiwania środków finan-
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sowych. Aktywna praca doradcza musi być ukierunkowana na zaspokojenie aktualnych potrzeb doradczych rolników. Realizacja skutecznych działań doradczych
wymaga zastosowania najbardziej efektywnych form prowadzenia działalności
oświatowej (warsztaty praktyczne – learning by doing), metod doradczych oraz
nawiązania bezpośrednich relacji doradca-rolnik. Dlatego też niezmiernie istotne
jest podjęcie takich działań, które sprostają potrzebom i możliwościom obu grup
- doradców rolnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich.
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STRESZCZENIE

Praca przedstawia wyniki badań empirycznych prowadzonych w 2008 roku wśród doradców rolnych czterech województw (lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie, łódzkie)
uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Radomiu. Badania pozwoliły na uzyskanie 188 poprawnie wypełnionych ankiet i dotyczyły identyfikacji i ewaluacji dwóch wybranych zadań: oświatowych oraz doradczych. Uzyskane wyniki pokazują, iż obecnie rolnicy poszukują takich
form szkoleń i takich porad, które okażą się pomocne w spełnieniu nowych wymogów,
a także pomogą w praktycznym rozwiązaniu danego problemu (learning by doing, active
learning).
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THE FARMERS ADVISORY NEEDS IN OPINION OF WORKERS OF VOIVODSHIP AGRICULTURAL ADVISORY CENTERS .
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SUM M A RY

The work presents the results of empirical research conducted in 2008 among the agricultural advisors of four Polish provinces (Lubelskie Province, Mazowieckie Province,
Swietokrzyskie Province, Lodzkie Province) participating in training courses organized
by the Agricultural Advisory Center in Brwinów Branch Office in Radom. The research
ended up in obtaining 188 correct questionnaires. Research aimed at the identification
and evaluation of two selected forms of training and extension. The results show that farmers seek out such information and such advice, which will be helpful in meeting the new
requirements, give some procedures for their completion, and also will identify sources
of financial support. Also they would prefer those forms that will be helpful in practical
solving of the problem (learning by doing, active learning).
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PIOTR MOSKAŁA, PAWEŁ RADOMSKI
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W ROLNICTWIE (NA PRZYKŁADZIE INSTYTUTU ZOOTECHNIKI – PIB
I JEGO WSPÓŁPRACY Z JEDNOSTKAMI
DORADZTWA ROLNICZEGO)
1. Wstęp
Współczesny świat stawia przed nauką nowe wyzwania. Skuteczne upowszechnianie wyników badań naukowych jest możliwe tylko poprzez współpracę z praktyką. Takie działanie wymaga jednak ścisłej synchronizacji i kooperacji.
W planowanych działaniach na rzecz upowszechniania wyników badań naukowych, szczególny nacisk powinien zostać skoncentrowany na maksymalnym wykorzystaniu potencjału istniejącego w tzw. trójkącie wiedzy „edukacja - badania
naukowe - innowacje”.
Wprowadzanie na rynek nowych wyrobów usług i technologii to efekt współpracy świata edukacji, nauki i praktyki. Niestety w Polsce pozostaje w tej kwestii jeszcze
dużo do zrobienia. Polska nauka – według E. Chyłka [2006] – pracująca na rzecz
rolnictwa, rynków rolnych i wsi stojąc przed kolejnymi wyzwaniami, w dalszym ciągu działa w warunkach rozproszenia organizacyjnego i stopniowego zmniejszania
skali finansowania badań zarówno z budżetu państwa, jak i źródeł pozabudżetowych. Ten stan będzie wymuszał poszukiwanie najkorzystniejszych, możliwych do
zastosowania rozwiązań, w tym do podejmowanych przez środowisko nauki i doradców ściślejszej współpracy i działań na rzecz odbiorców wyników ich pracy.

2. Krótka charakterystyka Instytutu Zootechniki – PIB i jednostek doradztwa rolniczego
W działalności zaplecza naukowo-badawczego dla sektora rolno-spożywczego
i obszarów wiejskich E. Chyłek [2009a] wyodrębnia jednostki, których zakres dzia-
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łalności statutowej obejmuje następujące obszary badań związanych z tematyką:
■ roślinną,
■ zwierzęcą, w tym rybną,
■ inżynierii rolno-środowiskowej,
■ ekonomiki rolnictwa,
■ przetwórstwa rolno-spożywczego,
■ społeczną wsi i rolnictwa.
Zgodnie z ustawą z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych
jednostkami badawczo-rozwojowymi są państwowe jednostki organizacyjne
wyodrębnione pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, tworzone w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych,
których wyniki powinny znaleźć zastosowanie w określonych dziedzinach gospodarki narodowej i życia społecznego [Dz. U. z 2001 nr 33, poz. 388 z późn. zm.]1.
Instytut Zootechniki działający w obszarze tematyki produkcji zwierzęcej,
jako jeden z najważniejszych polskich instytutów od 2006 roku posiada status
Państwowego Instytutu Badawczego. Od początku istnienia (został powołany do
życia 1 czerwca 1950 roku) działalność Instytutu determinowana była koniecznością wychodzenia naprzeciw bieżącym, a także przyszłym potrzebom polskiej
hodowli. W tym celu prowadzone są na szeroką skalę prace badawczo-rozwojowe
w zakresie nauk zootechnicznych i pokrewnych, sklasyfikowanych jako prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych oraz
w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego.
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie wraz z oddziałami
w Krakowie, Poznaniu i Radomiu zostało przekształcone z Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich mocą ustawy z dnia 22 października 2004 „o jednostkach doradztwa rolniczego” i w obecnej formie rozpoczęło swoją działalność od początku stycznia 2005 roku. CDR obejmuje swoim zasięgiem cały
kraj. Zadania uwzględnione w ustawie mają na celu przede wszystkim podnoszenie
konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, a także wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez [Dz. Ustaw nr 251, poz. 2507]:
■ przygotowywanie i wprowadzanie jednolitych sposobów działania ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie realizowanych przez nie zadań,
■ przygotowywanie i przekazywanie ośrodkom doradztwa materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
1 Wg E. Chyłka [Chyłek 2009] w Polsce badaniami naukowymi na rzecz rolnictwa i rynków rolnych

i rozwoju wsi zajmują się:
 jednostki badawczo-rozwojowe (jbr) w liczbie 16, nad którymi nadzór sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 szkoły wyższe (w ramach 47 wydziałów) nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego;
 placówki naukowe w liczbie 9 podległe Polskiej Akademii Nauk
 oraz w części jednostki podległe innym resortom, w tym Ministrowi Gospodarki, Ministrowi
Zdrowia czy Ministrowi Środowiska. [E. K. Chyłek 2006]
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■ opracowywanie analiz i prognoz w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego,
■ prowadzenie szkoleń dla pracowników ośrodków doradztwa,
■ prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
■ tworzenie i prowadzenie centralnego systemu informacji i baz danych na
potrzeby doradztwa rolniczego,
■ organizowanie szkoleń, pokazów, seminariów i konferencji oraz innych
przedsięwzięć w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego,
■ koordynowanie zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywanych
przez ośrodki doradztwa,
■ upowszechnianie wyników badań naukowych w praktyce rolniczej.
Warunkiem realizacji tych zadań jest nawiązanie relacji i ścisła współpraca
z ośrodkami doradztwa rolniczego, placówkami naukowo-badawczymi, oraz innymi organizacjami pracującymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, a ponadto instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami rolników.
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (WODR), których struktury organizacyjne zlokalizowane są na terenie poszczególnych województw, zostały utworzone mocą wspomnianej wcześniej ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
z wcześniejszych Ośrodków Doradztwa Rolniczego. W WODR są zatrudnieni
między innymi doradcy rolniczy i specjaliści w zawodach rolniczych, którzy obok
działalności doradczej, informacyjnej i kształceniowej zajmują się też doświadczalnictwem (głównie polowym), wdrażaniem nowości i upowszechnianiem innowacji
rolniczych. Dla sprawnej realizacji swych zadań wojewódzkie ośrodki doradztwa
rolniczego współpracują z instytutami i uczelniami rolniczymi, izbami rolniczymi,
samorządami terytorialnymi oraz organizacjami i związkami rolników.

3. Misja Instytutu Zootechniki – PIB
Od początku swojego istnienia Instytut Zootechniki wyznaczył sobie jako
główny cel - działanie na rzecz praktyki rolniczej. Formowanie profilu takiej
działalności zapoczątkowano już w 1951 roku [S. Płonka 2000]. Aktualnie Instytut Zootechniki posiadający status Państwowego Instytutu Badawczego prowadzi działalność naukowo-badawczą realizowaną w sześciu działach naukowych,
Centralnym Laboratorium i Krajowym Laboratorium Pasz, a także w jedenastu
placówkach doświadczalnych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Właśnie
w zakładach doświadczalnych pracownicy naukowi mogą sprawdzać słuszność
swoich założeń badawczych, a ich pozytywne zweryfikowane efekty przygotowywać do wdrożeń.. Wzrost zainteresowania wynikami badań i ich transferem do
praktyki rolniczej wpłynęły na podjęcie decyzji o utworzeniu w Instytucie działu
zajmującego się komercjalizacją badań i współpracą z praktyką.
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Obecnie pojawiają się i to praktycznie ze wszystkich kierunków, w tym zwłaszcza nauki, doradztwa i praktyki tendencje do zacieśniania współpracy jednostek
naukowo-badawczych z ośrodkami doradztwa rolniczego. Rośnie świadomość co
do konieczności takiego współdziałania i wykorzystania wszystkich możliwych
modeli upowszechniania wiedzy i postępu w rolnictwie, w tym podażowo-popytowego, podażowego i popytowego [A. Wiatrak 2009]. Zdaniem Bogumiły Kapłon [2006] powinno to odbywać się według następującego schematu: naukowiec
kreuje wiedzę, doradca przekazuje ją rolnikowi, a następnie rolnik wykorzystuje
ją w praktyce:
naukowiec  doradca rolny rolnik
Jednym z ważnych instrumentów wsparcia transferu wyników badań naukowych do praktyki powinny być środki na działalność wspomagającą badania
(DWB) [E. Chyłek, 2005]. Jednak obecna sytuacja finansowa nie wpływa korzystnie na wzajemne relacje. Wciąż nie wystarczające są nakłady na naukę oraz doradztwo rolnicze. Powyższe działania, aby przynieść wymierne efekty każdej ze
stron, w tym także odbiorcom wyników badań naukowych, wymuszają partycypowanie w kosztach procesu:
badania przystosowanie wyników do praktyki  transfer wyników badań.

4. Współpraca Instytutu Zootechniki PIB z jednostkami doradztwa
rolniczego2
Dotychczasowa współpraca Instytutu Zootechniki PIB z wojewódzkimi
ośrodkami doradztwa rolniczego polega głównie na przekazywaniu im wyników
oceny wartości hodowlanej zwierząt, a także potwierdzaniu zgodności pochodzenia zwierząt (por. rysunek 1). Ponadto Instytut udostępnia zainteresowanym
pracownikom WODR oferty zadań wdrożeniowych i upowszechnieniowych wraz
z właściwymi instrukcjami. Należy tu dodać, że Instytut dąży do systematycznego
wzrostu nakładów tych ze swoich wydawnictw, którymi zainteresowani są doradcy
rolniczy a ponadto planuje je udostępniać na stronie internetowej. Ponieważ zakłady doświadczalne Instytutu Zootechniki PIB dysponują znakomitą bazą szkoleniowo-doświadczalną, prowadzi się w nich doskonalenie zawodowe doradców
rolniczych, przy maksymalnym wykorzystaniu posiadanego potencjału technolo2 Treść tego rozdziału została przygotowana w oparciu wnioski z seminarium „Współpraca Instytu-

tu Zootechniki PIB z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego”, jakie odbyło się w dniach 21 i 22 stycznia 2009 roku w Instytucie Zootechniki – PIB w Balicach. Przedmiotowe seminarium - w którym
wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego, dyrektorzy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, prezesi i dyrektorzy zakładów doświadczalnych IZ PIB oraz pracownicy naukowi Instytutu - zorganizowane zostało przez Departament
Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytut Zootechniki PIB.
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gicznego i praktycznej wiedzy zatrudnionych pracowników. Należy dodać, że pracownicy naukowi tych zakładów, oprócz działalności dydaktycznej i badawczej,
popularyzują wyniki swoich badań zarówno w formie opracowań naukowych, jak
i materiałów na konferencje krajowe i międzynarodowe, w których na ogół biorą
też udział przedstawiciele doradztwa rolniczego i praktyki rolniczej.
Rysunek 1
Liczba opracowanych instrukcji wdrożeniowych i broszur upowszechnionych
przez Instytut Zootechniki - PIB w latach 2006-2008

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Zootechniki – PIB.

Rysunek 2
Sympozja, seminaria i konferencje skierowane do praktyki przez
Instytut Zootechniki –PIB w latach 2006-2008

Źródło: Opracowane własne na podstawie danych Instytutu Zootechniki – PIB.

Dane prezentowane na rysunku 2 – dotyczące sympozjów, seminariów i konferencji skierowanych do praktyki – wskazują, iż we wszystkich wymienionych
formach kontaktów środowiska nauki z doradcami rolniczymi i praktyką rolniczą występuje wyraźna stagnacja. W opinii przedstawicieli Instytutu Zootechniki – PIB zwiększenie aktywności współpracy z doradztwem rolniczym i praktyką
wymaga podjęcia przez tę placówkę właściwych działań organizacyjnych. Mogłyby
się one wyrażać w utworzeniu w niej specjalnych komórek organizacyjnych lub
wytypowaniu osób do koordynacji przepływu informacji miedzy Instytutem, jednostkami doradztwa rolniczego i finalnymi odbiorcami wyników badań. Ponadto
w celu zapewnienia efektywnego obustronnego działania wydaje się koniecznym
zdefiniowanie modelu gospodarstwa do którego „dociera” doradztwo rolnicze
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oraz stworzenie bazy gospodarstw referencyjnych. Zasadnym może być też podejmowanie wspólnych z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego działań
na rzecz pozyskiwania środków unijnych, co pozwoliłoby sprawniej pokonywać
bariery ekonomiczno-finansowe blokujące rozwój tych organizacji. Instytut, który już nabył doświadczenia w realizacji tego typu przedsięwzięć, zdaniem jego
przedstawicieli, może być dobrym partnerem do takiej współpracy.

4. Podsumowanie
Obecnie polscy rolnicy zaczynają coraz bardziej doceniać wyniki badań naukowych, które można zastosować bezpośrednio w praktyce, co w efekcie przełoży się pozytywnie na lepszy efekt ekonomiczny ich działalności rolniczej. Instytut bazując na swoim 60-letnim doświadczeniu stara się sprostać oczekiwaniom
współczesnego rolnictwa. Znaczącą rolę odgrywają w tym działania związane
z upowszechnianiem wyników badań naukowych. Jednakże ze względu na ograniczone możliwości finansowe skala tych działań jest niższa niż oczekiwania środowiska rolniczego. By temu zaradzić jbr, w tym także Instytut Zootechniki aplikują o środki, pochodzące z funduszy Unii Europejskiej, skierowane na tego typu
przedsięwzięcia. Te działania pozwalają na realizację bardziej aktywnej współpracy z państwowymi rolniczymi organizacjami doradczymi.
Przedstawione podejmowane i planowane działania są próbą wskazania płaszczyzn współpracy Instytutu Zootechniki PIB z jednostkami doradztwa rolniczego
dla sprawniejszego upowszechniania wyników badań naukowych w wśród polskich rolników.
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STRESZCZENIE

Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnych płaszczyzn współpracy Instytutu Zootechniki PIB z jednostkami doradztwa rolniczego podejmowanej dla
sprawniejszego upowszechniania wyników badań naukowych wśród polskich rolników.
Działania te są wielokierunkowe i przejawiają się we wspieraniu rozwoju kompetencji zawodowych doradców i specjalistów WODR (poprzez oferowanie różnych form kształcenia: kursów, seminariów, konferencji itp. oraz materiałów do samokształcenia – publikacji),
wzbogacaniu ich instrumentarium pracy o potrzebne instrukcje wdrożeniowe i upowszechnieniowe, a nawet - proponowaniu pomocy w pozyskiwaniu środków unijnych.
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SUM M A RY

The essential objective of the present article is showing of different cooperation areas
between the National Research Institute of Animal Production and its collaboration with
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agriculture advisory units undertaken for more efficient dissemination of investigation
results among polish farmers. These actions are multidirectional and manifest itself in
supporting of competence development of professional advisers and experts of WODR
(regional units of advising in agriculture) (through different kinds of formation proposed:
courses, seminars, conferences, etc.), as well as support materials for self-education and
publication, as well as enriching their workbox in necessary implementation and dissemination instructions, and even in proposing of aid in gaining over European funds.
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ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH
1. Wstęp
Organizacje pozarządowe, nazywane równie często „trzecim sektorem” albo
NGO, na stałe weszły do krajobrazu polskiej rzeczywistości społecznej po przemianach lat 90. Stanowią istotny element dynamiki w różnych sferach życia społecznego i wydaje się, że ich rola będzie systematycznie wzrastać.
Artykuł ma na celu przedstawienie podstawowych faktów na temat działania
organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich oraz wskazanie, jak ważną
rolę owe organizacje odgrywają w aktywizowaniu społeczności lokalnych na wsi
i jak przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich. Głównym źródłem danych,
które są podstawą opracowania, są badania przeprowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor pt. „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2006”.

2. Definicyjne i prawne usytuowanie organizacji pozarządowych
Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie pojawiła się prawna definicja organizacji
pozarządowej. Przed jej wejściem w życie pojęcie organizacji pozarządowej było
zdefiniowane jedynie w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyłącznie na
potrzeby tej ustawy. Definicja ta była niestety niepełna, nie obejmowała między
innymi fundacji [Skiba 2007].
Zgodnie z artykułem 3, ustęp 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie [Ustawa 2003], organizacjami pozarządowymi są osoby prawne
lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
w tym fundacje i stowarzyszenia.
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Nie zostały uznane za organizacje pozarządowe osoby prawne i jednostki organizacyjne kościelne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
Mogą one jednak prowadzić działalność pożytku publicznego i są objęte ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nie są organizacjami pozarządowymi podmioty tworzone i działające w celu
osiągnięcia zysku. Dlatego też o organizacjach pozarządowych mówi się jako o organizacjach non-profit, czy też organizacjach not-for-profit. Tak więc do „trzeciego sektora” nie zalicza się podmiotów działających na zasadach komercyjnych,
których celem jest prowadzenie działalności gospodarczej [Skiba 2007].
Wokół organizacji trzeciego sektora, organizacji pozarządowych czy po prostu organizacji społecznych panuje pewne „zamieszanie terminologiczne”. Są one
różnie nazywane w różnych kontekstach społeczno-politycznych i teoretycznych,
a koncepcje, które współcześnie traktują o organizacjach pozarządowych, zwracają uwagę na różne aspekty, w zależności od spojrzenia naukowego, z którego się
wywodzą. Zainteresowanie trzecim sektorem wykazują badacze z zakresu socjologii, nauk ekonomicznych, politycznych czy nauk o zarządzaniu.
Często też te różne, przytoczone określenia stosuje się zamiennie. Dodatkowym powodem tego terminologicznego zamieszania jest to, że istnieją różne kulturowo-historyczne typy organizacji pozarządowych, co wynika z modelu państwa, jego struktury politycznej i prawa, które ustala zakres swobody dla struktur
niepaństwowych i wzajemne relacje między nimi. W samej Unii Europejskiej
można wyróżnić co najmniej trzy modele organizacji pozarządowych:
• kontynentalny z tradycją silnej pozycji państwa,
• anglosaski, odwołujący się do prawa precedensowego i filantropii,
• środkowoeuropejski, z historyczną tradycją dobroczynności, zastojem
w poprzednim okresie i dynamicznym rozwojem w okresie transformacji
[Koźlicka 2003].
Na potrzeby artykułu, spośród istniejących definicji organizacji pozarządowych, przytoczono tę zaproponowaną przez Glińskiego, który pisze, że tworzące
trzeci sektor organizacje pozarządowe najogólniej zdefiniować można jako specyficzne, współczesne formy samoorganizacji społecznej, struktury integrujące
grupy obywateli, charakteryzujące się względnie dojrzałą tożsamością społeczną,
określonym stopniem zorganizowania, prywatnym charakterem inicjatywy, dobrowolnością uczestnictwa, niezależnością i niekomercyjnością, a także – na ogół
– znacznym udziałem wolontariatu i istotną rolą w kształtowaniu postaw ludzkich (zarówno osób uczestniczących w organizacjach, jak i mających jakikolwiek
z nimi kontakt) [Gliński 2004].
Przytoczona definicja wskazuje jednocześnie na najważniejsze cechy, jakimi
charakteryzują się tego typu organizacje. To zestaw modelowych cech organizacji pozarządowej. W rzeczywistości społecznej, zróżnicowanej historycznie i kul-
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turowo, można znaleźć wiele rozmaitych typów tych organizacji, różniących się
układem modelowych cech. Niektóre różnice wynikają także z zasięgu działania
organizacji: faktu, czy działa ona w przestrzeni lokalnej, w skali państwa czy skali
międzynarodowej [Halamska 2008].

3. Podstawowe dane charakteryzujące organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich w Polsce
W Polsce, podzielonej na 16 województw, aż 1587 gmin to gminy wiejskie (pozostałe to 584 gminy miejsko-wiejskie i 307 gminy miejskie). Na obszarach wiejskich zamieszkuje blisko 14,9 miliona osób, czyli około 38% populacji Polaków1.
Zgodnie z danymi statystycznymi REGON za II kwartał 2007 roku, na trzeci
sektor na obszarach wiejskich składa się ok. 31,5 tys. oficjalnie zarejestrowanych
organizacji, w tym:
• prawie 26 tys. stowarzyszeń (w tym 15 tys. ochotniczych straży pożarnych),
niespełna 700 fundacji,
• 900 tzw. innych organizacji społecznych,
• ok. 1,3 tys. jednostek związków zawodowych,
• prawie 3 tysiące organizacji samorządu zawodowego i gospodarczego,
• ponad 4 tysiące spółdzielni,
• niemal 8 tysięcy jednostek organizacyjnych Kościoła katolickiego oraz innych Kościołów [Herbst 2008].
Aby usprawnić proces charakterystyki wiejskich organizacji pozarządowych,
w artykule za takie będzie przyjmować się zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje. Odnosząc te wskaźniki do obszarów wiejskich, rozumianych jako gminy
wiejskie oraz wiejskie części gmin miejsko-wiejskich, na tych obszarach zlokalizowanych jest prawie 19%, czyli 11700 wszystkich zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarządowych. Warto też uwzględnić w analizie organizacji wiejskich
fakt, że aż 12% omawianych organizacji, czyli 6742, ma siedziby w miejskich częściach gmin miejsko-wiejskich [Kamiński 2008]. Powyższy wynik oznacza, że na
wsi zlokalizowany jest tylko jeden na pięć oficjalnie zarejestrowanych podmiotów
tego typu. Zależność pomiędzy poziomem urbanizacji a gęstością sieci organizacji pozarządowych ma charakter liniowy (rysunek 1).

1 Dane na dzień 31.12.2007, Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny.
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Rysunek 1
Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców

Źródło: [Herbst 2008].

Z badań ogólnopolskich wynika, że istnieje poważne zróżnicowanie regionalne pod względem funkcjonujących oraz tworzonych stowarzyszeń i fundacji. Najbardziej adekwatny obraz aktywności w tej sferze odwzorowuje podanie liczby
organizacji przypadających na 10 tys. mieszkańców (Rysunek 2).
Rysunek 2
Liczba stowarzyszeń i fundacji w województwach w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców (z wyłączeniem gmin miejskich)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2006 roku
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Najwięcej stowarzyszeń i fundacji znajduje się na obszarach wiejskich na ziemiach zachodnich i północnych. Statystycznie ujmując, dominują województwa
lubuskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, pomorskie i dolnośląskie.
Z badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor wynika, że wiejskie
stowarzyszenia i fundacje są statystycznie młodsze niż te, które mają swoje siedziby w miastach – połowa z nich ma nie więcej niż pięć lat (w porównaniu do
dziewięciu lat organizacji „miejskich”). Aż 43,5% wszystkich organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich powstało w latach 1999-2005.
Szczególną cechą organizacji społecznych jest wielopłaszczyznowy, kompleksowy charakter działań, które razem mają posłużyć się pewnemu celowi. W przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Klon/Jawor badaniu poproszono organizacje o wskazanie wszystkich pól działań, które należą do podstawowych obszarów
ich działalności. Poproszono je także o wskazanie tego z wymienionych obszarów, który jest najważniejszym polem ich działań [Herbst 2008]. Poniższa tabela
przedstawia strukturę odpowiedzi wśród organizacji pozarządowych działających
na obszarach wiejskich.
Tabela 1
Pola działań organizacji pozarządowych z obszarów wiejskich (w%)
Pola działań organizacji
Kultura i sztuka
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Edukacja i wychowanie
Badania naukowe
Ochrona zdrowia
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Rynek pracy, aktywizacja zawodowa
Ochrona środowiska
Rozwój lokalny
Prawo, prawa człowieka, działalność polityczna
Wsparcie dla instytucji, NGO, inicjatyw obywatelskich
Działalność międzynarodowa
Religia
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Pozostała działalność

Podstawowe pola
działań

Najważniejsze pole
działań

19,4
66,7
31,6
1,5
10,2
15,3
5,9
10,2
23,4
1,2
5,0
2,7
2,6
0,7
4,5

8,8
57,1
6,8
0,4
1,8
7,9
1,3
2,6
10,3
0,0
0,4
0,0
0,4
0,4
1,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Stowarzyszenia Klon/Jawor
Dane nie sumują się, ponieważ istniała możliwość wskazania kilku pól działań
organizacji.

Wiejskie organizacje pozarządowe najczęściej angażują się w działania związane ze wspieraniem sportu, turystyki i rekreacji a także promują i biorą czynny
udział w rozwoju lokalnym obszaru, który obejmują swoją działalnością.
Obok informacji o sferach działań organizacji, innym istotnym zasobem
z punktu widzenia oceny znaczenia sektora pozarządowego na obszarach wiej-
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skich jest wiedza o skali i zasięgu działań organizacji. Według przeprowadzonych
badań organizacje pozarządowe na wsi działają na mniejszą skalę niż te zlokalizowane w miastach, co można rozpatrywać zarówno jako pochodną ich ograniczonego potencjału, ograniczonego popytu na ich usługi, jak i konsekwencję ich
szczególnej perspektywy – orientacji przede wszystkim na najbliższe otoczenie.
Zdecydowanie najczęściej koncentrują się wyłącznie na działaniach w skali lokalnej (powiatu/gminy lub niższym) – deklarują to dwie na trzy organizacje (68%).
Niespełna 30% wiejskich organizacji pozarządowych deklaruje także działalność
w skali regionalnej, a 15% w skali ogólnopolskiej. Tylko 4% stwierdza, że prowadzi działania na poziomie międzynarodowym [Herbst 2008].
Z badań prowadzonych przez Stowarzyszenie wynika, że dziewięć na dziesięć
(92%) organizacji pozarządowych z terenów wiejskich działa na rzecz osób indywidualnych, zaś co czwarta (25%), także na rzecz instytucji.
Bardzo ważnym aspektem opisu specyfiki organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich jest analiza sieci instytucji, z którymi wchodzą w relacje. To, z jakimi podmiotami organizacje współpracują, z jakimi zaś kontaktują
się rzadko, mówi wiele o sposobie ich działania, ich możliwościach, a także – potencjalnie – o wartościach, którym hołdują oraz o ich miejscu w lokalnej społeczności. Organizacje te działają przede wszystkim w skali lokalnej, nic więc dziwnego, że opierają się przy tym przede wszystkim na lokalnych partnerach. Prawie
85% z nich wymienia „lokalną społeczność” wśród instytucji/partnerów, z którymi utrzymują regularny kontakt, a niemal 50% zalicza ją do najistotniejszych dla
siebie partnerów. Do najistotniejszych partnerów organizacji pozarządowych na
wsi należy także samorząd lokalny. Stale kontaktuje się z nim osiem na dziesięć
organizacji z terenów wiejskich, a trzy na cztery traktują władze lokalne jako jednego z najistotniejszych partnerów. Do szczególnie częstych partnerów wiejskich
stowarzyszeń i fundacji należą także rozmaite instytucje użyteczności publicznej,
takie jak szkoły, muzea, placówki ochrony zdrowia itp. [Herbst 2008].

4. Wpływ organizacji pozarządowych na rozwój obszarów wiejskich
Mimo powszechnego ubolewania socjologów nad małą aktywnością obywatelską Polaków, wyrażającą się m.in. niską frekwencją wyborczą oraz małą liczbą
ludzi działających w fundacjach i stowarzyszeniach, można zaobserwować oznaki
pozytywnych zmian. Wzrastająca w ostatnich latach liczba organizacji pozarządowych oraz stopniowy wzrost liczby osób deklarujących, że działa w strukturach trzeciego sektora, wskazuje, że wraz ze wzrostem zamożności i zadowolenia
z życia Polaków rośnie również znaczenie organizacji pozarządowych w naszym
kraju. Ulegają zmianie również one same: profesjonalizują się, aktywizują i otwierają na nowe pola działań. Analizując różne aspekty działania trzeciego sektora,
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trzeba mieć na uwadze fakt, że nieformalna aktywność i zaangażowanie w życie
wspólnoty ma bogatszą tradycję na wsi niż w mieście, mniejszą natomiast działania w ramach sformalizowanych struktur. Tak naprawdę więc mieszkańcy wsi
dopiero uczą się działania w ramach organizacji pozarządowych. Można jednak
zaobserwować, że liczba wiejskich organizacji wzrasta, choć wolniej niż w miastach, a tym samym podnosi się ich znaczenie [Śpiewak 2008].
Procesy wzrostu znaczenia organizacji pozarządowych w rozwoju lokalnym
doskonale widać analizując ich zaangażowanie w ogólnopolskie programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej. Do takich projektów zalicza się Pilotażowy
Program Leader+, który był realizowany w Polsce jako Działanie 2.7 Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” a który, ciesząc się ogromnym
zainteresowaniem społeczności wiejskich, jest w okresie 2007-2013 kontynuowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jako Oś 4.
Pilotażowy Program Leader+ (PPL+) był w Polsce wdrażany w ramach dwóch
Schematów, od 2004 do końca 2008 roku. W ramach Schematu I, którego celem
było tworzenie Lokalnych Grup Działania (LGD) i opracowanie lokalnych Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 150 tys. zł. Wnioski o taką pomoc mogły składać gminy
wiejskie, miejsko-wiejskie, związki międzygminne oraz osoby prawne: fundacje,
stowarzyszenia, związki stowarzyszeń lub inne organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną. W ramach Schematu II PPL+ beneficjentami środków
mogły być tylko Lokalne Grupy Działania funkcjonujące jako stowarzyszenia,
fundacje lub związki stowarzyszeń, a maksymalna kwota wsparcia dla jednego
partnerstwa wynosiła 750 tys. zł. Dodatkowym warunkiem, jaki musiała spełnić
LGD ubiegająca się o wsparcie finansowe, było działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich stanowiące statutowy cel nowopowstałej organizacji pozarządowej,
będącej trójstronnym porozumieniem trzech sektorów: społecznego, publicznego
i prywatnego.
W ramach Pilotażowego Programu Leader+ powstało w Polsce około 200 Lokalnych Grup Działania, które swoimi działaniami aktywizują społeczności lokalne i pobudzają je do intensywnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Projekty w ramach Schematu II były realizowane w 865 gminach, na obszarze
125,5 tys. km2 i obejmowały prawie 7 mln ludności. Dzięki powstałym w ramach
Schematu I Zintegrowanym Strategiom Rozwoju Obszarów Wiejskich, a wdrażanych w ramach Schematu II, możliwe stało się realizowanie kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających w szczególności rozwój
turystyki, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów
historyczno-kulturowych oraz popularyzację i rozwój produktów regionalnych.
Działania LGD skupiały się przede wszystkim na wykorzystaniu zasobów natural-
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nych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000
oraz poprawie jakości życia na obszarach wiejskich.
Lokalne Grupy Działania, funkcjonujące jako swoiste „hybrydowe” organizacje pozarządowe i skupiające przedstawicieli aktywnej społeczności lokalnej
(bardzo często są to inne organizacje pozarządowe działające na rzecz lokalnej
społeczności), przedstawicieli sektora administracji samorządowej oraz zaangażowanych społecznie przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców, w swojej działalności stawiają sobie za cel szereg działań prowadzących do zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich.
Wg Futymskiego2 najczęstsze działania organizacji pozarządowych z obszarów wiejskich, prowadzące do rozwoju gospodarczego to:
• rozwój turystyki, w tym przede wszystkim agroturystyki i ekoturystyki;
• aktywizacja gospodarcza mieszkańców, określana też jako promocja i wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości;
• upowszechnianie energii odnawialnej i upraw energetycznych;
• gospodarcze wykorzystanie produktów lokalnych i tradycyjnych, najczęściej
w skojarzeniu z działaniami nastawionymi na rozwój turystyki;
• upowszechnianie i promocja rolnictwa ekologicznego i produkcja żywności
ekologicznej;
• wypracowanie lokalnej marki promującej region.
Działania, które podejmują organizacje pozarządowe na polu rozwoju społecznego obszarów wiejskich to przede wszystkim:
• budowanie kapitału społecznego, integracja mieszkańców i poprawa komunikacji społecznej;
• tworzenie lepszych warunków dla aktywnego odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportu;
• dbałość o zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, wzmacnianie poczucia tożsamości mieszkańców i związku z miejscem zamieszkania;
• edukacja, rozwój umiejętności i zainteresowań mieszkańców.

5. Zakończenie
Liczba organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich systematycznie wzrasta. Dzięki coraz większym możliwościom finansowania działalności
trzeciego sektora ze środków unijnych, organizacje te mają coraz większe szanse na
realizowanie wszelkich przedsięwzięć zmierzających do poprawy warunków życia
ludności na obszarach wiejskich i zrównoważonego rozwoju regionu. Tym samym
wzrasta też rola, jaką odgrywają w aktywizowaniu społeczności lokalnej do działania i podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
2 A. Futymski: Zamierzenia Lokalnych Grup Działania, materiały opublikowane na stronie
www.leaderplus.org.pl
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STRESZCZENIE

Organizacje pozarządowe, inaczej nazywane trzecim sektorem, odgrywają coraz większą rolę w życiu społecznym. Szczególnie ważne są te działania, które bezpośrednio prowadzą do aktywizacji społeczeństwa i rozwoju lokalnego. Właśnie takie cele stawiają sobie organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich. Ich rola jest tym większa,
ponieważ działając lokalnie i mając lokalnych odbiorców, są związane bezpośrednio ze
społecznością lokalną i najlepiej znają miejscowe potrzeby. Angażują się w działania zmierzające do zintensyfikowania rozwoju lokalnego, współpracują z lokalnymi liderami społecznymi i doprowadzają do rozwoju kapitału społecznego wsi. Coraz większa dostępność
źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych, zarówno tych krajowych jak
i pochodzących z Unii Europejskiej, pozwala przypuszczać, że rola, jaką będą odgrywać
w rozwoju obszarów wiejskich, będzie coraz większa.
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SUM M A RY

Non-governmental organizations (NGO’s), so-called “third sector”, play bigger and
bigger role in the social life. Activities leading to stimulation of social activeness and to
the local development are particularly important. These are the goals of the non-governmental organizations acting on the rural areas. Their role is even bigger because while acting locally and focusing on local recipients they are firmly bound to the local society and
know the local needs perfectly. They are involved in activities aiming the intensification
of the local development, they cooperate with local leaders, social workers resulting in the
development of the social potential of particular village. The better access for EU financing for the NGO’s activities allows to believe that the role they play in rural development
will be even bigger.
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ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 2/2009

FRANCISZEK KAPUSTA
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu1

SZKOŁA ROLNICZA W CZERNICHOWIE – 150 LAT
W SŁUŻBIE POLSCE I JEJ WSI
1. Wprowadzenie
W Galicji Zachodniej podobnie zresztą jak na innych ziemiach polskich
w XVIII wieku panował powszechny analfabetyzm. Było tak pomimo, że według
ustawy z 1774 r. w każdej gminie miała być czynna trzyletnia szkoła zwana trywialną. Nauczycielami w tych szkołach zazwyczaj byli organiści i zwolnieni do
rezerwy podoficerowie armii austriackiej. Nauczanie odbywało się przez pierwsze
dwa lata w języku polskim a trzeci rok w języku niemieckim. Nikt nie uczył rolnictwa właścicieli ziemskich, czeladzi folwarcznej ani chłopów pańszczyźnianych.
Po uwłaszczeniu chłopów (1848 r.) majątki ziemskie zaczęły odczuwać brak rąk
do pracy. Zachodziła potrzeba zastąpienia ubywających zasobów pracy wydajniejszymi pracownikami. Postulowano rozwój oświaty rolniczej. Było to tym bardziej
ważne, że istniały już szkoły rolnicze na Węgrzech, Czechach i na Morawach oraz
Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Dublanach k/Lwowa założona w 1856 r.
W ówczesnej Europie powstawały towarzystwa rolnicze, których działalność
miała na celu podniesienie poziomu gospodarowania w majątkach ziemskich. Na
terenie Galicji Zachodniej od 1845 r. działało Krakowskie Towarzystwo Gospodarczo-Rolnicze utworzone przez właścicieli ziemskich i administratorów majątków.
Statut stanowił, że „Zadaniem Towarzystwa jest obudzić naukę i pracę w rolniku.
Środkami zaś, które by do osiągnięcia tego celu doprowadziły są: kształcenie się
naukowo w szkołach rolniczych, które by zarówno w teorii jak i w praktyce uczniów
usposabiały” [Rocznik c.k. 1851]. W pierwszym dziesięcioleciu swej działalności
Towarzystwo organizowało szkolenia rolnicze na różnych poziomach.
1 Absolwent szkoły (1955 r.)
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2. Powstanie szkoły i jej działalność do 1922 r.
W 1855 r., kiedy prezesem Krakowskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego został Michał Badeni, sprawa utworzenia szkoły stała się priorytetową. Przygotowano projekt statutu przyszłej szkoły rolniczej, który został zatwierdzony przez
władze austriackie w 1857 r. Na siedzibę szkoły wybrano folwark w Czernichowie,
położony ok. 20 km na południowy zachód od Krakowa [Hyla, Jarosz 2000].
Organizatorem i pierwszym dyrektorem szkoły został w 1858 r. major Seweryn
Korzeliński. W tym samym czasie zatrudniono Romana Gąsiorowskiego jako kierownika folwarku i nauczyciela rolnictwa oraz Ignacego Szmycińskiego na stanowisko ogrodnika i nauczyciela. Te trzy osoby przygotowały folwark i otaczające go
zabudowania do potrzeb szkolnych, a po otwarciu szkoły były w niej pierwszymi
nauczycielami.
Szkoła została otwarta w 1860 r. Nazwa szkoły podkreślała jej niepaństwowy
charakter i po polsku brzmiała „Zakład Praktyczny Rolniczy Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego w Czernichowie”, następnie zmieniona na
„Szkoła Praktyczna Gospodarstwa Wiejskiego w Czernichowie”. Była to czteroletnia męska szkoła rolnicza z programem podzielonym na dwuletnie kursy z wyodrębnieniem zagadnień teoretycznych i praktycznych. Pierwszy rok szkolny rozpoczęło 19 uczniów, z których tylko 4 ukończyło szkołę.
Po pięciu latach istnienia szkoły zniesiono podział na dwa kursy i zaostrzono
wymagania wobec kandydatów. Nauczanie teoretyczne zostało zrównane z nauczaniem praktycznym, które przeważało w poprzednich latach. Zmienił się zasadniczo zakres nauczania i zwiększyła się liczba przedmiotów.
W okresie pierwszych dwudziestu lat działalności szkoły przez jej mury przewinęło się ok. 300 uczniów. Najwięcej pochodziło z Galicji (rejony: Rzeszowa,
Krakowa, Bochni, Sanoka, Tarnowa, Wadowic, Lwowa i Stryja). Z Kongresówki
najwięcej uczniów pochodziło z rejonu: Sandomierza, Miechowa, Kielc, Częstochowy, Radomia, Warszawy i Lublina. Pod względem pochodzenia społecznego
przeważali synowie oficjalistów dworskich i ziemian. Uczyli się również synowie
z rodzin kupieckich, inteligenckich, chłopskich i rzemieślniczych. Wobec braku
szkół zawodowych w Galicji szkoła w Czernichowie cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży z miasta [Hyla, Jarosz 2000].
Na początku lat siedemdziesiątych XIX w. szkoła była najuboższą w całej monarchii habsburskiej. Postęp zaznaczył się po 1874 r. dzięki wyższym subwencjom
krajowym i rządowym oraz liczniejszym darom prywatnym.
Starania Towarzystwa o większe subwencje krajowe i rządowe doprowadziły
do oddania szkoły pod administrację władz krajowych (24.09.1880 r.).
Nowy statut szkoły, który wszedł w życie w roku szkolnym 1882/1883, przed
Krajową Średnią Szkołą Rolniczą w Czernichowie postawił cel „wykształcenia gospodarzy wiejskich uzdolnionych do zarządu folwarkiem”. Nauka trwała 3 lata,
a nauczanie teoretyczne zdecydowanie przeważało nad praktycznym.
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W 1885 r. austriackie ministerstwo rolnictwa zatwierdziło nowy plan nauczania, zgodnie z którym szkoła uzyskała taki sam status jak wszystkie średnie szkoły
rolnicze w monarchii. Do szkoły przyjmowano kandydatów po ukończeniu gimnazjum niższego lub realnego. Egzaminy odbywały się po półroczu i po zakończeniu roku szkolnego. Po egzaminie końcowym po trzecim roku nauki i rocznej
praktyce absolwent uzyskiwał świadectwo główne, uprawniające do samodzielnego kierowania majątkiem.
Przejście szkoły pod administrację Wydziału Krajowego w sposób znaczący
poprawiło jej sytuację finansową. Zakupiono i wykonano w szkole niezbędne pomoce naukowe. Zorganizowano zbiory eksponatów, muzea, laboratoria, gabinety
i pracownie. Zgromadzono poważny zbiór książek, w 1914 r. biblioteka liczyła ok.
6 tys. woluminów w języku polskim, niemieckim i francuskim.
Dokonano również szeregu inwestycji, dzięki czemu powiększyła się baza
materialna szkoły i gospodarstwa oraz zasadniczo zmieniło się otoczenie szkoły. Z inwestycji należy wymienić: dobudowanie internatu do głównego budynku
szkoły wraz z kuchnią i jadalnią, łaźni, kaplicy, pomieszczeń dla dyrekcji i administracji szkoły. Zainstalowano też centralne ogrzewanie i doprowadzono wodę do
całego budynku. W ostatnich latach XIX w. wybudowano halę maszyn i narzędzi
rolniczych oraz modeli budownictwa wiejskiego, mieszkanie dla ogrodnika i jego
pomocnika, stodołę, dwie szklarnie i stajnię. W 1898 r. odsłonięto na dziedzińcu
szkoły pomnik Adama Mickiewicza.
Szkoła zyskiwała prestiż, co uwidaczniało się w napływie kandydatów. Liczba kandydatów wielokrotnie przewyższała limit przyjęć (ok. pięciokrotnie). Po
1880 r. ok. 60% młodzieży pochodziło z zaboru rosyjskiego, głównie z rodzin ziemiańskich.
Wybuch I wojny światowej spowodował zamknięcie szkoły. Jednak już
w 1915 r. szkoła wznowiła nauczanie i kontynuowała je do końca wojny. Część
młodzieży zaciągnęła się do legionów, a część została zmobilizowana do wojska
austriackiego i rosyjskiego.
Dyrektorzy szkoły i jej nauczyciele zasługują na specjalną uwagę [Hyla, Jarosz
2000]. Poza kwalifikacjami zawodowymi wielu z nich wyróżniało się zaangażowaniem w sprawy szkoły i środowiska. Wielu spośród nich to uczestnicy powstań
niepodległościowych, zbiegli sybiracy, prześladowani w zaborze pruskim księża
(z wielkopolski) oraz „nauczyciele żabikowscy” [Żabikowo 2005].
Listę dyrektorów i nauczycieli otwiera wcześniej wspomniany Seweryn Korzeliński. Sprawnie kierował szkołą (1858-1866), będąc w niej dyrektorem, kasjerem,
sekretarzem, intendentem i wychowawcą internatu. Nawiązał kontakt z mieszkańcami wsi i cieszył się ich ogromnym szacunkiem.
Drugi, Tadeusz Niewiadomski (1866-1868) pochodził z rodziny szlacheckiej
i był oficerem w armii austriackiej. Był uczestnikiem powstania styczniowego;
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walczył pod dowództwem Langiewicza dowodząc batalionem strzelców w bitwach pod Małogoszczą, Piaskową Skałą i Ojcowem.
Trzeci dyrektor – Felicjan Szybalsk (1868-1874), również wywodził się z rodziny szlacheckiej i był uczestnikiem powstania węgierskiego. Od 1861 r. był dzierżawcą Regulic (k. Alwerni), a następnie Mnikowa i Morawicy. Był prekursorem
postępu w zakresie hodowli zwierząt, uprawy roślin i mechanizacji prac. Zdobył
wiele nagród na wystawach rolniczych. W Czernichowie przyczynił się do zwiększenia mleczności krów, zmeliorował wiele pól, powiększył kamieniołomy i znacząco zwiększył plony zbóż. Rozbudował gmach szkolny i budynki mieszkalne dla
nauczycieli.
Czwarty dyrektor – Mieczysław Chwalibóg (1874-1882), wywodził się z zamożnej szlachty małopolskiej. W czasie powstania krakowskiego (1846 r.) związał
się z Edwardem Dembowskim i Janem Tyssowskim, później szykanowany przez
policję carską i zesłany na Sybir. Powraca do kraju w 1858 r., a następnie bierze
udział w powstaniu styczniowym (zostaje członkiem Rządu Narodowego). Zesłany po upadku powstania, ucieka z Rosji do Austrii. Po powrocie do kraju wydzierżawił majątek w Sidzinie k/Skawiny, skąd trafił do Czernichowa.
Później kolejno dyrektorami byli: Leonard Brokl (1883), Bronisław Drwęcki
(1883-1885), Saturnin Jakubowski (1885-1888), Kanrad Kuhl (1888), Tomasz
Rylski (1888-1889), Władysław Łaszczyński (1889-1895), Władysław Jelonek
(1895-1896 i 1915-1916), Roman Bastgen (1896-1899), Feliks Sikorski (18991912), Paweł Mazurek (1912-1914 i 1916-1921) i Jan Profic (1921-1923). Dyrektorzy ci posiadali różne przygotowanie do pełnienia swych funkcji i na ogół
bogatą, patriotyczną przeszłość. Do pracy pedagogicznej władze szkolne starały
się angażować osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, zaangażowane patriotycznie i społecznie. Prowadzenie lekcji, sprawy wychowawcze, pomoc administracji szkoły i gospodarstwa, współpraca ze środowiskiem wiejskim, organizacja działalności kulturalnej uczniów, to zadania, które wymagały od nauczycieli
całorocznego zaangażowania się. Wynagrodzenie pieniężne nauczycieli (bardzo
niskie) było wspomagane deputatem drzewnym i w produktach spożywczych.
Nauczyciele na ogół mieszkali w budynkach szkolnych, chociaż były przypadki
zamieszkiwania we wsi Czernichów.
W ówczesnych warunkach najważniejszą osobą po dyrektorze był kapelan.
Pierwsi kapelani obok nauczania religii pełnili również funkcje wychowawców
internatu, nauczali języka polskiego, historii i geografii. Oni podobnie jak dyrektorzy szkoły na ogół mieli za sobą przeszłość rewolucyjną. I tak np. ks. Wawrzyniec Centt, uczestnicząc w Powstaniu Styczniowym został komisarzem cywilnym
województwa kaliskiego i organizatorem oddziałów powstańczych. Dowodząc
trzystu osobowym oddziałem, schwytany, uciekł z więzienia i wyjechał do Paryża. Po powrocie z Paryża został kapelanem czernichowskim (1876-1879). Z kolei
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w latach 1883-1888 kapelanem i zastępcą dyrektora szkoły był Tadeusz Chromecki. Brał aktywny udział w konspiracji przedpowstaniowej, zbiegł w ostatniej chwili przed aresztowaniem do Galicji. Stąd wysiedlony udał się do Włoch, a następnie
do Francji. Po powrocie był kapelanem u Badenich, następnie magistrem nowicjatu u o. Pijarów w Krakowie, żeby po kilku latach zostać skierowanym przez
biskupa do Czernichowa.
Najdłużej pełnił funkcje kapelana ks. Władysław Jelonek (1892-1916) - wcześniej dwukrotnie dyrektor szkoły, który położył wielkie zasługi na polu wychowawczym, ciesząc się dużym autorytetem w szkole i na wsi. Uczył języka polskiego
i historii, pełnił również funkcję zastępcy dyrektora szkoły. Działał w środowisku
wiejskim i ruchu spółdzielczym.
W omawianym okresie pracowało w Czernichowie wielu wybitnych pedagogów,
którzy nauczanie w szkole łączyli z badaniami naukowymi prowadzonymi w szkolnych laboratoriach, pracowniach oraz stacjach doświadczalnych. A oto przykłady:
Dr Adam Prażmowski [Prażmowski 2004], absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach (1876 r.), mikrobiolog, agronom, działacz społeczny. Odbył
studia doktoranckie w Lipsku. Jeden z twórców polskiej mikrobiologii. W latach
1882-1992 nauczyciel w Czernichowie (botaniki, fizjologii i uprawy roślin), a od
1919 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1892 r. założył Związek Handlowy Kółek Rolniczych (1893-1910 prezes). Od 1893 r. członek Akademii Umiejętności. Pierwszy (1879, przed Cohnem i R. Kochem) opisał bakterie fermentacji
masłowej i wyodrębnił je od laseczki siennej. W pracowni szkolnej w Czernichowie dokonał wielu odkryć z zakresu mikrobiologii. Początkowo zajmował się budową i rozwojem drobnoustrojów, m.in. w 1884 r. opisał budowę i rozwój laseczki
wąglika (jako pierwszy w Polsce); wyróżnił stadium rozwojowe i wegetatywne
bakterii. Najważniejsze jego osiągnięcia dotyczą procesu wiązania wolnego azotu
z powietrza przez rośliny motylkowe. Niezależnie od M. Beijerincka i H. Hellriegela badał bakterie brodawkowe, opisał jako pierwszy bakteriozę. Zbadał budowę korzeni oraz rozwój brodawek. Badania A. Prażmowskiego nad roślinami
motylkowymi stały się podstawą do uprawy tych roślin i stosowania nawozów
zielonych. Założył pierwsze w Zachodniej Galicji pole doświadczalne, na którym
pracował nad ulepszeniem odmian pszenicy i żyta. Pod jego kierunkiem wyhodowano odmianę pszenicy Ostka Grodkowicka, uprawianą szeroko w Galicji.
Zajmował się także aklimatyzacją kilku niemieckich odmian zbóż. Oprócz badań
naukowych i pracy dydaktycznej A. Prażmowski rozwijał m.in. z F. Stefczykiem,
działalność w spółdzielczości rolniczej (Spółkowa Kasa Oszczędności, Towarzystwo Kółek Rolniczych i in.). Jest autorem licznych publikacji z zakresu rolnictwa
i spółdzielczości, spośród których wiele napisał w okresie czernichowskim.
Dr Ludwik Birkenmajer, absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, w latach 18791909 uczył w Czernichowie matematyki i fizyki. W czasie pracy w Czernichowie
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ukończył doktorat i habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim. Został profesorem
nadzwyczajnym UJ, a po odejściu z Czernichowa pracując już na Uniwersytecie
– profesorem zwyczajnym. Napisał ok. sto prac z zakresu matematyki, fizyki, historii astronomii i kartografii.
Dr Karol Malsburg ukończył chemię na politechnice we Lwowie, a następnie
odbył studia rolnicze w Lipsku, gdzie uzyskał doktorat (1892). W Czernichowie
(1897-1905) uczył hodowli zwierząt i zorganizował oborę zarodową bydła polskiego czerwonego, która rozsławiła w następnych latach szkołę. W okresie czernichowskim wydał szereg prac z zakresu zootechniki i żywienia zwierząt.
Dr Stefan Surzycki, studiował prawo w Warszawie, po dwóch latach został usunięty z uczelni za działalność patriotyczną. Po studiach rolniczych w Lipsku osiadł
w Czernichowie. W latach 1899-1934 nauczyciel rolnictwa, administracji rolnej,
statystyki i rachunkowości. W okresie czernichowskim wydał pięć prac naukowych z zakresu ekonomiki, statystyki i organizacji gospodarstw wiejskich, aktywnie działając w ruchu narodowym. Po odejściu z Czernichowa został docentem,
a następnie profesorem ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Dr Wiktor Schram, nauczyciel (1913-1919) ekonomii, administracji, rachunkowości i statystyki rolnej. W okresie czernichowskim przygotował rozprawę
doktorską, której obrona odbyła się w 1918 r. Od 1921 r. profesor ekonomiki rolnictwa na Wydziale Rolniczo-Leśnym uniwersytetu w Poznaniu.
Dr Witold Staniszkis, nauczyciel (1909-1911) rolnictwa i ustaw agrarnych. Od
1911-1917 kierownik Stacji Doświadczalnej w Kutnie, a od 1912 r. wykładowca na
Kursach Przemysłowo-Rolnych przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Od 1919 r. profesor SGGW, współorganizator i kierownik Zakładu Rolnictwa
SGGW, a także pola doświadczalnego w Skierniewicach [Staniszkis 2004].
Dr Andrzej Walentynowicz, będąc profesorem UJ, w latach 1885-1897 uczył
w Czernichowie zoologii i weterynarii.
Dr Franciszek Stefczyk, absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1884-1888 nauczyciel w Czernichowie przedmiotów: historii, geografii, języka niemieckiego, statystyki rolnej, ustaw agrarnych i ekonomii.
W 1887 r. doktoryzował się na UJ. W 1890 r. w Czernichowie założył pierwszą
wiejską spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową według wzoru Raiffeisena.
Współorganizator i dyrektor Związku Handlowego Kółek Rolniczych (18981999). Kierownik Biura Patronatu dla Spółek Oszczędności i Pożyczek przy Wydziale Krajowym we Lwowie (1899-1918), wspierał tworzenie spółdzielni, których powstało ok.1,5 tys., zwanych później kasami Stefczyka. Założyciel i w latach 1904-1918 redaktor „Czasopisma dla Spółek Rolniczych”. Współorganizator
(1907) i do 1918 r. dyrektor Krajowej Centralnej Kasy dla Spółek Rolniczych we
Lwowie. W latach 1908-1913 poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego z ramienia PSL. Od 1918 r. dyrektor Centralnej Kasy Spółek Rolniczych w Warszawie.
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Współorganizator (1919) Państwowego Banku Rolnego. Inicjator (1924) i prezes
Zjednoczenia Związków Spółdzielni Rolniczych RP. Autor wielu prac o spółdzielczości [Stefczyk 2005], z tego dziewiętnaście powstało w okresie czernichowskim.
Dla oddania czci i zachowania pamięci o swoim orędowniku i nauczycielu Czernichowianie w 1929 r. wznieśli Jemu piękny, granitowy pomnik. W 1974 r. w 50
rocznicę śmierci, stał się patronem Szkoły Rolniczej w Czernichowie dla której
poświęcił czternaście lat swojej pracy.

3. Szkoła w okresie międzywojennym i w czasie okupacji hitlerowskiej
(1922-1945)
W 1922 r. szkoła przeszła pod nadzór Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego i została podporządkowana Kuratorium Szkolnemu
Lwowskiemu. Na podstawie statutu z 1923 r. otrzymała nazwę „Państwowa Średnia Szkoła Rolnicza” z zadaniem kształcenia „samodzielnych teoretycznie i praktycznie rolników”. Nauka trwała 3 lata i uzupełniona była roczną praktyką. Absolwenci zatrudniani byli jako kierownicy majątków ziemskich, nauczyciele szkół
rolniczych, instruktorzy rolni, w administracji rolnej i stacjach doświadczalnych.
Kolejna reforma systemu szkolnego z 1932 r. wpłynęła na przekształcenie
szkoły w trzyletnie Państwowe Liceum Rolnicze. Trzyletni cykl kształcenia oparto na podbudowie programowej 4-letniego gimnazjum ogólnokształcącego bądź
rolniczego, zwieńczonych tzw. małą maturą. Zmiany programowe wprowadzano
stopniowo i pełny program liceum obowiązywał w roku szkolnym 1936/1937.
W okresie międzywojennym większość nauczycieli z wcześniej zatrudnionych
kontynuowało pracę w szkole. Z nowoprzyjętych nauczycieli na szczególną uwagę
zasługują: inż. Kazimierz Kuczyński – chemik, inż. Walenty Wesołowski – absolwent
Wydziału Rolnego UJ - zootechnik, specjalista z zakresu hodowli zwierząt, Marian
Lityński – specjalista z zakresu ogrodnictwa (po II wojnie rektor WSR w Szczecinie), mgr Jerzy Jedliński, nauczyciel języka polskiego, historii i geografii.
Nauczyciele w tym okresie skupili swoją uwagę na doskonaleniu programów
nauczania oraz procesu dydaktycznego i Czernichów stał się wzorem dla nowo
powstających szkół rolniczych. I tak:
Inż. Kazimierz Kuczyński, absolwent (1907 r.) Wydziału Chemii Szkoły Politechnicznej we Lwowie. Krótko pracował jako asystent w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Organicznej AR w Dublanach, a następnie w zakładach przemysłu fermentacyjnego w Wieliczce i Żółkwi. W 1920 r. K. Kuczyński zrezygnował
z pracy w przemyśle i od 1 września 1920 r. rozpoczął pracę w Czernichowie jako
nauczyciel chemii i technologii rolnej. Jego nauczanie było oparte na licznych pokazach i doświadczeniach laboratoryjnych. K. Kuczyński poświęcał dużo czasu
dydaktyce, żywo interesował się życiem młodzieży w internacie i jej pracą w go-
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spodarstwie szkolnym podczas zajęć praktycznych. W 1923 r. K. Kuczyński wygrał konkurs na stanowisko dyrektora i objął to stanowisko z dniem 1 maja. Miał
wówczas 39 lat i był w gronie pedagogicznym jednym z najmłodszych nauczycieli.
K. Kuczyński był człowiekiem wyznającym zasady pełnej tolerancji.
Jako dyrektor K. Kuczyński, zawsze dużą uwagę przywiązywał do kształcenia praktycznego. Nawiązał liczne kontakty z właścicielami majątków ziemskich
i do nich kierował na wakacyjne praktyki uczniów. Opracował nowy plan rozwoju gospodarstwa szkolnego; skrócono cykle płodozmianowe i zintensyfikowano
produkcję. W niedługim czasie gospodarstwo szkolne stało się przykładowym
dla okolicznych rolników. Na szczególną uwagę zasługiwała obora bydła polskiego czerwonego, chluba szkoły. Dbał również o inwestycje w bazę dydaktyczną,
mieszkalną i produkcyjną gospodarstwa szkolnego. Nie było odcinka pracy i działalności szkolnej, których by nie modernizowano. Poważniejsze inwestycje zrealizowano w latach 1925-1931, kiedy to wybudowano budynek administracyjny,
elektrownie wodną, barak dla ogrodu, kurnik, skanalizowano budynek szkolny
i dokonano remontu budynków gospodarskich.
Poza szkołą dyr. K. Kuczyński angażował się w działalność licznych organizacji
i po wyborach w 1935 r. został posłem do Sejmu RP. Jednak posłowanie nie leżało
w jego naturze; po roku zrezygnował z mandatu i podjął obowiązki dyrektora szkoły.
W czasie okupacji hitlerowskiej wyjątkowej zręczności wymagało kierowanie
szkołą, która z krótką przerwą przez cały ten okres funkcjonowała. Okres okupacji hitlerowskiej to szczególna karta w historii szkoły. W końcu sierpnia 1939 r.
dyr. K. Kuczyński otrzymał od władz w Krakowie polecenie ewakuowania szkoły
w rejon Sandomierza. Archiwum szkolne i stado bydła ewakuowano galerami.
Grono nauczycielskie i część pracowników wyekspediowano autobusami. Szybkość działań wojennych powstrzymała jednak ewakuację, a pracownicy pod koniec września zaczęli wracać do domów. Jednym z pierwszych, którzy powrócili
był inż. W. Wesołowski i przejął on pieczę nad gospodarstwem i szkołą. W maju
1940 r. powrócił również K. Kuczyński, który podjął obowiązki dyrektora.
W październiku 1940 r. szkoła wznowiła działalność jako Staatliche Landbauschule (Państwowa Wyższa Szkoła Rolnicza) o dwuletnim okresie nauczania.
Do szkoły przyjmowano młodzież bez ograniczeń ilościowych. Warunkiem
przyjęcia było ukończenie trzeciej lub czwartej klasy gimnazjum ogólnokształcącego, względnie szkoły równorzędnej albo niższej szkoły rolniczej oraz kursu
przygotowawczego do wyższych szkół rolniczych i złożeniu egzaminu wstępnego.
Praktyka rolnicza obowiązywała wszystkich kandydatów [Samoliński 2006].
Program nauczania narzucony szkole był skromny, m.in. pomijał historię, geografię, a inne przedmioty w znacznym stopniu ograniczał (np. namiastką języka
polskiego była nauka tzw. korespondencji). W tej sytuacji wielu nauczycieli do
przedmiotów zawodowych wplatało zagadnienia humanistyczne, a resztę zagadnień uzupełniano w ramach tajnego nauczania.
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Zagadnienia omawiane na lekcjach uzupełniane były praktykami polowymi,
ogrodniczymi oraz przy obsłudze inwentarza gospodarskiego.
Ważną rolę w procesie kształcenia odegrały kursy specjalistyczne prowadzone
przez nauczycieli z inicjatywy Krakowskiej Izby Rolniczej.
Tajne nauczanie prowadzono na poziomie szkoły średniej oraz studiów uniwersyteckich. Wykłady odbywały się w domu inż. W. Wesołowskiego, którego
dwaj synowie również uczęszczali do czernichowskiej szkoły. Prowadzono wykłady na wydziałach: filozoficznym, rolniczym i prawa. Wykładowcy przyjeżdżali z Krakowa, a z grona nauczającego w Czernichowie wykłady prowadzili inż.
K. Kuczyński (dyrektor), inż. W. Wesołowski i dr D. Wanic.
Grono pedagogiczne czyniło liczne przedsięwzięcia mające na celu ochronienie zasobów szkoły, młodzieży a następnie należyte przygotowanie absolwentów
do życia w społeczeństwie.
Największe zasługi dla utrzymania szkoły, ratowania uczniów, nauczycieli
i osób spoza szkoły położyli inż. W. Wesołowski, inż. K. Kuczyński, dr D. Wanic
i mgr J. S. Jedliński.
Inż. W. Wesołowski – nauczyciel w Czernichowie w latach 1931 – 1969, były
legionista, uczestnik trzeciego powstania śląskiego, porucznik rezerwy artylerii,
kawaler orderu Virtuti Militari, podjął na wielką skalę działalność konspiracyjną już pod koniec 1939 r. [Samoliński 2006]. Dużo wysiłku i czasu poświęcił
na organizowanie pomocy ludziom, których los wojenny pozbawił środków do
życia. W 1940 r. zorganizował Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Czernichowskiej, którego prezesem był Ks. Hieronim Radziwiłł, właściciel majątku ziemskiego Balice. Współdziałał również z proboszczem parafii czernichowskiej ks. kan.
Władysławem Galusem, prefektem szkolnym i przewodniczącym Rady Głównej
Opiekuńczej. Powstałe Towarzystwo odegrało znaczącą rolę w niesieniu pomocy
młodzieży szkoły oraz gronu nauczającemu. W. Wesołowski organizował również
pomoc materialną rodzinom profesorów UJ, aresztowanym przez hitlerowców
oraz ludności żydowskiej.
Jesienią 1942 r. została utworzona na terenie szkoły placówka Armii Krajowej
pod kryptonimem „Pardwa” pozostająca pod dowództwem porucznika W. Wesołowskiego, ps. „Dołęga”. W.Wesołowski zorganizował najpierw szkołę podoficerską, a później podchorążówkę AK. Coroczny napływ nowych uczniów stanowił
bazę rekrutacyjną do tych szkół.
Dr Dominik Wanic, absolwent Wydziału Filozoficznego UJ (1929); w 1933
r. obronił pracę doktorską na tym wydziale. Po studiach pracował jako asystent
w WSGW w Cieszynie, gdzie osiągnął stanowisko profesora kontraktowego i kierownika Zakładu Botaniki, Ogrodnictwa i Pszczelarstwa (1938 r.). W czerwcu
1939 r. dr D. Wanic zrezygnował z pracy w WSGW i od lipca tegoż roku zatrudnił
się w PLR w Czernichowie. Prowadził zajęcia z botaniki, zoologii i ogrodnictwa.
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Włączył się do tajnego nauczania. Dostarczał z Krakowa od zaufanych księgarzy
podręczniki gimnazjalne i licealne do łaciny, nauk przyrodniczych, geografii oraz
literatury polskiej. Udział jego w kierowaniu samokształceniem uczniów na poziomie średniej szkoły ogólnokształcącej był bardzo wszechstronny. Jesienią 1945
r. dr D. Wanic powrócił do pracy w WSGW w Cieszynie, a po jej przeniesieniu do
Olsztyna również tam, uzyskując tytuł profesorski.
Mgr Jerzy Stanisław Jedliński, absolwent Wydziału Filozoficznego UJ (1926),
w Czernichowie uczył m.in. języka i literatury polskiej, dziejów Polski, geografii,
ustroju i administracji Polski. W czasie okupacji prowadził zajęcia z przedmiotu
„korespondencja”, w ramach którego wykładał zagadnienia z przedmiotów wyłączonych z programu (historia, geografia, literatura). Odegrał dużą rolę wychowawczą jako kierownik internatu i organizator życia kulturalnego uczniów.
W 1941 r. Niemcy wywieźli całe stado krów rasy polskiej czerwonej odmiany
podgórskiej do majątków w protektoracie Czech i Moraw i dalszy ślad po nim
zaginął. Udało się jednak odbudować stado krów zarodowych ponieważ w czasie wojny dyrekcja szkoły (przy szerokim zaangażowaniu inż. W. Wesołowskiego)
sprzedała okolicznym rolnikom cielęta z najlepszym rodowodem, rezerwując sobie prawo odkupienia tych sztuk lub ich potomstwa po wojnie. Tak też zrobiono
i w ten sposób nastąpiła odbudowa stada bydła.
Represjami po wojnie zostali objęci niektórzy nauczyciele. Dyr. K. Kuczyński po
kilku dniach aresztowania został zwolniony, natomiast W. Wesołowski zadenuncjowany przez osobę spoza szkoły, został aresztowany przez NKWD i wywieziony do
łagru w Doniecku (Stalino) na radzieckiej Ukrainie, gdzie spędził 2 lata i 9 miesięcy.
W okresie okupacji szkołę ukończyło 339 osób, z tego 326 w systemie szkolnym, a 13 osób eksternistycznie. Wielu z nich później ukończyło studia akademickie różnych kierunków i specjalności: rolnictwo, weterynaria, zootechnika,
leśnictwo, medycyna, farmacja, prawo, ekonomia, socjologia, mechanika, teologia i inne. Absolwenci ci w okresie powojennym odegrali ogromną rolę w życiu
naukowym, gospodarczym, kulturalnym i społecznym kraju. Oto niektóre przykłady [Samoliński 2006]:
Stanisław Berger (absolwent Czernichowa z 1943 r.), prof. zw. SGGW, kier.
Katedry Technologii i Higieny Żywienia Człowieka przekształconej w Instytut Żywienia Człowieka, dziekan Wydziału Żywienia Człowieka SGGW.
Władysław Bugała (1944), prof. zw., pracował na licznych stanowiskach do dyrektora Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku włącznie.
Mieczysław Dłużewski (1944), prof. zw., m.in. kier. Katedry Technologii Zbóż
i Koncentratów Spożywczych SGGW.
Remigiusz Fitko (1945), prof. zw., m.in. kier. Katedry Fizjopatologii (WSR –
AR-T) w Olsztynie, dyr. Instytutu Podstawowych Nauk Weterynaryjnych, dziekan wydziału.
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Józef Góralczyk (1943), prof. zw., m.in. organizator i kier. Zakładu Ekonomiki Rolnictwa, wicedyrektor i dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu; senator RP
(1989-1991).
Stanisław Kowaliński (1941), prof. zw., m.in. kier. Katedry Gleboznawstwa
(WSR – AR) we Wrocławiu, prodziekan, dziekan i prorektor, dyr. Instytutu Gleboznawstwa SGGW-AR w Warszawie.
Antoni Rutkowski (1942), prof. zw., m.in. członek rzeczywisty PAN, zastępca
i sekretarz naukowy Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych oraz członek prezydium
PAN, trzykrotny dr h.c, laureat licznych nagród krajowych i zagranicznych.
Jerzy Sobieszczański (1941), prof. zw., m.in. organizator i dyr. Instytutu Przechowalnictwa i Technologii Żywności, kier. Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności (WSR – AR) we Wrocławiu.

4. Szkoła po 1945 r.
Okres ten charakteryzuje się dużą dynamiką zmian organizacyjnych i programowych. Proces dydaktyczny realizowali w większości nauczyciele z okresu wojennego. Utrzymanie właściwego poziomu nauczania było bardzo trudne, ponieważ brakowało podręczników, pomoce dydaktyczne w znacznym stopniu zostały
zniszczone i nie uzupełniane w czasie okupacji, sale dydaktyczne przez szereg lat
nie remontowane.
Dyrektor i nauczyciele szkoły starali się podtrzymywać tradycje szkoły co do
poziomu nauczania i zachowania neutralności światopoglądowej. Początek lat
pięćdziesiątych przyniósł zmiany w składzie pedagogicznym; dyr. K. Kuczyński
został skierowany na emeryturę (po 27 latach pełnienia funkcji dyrektora), zaś
Jerzy Jedliński wychowawca w internacie i nauczyciel języka polskiego był przenoszony kilka razy do innych szkół.
Wzrost liczby uczniów oraz uruchamianie nowych kierunków kształcenia
wymagało zatrudniania nowych nauczycieli. Prace w szkole zaczęli podejmować
jej wychowankowie po wcześniejszym odbyciu studiów wyższych. Zmieniali się
dyrektorzy oraz nauczyciele. W okresie od 1950 r. do 2008 r. funkcję dyrektora
pełniło 12 osób (od niespełna roku do 10 lat).
Pierwszy powojenny rok szkolny 1945/46 został rozpoczęty jeszcze w trzyletnim Państwowym Liceum Rolniczym. Warunkiem przyjęcia było świadectwo
ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego, a kandydaci nie spełniający tego wymogu zobowiązani byli do złożenia egzaminu wstępnego. Przyjęto 28 kandydatów. Klasę II stanowili uczniowie Landbauschule w liczbie 27.
W następnym roku szkolnym – 1946/47 - otwarto w Czernichowie trzyletnie
męskie Państwowe Gimnazjum Rolnicze. Naukę w klasie I rozpoczęło 30 uczniów,
absolwentów siedmioklasowej szkoły powszechnej. Było to przedsięwzięcie eksperymentalne i dalszego naboru nie prowadzono.
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W 1947 r. otwarto trzyletnie liceum leśne, jednak na skutek protestu Ministerstwa Leśnictwa już w pierwszym roku zostało ono rozwiązane.
W 1949 r. przeprowadzono nabór do czteroletniego koedukacyjnego liceum
rolniczego. Kandydatów przyjmowano po siedmioklasowej szkole powszechnej
i pozytywnym egzaminie wstępnym.
Rok 1951 przyniósł kolejną reorganizację średniego szkolnictwa rolniczego.
Istniejące licea rolnicze (czteroletnie) zostały przekształcone w czteroletnie koedukacyjne technika rolnicze. Celem ich było „przygotowanie wykwalifikowanych pracowników w stopniu technika-rolnika”.
Z kolei dotychczasowe trzyletnie licea rolnicze przekształcono w dwuletnie licea dla dorosłych. Przyjmowano kandydatów po szkole podstawowej z praktyką
rolniczą, absolwentów szkół praktyków-specjalistów, najzdolniejszych absolwentów
przysposobienia rolniczego oraz absolwentów IX klasy szkoły ogólnokształcącej.
Absolwenci obu szkół, tj. czteroletniego technikum i dwuletniego liceum
otrzymywali świadectwo technika rolnika. Mieli oni podejmować pracę w państwowych ośrodkach maszynowych, państwowych gospodarstwach rolnych,
spółdzielniach produkcyjnych i służbie rolnej, będąc prekursorami „socjalistycznego rolnictwa”.
W 1956 r. w celu podniesienia poziomu nauczania czteroletnie technika rolnicze przekształcono w pięcioletnie. Uczniowie klasy IV, którzy nie zostali dopuszczeni do matury w roku szkolnym 1956/57 mogli powtarzać rok szkolny w wybranych szkołach, a jedną z nich była szkoła w Czernichowie. W tym samym czasie
zlikwidowano dwuletnie licea dla dorosłych.
W 1975 r. powstało w Czernichowie Centrum Kształcenia Rolniczego, w którego skład weszły pięcioletnie i trzyletnie technikum rolnicze (stacjonarne i zaoczne) oraz zasadnicze szkoły zawodowe z Czernichowa, Dobczyc, Krzeszowic,
Myślenic, Rybnej i Wiśniowej. Ten stan organizacyjny przetrwał dwa lata i w 1977
r. utworzono Zespół Szkół Rolniczych oraz otwarto Policealne Studium Zawodowe o specjalności ekonomiki i rachunkowości rolnej (przetrwało dwa lata). Z kolei w roku szkolnym 1988/89 uruchomiono czteroletnie Liceum Rachunkowości
Rolnej przekształcone następnie w Liceum Ekonomiczne o specjalności rachunkowość przedsiębiorstw rolnych.
W 1994 r. przestało istnieć trzyletnie stacjonarne technikum rolnicze a trzy
lata później również zasadnicza szkoła zawodowa.
Późniejsze lata, to okres permanentnych zmian organizacyjnych w wyniku
czego doszło do utworzenia w Czernichowie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka (dalej Szkoła Rolnicza) obejmującego: szkołę, internat i gospodarstwo rolne.
Szkoła umożliwia kształcenie młodzieży w systemie dziennym i zaocznym.
Kształcenie dzienne dla młodzieży obejmuje: liceum ogólnokształcące (3-letnie)
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sportowo-turystyczne (rozszerzona biologia i geografia); technikum w zawodzie
(4-letnie); technik rolnik, technik ekonomista, technik agrobiznesu i technik handlowiec; zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie rolnik (3-letnia).
Kształcenie zaoczne dla dorosłych obejmuje: uzupełniające liceum ogólnokształcące na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej (2-letnie); liceum ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum (3-letnie); technikum uzupełniające na
podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie rolnik (technik rolnik)
3-letnie; technikum na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum w zawodzie technik rolnik i technik handlowiec (4-letnie); szkoły policealne w zawodzie:
technik rolnik, technik ochrony środowiska, technik informatyk i technik handlowiec.
Rozwój szkolnictwa rolniczego po II wojnie światowej spowodował zmiany
w zasięgu rekrutacji uczniów. Jeżeli jeszcze w pierwszych latach powojennych do
szkoły uczęszczali uczniowie z kilku województw, to w miarę upływu lat rekrutacja zaczęła się zawężać do powiatu krakowskiego, a współcześnie bazuje na gminie Czernichów i kilku gminach ościennych. Druga zmiana to skład uczniów pod
względem płci. Jeżeli na początku lat pięćdziesiątych XX w. przeważali chłopcy, to
współcześnie przeważają dziewczęta. A zasadnicza zmiana, to masowy napływ do
szkoły młodzieży chłopskiej, inteligencji wiejskiej i z małych miast.
Szkoła posiada internat, stołówkę i zapewnia podstawową opiekę lekarską.
Gospodarstwo szkolne, to baza praktycznego nauczania i wzór do naśladowania przez okolicznych rolników. To na jego bazie powstała szkoła i odegrało
ono oraz wciąż odgrywa ogromną rolę w procesie dydaktycznym. Posiada 220
ha użytków rolnych, w tym 164 ha gruntów ornych. Posiada licencję na prowadzenie praktycznej nauki zawodu. Specjalizuje się w chowie krów mlecznych (ok.
70 szt.), prowadzi hodowlę koni pod wierzch. Produkcja roślinna opiera się na
uprawie pszenicy, jęczmienia, owsa, kukurydzy i rzepaku.
Baza materialna szkoły w okresie powojennym ulegała zmianom. Zmniejszyła
się liczba budynków, ponieważ w szkolnych budynkach umieszczono: urząd gminy (później przedszkole), pocztę i ośrodek zdrowia. Pozostałe budynki na skutek
braku remontów przez szereg lat były w złym stanie technicznym.
Od 1959 r. szkoła została objęta długofalowym planem inwestycyjnym. I tak
zrealizowano:
– modernizację ujęcia wody pitnej, budowę hydroforu oraz centralnej kotłowni (1961 r.),
– zakończenie budowy i oddanie do użytku sieci urządzeń centralnego ogrzewania, kanalizacji i wody pitnej (1965 r),
– oddanie do użytku nowej obory (1973 r.),
– zakończenie budowy i oddanie do użytku nowego internatu na 220 miejsc
(1974 r.),
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– oddanie do użytku nowej hali sportowej (1976 r.),
– zakończenie budowy wiaty dla maszyn i bukaciarni (1979 r.).
Wybudowanie internatu w sposób znaczący odciążyło budynek główny i pomieszczenia służące dotychczas celom socjalnym zostały zwolnione na cele dydaktyczne. Powstały w nich gabinety i pracownie dydaktyczne.
W późniejszym okresie również realizowano inwestycje modernizacyjne, jak:
remont budynku mieszkalnego (pracowników), remont kotłowni głównej, wymianę sieci magistralnej (wodociągowej), remont ogrodzenia obiektów szkolnych, oczyszczenie rzeki Młynówki, wymianę instalacji odgromowej, wymiana
oblachowania i rynien na budynku szkolnym, uruchomienie nowej kotłowni gazowej (1999 r.) na potrzeby internatu oraz modernizacja kuchni.
Ze względu na to, że zasadnicza część budynków szkolnych pamięta początki
jej istnienia, stan ich pozostawiał wiele do życzenia, a podjęte działania inwestycyjne w 2008 r. mają na celu ten stan zmienić.
Nauczanie w szkołach, a zwłaszcza zawodowych wymaga zorganizowania gabinetów i pracowni (do nauczania wszystkich przedmiotów). Już w latach pięćdziesiątych XX w. podejmowano starania zmierzające do zorganizowania nowoczesnych
sal lekcyjnych, ale stało się to możliwe na szerszą skalę po zrealizowaniu szeregu
inwestycji budowlanych w latach siedemdziesiątych, a zwłaszcza po wybudowaniu
internatu i wyprowadzeniu części socjalnej z głównego budynku szkolnego. Powstały również warunki do utworzenia Izby Pamięci Szkoły (1983 r.) oraz Izby Pamięci
Narodowej, która jest jednocześnie klasopracownią historyczną.
Szkoła pielęgnuje kontakty ze swoimi wychowankami organizując okresowe zjazdy absolwentów, a od 1985 r. w pierwszy piątek po dniu 20 czerwca (dzień otwarcia
szkoły w 1860 r) obchodzone jest święto szkoły. Do szkoły przybywają absolwenci,
rodzice, członkowie Klubu Seniora i wraz z młodzieżą szkolną oraz gronem pedagogicznym biorą udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Obecnie trwają prace przygotowawcze do zjazdu absolwentów z okazji 150lecia istnienia szkoły. W tym okresie szkołę opuściło ok. 7 tys. absolwentów, którzy zasilili kadry inteligencji pracującej we wszystkich dziedzinach, a szczególnie
na wsi i w rolnictwie. Wnieśli oni ogromny wkład w rozwój życia naukowego,
gospodarczego i kulturalnego kraju.

5. Podsumowanie
Dzięki światłym i patriotycznym obywatelom powstała i rozwinęła działalność
Szkoła Rolnicza w Czernichowie o bogatym dorobku dydaktycznym i naukowym.
Wykształciła około 7 tysięcy absolwentów, którzy zasilili kadry we wszystkich
dziedzinach działalności.
Szkoła przeszła głębokie przeobrażenia: zwielokrotniła liczbę przyjmowanych
uczniów oraz liczbę absolwentów, z jednego kierunku kształcenia do kształcenia
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wielokierunkowego, na różnych poziomach. Umożliwia kształcenie młodzieży
w systemie szkolnym i zaocznym. Do kształcenia praktycznego wykorzystuje gospodarstwo szkolne.
Z pierwszego naboru w 1860 r. – z 19 uczniów szkołę ukończyło tylko 4, współcześnie co roku kończy ją ponad stu absolwentów. Szkoła początkowo zatrudniała
3 pracowników, obecnie 60, w tym 44 nauczycieli.
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SZKOŁA ROLNICZA W CZERNICHOWIE – 150 LAT W SŁUŻBIE POLSCE I JEJ WSI

Słowa kluczowe: Szkolnictwo rolnicze, kształcenie zawodowe młodzieży, Centrum Kształcenia Rolniczego
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Szkolnictwo rolnicze w Polsce przeszło długą ewolucję, a Szkoła Rolnicza w Czernichowie jest tego najlepszym przykładem. Powstała w 1860 r. z inicjatywy oraz dzięki organizacyjnej i finansowej pomocy Krakowskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego
i z krótkimi przerwami w czasie I i II wojny światowej, prowadzi działalność do dzisiaj.
Szkoła zwielokrotniła liczbę przyjmowanych uczniów oraz liczbę absolwentów, z jednego kierunku kształcenia przeszła do kształcenia wielokierunkowego, na różnych poziomach. Umożliwia kształcenie młodzieży w systemie dziennym i zaocznym, a do kształcenia praktycznego wykorzystuje gospodarstwo szkolne.
Z pierwszego naboru w 1860 r. - 19 uczniów szkołę ukończyło tylko 4, współcześnie
co roku kończy ją ponad stu absolwentów. Szkoła początkowo zatrudniała 3 pracowników,
obecnie 60, w tym 44 nauczycieli. Wykształciła około 7 tysięcy absolwentów, którzy zasilili
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kadry we wszystkich dziedzinach działalności, a szczególnie na wsi i w rolnictwie. Wnieśli
oni ogromny wkład w rozwój życia naukowego, gospodarczego i kulturalnego kraju.

FRANCISZEK KAPUSTA
THE AGRICULTURAL SCHOOL IN CHERNICHOV - 150 YEARS OF SERVICE
FOR POLAND AND ITS COUNTRYSIDE

Key words: Agricultural education; vocational training of young people; Center of Agricultural Education;
SUM M A RY

Agricultural teaching in Poland has undergone long evolution and Agricultural
School in Chernichov is the best example of it. It was established in 1860 by Krakowskie Towarzystwo Gospodarczo-Rolnicze [Krakow Business and Agricultural Society] and with short breaks for the first and the second World War it has been operating
till today. The School multiplied number of pupils and graduates and transformed itself from one-direction into multiple-direction teaching on various levels. It provides teaching in both systems and for practical teaching own farm is used. Out of 16
pupils starting learning in 1860 only 4 graduated and nowadays about 100 graduates
is leaving the School annually. At its beginning there were only 3 teachers and now 60
staff including 44 teachers. About 7 thousand pupils graduated over those years and
populated all areas of activity and especially countryside and agriculture. They brought huge input in development of scientific, business and cultural life of our country.

e-mail: franciszek.kapusta@wp.pl
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V DNI PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO
W dniach 4-5 marca br już po raz piąty odbyła się konferencja z cyklu „Dni
Przedsiębiorcy Rolnego”. Organizatorami tego międzynarodowego spotkania rolników było Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Niemieckie Towarzystwo Rolnicze. Współorganizatorami - Ośrodki Doradztwa Rolniczego z województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.
Uczestnicy konferencji próbowali odpowiedzieć na pytanie „jak reagować
w gospodarstwie na zmiany rynkowe”. Temat ważny, szczególnie przy tak niestabilnym rynku produktów rolnych i środków produkcji jaki miał miejsce
w ostatnich latach. Przy stałym spadku cen na produkty rolne: niskich cenach
zbóż, spadku cen mleka rolnicy zmuszeni są do poszukiwania rezerw zarówno po
stronie kosztów jak i organizacji produkcji i sprzedaży
Tradycyjnie po części plenarnej dotyczącej przewidywanych zmian na rynkach
podstawowych produktów rolnych do 2020 roku, perspektyw rozwoju produkcji
rolniczej w UE i Polsce oraz innowacji technologicznych pozwalających poprawiać efektywność produkcji rolniczej rozpoczęła się część panelowa.
Panele dyskusyjne odbyły się w trzech grupach:
• produkcja roślinna,
• produkcja mleka,
• produkcja trzody chlewnej.
Podstawą dyskusji w grupach panelowych była prezentacja 4 gospodarstw:
W każdej grupie prezentowali swoje gospodarstwa trzej rolnicy z Polski i jeden
z Niemiec. Ta część konferencji, na której rolnicy sami prezentują swoje gospodarstwa przebiegała w atmosferze pytań i dyskusji. Trzeba dużo odwagi, aby rolnik, który na co dzień zajmuje się produkcją, wystąpił w charakterze wykładowcy,
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udostępnił wyniki dotyczące jego gospodarstwa, zwłaszcza te finansowe i poddał
się dobrowolnie dociekliwym pytaniom współuczestników konferencji
Wykładowcy w plenarnej części konferencji: profesor Stanisław Stańko
z SGGW mówiący na temat perspektyw zmian na rynkach podstawowych produktów rolnych, zmian popytu i podaży na produkty rolnicze oraz profesor Jadwiga Seremak-Bulge z IERiGŻ mówiąca na temat perspektyw rynku mleka nie
przedstawili optymistycznych wizji. Ograniczenie interwencji rynkowych, zmiana sposobu wsparcia rynków rolnych sprawia, że rynki te stają się coraz bardziej
wrażliwe na zachodzące zmiany.
Prof. Robert Eckert z Instytutu Zootechniki w Balicach i prof. Tadeusz Michalski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wskazywali na możliwości obniżenia kosztów produkcji poprzez wprowadzanie różnych rozwiązań innowacyjnych
w technologiach produkcji roślinnej i zwierzęcej. Prof. Michał Jerzak przedstawił
możliwości ograniczenia ryzyka w produkcji rolniczej.
Gospodarstwa z „panelu roślinnego” były bardzo zróżnicowane: najmniejsze
posiadało 72 ha gruntów ornych, największe 2311 ha. W jednym z gospodarstw
uprawiana była kukurydza w monokulturze a największe z prezentowanych stosuje bezorkową technologię produkcji ponad 10 lat. Mimo takiego zróżnicowania,
w dyskusji rolnicy byli zgodni, że najważniejszy jest stały monitoring rynku zarówno produktów rolnych jak i środków produkcji. Zmienność cen na produkty rolne „wymusza” wydłużenie w czasie sprzedaży produktów i zakupów środków do produkcji, aby realizować je przy najkorzystniejszych cenach. Aby mieć
taką możliwość należy dostosować do tego celu zaplecze magazynowe. Wtedy, co
głównie podkreślał właściciel ponad 700-hektarowego gospodarstwa z Niemiec,
można poczekać na korzystniejszą cenę. Okres sprzedaży produktów rolnych
można też wydłużyć poprzez wcześniejsze zawieranie korzystniejszych umów lub
kontraktów giełdowych.
Za równie ważne uczestnicy panelu uznali prowadzenie systematycznej
i szczegółowej analizy technologii i kosztów. Planując nakłady na produkcję należy brać pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia niskich cen na produkty rolne i intensyfikować nakłady racjonalnie. Należy więcej uwagi zwrócić na
racjonalizację nawożenia, sukcesywne wdrażanie zasad rolnictwa precyzyjnego.
Stosowanie uproszczeń w uprawie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia o czym
przekonywała współwłaścicielka gospodarstwa Karolew, które stosuje uprawę
bezorkową. Lepsze wykorzystanie maszyn jak zwykle było po stronie niemieckiej.
Nasi sąsiedzi znacznie częściej korzystają ze wspólnego sprzętu lub świadczą sobie wymiennie usługi. W Polsce nadal dominuje chęć posiadania bogatego parku
maszynowego na własność.
Myślą przewodnią dyskusji w grupie producentów mleka była próba szukania odpowiedzi na pytanie „co dalej po likwidacji kwot mlecznych?”
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Prezentowane gospodarstwa mleczne były bardzo zróżnicowane. Powierzchnia użytków rolnych: 50 ha, 60 ha, 70 ha, 115 ha. Liczba krów mlecznych odpowiednio 27 sztuk, 57 sztuk, 62 sztuki, 940 sztuk i wydajność mleka od krowy
w ciągu roku odpowiednio: 10375 kg, 9700 kg, 8400 kg, 9140 kg.
Myśląc o przyszłości bez kwot mlecznych, rolnicy z obu krajów widzą przed
sobą duże wyzwanie. Im mniejsza skala produkcji, tym bardziej likwidacja kwot
jest postrzegana jako zagrożenie. Duże gospodarstwo z Niemiec widzi szanse na
rozwój po likwidacji kwot – podobne zdania prezentowali właściciele dużych stad
w Polsce. Dla mniejszych gospodarstw system kwotowy to gwarancja stabilizacji
produkcji. Uczestniczący w dyskusji rolnicy nie postrzegali likwidacji kwot jako
katastrofy, zwłaszcza w sytuacji, gdy popyt na mleko będzie rósł (takie prognozy
przedstawili prof. Stanisław Stańko z SGGW oraz prof. Jadwiga Seremak-Bulge
z IERiGŻ PIB), gdyż ważniejszy jest dla nich poziom uzyskiwanych cen.
Obecnie ceny skupu mleka w Niemczech i Polsce są niskie. Aby poprawić swoją sytuację, rolnicy zamierzają zwiększać skalę produkcji, jednak wiąże się to często z zakupem ziemi i bywa barierą nie do przeskoczenia ze względu na relatywnie
wysokie ceny ziemi (np. w Wielkopolsce cena za 1 ha gruntów VI klasy może
wynieść 40 tys. zł).
Zwiększanie skali produkcji to dla wielu rolników także konieczność, ażeby
nie zostać wykreślonym z listy dostawców. Obszarem, w którym producenci bydła
nadal widzą możliwości zmniejszenia kosztów, jest poprawa organizacji produkcji i technologii (np. przyspieszenie zacielania jałowic, skrócenie okresu międzywycieleniowego, wydłużenie okresu użytkowania krów). Wielu rolników zauważa
przy okazji szkoleń, zwłaszcza połączonych z wyjazdem do gospodarstw, że można zmienić pewne rozwiązania w swoim gospodarstwie. Często nie wiąże się to
z dużymi kosztami, a tylko z innym rozwiązaniem zadawania pasz czy organizacją
rozpłodu.
Duże możliwości uzyskania dodatkowego dochodu rolnicy wiążą z organizowaniem się producentów mleka. Przykładem może być podjęcie organizacji skupu i transportu mleka przez grupę marketingową 188 gospodarstw niemieckich,
dzięki czemu sprzedają oni dziennie średnio 622 tys. kg mleka do dwóch mleczarni i uzyskiwali w styczniu 2009 roku cenę 26,45 centów za 1 kg, podczas gdy inni
niezrzeszeni rolnicy uzyskują zaledwie 17 centów. W Polsce grupa producentów
mleka z jednego powiatu jest niewidoczna w dużej ponadregionalnej spółdzielni,
która oczekuje coraz bardziej skoncentrowanych partii mleka (i jest gotowa za to
płacić). Może warto pójść za przykładem niemieckich kolegów i przejąć obowiązki związane z organizacją skupu jako grupa marketingowa.
Wszyscy producenci mleka, tak z Niemiec, jak i Polski, widzą potrzebę różnicowania działalności i jest to najprostsza odpowiedź na pytanie, co zrobić, gdy
pojawia się zagrożenie dla danej działalności. Jakie są pomysły poza wprowa-
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dzaniem innych działalności rolniczych? Może to być np. działalność usługowa
– świadczenie usług rolniczych, handel środkami produkcji, wytwarzanie energii
elektrycznej i cieplnej z biogazowni. Każdy z tych pomysłów wymaga jednak rzetelnej analizy ekonomicznej.
Podsumowując: zmiany wpisane są w naturę człowieka i jako takie nie są złe.
Podjęta przez Unię Europejską decyzja o likwidacji kwot mlecznych zmusi producentów mleka do reakcji; wygląda na to, że wielu z nich przygotowuje się do tej
zmiany. Prawie wszyscy rolnicy chcą zwiększać produkcję mleka, ale nie wszyscy
będą to mogli realizować. Rolnicy szukają więc nowych działalności – w ramach
produkcji rolniczej i poza nią. Różnicowanie działalności jest naturalnym sposobem ograniczania negatywnych skutków likwidacji systemu kwotowania, który
spowoduje zaostrzenie konkurencji. Część gospodarstw nie zdoła zrealizować marzeń o zwiększeniu produkcji, bo nie stać ich będzie na inwestycje, które zapewnią
poziom produkcji pozwalający na wygranie konkurencji. Szansą dla nich jest wprowadzanie nowych działalności, np. chowu bydła mięsnego a doświadczenie pokazuje, że rolnicy zachowają się racjonalnie i dostosują się do nowych warunków.
Wśród producentów trzody chlewnej najwięcej mówiło się o wspólnym działaniu zmierzającym do powstania zrzeszenia grup producentów trzody, które
mogłoby kupować udziały w zakładach mięsnych, przejmując nad nimi kontrolę.
Mimo, że wszystkie gospodarstwa biorące udział w prezentacji były członkami
grup producenckich, zdają sobie sprawę, że pojedyncza grupa nie jest docenianym partnerem dla zakładów mięsnych. Chęć wspólnego działania to bardzo pozytywne zjawisko na naszym rynku rolnym, szkoda tylko, że nie jest to zjawisko
powszechne.
Uczestnicy panelu przedstawiający swoje gospodarstwa to producenci posiadający stada od 35 do 60 loch (gospodarstwa polskie) oraz gospodarstwo z Niemiec
produkujące 6000 tuczników rocznie w cyklu otwartym. Ale nawet tak duża skala
produkcji nie zapewnia wystarczającego dochodu. Rolnicy zgodnie podsumowali,
że na zmienną koniunkturę w produkcji trzody najlepsza jest dodatkowa działalność. Na przykład Kornel Świtoński z województwa kujawsko-pomorskiego produkuje ziemniaki sadzeniaki, a Markus Jakobs z Niemiec pszenicę jakościową.
W opinii eksperta panelu prof. Roberta Eckerta z Instytutu Zootechniki gospodarstwa posiadają sporą rezerwę w organizacji rozrodu. Możliwości genetyczne naszych ras pozwalają na uzyskanie większej ilości tuczników w skali roku
i poprzez to polepszenie efektywności produkcji.
Wspólny wniosek dla wszystkich paneli:
– nadprodukcja podstawowych artykułów rolnych na wewnętrznym rynku
Unii Europejskiej w połączeniu z liberalizacją handlu produktami żywnościowymi w skali światowej będzie źródłem rosnącej konkurencji na rynku
produktów żywnościowych,
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– niezależnie od kierunku produkcji i wielkości gospodarstwa wszyscy producenci zmuszeni są poszukiwać możliwości obniżenia kosztów gospodarowania,
– wiele gospodarstw może poprawić swoją kondycje ekonomiczną i zwiększyć
poczucie bezpieczeństwa trwałości dochodów poprzez poszukanie dodatkowych źródeł dochodu albo specjalistycznych upraw poza głównym kierunkiem produkcji.
Wydaje się, że na trudne pytanie: „jak reagować w gospodarstwie na zmiany
rynkowe” uczestnicy konferencji nie zdołali wypracować jednoznacznej odpowiedzi. Ale przecież nie o opracowanie jednolitej recepty chodziło, bo taką trudno
znaleźć. Wymiana pomysłów, doświadczeń, prezentacja dobrych sprawdzonych
przykładów a także przykładów rozwiązań, które się nie sprawdziły, dyskusje długo w noc to dobry powód, dla którego uczestnicy Dni Przedsiębiorcy Rolnego
chcą się spotykać.
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PRZEMYSŁAW LECYK
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu

ODNOWA WSI W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
NA PODSTAWIE DOŚWIADCZENIA GMINY KRAMSK
W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO (SPO)
1. Wstęp
Odnowa wsi to proces przemian, których głównym motorem napędowym jest
społeczność lokalna, i który ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców
terenów wiejskich. Odnowa wsi wpływa na kształtowanie standardu oraz jakości
życia na wsi, daje możliwość samorealizacji i poczucia uczestnictwa we wspólnocie i współtworzeniu własnego otoczenia. Uaktywnia zasoby, jakimi dysponuje
społeczność na danym terenie, mobilizuje siły oraz tworzy warunki do rozwoju
istniejących, jak i nowych dziedzin gospodarowania. Jest procesem sprawdzonym
i wypróbowanym w krajach Unii Europejskiej (głównie w Austrii i Niemczech),
umożliwiającym rozwój gospodarczy i społeczno-kulturalny i to w formie najbardziej odpowiadającej społeczności lokalnej, ponieważ jego kierunek jest przez nią
samą wybrany (Wilczyński, 2003).
Odnowa wsi = oddolne zaangażowanie mieszkańców + zasoby lokalne
+ publiczne i prywatne wsparcie.
Taki schemat odnowy wsi obowiązywał zanim Polska przystąpiła do UE.
W ramach pilotażu wdrożone zostały programy w województwach opolskim
i pomorskim korzystając głównie ze środków Urzędów Marszałkowskich (UM),
a przed 1999 rokiem także Urzędów Wojewódzkich (UW). Przykładami nowego wsparcia były też powiatowe i gminne konkursy odnowy wsi, które zostały
zrealizowane np. w powiecie nakielskim. Inspiracją oraz impulsem do powstania
programu odnowy wsi była przygnębiająca sytuacja i nastrój powszechnego niezadowolenia panujący wśród mieszkańców wsi. Koordynację oraz przygotowanie
merytoryczne wzięło na siebie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego PARTNER
z Bydgoszczy (Kamiński, 2003). Po wstąpieniu do UE projekty z odnowy wsi mo-
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gły być dofinansowywane ze środków unijnych. W ramach priorytetu 2 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO)
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006 uruchomiono działanie 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie
i ochrona dziedzictwa kulturowego. Zmieniło to podejście do sposobu realizacji
projektów odnowy wsi:
Odnowa wsi = fundusze unijne + oddolne zaangażowanie mieszkańców
+ zasoby lokalne + publiczne i prywatne wsparcie.
Fakt ten spowodował zmianę myślenia w podejściu do sposobu realizacji projektów z odnowy wsi. Odwołując się do słów pana Ryszarda Wilczyńskiego wojewody opolskiego, inicjatora odnowy wsi w Polsce, – Odnowa wsi to nie pieniądze,
tylko ludzie, ich zaangażowanie, potrzeby oraz zasoby, które tkwią w nich i ich otoczeniu. Pieniądze są tylko narzędziem do realizacji pomysłów (Kłodziński, 2007).
Oczywiście środki finansowe pomagają, ale tylko wtedy, kiedy są sprzężone
z zaangażowaniem środowiska lokalnego oraz potrzebami społeczności zamieszkującej dany teren. Tylko w takim wypadku jedna zainwestowana złotówka może
dać w efekcie końcowym realizacji projektu kilka. Taki jest zasadniczy cel działań
w zakresie odnowy wsi.

2. Odnowa wsi w Wielkopolsce w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego (SPO) Rolnictwo
Nabór wniosków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów
Wiejskich w ramach Działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego” na lata 2004 – 2006r., trwał od 1 kwietnia do 6 maja
2005r. Do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 250 wniosków
na łączną kwotę dofinansowania 56 367 000,00 zł (są to wyłącznie środki unijne).
Kwota ta znacznie przekroczyła dostępny limit środków przypadający na województwo wielkopolskie. W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej oraz
punktowej oceny wniosków na liście rankingowej zarekomendowanej przez Regionalny Komitet Sterujący Zarządu Województwa znalazło się 212 wniosków. Listę tą zatwierdził Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Uwzględniając dostępny
limit na realizację projektów w początkowym etapie skierowano do realizacji 137
projektów na łączną kwotę 34 385 890,00 zł (wg stanu na 20.01.2006 r.). Oszczędności, które powstały w wyniku procedur przetargowych zostały rozdysponowane na dofinansowanie kolejnych wniosków oczekujących na liście rankingowej.
Według stanu na dzień 30.10.2006 r., podpisano 154 umowy z beneficjentami. Po
podjęciu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) decyzji o możliwości wykorzystania 120% przyznanego dla Wielkopolski limitu podpisano ko-
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lejne umowy. W sumie podpisano ich 174 na kwotę 39 868 965,00 (jest to kwota
z uwzględnieniem wszystkich aneksów do umów, zmieniających kwoty umów).
W ramach działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego” na lata 2004 – 2006r. z całej Wielkopolski złożono 212 wniosków
z 73 gmin na łączną kwotę pomocy (z EFOGR) 49 966 448,00 zł. Z tego 97 gmin
złożyło od 1do 2 wniosków o dofinansowanie od 23 998,00 zł do 450 000,00 zł, 16
gmin łożyło od 3 do 5 wniosków o dofinansowanie od 82 365,00 zł do 1 511 82,00 zł
a tylko cztery gminy złożyły 6 lub 7 wniosków o dofinansowanie od 685 107,00 zł
do 1 751 508,00 zł (wykres 1). Uśredniona wartość projektu przy 212 złożonych
wnioskach wyniosła 321 690,80 zł. Siedemnaście wniosków zostało złożonych na
maksymalną kwotę dofinansowania 450 000,00 zł.
Wykres 1
Liczba złożonych wniosków przez gminy

liczba złożonych wniosków

Źródło: Wielkopolski Urzędu Marszałkowski

W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej oraz oceny punktowej utworzona została lista rankingowa złożonych wniosków. W ramach 212 złożonych
wniosków przyjętych przez Zarząd województwa:
3 wnioski otrzymały 7 punktów,
16 wniosków otrzymało 6 punktów,
89 wniosków otrzymało 5 punktów,
62 wnioski otrzymały 4 punkty,
42 wnioski otrzymały 3 punkty.
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Tabela 1
Rodzaje projektów składanych w ramach odnowy wsi w Wielkopolsce
Lp.

Rodzaj projektu

1.

Budowa, remont, modernizacja domów kultury, centrów spotkań i remiz OSP
Poprawa bezpieczeństwa, budowa chodników, ścieżek rowerowych i szlaków
pieszych, parkingów i placów zabaw

2.
3.
4.
5.

Ilość
złożonych wniosków
97

Zagospodarowanie terenów zieleni, rewitalizacja parków, centra miejscowości
Budowa, remont, modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych z ich
wyposażeniem
Projekty dot. dziedzictwa kulturowego, budynków zabytkowych
Razem

32
30
39
14
212

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wielkopolskiego
Urzędu Marszałkowskiego

Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej wniosków zostało złożonych na budowę, modernizację, remont wiejskich domów kultury, centrów spotkań i remiz
Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Fakt ten świadczy o tym, że największe zapotrzebowanie na terenach wiejskich dotyczy miejsc, w których mieszkańcy mogliby się spotykać, rozmawiać, organizować różnego rodzaju spotkania mające na
celu integrowanie się społeczności lokalnej, podejmować działalnoś kulturalną,
organizować szkolenia, prelekcje itp.
Kolejna, druga grupa projektów, to projekty dotyczące budowy, remontu, modernizacji terenów sportowych i rekreacyjnych na terenach wiejskich. Tereny te
spełniają bardzo ważną rolę zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy potrzebują
ruchu i możliwości spędzania wolnego czasu w komfortowych warunkach. Takie
warunki dają dobre obiekty sportowe z odpowiednim wyposażeniem. Obiekty te
stanowią o atrakcyjności obszarów wiejskich dla młodych ludzi, a także są podstawą prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży.
Trzecią grupą projektów są projekty nakierowane na poprawę bezpieczeństwa
na terenach wiejskich, polegające na budowaniu parkingów, ścieżek rowerowych,
chodników i placów zabaw. Te ostatnie cieszą się ogromnym powodzeniem wśród
najmłodszej części mieszkańców obszarów wiejskich. Bardzo często dopiero po
wybudowaniu placu zabaw widać ile dzieci znajduje się w danej miejscowości.
Place zabaw uprzyjemniają życie najmłodszym, ale również ułatwiają życie ich
rodzicom, którzy posyłając dzieci na plac zabaw mają poczucie spokoju i bezpieczeństwa.
Czwartą grupą projektów są projekty dotyczące zagospodarowania terenów
zieleni, rewaloryzacji starych parków oraz nadawanie nowych form centrom miejscowości. Te projekty cieszą najbardziej włodarzy miejscowości i gminy, ponieważ
są one wizytówką danej miejscowości. Są to projekty prestiżowe dla ludności zamieszkującej daną miejscowość, która bardziej się z nią utożsamia, gdy centrum

Odnowa wsi w województwie wielkopolskim ...

97

jest dobrze zaprojektowane, piękne, czyste i funkcjonalne. Bardzo często zdarza
się, że centrom miejscowości przywraca się charakter z minionych lat, zachowując
ich tradycyjny układ i charakter.
Piąta grupa projektów dotyczy przywracania dawnej świetności budynkom
i budowlom znajdującym się na danym terenie, spełniającym ważne role w życiu
społeczności lokalnej, które z różnych przyczyn uległy dewastacji, zostały zaniedbane a czasami nawet zapomniane przez mieszkańców. Część z nich to obiekty
zabytkowe, które w ramach odnowy wsi mogą zostać poddane konserwacji i renowacji pod nadzorem konserwatora zabytków. Warunkiem jest aby zostały przeznaczone na cele społeczne (dla miejscowej ludności).

3. Odnowa wsi w gminie Kramsk
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 20042006” w ramach Priorytetu 2 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”
z Działania 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
gmina Kramsk złożyła 8 wniosków z czego uzyskała dofinansowanie na siedem
złożonych wniosków. Ósmy projekt nie otrzymał dofinansowania ze względu na
nieuregulowane sprawy własnościowe terenu. Można powiedzieć, że gmina ta
pod kątem wykorzystania możliwości jakie dał program SPO stała się niekwestionowanym liderem odnowy wsi w województwie wielkopolskim.
Przygotowanie projektów do odnowy wsi rozpoczęło się od spotkań/zebrań
wiejskich w sołectwach, podczas których lokalna społeczność wybierała priorytetowe zadania możliwe do zrealizowania w ramach działania „Odnowa wsi ...”.
Dla każdej miejscowości, w której realizowane miały być zadania został sporządzony Plan Rozwoju Miejscowości (POM) zawierający m.in. opis miejscowości i
jej charakterystykę, analizę mocnych i słabych stron oraz wykaz zadań objętych
planem. Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy w drodze głosowania decydowali
o przyjęciu Planu Odnowy Miejscowości (POM). Następnie, wszystkie plany zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Kramsk, co oznaczało przyjęcie ich do
realizacji, czyli akceptację gminy.
Realizacja projektów rozpoczęła się w pierwszym kwartale 2006 roku a zakończyła w lipcu 2007 r. Koordynacją prac zajmowało się Gminne Centrum Informacji Europejskiej – wydzielona komórka organizacyjna w Urzędzie Gminy.

Lista projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach SPO:
1. „Uporządkowanie centrum miejscowości Kramsk”
Zakres projektu: remonty chodników w centrum Kramska tj. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie oraz roboty wykończeniowe.
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Cel główny projektu to podniesienie standardu życia i pracy na wsi oraz cel
dodatkowy – wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.
2. „Budowa płyty boiska sportowego w Kramsku”
Zakres projektu: budowa płyty boiska piłkarskiego, bieżni okólnej i bieżni prostej. Cel główny projektu został określony jako zaspokojenie potrzeb społecznych
i kulturalnych, cel dodatkowy to podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz
rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego.
3. „Przebudowa remizy OSP na Wiejski Ośrodek Kulturalno - Oświatowy
DRUH w Święćcu”
Zakres projektu: przebudowa istniejącego budynku oraz jego wyposażenie
zgodnie z potrzebą działalności kulturalnej prowadzonej przez mieszkańców. Po
zrealizowaniu projektu ośrodek zostanie wyposażony tak, aby spełniał cele kulturalne i oświatowe. Działalność kulturalna prowadzona w obiekcie jest działalnością non-profit, która służyć ma wszystkim mieszkańcom Święćca i okolicznych
miejscowości.
4. „Przystosowanie remizy OSP na Świetlicę Integracji Społecznej i Zawodowej w Milinie”
Zakres projektu: przebudowa górnej części kondygnacji obiektu i zagospodarowanie jej na stanowiska komputerowe i wyposażenie zaplecza kuchennego
oraz zaadaptowanie sali tak, aby mogła być przydatna dla celów rekreacyjnych
i szkoleniowych. Cel główny: zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych,
cel dodatkowy: rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
5. „Przystosowanie obiektu na Wiejski Ośrodek Kultury w Woli Podłężnej”
Zakres projektu: przystosowanie obiektu na cele kulturowe i społeczne. Cel
główny określony jako rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania
dziedzictwa kulturowego. Działalność prowadzona w obiekcie ma być działalnością niegenerującą dochodów, służącą lokalnej społeczności.
6. „Adaptacja budynku na Świetlicę Wiejską STRAŻAK w Rudzicy”
Zakres projektu: remont i adaptacja następujących pomieszczeń: sali głównej, szatni, zaplecza kuchennego, sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego na
działalność kulturalną.
7. „Adaptacja budynku na Sołecki Dom Kultury w Izabelinie”
Zakres projektu: remont sali głównej, zaplecza kuchennego, pomieszczenia
gospodarczego, sanitariatów. Wszystkie pomieszczenia zostały zaadaptowane dla
potrzeb działalności kulturalnej i szkoleniowej.
Pięć z siedmiu projektów dotyczyło budowy, remontu, modernizacji domów
kultury, centrów spotkań i remiz OSP. Na tym przykładzie widać, że tego typu
projekty są w przeważającym procencie realizowane na terenach wiejskich Wielkopolski. Tak samo dzieje się w innych województwach.
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Całkowity koszt zrealizowanych projektów to kwota 2 135 040,94 zł, w tym
1862140,94 zł to środki z dotacji z Działania 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie
i ochrona dziedzictwa kulturowego, pozostała część środków 272 900,00 zł została
wyłożona z budżetu gminy Kramsk.
Na uwagę zasługuje fakt, że w wyniku realizacji projektów wszystkie obiekty
uzyskały wysoki standard wykończeniowy i funkcjonalny. Posiadają zaplecza socjalno-kuchenne, nowoczesne sanitariaty, sale widowiskowo-rekreacyjne mieszczące od 60 osób w Sołeckim Domu Kultury w Izabelinie do 150 osób w Wiejskim
Ośrodku Kulturalno-Oświatowym „Druh„ w Święćcu. Wszystkie zmodernizowane obiekty kubaturowe wyposażone są w ekologiczne centralne ogrzewanie. Od
października 2007 r. rozpoczęli w nich pracę stażyści Urzędu Gminy w Kramsku
– animatorzy rozwoju regionalnego. Służyć będą pomocą i doradztwem w pozyskiwaniu funduszy i dotacji unijnych dla OSP, Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji i stowarzyszeń, rolników i przedsiębiorców. Do ich obowiązków należeć
będzie stała współpraca z Agencjami i Fundacjami działającymi na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich, Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami i stowarzyszeniami ponadregionalnymi. Animatorzy wyposażeni zostaną w dostęp do Internetu, oraz telefony, aby szybko i sprawnie przekazywać informacje do zainteresowanych osób. Do ich obowiązków należeć będzie także współpraca ze szkołami,
ośrodkiem kultury oraz organizacja imprez środowiskowych. Animatorzy będą
zatrudniani na umowę o pracę lub w ramach stażu z Powiatowego Urzędu Pracy.
Finansowani będą z budżetu gminy lub Powiatowego Urzędu Pracy.

Odnowa wsi w Wielkopolsce - dotychczas i w przyszłości.
W Wielkopolsce odnowa wsi zaistniała głównie dzięki możliwości realizacji
projektów w ramach SPO, oraz zaangażowaniu społeczności lokalnych i władz
samorządowych, ich nieskrępowanej pomysłowości i kreatywności. Wykorzystano wiele nowych rozwiązań i technologii, nie stosowanych gdzie indziej, dzięki
którym wiele wiejskich przedsięwzięć miało wymiar autentycznej innowacji. Dążenia społeczności lokalnej do rozwiązań wyróżniających wieś, kształtujących jej
tożsamość powodują, że uzyskiwana jest zupełnie nowa jakość działań. Dzięki
temu odnowa wsi dysponuje pomysłami spójnymi ze swoimi celami i ideami.
W odnowie wsi, zgodnie z kompleksowym podejściem, wykorzystywanych
jest wiele rozwiązań powstałych na gruncie polityk regionalnych, np. w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, organizacji producentów rolnych, ekologii, marketingu towarów i usług. Kompleksowy charakter programów odnowy wsi oraz
poziom zaangażowania, motywacji społeczności lokalnych oraz wiedzy powodują dodatkowy wzrost efektów oraz ułatwiają realizację złożonych projektów. Nie
wszystkie z nich można było zrealizować w warunkach SPO „Restrukturyzacja

100

Przemysław Lecyk

i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 20042006” ze względu ograniczenia wynikające z rozporządzenia, które konkretnie
określało na jakie projekty możemy ubiegać o dofinansowanie.
Na podstawie doświadczeń z Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO)
można powiedzieć, że obawy związane z brakiem możliwości wykorzystania oraz
brakiem przygotowania gmin do wykorzystania funduszy unijnych w ramach
działania odnowa wsi w województwie wielkopolskim minęły już bez powrotnie.
W lutym 2009 r. ruszył kolejny program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) w ramach którego wspierane są projekty odnowy wsi (Oś 3, Działanie 3.4
„Odnowa i rozwój wsi”). Wszyscy ci, którzy złożyli wnioski poprzednio, bogatsi
o doświadczenia z poprzedniego programu (SPO) jak również nowi beneficjenci
czekali z niecierpliwością na możliwość złożenia wniosku w nowym programie
(PROW). Obecnie są gotowi, przy zrozumieniu, poparciu oraz wsparciu osób zarządzających województwem, wejść na kolejny stopień rozwoju procesu odnowy
wsi w województwie wielkopolskim i wzorem innych województw utworzyć swój
własny program odnowy wsi, niezależny od środków unijnych. Taki program jest
potrzebny także Wielkopolsce, aby wspierać społeczność lokalną terenów wiejskich w realizacji projektów, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi, zachowanie charakteru i tożsamości wsi wielkopolskiej oraz stworzenia
takich warunków życia na wsi, aby młodzi ludzie nie chcieli z niej emigrować do
miast.
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W. FRANKE, 7., VOLL ÜBERARB. UND ERWEIT. AUFLAGE,
STUTTGART – NEW YORK 2007, GEORG THIEME VERLAG,
ss. 476, ISBN 978-3-13-530 407-6.
Rośliny użytkowe stanowią nadal podstawę życia współczesnego człowieka.
Pozostają one nie tylko podstawą ludzkiego pożywienia, ale także wielu dziedzin
rozwoju przemysłu i techniki. Wiedza ta nie zawsze jest w pełni uświadamiana
przez wielu współczesnych ludzi. Do najwybitniejszych znawców roślin użytkowych w Niemczech w XX wieku należał niewątpliwie prof. Wolfgang Franke
(1921-2001), który był autorem znakomitego dzieła naukowego „Wiedza o roślinach użytkowych – użyteczne rośliny obszarów umiarkowanych, subtropikalnych
i tropikalnych” wydanego po raz pierwszy już w latach siedemdziesiątych XX wieku. Od tego czasu to opracowanie W. Franke miało sześć wydań, które cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem czytelników. Dzieło tego autora, określane potocznie jako „Der Franke”, stało się na obszarze niemieckojęzycznym pracą standardową, do którego nawiązywały liczne encyklopedie, leksykony, prace popularnonaukowe, a przede wszystkim literatura specjalistyczna. W roku 1997 ukazało się
ostatnie wydanie tego opracowania jeszcze za życia prof. Franke.
Rozwój wiedzy spowodował jednak konieczność podjęcia niezbędnych aktualizacji dzieła prof. Franke i szerokiego uwzględniania nowych osiągnięć naukowych. Tych koniecznych działań podjęli się pracownicy Uniwersytetu w Hamburgu – Biozentrum Klein Flottbek i Ogrodu Botanicznego – Wydział Biologii
roślin użytkowych/Ekologia stosowana w osobach prof. Reinharda Lieberei’a i dr.
Christopha Reisdorffa. Dokonali oni koniecznych zmian, chociaż pozostaje nadal
zachowana podstawowa struktura dzieła podjętego przez prof. W. Franke. Książka
autorstwa W. Franke’go i na nowo opracowana przez R. Lieberei’a i Ch. Reisdorffa
„Wiedza o roślinach użytkowych” składa się z „Przedmów” (do 7. wydania, 6. wy-
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dania, 1. wydania), a także z podstawowych części książki: „Wiedza o roślinach
użytkowych”; „Postać i budowa struktury ciała roślin i jego użytecznych części”;
„Substancje roślin użytkowych wyznaczające ich jakość”; „Rośliny pokarmowe”
i „Rośliny wykorzystywane technicznie”. W rozdziale „Wiedza o roślinach użytkowych” przedstawiono m.in. ogólnie rośliny użytkowe i ich wykorzystanie, proces powstawania roślin uprawnych, udomowienie i zmienność roślin uprawnych,
charakterystykę prac hodowlanych nad roślinami uprawnymi, a także znaczenie
biotechnologii i molekularnych podstaw uprawy roślin. W rozdziale tym zawarte
są informacje o występowaniu ponad 75 000 gatunków roślin jadalnych. Z tego
około 5 000 gatunków roślin uprawianych jest w warunkach rolniczych i ogrodniczych. W dużym zakresie uprawia się około 160 gatunków roślin, chociaż tylko
20 gatunków roślin dostarcza około 90% pożywienia. Jako użyteczne części roślin
wykorzystywane są zarówno rośliny niższe (glony i grzyby), a także wyższe, w tym
ich różnorodne części takie jak: liście, łodygi, korzenie, bulwy, owoce, nasiona.
Do najważniejszych pierwotnych substancji zapasowych należą: węglowodany,
białka, tłuszcze i oleje. Duże znaczenie posiadają także wtórne substancje zawarte
w roślinach, a także różnorodne witaminy.
Najważniejszą część pracy stanowi część zatytułowana „Rośliny pokarmowe”,
gdzie rośliny dostarczające pożywienia podzielono na: dostarczające węglowodanów; dostarczające białka; dostarczające tłuszczów i olejów; dostarczające owoców; warzywa i rośliny dostarczające sałat; używki; roślinne narkotyki psychoaktywne; dostarczające substancji słodzących; rośliny przyprawowe i paszowe.
Do najważniejszych roślin dostarczających węglowodanów zaliczono niewątpliwie zboża. Przede wszystkim: pszenicę zwyczajną, żyto zwyczajne, pszenżyto,
jęczmień zwyczajny, owies zwyczajny, ryż siewny, kukurydzę zwyczajną. Do mniej
znanych zbóż zaliczamy: proso (określenie zbiorcze), drobne proso (określenie
zbiorcze), sorgo (Sorghum bicolor), grykę zwyczajną (Fagopyrum esculentum),
komosę ryżową (Chenopodium quinoa), gatunki szkarłatu (Amaranthus). Skrobia i inne węglowodany zawarte są także w ziemniakach, w manioku (Manihot
esculenta), batatach inaczej słodkich ziemniakach (Ipomea batatas), jamsie, inaczej pochrzynie (Dioscorea), szczawiku bulwiastym (Oxalis tuberosa), nasturcji
bulwiastej (Tropaeolum tuberosum). Wymieniono także liczne rośliny posiadające
wiele węglowodanów zawartych w korzeniach np. kolokazja jadalna, inaczej taro
(Colocasia), ksantosoma żółtosocza, inaczej tannia (Xanthosoma sagittifolium),
paciorecznik jadalny (Canna edulis). Skrobia może być przy tym zawarta w bardzo różnorodnych częściach roślin np. w palmie sagowej, chlebowcu właściwym
czy chlebowcu różnolistnym.
Ważne znaczenie gospodarcze posiadają rośliny dostarczające sacharozy. Należy tutaj: burak cukrowy, trzcina cukrowa, proso cukrowe, klon cukrowy, palma
miodowa (Jubaea chilensis), a także liczne gatunki palm (najczęściej kwiatostany).
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Duże znaczenie posiadają też fruktany będące polimerami fruktozy – zawierają je
topinambur (słonecznik bulwiasty), cykoria korzeniasta, mniszek lekarski. W produkcji przemysłowej ważne cechy posiadają rośliny dostarczające środków zagęszczających i stabilizatorów. Należą do nich dostarczające agaru glony, a także szereg
ważnych roślin wyższych m.in. akacja senegalska (guma arabska, Acacia senegal),
traganek gumodajny (Astragalus gummifer), kola zaostrzona (Sterculia urens), chleb
świętojański (Ceratonia siliqua), guarana (Cyamopsis tetragonoloba).
W tym rozdziale wymieniono także rośliny dostarczające białka. Należą do
nich m.in. mikroglony, różnorodne gatunki fasoli, gatunki grochu Vigna (występujące w krajach tropikalnych), a także pozostałe rośliny motylkowe dostarczające różnego typu grochu, czy soja owłosiona (Glicine max). W krajach Europy
Środkowej do najbardziej znanych roślin dostarczających białka należą: groch
zwyczajny, soczewica jadalna, bób, ciecierzyca pospolita. W wielu krajach występują motylkowe dojrzewające w ziemi – najbardziej znany jest tutaj orzech ziemny (Arachis hypogaea).
Uprawianych jest także wiele roślin dostarczających tłuszczów i olejów. Niektóre z tych roślin są powszechnie znane m.in. soja owłosiona, palma olejowa,
kapusta rzepak, słonecznik, orzech ziemny, palma kokosowa, oliwka europejska,
sezam indyjski, kukurydza, len zwyczajny, rącznik pospolity, konopie siewne,
mak lekarski. Do mniej znanych roślin dostarczających tłuszczów i olejów należą:
palma babassu (Brazylia), różne gatunki bawełny, awokado amerykańskie, likaria
sztywna (Brazylia), leszczyna pospolita, buk zwyczajny, migdałowiec, drzewo masłowe (Vitellaria paradoxa, Afryka Środkowa), argania żelazna (Argania spinosa).
Owoce należą do ważnych roślin dostarczających zdrowego pożywienia ludności. Wiele owoców ma tylko znaczenie lokalne. Tylko niektóre z nich mają znaczenie światowe. Należą do nich owoce cytrusowe, m.in. pomarańcza chińska,
mandarynka, grejpfrut, pomarańcza olbrzymia (Citrus maxima), cytryna zwyczajna, kwaśna lima, cedrat mający znaczenie rytualne i religijne, pomarańcza
gorzka, kumkwat. Występuje także wiele mniej znanych gatunków roślin cytrusowych. Do bardzo znanych owoców należą też: banan owocowy i mączny, melon
właściwy i arbuz, winna latorośl, palma daktylowa, melonowiec właściwy inaczej
papaja, awokado amerykańskie, aktinidia chińska czyli kiwi. Do bardzo ważnych
należą również owoce jagodowe rosnące w umiarkowanych szerokościach: porzeczki, borówki, pestkowce z rodzaju Prunus (brzoskwinia zwyczajna, śliwa domowa, morela zwyczajna, czereśnia, wiśnia, czeremcha), tropikalne pestkowce
(mango, ocerola, śliwiec pierzasty Spondias mombin), dzikie pestkowce (czarny
bez, dereń jadalny, rokitnik zwyczajny), owoce złożone (jabłoń domowa, grusza
domowa, pigwa pospolita, pigwowiec japoński, gatunki jarząbów, niszpelnik japoński), pozostałe owoce złożone (jeżyna, malina właściwa, malina moroszka),
owoce składające się z orzeszków (truskawka, gatunki róż, gatunki głogów), owo-
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ce w postaci „orzechów” i „jąder” (migdał, orzech włoski, leszczyna pospolita,
pistacja właściwa, orzesznica wyniosła, makadamia trójlistna, orzesznik pekan,
lotos orzechodajny, „jądra”, a więc „nasiona” sosen, pinii i araukarii.
Do mniej znanych owoców należą: nanercz zachodni, granat właściwy, passiflora jadalna, opuncja figowa, liczi chińskie i rambutan, mangostan właściwy,
durian właściwy.
Wg autorów duże znaczenie posiadają rośliny warzywne i dostarczające sałatek. Do najbardziej znanych warzyw należą: owoce warzywne i sałatkowe (pomidor, pomidor drzewiasty, bakłażan, papryka roczna, ogórek, dynia zwyczajna);
warzywne liściowe i sałaty liściowe (kapusta warzywna, kapusta bezgłowa zielona, kapusta pekińska, kapusta pak-choi, rokietta siewna inaczej rukola, pieprzyca
siewna – rzeżucha, rukiew wodna, warzucha lekarska, nasturcja wielka). Ważne
znaczenie posiadają sałatkowe rośliny liściaste z rodziny Asteraceae: sałata siewna,
cykoria endywia, cykoria podróżnik liściasta, mniszek lekarski. Do innych roślin
sałatkowych należą: roszponka jadalna, portulaka zimowa (Montia perfoliata), warzywa szpinakowe – szpinak warzywny, burak liściowy – mangold, łoboda ogrodowa, szczaw żółty (Rumex patientia), szczaw zwyczajny, szpinak nowozelandzki,
kryształka lśniąca (Mesembranthemum crystallinum). Do znanych warzyw należą:
warzywa łodygowe (seler liściowy, rabarbar kędzierzawy, kapusta morska, karczoch zwyczajny, rzodkiew łodygowa), warzywa cebulowe (cebula jadalna, por,
koper włoski); warzywa korzeniowe (marchew siewna, pasternak zwyczajny, pietruszka korzeniowa, rzodkiew czarna, rzodkiew biała), warzywa bulwiaste (kalarepa, seler bulwiasty, burak ćwikłowy, rzodkiewka, brukiew czyściec bulwiasty);
pędy kwiatowe jako warzywa: kalafior, brokuł włoski, karczoch zwyczajny; warzywa łodygowe: szparag lekarski, pędy bambusa; warzywa nasienne: kasztan jadalny, kotewka orzech wodny, uprawne gatunki grzybów, a także warzywa i sałaty
pochodzące z glonów (zielenice, brunatnice, krasnorosty).
Autorzy podkreślają również duże znaczenie roślin zawierających używki. Należy wymienić rośliny zawierające kofeinę i teobrominę m.in. herbata chińska, herbata maté (Ilex paraguariensis), gatunki kawy (kofeina w nasionach), kakaowiec
właściwy, różne gatunki Coli a także Paulinia guarana. Natomiast do najbardziej
znanych roślin zawierających używki należą rośliny zawierające nikotynę; rośliny
do żucia (pieprz żuwny czy betel; gambir; areka katechu); grzyby wytwarzające alkohole (drożdże piwne, drożdże winne). W uprawie znane są roślinne narkotyki
psychoaktywne należą tu: czuwaliszka, inaczej kata jadalna, zawierająca efedrynę,
grzyby halucogenne (muchomor czerwony, łysiczka meksykańska – Psilocybe mexicana), kaktus peyotl zwany lofoforą Williamsa, krzew kokainy (Erythroxylum coca),
konopie indyjskie, mak lekarski. Znanych jest także wiele roślin dostarczających
środków słodzących. Można wymienić w tym kontekście: lukrecję gładką (Glycyrrhiza glabra), stewię (Stevia rebaudiana), a także wiele roślin pochodzenia afrykań-

Recenzja książki „Nutzpflanzenkunde” (Wiedza o roślinach użytkowych) ...

105

skiego zawierających takie substancje jak: taumatyna (Thaumatococcus daniellii),
monellina (Dioscoreophyllum cumminsii), mirakulina (Synsepalum dulcificum).
Na uwagę zasługują także rośliny przyprawowe. Można wymienić szereg roślin przyprawowych m.in. rośliny przyprawowe zawierające olejki eteryczne; zawierające ostro smakujące alkaloidy; zwierające glikozydy gorczycowe; gatunki
czosnków zawierające siarkę w substancjach przyprawowych; rośliny z kwaśno
smakującymi substancjami przyprawowymi; rośliny z substancjami gorzkimi, czy
wreszcie z innymi substancjami. Najwięcej jest roślin przyprawowych zawierających olejki eteryczne. Mogą one występować w korzeniach i kłączach, ale przede
wszystkim w liściach. Do tych pierwszych należą m.in. imbir lekarski, galgant
chiński czy kurkuma długa, a do drugich ogromna większość roślin przyprawowych. Należą tutaj m.in. koper ogrodowy, pietruszka liściowa, portulaka siewna,
melisa lekarska, mięta pieprzowa, bazylia pospolita, majeran ogrodowy, szałwia
lekarska, tymianek ogrodowy. Natomiast znane są przyprawy, gdzie olejki eteryczne zawarte są w kwiatach, nasionach i owocach. Do tej grupy roślin zaliczono:
bylicę pospolitą, muszkatołowiec, kardamon malabarski, korzennik lekarski (Pimenta dioica), kolendrę siewną, wanilię płaskolistną. Ostro smakujące alkaloidy
zawierają m.in.: papryka roczna, papryka krzewiasta chili, pieprz czarny, glikozydy – chrzan pospolity, kapary cierniste, gorczyca biała, siarkę liczne gatunki
czosnków i cebul, a substancje gorzkie m.in. chinowiec, chmiel zwyczajny.
W hodowli zwierząt istotne znaczenie posiadają rośliny paszowe – należą do
nich: trawy pastewne, paszowe rośliny motylkowe (wśród których można wyróżnić rośliny motylkowe szerokości umiarkowanych, a także obszarów tropikalnych
i subtropikalnych), rośliny korzeniowe i bulwiaste (zazwyczaj określane jako okopowe), a także liczne liściaste rośliny paszowe, czy wreszcie pozostałości po otrzymaniu olejów – makuchy.
Ostatnia część pracy zatytułowana jest „Rośliny wykorzystywane technicznie”.
Przedstawia się tam: rośliny dostarczające włókien; rośliny dostarczające drewna;
rośliny dostarczające garbników; rośliny dostarczające kauczuku i substancji pokrewnych; dostarczające żywic, balsamu i laku; dostarczające wosku; rośliny dostarczające barwników; dostarczające insektycydów; rośliny dostarczające energii
i paliw. Rośliny dostarczające włókien obejmują: bawełnę, drzewo kapokowe, len
zwyczajny, konopie siewne, pokrzywę zwyczajną, ramię, jutę torebkową i warzywną. Można do roślin włóknistych zaliczyć jeszcze wiele gatunków roślin: banan
manilski, agawa sizalowa, len nowozelandzki, palma karłowa. Wszechstronne
zastosowanie ma drewno służąc jako drewno budowlane, do wytwarzania mebli, różnorodnych zastosowań przemysłowych, produkcji papieru. Wśród drzew
można wyróżnić: rodzime albo uprawiane w Europie drzewa iglaste, pozaeuropejskie drzewa iglaste, rodzime i w Europie zadomowione drzewa liściaste, pozaeuropejskie, szczególnie tropikalne drzewa liściaste, palmy pnące (rotang), bambusy, eukaliptusy, szybko rosnące rośliny, rośliny dostarczające korka.
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Wiele roślin dostarcza garbników, które zawarte są w korze i drewnie, w owocach i nasionach, a także w liściach. Nadal cenione są rośliny dostarczające kauczuku i pokrewnych substancji, gutaperki, rośliny dostarczające żywic, balsamów
i laku, wosku. Duża jest także lista barwników, które mają różnorodne pochodzenie, głównie korzenie, kora, liście, kwiaty, barwniki z nasion i owoców. Na uwagę
zasługują rośliny dostarczające naturalnych insektycydów, które mogą być bardzo pomocne przy zwalczaniu szkodliwych organizmów roślinnych, zwierzęcych
i mikroorganizmów. Coraz większe znaczenie uzyskują w ostatnich latach rośliny
dostarczające energii i paliw. Należą do nich wilczomlecze, gatunki eukaliptusów,
rzepak, a także wiele roślin do potencjalnej produkcji biopaliw. Istotne znaczenie
posiadają współcześnie rośliny, które służą do wytwarzania paliwa z biomasy.
Podsumowując trzeba stwierdzić, że dzieło „Wiedza o roślinach użytkowych”
stanowi ważne i interesujące kompendium o roślinach wykorzystywanych przez
człowieka. Ze względu na swoją kompetencję, wysoki poziom naukowy i przejrzystość może ono służyć jako cenna pomoc dla studentów i naukowców w dziedzinie nauk rolniczych i ogrodniczych, a także szerokiego grona czytelników. Warto
by tę interesującą książkę przetłumaczyć na język polski.
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RECENZJA KSIĄŻKI
ROMANA SOBIECKIEGO „GLOBALIZACJA A FUNKCJE
POLSKIEGO ROLNICTWA”, SGH, WARSZAWA 2007, ss. 381
Autor z dużym wyczuciem potrzeb i zainteresowań naukowego środowiska
określił problematykę rozprawy. Za cel główny przyjął wykazanie niekompletności i nieracjonalności globalizacji mikroekonomicznej, zaś za cele szczegółowe
uznał: prezentację mechanizmu globalizacji ekonomicznej, potencjalnych tego
skutków dla rolnictwa, ocenę procesów integracyjnych w UE w kontekście globalizacji ekonomicznej i doświadczeń WPR oraz wpływ tych zjawisk na funkcje
polskiego rolnictwa z uwzględnieniem jego specyfiki i uwarunkowań rozwoju.
Rozpoznał mechanizm globalizacji ekonomicznej (mikroekonomicznej), która
uwalniając rynek od barier granicznych, podporządkowuje wartości społeczne
i środowiskowe w bliższym i dalszym otoczeniu rolnictwa potrzebie zysku (dochodu). Zauważył, iż procesy koncentracji czynników wytwórczych, determinujące rozwój korporacji transnarodowych, prowadzą do narastania nierówności
w stosunkach podziału i ograniczają rolę państwa w zakresie funkcji stabilizacyjnej, redystrybucyjnej i alokacyjnej polityki fiskalnej. W tych warunkach proces globalizacji ekonomicznej wyraźnie wyprzedza jej zaplecze instytucjonalne,
przez to staje się ona niekompletną (nieracjonalną) ze względu na brak koordynacji optimów makro i mikroekonomicznego, a także społecznego i ekologicznego.
Stwierdzenie, iż takiej niekompletnej globalizacji ekonomicznej może częściowo
przeciwdziałać integracja regionalna, tu europejska, jest ważkim uzupełnieniem
tej tezy. Państwa UE, stanowiąc ewoluującą poprzez consensus Wspólną Politykę Rolną, mają szansę równoważyć różne funkcje rolnictwa bez dyskryminacji
żadnej z nich. Autor twierdzi, iż procesy integracji regionalnej winny być wsparte
bardziej skoordynowanym zarządzaniem globalizacją, co pozwoliłoby dostosować globalizację polityczną do ekonomicznej. Powinny to zabezpieczać: odpo1 Autor pracuje w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej UE w Poznaniu.
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wiednie reformy ONZ, uznanie stosowanej wiedzy za globalne dobro publiczne,
zaś towarzyszyć temu konsekwentne ograniczanie monopoli, utrzymanie państw
narodowych, utrwalanie różnorodności kultur, tradycji, zwyczajów i obyczajów.
Nadzwyczaj trafne jest stwierdzenie Autora, iż w procesie globalizacji ekonomicznej czynnik instytucjonalny jest rugowany jako hamulec tego procesu, natomiast
w procesie integracji regionalnej ugrupowania tworzą system, który zastępuje
państwo narodowe i pozwala na równoważenie mikro i makroekonomicznych
procesów globalizacji. Integracja w tym przypadku jest traktowana jako forma
wzmocnienia sił wewnętrznych w celu podołania otwartej konkurencji globalnej,
a zarazem jest formą ochrony przed negatywnymi skutkami tej konkurencji. Globalizacja ekonomiczna rolnictwa, jeśli będzie nadal postępować, doprowadzi do
powszechnej liberalizacji przepływu towarów i technologii, kapitału, pracy oraz
wzorców konsumpcji, zaś rolnictwo z obecnego układu współdziałających, konkurencyjnych podmiotów przekształci się w układ zależny od globalnych koncernów spożywczych. Oznaczać to będzie monopolizowanie produkcji i dystrybucji
artykułów rolniczych oraz odralnianie gruntów, zaś ograniczoność czynnika ziemi
będzie proces ten czynić dotkliwszym. W tych warunkach potrzeby żywnościowe
zaspakajać będą stosunkowo nieliczni, bardzo wydajni farmerzy, przy rosnącej
marginalizacji (zubożeniu) zdecydowanej większości gospodarstw rolnych. Doprowadzi to do niekorzystnych zmian w strukturze produkcji rolnej, m.in. ograniczenia jej różnorodności i usunięcia subsydiów z produkcji rolniczej, a przez to
obniżenia dochodów gospodarstw. Autor wskazuje, iż w warunkach postępującej globalizacji ekonomicznej zagrożone zostanie bezpieczeństwo żywnościowe
wielu biedniejszych społeczności nawet wówczas, gdy osiągną one stan samowystarczalności żywnościowej. Drogą do likwidacji występujących dzisiaj nadwyżek
żywności nie jest bowiem eliminacja z rynku większości producentów rolnych,
lecz zapewnienie ludności większego dostępu do żywności. Problem zdaniem
Autora tkwi nie w nadmiernej podaży żywności a w niedostatecznym popycie
na żywność. Nie należy więc dążyć do ograniczenia finansowego wspierania rolnictwa, a tym samym podaży żywności; przeciwnie do jej wzrostu w warunkach
rosnącego popytu biedniejszych.
Książka R. Sobieckiego jest przykładem dzieła dobrze integrującego myśl teoretyczną z efektywną analizą źródeł. Wyróżnia się umiejętnym, oryginalnym formułowaniem i testowaniem hipotez badawczych, podejmujących problematykę
o istotnym znaczeniu teoretycznym i pragmatycznym. Za główną hipotezę pracy
Autor przyjmuje twierdzenie, iż „Proces globalizacji ekonomicznej, przy nienadążaniu globalizacji politycznej, prowadzić będzie do marginalizacji a nawet
ograniczania rolnictwa w UE w tym i w Polsce” (s.22). Przeprowadzone rozważania w pełni ją weryfikują. Dopełniają ją cztery tezy pomocnicze a mianowicie,
iż 1) mikroekonomiczna globalizacja, jeśli obejmie w pełni rolnictwo, to za-
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sadniczo zmieni to krańcowe warunki produkcji rolnej; 2) od ewolucji WPR
w zakresie celów strategicznych zależeć będzie perspektywa globalizacji ekonomicznej w rolnictwie UE i w Polsce. Możliwe kierunki to reorientacja na rozwój obszarów wiejskich, bądź denacjonalizacja polityki rolnej. Przyjęcie drugiego
oznaczać będzie przyspieszenie globalizacji mikroekonomicznej z równoczesnym
ograniczeniem finansowego wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich;
3) problemy polskiego rolnictwa biorą się przede wszystkim z uwarunkowań
makroekonomicznych, zaś do najważniejszych należy kwestia dochodów producentów i konsumentów (popyt na żywność) oraz bezrobocia naturalnego,
otwartego i ukrytego; 4) rolnictwo poza funkcjami produkcyjnymi pełni wiele
ważnych funkcji pozakomercyjno-produkcyjnych, w tym rolno-środowiskowych i społeczno-kulturowych. Ich rozwój w istotnym stopniu kształtuje ekonomiczno-społeczną równowagę w rolnictwie i na obszarach wiejskich, determinując m.in. zatrudnienie w różnorakich usługach i przemysłach przetwórczych.
Autor konsekwentnie i z sukcesem zweryfikował także te szczegółowe tezy
i uzyskał wyniki o trwałej wartości poznawczej i pragmatycznej, przy czym
z istoty trudne kwestie przedstawił w sposób jasny i wiarygodny.
Kolejnym spostrzeżeniem, wartym uwagi czytelnika jest twierdzenie, iż globalizacja ekonomiczna zmienia podejście do marginalnych warunków produkcji
rolnej w warunkach niemobilności czynnika ziemi. Znaczne jej zasoby stają się
w tych warunkach bezużyteczne, zaś problem niedostatków żywności w skali globu nie znika, mimo sukcesów inżynierii genetycznej. Czym innym bowiem jest
sterowanie wzrostem podaży żywności przez państwa narodowe, motywowane
czynnikami makroekonomicznymi (np. „zielona rewolucja” w Indiach), a czym
innym współczesna rewolucja transgeniczna, kreowana czynnikiem mikroekonomicznym, motywowanym interesami wielkiego kapitału, który problem wyżywienia ludności świata traktuje marketingowo jako narzędzie do pomnażania
zysku a nie jako cel społeczny. Do wydajnych roślin genetycznie modyfikowanych będą mieć bowiem dostęp przede wszystkim gospodarstwa wielkoobszarowe (z najtańszą siłą roboczą), a nie chłopskie gospodarstwa rodzinne, a poprzez
monopolizację rynków rolnych będzie to dostęp zawężony, co nie rozwiąże problemu niedostatków żywności w skali globalnej. R. Sobiecki zauważa, iż wprowadzenie zasad mechanizmu rynkowego w Polsce, a w ślad za tym liberalizacji
stosunków handlowych z zagranicą w początkowym okresie transformacji polskiej gospodarki pogorszyło pozycję rynkową gospodarstw rolnych. Na skutek
łącznego oddziaływania bariery popytu, dochodowej i przemian strukturalnych
wiodącym problemem stała się nie produkcja i jej wzrost lecz praca i dochody,
co bezpośrednio wpłynęło na warunki życia rodzin rolniczych. Włączenie Polski
w obszar wewnętrznego unijnego rynku zmieniło te relacje. Efekt kreacji i przesunięcia wymiany zagranicznej dał pozytywne skutki, ale pozostawił wiele wyzwań.
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Polscy producenci i przetwórcy wykorzystywali i nadal wykorzystują przewagi
cenowo-kosztowe w wymianie z UE. Niemniej wskutek rosnącej konkurencji wewnątrzwspólnotowej, jak też państw spoza UE powoli się one wyczerpują i będą
się obniżać w następnych latach.
Autor konsekwentnie kreśli możliwą do realizacji wizję polskiego rolnictwa
w warunkach globalizacji. Twierdzi, iż kluczowe znaczenie dla pozycji konkurencyjnej polskiego rolnictwa w bliższej perspektywie będą mieć czynniki związane
z jakością, dywersyfikacją wyrobów, ich marketingiem i promocją z jednej strony,
z drugiej zaś kształtowaniem nowych funkcji ekonomiki rolnictwa, związanych
z dobrostanem naturalnego środowiska oraz kształtowaniem atrakcyjności ekologicznej i społecznej polskiej wsi i obszarów wiejskich wśród zurbanizowanych
społeczeństw Europy. Model rolnictwa społecznie zrównoważonego pozwoli
dynamicznie łączyć proces tworzenia równowag: ekonomicznej, środowiskowej
i społecznej. Koncepcja ta optymalizuje dążenie do maksymalizacji dochodu
(zysku) z koniecznością samoodnowy zasobów środowiskowych i zagwarantowania człowiekowi warunków dla rozwoju. Urzeczywistnienie tej idei wymaga
silnego państwa, które mogłoby się przeciwstawić traktowaniu dóbr środowiska
jako wolnych w dążeniu do podniesienia mikroekonomicznej efektywności wykorzystania zasobów czynników wytwórczych w warunkach koncentracji ziemi
i kapitału. R. Sobiecki zauważa, iż ograniczanie roli narodowego państwa inny
ma sens w wyniku procesu ekonomicznej globalizacji, a inny w warunkach integracji regionalnej. W tym pierwszym przypadku oznacza przymusowe wyzbycie
się znamion państwa narodowego na rzecz podmiotów mikroekonomicznych tj.
korporacji transnarodowych, w drugim ograniczenie suwerenności ma charakter
dobrowolny, także na rzecz podmiotów oddziałujących na gospodarkę w skali makroekonomicznej m.in. instytucji wspólnotowych reprezentujących interesy ogólnospołeczne całego ugrupowania. Ważne dla polskiego rolnictwa jest natomiast
rozstrzygnięcie czy obecna Wspólna Polityka Rolna przyjmie kurs na zwiększenie
konkurencyjności rolnictwa europejskiego i efektywności mikroekonomicznej,
czy też forsować będzie model dwusektorowego rolnictwa, polegający na równoważnym współistnieniu konkurencyjnych gospodarstw rolnych z sektorem gospodarstw o charakterze samozaopatrzeniowym. Możliwą też jest trzecia opcja
tj. ewolucja obecnego systemu finansowego wsparcia w kierunku wykształcenia
bardziej jednolitego i wewnętrznie zintegrowanego rolnictwa, bez polaryzacji
obszarów o dominacji rolnictwa industrialnego i społecznie zrównoważonego.
Pewne jest natomiast, że bez aktywnego państwa, tudzież unijnych instytucji, nie
może być mowy o realizacji koncepcji rolnictwa społecznie zrównoważonego,
a co za tym idzie realizacji pozakomercyjno-produkcyjnych funkcji rolnictwa.
Sens państwa narodowego w odniesieniu do funkcji rolnictwa polega bowiem na
wypełnianiu roli odpłatnego nabywcy usług publicznych, które nie są towarami
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i nie podlegają oddziaływaniu mechanizmu rynkowego. Konkludując państwo
ograniczone, ale nie słabnące to wizja, za którą opowiada się Autor.
Powyższe stwierdzenia stanowią wynik dociekań teoretycznych R. Sobieckiego oraz ocen dotychczasowych doświadczeń Wspólnej Polityki Rolnej UE i polskiego rolnictwa w warunkach transformacji gospodarki. Wynikają z doskonałej znajomości literatury, materiałów źródłowych oraz statystycznych. Stanowią
o oryginalności prowadzonych badań, pozwalają na jednoznaczne określenie
stanowiska Autora w zakresie oceny procesów globalizacji i jej wpływu na funkcje rolnictwa. Zaprezentowane oceny w dużej mierze są nowatorskie, znaczące
i pobudzają do dyskusji i refleksji. Niektóre wywołują jednak niedosyt, inne zaś
uwagi krytyczno-dyskusyjne, na które pozwolę sobie poniżej wskazać. Po pierwsze, wiele miejsca poświęca Autor mechanizmowi niepełnej, mikroekonomicznej
globalizacji. Z nią wiąże m.in. wzrost konkurencyjności rolnictwa, przedstawiając
z drugiej strony jej niszczącą siłę w tworzeniu nierównowag o charakterze strukturalnym. Zbyt mało uwagi poświęca jednak organizacjom samorządowym od
gmin poczynając. Integrują one wieś i rolnictwo w skali lokalnej i regionalnej nie
tylko w zakresie ekonomicznym, ale także w zakresie infrastruktury sieciowej,
kulturowej i handlowej. Pytanie na ile innowacje środowiskowe (samorządowe),
lokalne i regionalne, oprą się sile globalizacji mikroekonomicznej, do której lepiej
przystosowuje się rynek niż przedsiębiorstwa? Czy mają szansę przeciwstawić się
innowacjom globalnym wprowadzanym przez koncerny transnarodowe? Innymi
słowy, czy organizacje samorządowe mogą osłabić, względnie powstrzymać, negatywne efekty globalizacji w skali lokalnej bądź regionalnej? Przepływ innowacji nie ma charakteru wyłącznie hierarchicznego. Stąd siła samorządności może
być tą, która skutecznie może wesprzeć innowacje lokalne wbrew interesom globalnym. Wydaje się, iż kwestia ta mieści się w kanonie tzw. pozakomercyjnych
funkcji rolnictwa i obszarów wiejskich i warto poświęcić jej więcej uwagi. Po drugie, niedosyt budzi także fakt, iż w tak wielowątkowej pracy Autor nie pokazał
tzw. „twardego jądra” procesów interwencyjnych w rolnictwie, a mianowicie nie
wskazał explicite, iż w historii WPR idzie ciągle o to samo, ale nie tak samo realizowane, a mianowicie o sposób i formę retransferu nadwyżki ekonomicznej od
podatnika i konsumenta do rolnika producenta, także mieszkańca obszarów wiejskich. Nadwyżka ta w sposób naturalny wypływa od jej pierwotnych wytwórców
i bez polityki interwencyjnej państwa i instytucji unijnych nie wróci do wytwórcy
w warunkach liberalizowanego rynku. O jej przepływie w obie strony (od rolnika
do konsumenta/podatnika i z powrotem do rolnika) decydują uwarunkowania
makroekonomiczne, które w istocie sterują tu równowagą ekonomiczną w całej
gospodarce, podlegając mechanizmowi wahadła (s.62) (od restrykcyjnej do ekspansywnej polityki monetarnej/fiskalnej i odwrotnie). Niegdyś retransfer tej nadwyżki odbywał się za pośrednictwem interwencji rynkowej, dziś w głównej mierze
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bezpośrednio, ale także poprzez rozszerzenie finansowego wsparcia celów rolnośrodowiskowych oraz związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Gwoli ścisłości
Autor wzmiankuje o tym mechanizmie. Nie wiadomo jednak czy traktuje go jako
uniwersalną przesłankę dla prowadzenia każdej polityki rolnej, czy też jako zjawisko incydentalne. Po trzecie, w rozprawie słusznie podkreśla się niekompletność
procesu globalizacji ekonomicznej i niedostosowania globalizacji politycznej oraz
wskazuje na potrzebę koordynacji działań instytucjonalnych. Nie wiadomo jednak, czy działanie na rzecz większej racjonalności procesów globalizacji miałoby
być stadialne; najpierw przez integrację regionalną, potem uzgodnienia z ugrupowaniami regionalnymi, w końcu przez wprowadzenie globalnych form i organizacji procedowania, czy też z pominięciem etapów pośrednich, ale jeśli tak, to jak
byłoby możliwe powoływanie np. globalnych urzędów w warunkach marginalizacji państw narodowych? Od kogo miałaby wychodzić inicjatywa? A może interes
korporacji międzynarodowych nie musi być nadrzędnym względem interesów
społecznych i ekologicznych (egzystencjalnych). W tym przypadku koegzystencja
instytucji narodowego państwa i globalizacji ekonomicznej nie musiałaby determinować stadialności globalizacji politycznej równoważącej ekonomiczną.
Powyższe uwagi dyskusyjne i wątpliwości w żaden sposób nie umniejszają wartości poznawczych i edukacyjnych recenzowanej rozprawy. Przeciwnie, niedosyt
czytelnika wynika z inspiracji intelektualnych, które wywołuje jej studiowanie, co
dobrze świadczy o poziomie naukowym tego dzieła. Przechodząc do konkluzji
pragnę podkreślić, iż recenzowane dzieło wyróżnia dobrze skonstruowany aparat metodologiczny oraz dogłębna znajomość literatury przedmiotu. Pozwoliło to
Autorowi stworzyć logiczną konstrukcję pracy zawierającą harmonijnie połączone
wprowadzenie, teorię procesów globalizacji, analizę empirii unijnego i polskiego
rolnictwa oraz wnioski. Jest ona koncepcyjnie zwarta, konsekwentnie wypełniona
treścią integralnie powiązaną. Dominuje rozumowanie dedukcyjne z elementami
redukcji, zaś podział i struktura treści konsekwentnie rozwija tezy i cele pracy.
Jedyny zarzut, który można postawić, to nadmierne rozbudowanie niektórych
wątków, w szczególności ocen historycznych oraz kilkakrotne powtarzanie tych
samych opinii, aczkolwiek w różnym kontekście. Utrudnia to czytelnikowi percepcję treści i ogranicza jednorodność wywodu. Zapewne wynika to z przesłanki
by jak najpełniej udokumentować stawiane hipotezy, niemniej świadomość ograniczeń w tym zakresie winna być Autorowi znana.
Na zakończenie pragnę podkreślić, iż recenzowana rozprawa to dzieło interdyscyplinarne z pogranicza nauk ekonomicznych i politycznych, które jednocześnie
sprawnie porusza się w obszarze nauk stosowanych i podstawowych, podejmując
problematykę o istotnym znaczeniu teoretycznym i aplikacyjnym. Unikatowość
rozprawy polega na tym, iż jest udaną próbą całościowego oglądu wyzwań jakie
wynikają współcześnie dla unijnego i polskiego rolnictwa z globalizacji, rewolu-
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cji biotechnologicznej i zagrożenia środowiska przyrodniczego. Wyzwania muszą
zmieniać fundamentalne funkcje rolnictwa, zaś w jakim kierunku - to zależeć będzie od przekształceń w Unii Europejskiej i jej polityki rolnej. Zawarte w pracy
tezy i rozważania zainteresują wielu czytelników, od studentów, seminarzystów po
praktyków i polityków. Każdy znajdzie coś, co pobudzi go do refleksji i spowoduje, że wobec tej książki nie przejdzie obojętny.
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„Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich”.
I Kongres Nauk Rolniczych Nauka-Praktyce - materiały konferencyjne.
Wydawca: MRiRW, IUNG- PIB, PIWet -PIB, Puławy 2009, s. 302
I Kongres Nauk Rolniczych pod hasłem „Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich” wpisał się w działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi na rzecz poszukiwania i realizacji rozwiązań pozwalających polskiemu sektorowi rolno-spożywczemu i obszarom wiejskim na dojście do najnowocześniejszych standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Kongres poświęcony był
przyszłości i nowoczesnym rozwiązaniom innowacyjnym w organizacji, technologii oraz technice w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym a także perspektywom rozwoju obszarów wiejskich. Publikacja prezentuje teksty wystąpień
zarówno z Sesji Plenarnej jak i z grup panelowych. Referaty wygłoszone w ramach
Sesji Plenarnej dotyczyły trzech tematów przewodnich: oczekiwań polskiego
sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich wobec nauki, warunków i możliwości finansowania badań rolniczych oraz sytuacji i wyzwań w tym zakresie
w Europie. W ramach pięciu sesji panelowych skupiono się na zaprezentowaniu
kierunków rozwoju rolnictwa w Polsce na tle WPR, zmianach klimatycznych i ich
wpływie na kierunki badań i rolnictwo, roli nauki w realizacji bezpieczeństwa
żywnościowego kraju, rozwoju technologii rolno-spożywczej i biotechnologii
oraz ochronie bioróżnorodności, zwrócono też uwagę na rolę nauk rolniczych
w budowie innowacyjnego sektora rolno-spożywczego. Publikacja przeznaczona
dla wszystkich, których interesują zagadnienia innowacyjności w rolnictwie oraz
perspektywy i możliwości rozwoju tego sektora gospodarki.
I kongres Nauk Rolniczych „Nauka-Praktyce”

„Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich”.
Praca zbiorowa pod redakcją naukową dr hab. Adama Harasima
Wydawca: MRiRW, IUNG- PIB, PIWet -PIB, Puławy 2009, s. 412
Publikacja stanowi zbiór referatów i koreferatów, przedstawionych na I Kongresie Nauk Rolniczych w wersji rozszerzonej. Praca składa się z pięciu części
odpowiadających tematyce poszczególnych sesji panelowych.
Zamierzeniem opracowania było ukazanie szeregu aspektów uwarunkowań
rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz obszarów wiejskich w okresie kiedy
coraz bardziej istotne staje się poszukiwanie nowych podstaw przewagi konkurencyjnej dla polskich firm i produktów rolniczych. Powstawanie nowoczesnych
rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych związane jest nierozerwalnie z zapleczem naukowo-badawczym, efektywnością jego działania
oraz możliwością upowszechniania. Problemy przedstawione w publikacji mogą
stanowić podstawę do rozważań nad pożądanym modelem polskiego rolnictwa.
Publikacja przeznaczona dla osób pracujących w obszarze rolnictwa oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem rolnictwa w Polsce.
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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 1100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• Tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim - maksymalnie po 14 wierszy;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz
dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW
w formacie B5;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym, np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem
wydania (podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– 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;
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• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły,
punkty będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
• 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 dyskietce, 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 Wydawcy, obok spisów treści kolejnych numerów zamieszczane są pełne teksty artykułów w języku polskim i streszczenia w języku polskim i angielskim. Jeśli Autor nie wyraża zgody na zamieszczenie artykułu na stronie internetowej Wydawcy 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.

Wydawca:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
tel.: 061 823 20 81, 061 820-19-71, fax: 061 820-19-71
e-mail: a.keszycka@cdr.gov.pl
www.cdr.gov.pl
Rada Programowa:
Edward Arseniuk, Marek Kłodziński, Andrzej Kowalski,
Jędrzej Krupiński, Seweryn Kukuła, Aleksander Lewczuk,
Antoni Mickiewicz, Walenty Poczta, Stefan Pruszyński,
Izabela Sikorska-Wolak, Aleksander Szeptycki, Bogdan M. Wawrzyniak
Zespół Redakcyjny:
A. P. Wiatrak (redaktor naczelny),
E. K. Chyłek, R. Jaworski, W. Kujawiński, E. Matuszak,
S. Pruszyński, R. Sass, A. Swulińska-Katulska, S. Zawisza,
A. Kęszycka (sekretarz redakcji)
Projekt graf., skład komputerowy:
Alicja Zygmanowska

© Copyright by Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu 2009
Druk:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
Zlecenie nr 21/2009, nakład 800 egz.

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 3/2009

3

SPIS TREŚCI
ARTYKUŁY
ANDRZEJ KOWALSKI: Czynniki wpływające na kierunki rozwoju rolnictwa
w zmieniającym się świecie ....................................................................................
JÓZEF KANIA: Rola doradztwa w działalności innowacyjnej sektora
rolno-spożywczego ................................................................................................

20

MAŁGORZATA PIASECKA: Wprowadzanie nowoczesnych technologii i technik
w sektorze rolno-spożywczym jako kwestie zarządzania ...................................

36

ZBIGNIEW BRODZIŃSKI, ANETA JOANNA JANIKOWSKA:
Obszary aktywności innowacyjnej lokalnych grup działania w województwie
warmińsko-mazurskim ...........................................................................................

48

MALWINA BAJER: Przedsiębiorczość kobiet wiejskich w obszarze technologii
informacyjno-komunikacyjnych – doświadczenia uczestniczek niemieckiego
projektu modelowego .............................................................................................

57

HENRYK SKÓRNICKI IRENEUSZ GRADKA: Technologiczno-ekonomiczne
aspekty wdrażania produkcji ekologicznej w wybranych gospodarstwach
rolnych cz. II ............................................................................................................

67

GRAŻYNA NACHTMAN: Wpływ dopłat na dochody gospodarstw ekologicznych
o różnej wielkości obszarowej w 2007 roku ......................................................

83

MAŁGORZATA BOJAŃCZYK: Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich poprzez
fundusze strukturalne .............................................................................................

98

5

INFORMACJE
MAGDALENA SOLAN: Rolnictwo ekologiczne .............................................................

113

ADRIANNA BOLEWICZ –TATKA: XVII edycja konkursu pn.: “NAJLEPSZE

WYDAWNICTWO WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW DORADZTWA
ROLNICZEGO” w 2009 roku........................................................................................

122

NOWOŚCI WYDAWNICZE ............................................................................................

125

4

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 3/2009

TABLE OF CONTENTS
ANDRZEJ KOWALSKI: Factors effecting development directions
of the agriculture in changing world ....................................................................
JÓZEF KANIA: The part of advisory in innovative activity of the agri-food
sector .........................................................................................................................

20

MAŁGORZATA PIASECKA: The introduction of modern technologies
and techniques in agri-food sector as the management matters ......................

36

ZBIGNIEW BRODZIŃSKI, ANETA JOANNA JANIKOWSKA: Innovative
activities of local action groups in Warmia and Mazury voivodeship ..............

48

MALWINA BAJER: The enterprise of countrywomen in the area of informationalcommunication technology - experiences of participants of the german
model-project ..........................................................................................................

57

5

HENRYK SKÓRNICKI, IRENEUSZ GRADKA: Technological and economical
aspects of the implementation of ecological production in selected
agricultural farms – part II ......................................................................................... 67
GRAŻYNA NACHTMAN: The influence of additional paymants on earnings
of organic farms with different area size in 2007 ................................................

83

MAŁGORZATA BOJAŃCZYK: Rural development management by structural
funds .........................................................................................................................

98

INFORMATIONS
MAGDALENA SOLAN: Organic agriculture ..................................................................

113

ADRIANNA BOLEWICZ –TATKA: XVII edition of the contest entitled.:

„THE BEST PUBLISHERS OF VOIVODESHIOP OF AGRICULTURAL ADVISORY
SERVICE CENTRES” in 2009 .......................................................................................

122

PUBLISHING NEWS ........................................................................................................

125

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 3/2009

5

ANDRZEJ KOWALSKI
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB
Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KIERUNKI ROZWOJU
ROLNICTWA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE1
1. Wstęp
Podstawowe funkcje rolnictwa związane z produkcją żywności są w coraz
szerszym zakresie realizowane nie tyle przez samo rolnictwo, ile przez kompleks
działań, w których zaangażowane są różne czynniki i występują uwarunkowania
niezależne od rolnictwa. Doświadczenia światowe wskazują, że możliwości rozwojowe rolnictwa w coraz mniejszym stopniu wynikają z uwarunkowań endogenicznych tego sektora, a coraz bardziej zależą od polityki sektorowej, a przede
wszystkim od polityki makroekonomicznej. Podstawowe znaczenie dla konkurencyjności sektora żywnościowego mają tendencje rozwojowe w całej gospodarce. Pozytywne wyniki uzyskiwane w skali makro przenoszą się na rolnictwo i jego
otoczenie. Wzrost PKB sprzyja wzrostowi dochodów ludności, co z kolei wpływa
na zwiększenie popytu na produkty żywnościowe. Koniunktura rolnicza stanowi
integralną część koniunktury ogólnej i jednocześnie jest jej pochodną.
W ten sposób w sferze zainteresowania społecznego znajduje się nie tyle rolnictwo, ile cała gospodarka żywnościowa i warunki jej funkcjonowania zarówno w kraju, jak i w zakresie regionalnym lub światowym. Oznacza to, że wraz
z rozwojem gospodarczym, jak i kształtowaniem się agrobiznesu zmniejsza się
rola i znaczenie rolnictwa oraz powstaje presja na przystosowanie się gospodarki
rolnej i żywnościowej do nowych potrzeb i uwarunkowań.
1 Artykuł wygłoszony podczas I Kongresu Nauk Rolniczych Nauka-Praktyce, publikowany

w uzgodnieniu z Organizatorami i Autorem.
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2. Rola i znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej
w dobie globalizacji
Wzrost ekonomiczny przyśpiesza zmniejszanie się względnej roli rolnictwa
w gospodarce narodowej i związanych z tym różnorodnych konsekwencji wywołujących konieczność szerokich procesów przystosowawczych rolnictwa do gospodarki narodowej. Przystosowanie to napotyka jednak na szereg trudności, ale
szybki wzrost innych sektorów gospodarki narodowej daje rolnictwu doskonałą
okazję do racjonalnego przeorganizowania się oraz do lepszego wykorzystania
zasobów, którymi dysponuje.
Rozwój gospodarczy sprzyja postępowi w dziedzinie genetyki i biotechnologii
oraz w szeroko pojętej technice (głównie informatyce), powoduje przełom w rolnictwie i użytkowaniu jego produktów. Postęp techniczny stwarza możliwość nie
tylko automatyzacji techniki rolniczej, lecz też rozpoznawania warunków przyrodniczych i przebiegu biologicznych procesów produkcji, jakości surowca rolniczego, a następnie procesu przetwórstwa i warunków przechowalnictwa produktów.
W powiązaniu automatyzmu procesów biologicznych produkcji rolniczej z automatyzacją rozpoznawania ich przebiegu oraz możliwościami ich celowej obsługi
dostrzega się dziś szanse zasadniczych, czy wręcz rewolucyjnych, zmian organizacji rolnictwa i jego ekonomiki. Zmiany te będą oczywiście powiązane wzajemnym
oddziaływaniem ze zjawiskami ekonomicznymi, z funkcjonowaniem rynku, ale
co najważniejsze spowodują zasadnicze przemiany strukturalne w społeczności
rolniczej, a w konsekwencji w strukturze agrarnej.
Światowa tendencja rozszerzania handlu rolniczo-żywnościowego i współpracy międzynarodowej oznacza presję na wyrównywanie światowych technik oraz
standardów produkcyjnych i konsumpcyjnych oraz destabilizację tradycyjnych
układów społeczno-ekonomicznych, w tym utrwalanie procesu permanentnej
transformacji gospodarki rolnej. Globalizacja przejawiająca się w: boomie inwestycyjnym, transferach know-how, technologii i informacji (powodując wzrost
obrotów towarami i usługami), wzroście rzeczywistego znaczenia korporacji
transnarodowych, transferach kapitałowych w postaci bezpośrednich inwestycji
zagranicznych, umiędzynarodowieniu zagrożeń ekologicznych, a boom turystyczny stwarza nowe nieznane wcześniej wyzwania przed sektorem rolnym.
Globalizacja otwiera nowe możliwości rozwoju międzynarodowej współpracy
ekonomicznej. Zwiększa dostęp do nowych rynków, sieci zbytu, kapitału technologii i informacji. Jednocześnie globalna konkurencja wymusza dostosowanie
się podmiotów do nowych warunków, zmienia zachowania i interakcje przedsiębiorstw, pracowników i konsumentów. Wyzwala przedsiębiorczość, ale zwiększa
też ryzyko. Dla wielu grup społecznych, politycznych, krajów czy całych regionów
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globalna konkurencja stanowi zarówno wyzwania, jaki i zagrożenia. Otwierająca
się w wyniku procesu globalizacji i integracji gospodarka powoduje, że w coraz
większym stopniu wzrost gospodarczy, bogactwo obywateli i równowaga makroekonomiczna stają się prostą konsekwencją jakości krajowych przedsiębiorstw
i ich zdolności do podejmowania wyzwań konkurencyjnych. Globalizacja (międzynarodowa integracja ekonomiczna) stwarza nowe możliwości, ale także nowe
zagrożenia. Te gospodarki, które stworzą warunki przyciągające zagraniczne inwestycje i nowe technologie mają szanse na wysokie tempo wzrostu. Brak obiektywnych przesłanek zachęcających inwestorów powoduje, że kapitał, technologie
i wysoko wykwalifikowana siła robocza przenoszą się do kraju, który jest w stanie
stworzyć sprzyjające otoczenie biznesowe, zaś gospodarki niezdolne do dostosowania się do rywalizacji spychane są na margines.
Liberalizacja przepływów kapitałowych narzuca współzawodnictwo o niskie
podatki, malejące wydatki państwa i rezygnację z socjalnych programów wyrównawczych. Z logiki gospodarki globalnej wynika, że głównym arbitrem polityki
gospodarczej stają się rynki kapitałowe, gdyż żaden kraj nie może sobie pozwolić
na odpychanie rodzimego i zewnętrznego kapitału. Mechanizm ten nie pozostaje
bez wpływu na suwerenność polityki monetarnej i kursowej. Skutki powyższych
zmian są bardziej dotkliwe dla krajów słabiej rozwiniętych, które muszą odrabiać
dystans cywilizacyjny. Z jednej strony kraje te muszą odrabiać dystans w zakresie
infrastruktury i edukacji, aby stać się atrakcyjnym miejscem dla lokowania kapitału, a z drugiej stwarzanie atrakcyjnych warunków utrudnia wygospodarowanie
środków na programy rozwojowe i ogranicza instrumenty niezbędne dla realizacji strategii doganiania. Efektywne lokowanie czynników produkcji powoduje, że
podaż znacznie wyprzedza możliwości efektywnego popytu. Narastająca bariera
popytu skutkuje z kolei niewykorzystywaniem istniejących mocy produkcyjnych,
a to z kolei ogromnym bezrobociem. Pracobiorcy narażeni są na zwiększone ryzyko utraty pracy związane z cyklami koniunkturalnymi i na nich przerzucane są
także koszty ubezpieczeń.
Konsekwencją procesu globalizacji jest proces obnażania rzeczywistej, niczym
nie zakłóconej konkurencji. Inaczej proces globalizacji, to proces likwidacji instrumentów i sposobów ochrony przed konkurencją zewnętrzną, czyli jest to proces ograniczania barier dla rynkowego mechanizmu alokacji ponad granicami
państw. Konkurencja nabiera charakteru frontalnego. Realna konkurencyjność
staje się czynnikiem decydującym o produkcji, zatrudnieniu i efektywności. Globalizacja eliminuje ograniczenia dla kapitału wiedzy i powiązanego z nim kapitału
rzeczowego. Staje się tym samym podstawą do nowego charakteru specjalizacji.
Zamiast specjalizacji w wytwarzaniu konkretnych produktów (w sensie miejsca
wytwarzania) występuje specjalizacja w metodach jego wytwarzania (konkretne miejsce wytwarzania odgrywa wtórną rolę). Inaczej mówiąc nowy charakter
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specjalizacji polega nie na tym co się wytwarza? tylko jak się wytwarza? Przy
swobodnym przepływie towarów i pełnym otwarciu na konkurencję zewnętrzną
niewydolność konkurencyjna krajowych podmiotów gospodarczych przejawia się
nie tylko pośrednio, przez niedostateczny eksport towarów, ale i bezpośrednio, tj.
przez niedostateczny popyt na produkty krajowe na rynku wewnętrznym. Traktując konkurencyjność jako podstawowe wyzwanie rozwojowe sektora rolniczego
zakładamy, że rozwój tego sektora mieści się w ramach ogólnego rozwoju gospodarczego. Uwzględnić przy tym trzeba nie tylko sytuację na rynkach międzynarodowych, ale i rosnący napór na rynek krajowy. Konkurencyjność gospodarki
danego kraju jest określana przez wiele czynników, które dzieli się na czynniki
podstawowe (zasoby naturalne, demografia, położenie geograficzne) oraz czynniki wyższego rzędu (infrastruktura, komunikacja, specyficzne kwalifikacje, infrastruktura badawcza), przy czym żaden z tych czynników nie ma decydującego
znaczenia. W szczególności zmniejszyło się znaczenie zasobów naturalnych. Fakt
posiadanego określonego zasobu nie decyduje już o konkurencyjności kraju, ale
sposób jego wykorzystania.
Szanse i zagrożenia związane z globalizacją i globalną konkurencją dla sektora
gospodarki żywnościowej mają swój wymiar realny i instytucjonalny. Wzajemne rozległe związki pomiędzy rolnictwem i całym gospodarstwem społecznym
w procesie globalizacji ulegają znacznemu pogłębieniu, pomimo relatywnego
zmniejszania się pozycji rolnictwa mierzonej za pomocą tradycyjnych mierników.
Rośnie znaczenie rolnictwa dla zachowania środowiska naturalnego, zatrudnienia, stylu życia, zaspokajania aspiracji ludności rolniczej, zachowania i tworzenia
wartości kulturowych, rozwoju turystyki i rekreacji. Następuje przewartościowanie koncepcji rozwoju ilościowego na rozwiązania jakościowe. Coraz częściej
rolnictwo realizuje nie tylko cel ekonomiczny, ale także realizuje cele socjalne,
społeczne, kulturowe i ekologiczne.
Konsekwencją rynku globalnego jest lawinowy rozwój konsumeryzmu jako
filozofii życia. Konsumeryzm jest przejawem postaw i wartości polegającym na
przywiązywaniu nadmiernej wagi do swobody nabywania i używania dóbr i usług,
które nie tylko spełniają swoją rolę użytkową, ale także dostarczają przyjemności
i satysfakcji. Konsumeryzm jest dominującą w społeczeństwach postindustrialnych aktywną postawą dążącą do nabywania dóbr, aby nie pozostawać w tyle za
znajomymi i za postępem technologicznym. Wybór przedmiotu posiada pewne
klasowe, kulturowe i emocjonalne znaczenie. W każdym przypadku kupno staje
się wyborem spośród wielu dostępnych opcji, a produkcja zmienia swój charakter.
Produkuje się aby konsumować, a nie po to aby zaspokoić potrzeby.
Preferencje konsumentów wynikające ze zunifikowanych gustów prowadzą
do powstania jednorodnego rynku globalnego. Korzyści z tego procesu odnoszą głównie podmioty globalne, produkujące standaryzowane produkty w skali
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o światowym zasięgu. Wykorzystując efekt skali mogą one ustalać ceny niższe niż
ich konkurenci zorientowani na rynki krajowe czy lokalne. Wielkie korporacje
ponadnarodowe coraz częściej wpisują się w układ podmiotów gospodarczych,
zajmując w nich pozycję dominującą. Ogromna siła tych korporacji oraz rozproszenie akcjonariatu pozwala na podporządkowanie sobie nie tylko słabszych
państw, ale także całych segmentów rynku. Rozwój sektora informatycznego,
ujednolicanie gustów i upodobań konsumentów, które umożliwia zwiększenie
skali produkcji powoduje, że tworzy się nowa gospodarka światowa, w której decydującego znaczenia nabiera wiedza wsparta kreatywnością i przedsiębiorczością nie tylko kierownictwa, ale także pozostałych pracowników.
Kolejnym charakterystycznym zjawiskiem współczesnego świata jest narastająca instytucjonalizacja światowej gospodarki żywnościowej i agrobiznesu – powstają różnorodne instytucje wychodzące poza granice regionów i krajów, o dużym wpływie opiniotwórczym i materialnym, rzucające wyzwania tradycyjnym
siłom instytucjonalnym – państwom i narodom.

3. Rola polityki ekonomicznej w kształtowaniu modeli rozwoju
rolnictwa
Rozwój rolnictwa we współczesnym świecie jest rezultatem samoistnych procesów gospodarczych, jak i realizowanej krajowej polityki rolnej, uwzględniającej
zarówno uwarunkowania wewnętrzne i światowe tendencje wyznaczające miejsce
sektora rolnego w gospodarce poszczególnych krajów, jego znaczenie i kierunki
zmian. Polityka gospodarcza powinna opierać się na określonej wizji przyszłości.
Chcąc racjonalnie działać, trzeba wiedzieć, w jakim kierunku oraz do czego się
zmierza. To co wydaje się racjonalne z lokalnej perspektywy oraz w krótkim okresie czasu, może okazać się krańcowo nieracjonalne z punktu widzenia makroekonomicznego i w dłuższym horyzoncie czasowym.
Kluczową kwestią w procesie konstruowania strategii rozwojowej jest wybór
celów. Ich sprecyzowanie wiąże się z podstawowymi aspektami procesu rozwoju,
czyli z aspektem techniczno-gospodarczym, ekonomicznym, przestrzenno-ekologicznym, społeczno-politycznym i cywilizacyjno-kulturowym. Ponieważ związane z tymi aspektami punkty widzenia oraz wynikające z nich kryteria oceny
są odmienne, nieunikniona jest wynikająca stąd rozbieżność ocen. Ocena możliwych dróg rozwojowych może być różna w przypadku poszczególnych punktów
widzenia i związanych z nimi kryteriów wyboru.
Zbiór wchodzących w rachubę kryteriów wyboru obejmuje kryteria technicznogospodarcze, ekonomiczne, ekologiczno-przestrzenne i społeczno-polityczne. Kryteria techniczno-gospodarcze są zorientowane na racjonalność procesu produkcji,
a ich wyrazem jest sprawność procesu, czyli jego wydajność i produktywność.
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Kryteria ekonomiczne mogą mieć charakter mikroekonomiczny oraz makroekonomiczny. W pierwszym przypadku są to kryteria zorientowane na rentowność firmy, w drugim natomiast są to kryteria zorientowane na dynamikę wzrostu
zrównoważonego. Kryteria ekologiczno-przestrzenne mają charakter interdyscyplinarny i wiążą się z jednej strony z koncepcją równowagi ekologicznej, z drugiej
strony natomiast z koncepcją ładu przestrzennego. Kryteria społecznopolityczne
są wyrazem preferencji określonych sił politycznych i wiążą się z dążeniem do
realizowania interesów grupowych klienteli wyborczej ugrupowań politycznych.
Między poszczególnymi kryteriami występują sprzeczności. Z techniczno-gospodarczego punktu widzenia najbardziej racjonalnym wyborem może być wybór
rozwiązań najsprawniejszych, czyli w praktyce najnowszych. Z mikroekonomicznego punktu widzenia racjonalność wyboru będzie wiązała się z jego wpływem na
wynik finansowy firmy. W przypadku wyboru kryterium makroekonomicznego
konieczne będzie uwzględnienie sytuacji na rynku pracy, z której może wynikać
konieczność preferowania rozwiązań pracochłonnych, a więc nieracjonalnych
z techniczno-technologicznego punktu widzenia. Podobne konfliktowe konsekwencje będzie powodowało uwzględnienie ekologiczno-przestrzennych oraz
społeczno-politycznych kryteriów wyboru. Tak więc ostateczne wyspecjalizowane kryteria racjonalności, uzasadnione z wąsko profesjonalnego punktu widzenia,
muszą prowadzić do rozbieżnych rozstrzygnięć. W praktyce oznacza to groźbę
zdominowania decyzji rozwojowych przez pewien typ kryteriów, np. o charakterze techniczno-technologicznym czy makroekonomicznym, ze wszystkimi konfliktogennymi konsekwencjami takiej sytuacji.
Konstruując założenia polityki gospodarczej należy przede wszystkim ustalić
kryteria oceny tej polityki.
W odniesieniu do nowoczesnego rolnictwa kryteria określające jego efektywność i konkurencyjność powinny uwzględniać sprawność:
■ produkcji rolniczej (techniczną, ekonomiczną, dynamikę i jej stabilność, racjonalność, efektywność),
■ strukturalną,
■ w zakresie eksportowo-importowego otwarcia rolnictwa,
■ w zapewnianiu standardów pracy i życia producentów rolnych,
■ w zakresie zdolności do reprodukcji rozszerzonej,
■ w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
■ w zakresie pozytywnego versus negatywnego uplasowania w gospodarce
narodowej.
Ujęte w ten sposób kryteria sprawności rolnictwa tworzą system społeczno-gospodarczy obejmujący zarówno techniczne, ekonomiczne, socjalne, jak i uwarunkowania ekologiczne. Zaprezentowany zestaw kryteriów odzwierciedla podstawowe interesy różnych grup społecznych uczestniczących w tworzeniu i podziale
produkcji rolnej: producentów rolnych, konsumentów żywności, producentów
środków produkcji, przetwórców itp.
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Ważne są również relacje w jakich pozostają poszczególne kryteria sprawnościowe. Najczęściej są one powiązane ze sobą w sposób komplementarny, co oznacza, że realizując jedno z kryteriów osiąga się postęp w realizacji innych. Rzadko
są to zależności wprost proporcjonalne. Pewna grupa pozostaje między sobą w relacjach konkurencyjnych. Przykładem może być minimalizowanie szkodliwych
skutków ekologicznych produkcji rolnej, która na ogół pozostaje w sprzeczności
z większością kryteriów.
W ewaluacji kryteriów oceny ważną rzeczą jest punkt odniesienia, według
którego dokonuje się oceny. Relacje między punktem odniesienia polityki rolnej
z jednej strony i producentów rolnych z drugiej mogą być zarówno koherentne,
jak też dychotomiczne. Maksymalizacja technicznej i ekonomicznej efektywności
produkcji rolnej jest kryterium w pełni koherentnym, wspólna zarówno rolnikom, jak i politykom, ale maksymalizacja wolumenu produkcji od pewnego czasu
stała się kryterium dychotomicznym. Producenci rolni są zainteresowani maksymalizacją produkcji, a polityka rolna w wielu krajach stara się poziom produkcji
ograniczać.
Uwagi te upoważniają do konstatacji, że wszelkie oceny sprawności wytwórczości rolniczej oparte zarówno na analizach teoretycznych, czy modelowych,
a także na empirycznych doświadczeniach innych krajów nie mogą być absolutyzowane. Mają one wprawdzie istotną wartość poznawczą, ale równocześnie
ograniczoną przydatność praktyczną. Nie jest możliwe bowiem przeniesienie
z zewnątrz i realizowanie wysoce skutecznych koncepcji i usprawnień rolnictwa,
które nie brałyby pod uwagę istniejących w danym kraju warunków i potrzeb
społeczno-gospodarczych.
Przedmiotem wyboru drogi rozwoju przestaje być ścieżka wzrostu gospodarczego w tradycyjnym rozumieniu makroekonomicznym. Celem nie może być
także jakiś model gospodarki, społeczeństwa, kraju. Przedmiotem wyboru drogi rozwoju nie mogą być też określone proporcje makroekonomiczne. Dylemat
sprowadza się do wyboru jednej z trzech możliwości:
■ kontynuacji wzorca rozwojowego społeczeństwa konsumpcyjno-przemysłowego, do którego dążą pomimo jego negatywnych konsekwencji kraje
rozwijające się,
■ racjonalizacji tego wzorca, wynikającej ze świadomości jego słabych stron
pojawiających się przede wszystkim na styku gospodarki, społeczeństwa
oraz ekosystemów,
■ rezygnacji z kontynuacji oraz racjonalizacji dominującego wzorca rozwojowego, a także poszukiwania własnej alternatywy rozwojowej, wynikającej
z przekonania o wartości zachowania własnej tożsamości kulturowej.
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4. Główne współczesne strategie rozwoju rolnictwa
Tworząc nową strategię rozwoju rolnictwa dostosowaną do warunków krajowych de facto należy poddać analizie istniejące we współczesnym świecie modele
rozwoju rolnictwa.
Rozwój industrialny. Na płaszczyźnie materialnej industrializacja otworzyła nowe horyzonty dla wzrostu produkcji rolnej poprzez wytwarzanie środków
produkcji wspomagających i zastępujących siłę roboczą – rąk ludzkich i zwierząt (mechanizacja) – oraz wspomagających wydajność ziemi i zwierząt gospodarskich (środki chemii rolnej, pasze przemysłowe, postęp agrobiologiczny). Te
pierwsze umożliwiły przekroczenie skali produkcji uprzednio ograniczonej przez
zasoby pracy, uwolnienie znaczących zasobów pracy ludzkiej na potrzeby przemysłu i innych pozarolniczych sektorów gospodarstwa społecznego, uwolnienie
na potrzeby konsumpcji tych produktów rolnych, które uprzednio przeznaczano
na karmienie żywej siły pociągowej. Otwarta została droga do zwielokrotnienia
plonów i produktywności zwierząt gospodarskich. Rosła intensywność produkcji
rolnej, na ogół dzięki wdrażaniu kapitałochłonnych technik produkcji rolniczej.
Wszystko to prowadziło do zwiększenia nakładów pochodzenia przemysłowego,
także tych eliminujących produkty wytwarzane przez rolnictwo. Do rolnictwa
wkraczał postęp techniczny, agronomiczny i genetyczny. Umożliwiło to niebywały wzrost plonów i wydajności zwierząt, a przede wszystkim wydajności pracy.
Na płaszczyźnie ekonomicznej industrializacja wywierała wpływ na rolnictwo
poprzez zwiększanie popytu na produkty rolne, ssanie siły roboczej z rolnictwa,
postęp w środkach transportu umożliwiający przemieszczanie produktów rolnych
na dalekie odległości (i rozwój ośrodków miejskich), przejmowanie niektórych
funkcji przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rozwój techniki rolniczej. Tworzyło to przesłanki do najważniejszej zmiany, a mianowicie komercjalizacji rolnictwa
polegającej na wysunięciu się dochodu pieniężnego na czoło celów stawianych
przez rolników, w skrajnym przypadku nawet jako celu jedynego. To oczywiście
przeorientowało całą ekonomikę produkcji rolnej oraz organizację gospodarstw
rolnych na maksymalizację dochodu (zysku), który stał się głównym motywem
działalności w rolnictwie. Motyw ten tworzył nakaz maksymalizacji produkcji według zasady przyrostów krańcowych. Dopóki popyt nie stanowił bariery z efektów
maksymalizacji produkcji korzystali rolnicy. Sytuacja zaczęła się jednak zmieniać
w ostatnich dekadach XX wieku pod wpływem zarówno wzrostu produktywności rolnictwa, zwłaszcza w rozwiniętych krajach zachodnioeuropejskich, importu tanich produktów rolnych z krajów zamorskich (rozwój środków transportu),
a także postępującego ekonomicznego zróżnicowania ludności, co hamowało
wzrost popytu. Pojawienie się bariery popytu miało ogromne konsekwencje dla
rolnictwa. Bariera popytu w warunkach rosnącej podaży uruchomiła sekularny
proces obniżki cen produktów rolniczych, tj. rozwierania się nożyc cen rolnych,
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a zatem proces transferu wartości tworzonej w rolnictwie do konsumentów oraz
nierolniczych sektorów gospodarki. Równocześnie tworzyło to silne stymulacje
dla przyspieszenia procesów koncentracji i specjalizacji, zmian struktury agrarnej
oraz intensyfikacji kapitałochłonnej rolnictwa, w tym wdrażania efektów postępu
naukowo-technicznego.
Mimo szybkiego wzrostu wydajności pracy w rolnictwie dochody rolnicze –
główny motyw funkcjonowania gospodarstwa w epoce industrialnej – nie nadążają za dochodami poza rolnictwem. Rolnictwo jest eksploatowane, gdyż ponosi
koszty reprodukcji siły roboczej przepływającej do innych sektorów, oddaje grunty rolne na potrzeby sektorów nierolniczych, a znaczna część tworzonych dochodów przepływa poprzez mechanizm rynku i inne serwomechanizmy społecznoekonomiczne do sektorów nierolniczych. Transfer ten dokonuje się głównie za
pośrednictwem cen wyrażających preferencje nabywców w relacji do dostawców
(relacja: popyt – podaż). Mechanizm rynkowy ustala zatem cenę dla konkretnych
warunków podaży i popytu, które mogą nie odzwierciedlać faktycznie wytworzonej wartości dodanej, ale przesądzają o wartości zrealizowanej, czyli o dochodzie.
Za pośrednictwem tego mechanizmu dokonują się ogromne transfery wartości
wytworzonej w rolnictwie, a zatem i dochodów. Okazuje się, iż pewne dziedziny
tworzenia dochodu są nagradzane przez mechanizm rynku, inne zaś są deprecjonowane. Rolnictwo należy do tych drugich.
Na płaszczyźnie kulturowej industrializacja silnie wpływała na system wartości i postawy rolników, poszerzając zakres potrzeb. Te zmiany wywierały coraz
większe piętno na techniki produkcji rolnej oraz motywy gospodarowania w rolnictwie. Potrzeba pieniędzy stała się oczywista, zmuszając rolników do reorientacji produkcji na rynek i zmiany sposobów gospodarowania. Zmianie ulegały
stosunki międzyludzkie, w tym rodzinne.
Rozwój indukowany. Rozwój indukowany jest koncepcją wymuszonego rozwoju rolnictwa. Ponieważ rolnictwo generuje zbyt słabe siły wewnętrzne, aby
mogły one wywołać proces wzrostowy i utrzymać go w stanie dynamicznej równowagi, główne impulsy dla jego rozwoju muszą być wniesione doń z zewnątrz.
Chodzi tu o takie kluczowe kwestie, jak kreacja kapitału, innowacyjność, struktury instytucjonalne, efektywna alokacja zasobów i inne. Twierdzi się, że bez odpowiedniej ingerencji państwa efekty zewnętrzne mogą być zbyt słabe i wówczas
równowaga w gospodarce może się ustalić poniżej optimum.
Innowacje i materialne nośniki postępu w rolnictwie – zgodnie z modelem
rozwoju indukowanego – powstają poza rolnictwem i są doń wtłaczane kanałami
rynkowymi. Aby proces ten mógł przebiegać nie tylko sprawnie, ale także był efektywny, potrzebny jest normalnie funkcjonujący rynek, który generuje prawdziwe
informacje cenowe, a więc określa decyzje alokacyjne. Problem polega jednakże
na tym, że w większości krajów rozwijających się takiego rynku nie ma. Gdyby
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rynek taki był i decyzje alokacyjne zapadały w zgodzie z neoklasyczną formułą
efektywności mikroekonomicznej, to wówczas kraje te byłyby znacznie lepiej rozwinięte. To założenie stanowi słaby punkt modelu rozwoju indukowanego.
Analizowany model może znaleźć w Polsce znacznie szersze zastosowanie niż
w krajach słabo rozwiniętych, a to dlatego, że mamy w miarę normalnie funkcjonujący rynek środków produkcji, dzięki temu decyzje alokacyjne podejmowane
są wedle kryterium efektywności mikroekonomicznej. Szeroko rozumiany postęp
(innowacje) musi przyjść do rolnictwa z zewnątrz; ów transfer innowacji leży nie
tylko w interesie rolników, ale także całego społeczeństwa. Im bardziej efektywne
jest rolnictwo, tym mniejsze jest obciążenie całej gospodarki kosztami jego rozwoju. Problem, jaki rozwiązać musi polityka rolna, polega na stworzeniu mechanizmu wtłaczania postępu do rolnictwa i jego struktur. Mechanizm ten powinien
obejmować 4 elementy: innowacje w sektorze prywatnym, innowacje w sektorze publicznym, współzależności między postępem technicznym a przemianami
instytucjonalnymi oraz dynamiczne zależności między postępem technicznym
a wzrostem gospodarczym.
Strategia polaryzacji dwubiegunowej czerpie swoje inspiracje z liberalizmu
rynkowego. Zgodnie z tą doktryną przyjmuje się á priori, że głównym problemem
polskiego rolnictwa jest wadliwa struktura agrarna i w radykalnej jej zmianie upatruje się szans na unowocześnienie rolnictwa i postęp. Zwolennicy tej strategii
dowodzą, że trzeba doprowadzić jak najszybciej do spolaryzowania tej struktury
na sektor silnych ekonomicznie gospodarstw typu farmerskiego, a na drugim biegunie pozostanie wielki liczebnie sektor gospodarstw nierozwojowych, „socjalnych”, które będą upadać jako gospodarstwa rolne i przekształcać się w jednostki
wielofunkcyjne.
Założenie, że poprawa struktury obszarowej rozwiąże główne problemy rolnictwa jest uproszczeniem. Wzrost obszaru gospodarstwa nie jest wystarczający dla
osiągnięcia nowej jakości. Podać można wiele przykładów gospodarstw obszarowo dużych (jak na warunki polskie), które są ekonomicznie słabe. Potwierdzają to
również wyniki powszechnych spisów rolnych. Okazuje się, że około 24% rolników, właścicieli gospodarstw o powierzchni 10-50 ha, których głównym źródłem
dochodu jest działalność rolnicza, uznało swoje gospodarstwa za nierozwojowe. Nie
wystarczy zatem zwiększyć obszar gospodarstwa. O sukcesie współcześnie decydują technologie, a także jakość zarządzania. To prawda, że większy obszar stwarza
większą elastyczność działania i umożliwia stosowanie nowoczesnych technologii,
zwłaszcza mechanizacyjnych. Ale obecnie dostępne są również takie technologie,
które dostosowane są do małej skali. Epoka, kiedy technologie mechanizacyjne dawały bezwzględną przewagę gospodarstwom dużym obszarowo już minęła.
Mamy tu do czynienia z przeciwstawieniem kryteriów efektywności jednostkowej i społecznej. Koncentracja – w tradycyjnym jej rozumieniu – wyzwala po-
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prawę efektywności jednostkowej, natomiast nie respektuje uwarunkowań ogólnospołecznych. Poprawie efektywności mikroekonomicznej towarzyszą poważne
niekorzyści, choćby takie jak niekontrolowane bezrobocie agrarne, ekonomiczna i cywilizacyjna deprecjacja licznej grupy gospodarstw ekonomicznie słabych
itd., które muszą być finansowane przez całe społeczeństwo ze środków budżetowych.
Strategia wzrostu zrównoważonego. W Polsce, mimo prób wejścia na drogę
rozwoju industrialnego, nie zostały przekroczone progi krytyczne. Ciągle jeszcze
sytuacja jest pod tym względem bardziej korzystna niż w większości rozwiniętych
krajów europejskich, co może być polską szansą, jeśli zostanie odpowiednio zmieniona polityka rozwojowa i będą respektowane podstawowe zasady rolnictwa zrównoważonego. Na świecie zmieniają się kryteria oceny tego co jest rozwojem i nowoczesnością, a co jest zacofaniem. Weryfikacji podlegają teorie, na których opierał się
dotychczasowy rozwój rolnictwa. Rozwój nauk, zwłaszcza biologii i genetyki, doprowadził do zwielokrotnienia produkcyjności ziemi i innych zasobów. Zwiększanie produkcyjności z jednostki obszaru przestało być problemem. Przekraczane są
nieustannie nowe granice i to bez angażowania dodatkowych środków pochodzenia
chemicznego. Na coraz mniejszej ilości ziemi wytwarza się coraz więcej żywności,
a granica potencjalnych możliwości rolnictwa zdaje się być ciągle odległa. Działanie
prawa malejącej wydajności po raz kolejny zostaje zawieszone, gdyż do produkcji wchodzą nowe technologie pozwalające wytwarzać nie tylko coraz więcej, ale
i taniej. Powstają warunki, kiedy coraz to większe obszary ziemi wykorzystywanej
dotychczas rolniczo będą mogły być przeznaczane na zaspokajanie innych niż wyżywienie potrzeb ludzi. Zapowiada to pełniejszą harmonię w układach biocenotycznych, stopniowe odchodzenie od monokultury rolniczej i osiąganie równowagi
w procesie kształtowania środowiska naturalnego.
Model industrialny rozwiązał problem produkcyjny rolnictwa (wytwarzanie
standardowej żywności na wielką skalę, przy relatywnie niskich kosztach), ale
nie rozwiązał dwóch niezwykle ważnych problemów współczesnego rolnictwa,
a mianowicie – poziomu dochodów ludności rolniczej oraz stanu środowiska, co
z kolei wywiera zasadniczy wpływ na jakość żywności.
Zwolennicy modelu rolnictwa społecznie zrównoważonego wyciągając wnioski z doświadczeń historycznych innych krajów uznają, że współczesne koncepcje
rozwoju powinny kojarzyć trzy następujące komponenty:
■ dostosowywanie wolumenu i tempa wzrostu produkcji żywności do popytu
końcowego;
■ utrzymywanie satysfakcjonującego poziomu dochodów ludności rolniczej,
co powstrzyma nadmierną migrację ludności wiejskiej oraz zmniejszy nacisk na rynek pracy (jego chłonność na siłę roboczą jest i pozostanie ograniczona);
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■ powstrzymywanie degradacji środowiska naturalnego, co poprawi biologiczną jakość wytwarzanej żywności i jednocześnie uczyni z obszarów wiejskich atrakcyjne i cenione miejsca do życia coraz większej liczby rodzin. Tak
rozumiane walory środowiskowe będą miały swoją wysoką cenę, co stworzy
dodatkowy strumień dochodów płynących na wieś.
Na rzecz rolnictwa społecznie zrównoważonego przemawia także nasilająca
się orientacja na popyt finalny konsumentów żywności oraz innych użytkowników produktów rolniczych, co wiąże się z nasilaniem konkurencji totalnej. Popyt na żywność ulega pewnej segmentacji. Z jednej strony jest to popyt zgłaszany
przez masowego konsumenta na tanie produkty spożywcze będące wynikiem masowej produkcji w systemie rolnictwa industrialnego. W zaspokajaniu tego rodzaju popytu trudno jest zastąpić rolnictwo industrialne. Z drugiej strony poszerza
się segment rynku na produkty rolnictwa ekologicznego, o wysokich walorach
odżywczych i zdrowotnych, lecz także o wyższych cenach. Segment ten nie jest
jeszcze zbyt duży z różnych względów, nie tylko ekonomicznych. Jednakże można
sądzić, iż wraz ze wzrostem świadomości ekologiczno-zdrowotnej będzie się on
rozwijał.
Generalnym przesłaniem tej strategii rozwoju rolnictwa jest zmierzanie w kierunku rolnictwa nowoczesnego, sprawnego pod względem technicznym i ekonomicznym, przyjaznego dla ludzi i środowiska, opartego głównie na gospodarstwach rodzinnych, zintegrowanego z całą gospodarką narodową oraz w szczególności komplementarnego względem innych działalności na obszarach wiejskich.
Ta polityka powinna zakładać rozsądny interwencjonizm i pomoc państwa, wielofunkcyjność samego rolnictwa i obszarów wiejskich, umacnianie samorządu
wiejskiego i rolniczego, regionalizację i internacjonalizację, w tym skutki procesu
integracji ze strukturami Unii Europejskiej.

5. Wnioski
Analiza rolnictwa światowego stanowi niezbędną przesłankę do formułowania
programu rozwoju rolnictwa polskiego i polityki rolnej. Polityka rolna powinna
być w coraz większym stopniu oparta na przesłankach globalnych. W skali światowej coraz większe znaczenie będą miały następujące czynniki:
■ wzrost liczby ludności (do roku 2030 zwiększy się o 2 miliardy),
■ niska aktywność produkcyjna rolnictwa w relacji do technologii informatycznej,
■ wdrażanie nowych generacji technologii farmingu oraz „inteligentnej” żywności,
■ drastyczne zmiany struktur rolnictwa oraz marketingu rolniczego,
■ spadek produkcji rolniczej w krajach o rozwiniętej gospodarce,
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■ w miejsce dotychczasowych powstają nowe centra produkcji żywności na
skalę globalną (są nimi Ameryka Łacińska i Karaiby),
■ nasilenie procesu degradacji środowiska naturalnego,
■ przyśpieszony proces urbanizacji obszarów wiejskich.
Analiza światowych ścieżek rozwojowych rolnictwa wskazuje, że podstawowym czynnikiem sprawczym jego rozwoju była i jest maksymalizacja efektywności (produktywności) nakładów ogółu czynników produkcji, czyli minimalizowanie ich zużycia na jednostkę produkcji. Stąd oczywisty wniosek, że poprawa
efektywności stanowi klucz w poszukiwaniu modelu polskiego rolnictwa.
Rozważania o modelu polskiego rolnictwa nie mogą abstrahować od faktu
jego zapóźnienia w stosunku do krajów UE, które przejawia się w ponad 3-krotnie
wyższym zatrudnieniu w rolnictwie i kilkakrotnie niższym uzbrojeniu pracy,
w konsekwencji czego mamy 1,5 razy niższą wydajność ziemi i około 5-krotnie
niższą wydajność pracy w stosunku do średnie unijnej.
Konieczne staje się poszukiwanie nowych podstaw przewagi konkurencyjnej
dla polskich firm i produktów. Szybko bowiem tracą na znaczeniu w Polsce dotychczasowe podstawy konkurencyjności cenowej, takie jak niskie koszty pracy,
niskie ceny ziemi i energii oraz niedowartościowany, w stosunku do swej siły nabywczej, złoty. Nie docenia się przede wszystkim narastającej siły konkurencyjnej
głównych podmiotów rynku globalnego, jakim są ponadnarodowe korporacje
gospodarcze. Nie ma również pełnej świadomości konsekwencji zatarcia się różnicy między produkcją krajową a produkcją zagraniczną. W warunkach otwartych granic dla przepływów dóbr i usług dbałość o zachowanie konkurencyjności
na rynku wewnętrznym i zewnętrznym jest równie ważna. Pojęcie konkurencyjności coraz bardziej odnosi się do rynku wspólnego, a nie krajowego lub szerzej
do międzynarodowej konkurencyjności produkcji rolnej.
Szukanie pożądanego modelu rozwoju rolnictwa polskiego nie może abstrahować od tempa przeobrażeń całej gospodarki w kierunku poprawy jej konkurencyjności oraz procesów zachodzących w UE. Podczas szczytu UE w 2000 roku
w Lizbonie została przyjęta Agenda Lizbońska, która zakładała znaczne przyspieszenie rozwoju gospodarczego Wspólnoty. Oceniając sytuację gospodarczą świata
europejscy przywódcy oceniali, że do 2010 roku UE ma szanse stać się najszybciej
rozwijającym się regionem i wyprzedzić USA w poziomie rozwoju gospodarczego. Proces rozwoju gospodarczego miał podlegać monitorowaniu, a wnioski co
cztery lata przedstawiane przez Światowe Forum Ekonomiczne (The World Economic Forum). Rozwój gospodarczy oceniany jest według ośmiu kryteriów, które
uwzględniają przede wszystkim poprawę konkurencyjności poprzez wdrażanie
zasad gospodarki opartej na wiedzy, liberalizację życia gospodarczego, rozwój instytucjonalnego otoczenia biznesu, włączaniu do udziału w życiu gospodarczym
wszystkich warstw społecznych. Ocenie podlegały wszystkie kraje UE-27.
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Najbardziej konkurencyjną gospodarkę wśród krajów UE w 2007 r. według Światowego Forum Gospodarczego miała Szwecja. W przedstawionym rankingu uzyskała 5,71 punktów w sześciostopniowej skali. Przedostatnie miejsce zajęła Polska
z 3,76 punktu (niżej oceniona została tylko Bułgaria), przy średniej dla UE-27 –
4,73 pkt. W Polsce bardzo nisko zostało ocenione budowanie gospodarki opartej
na wiedzy. Najniżej spośród ocenianych wypadliśmy także w ocenie włączania
wszystkich grup społecznych do życia gospodarczego oraz stopnia instytucjonalnego rozwoju otoczenia biznesowego.
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA W ZMIENIAJĄCYM
SIĘ ŚWIECIE
STRESZCZENIE

W artykule wskazano, że w formułowaniu programu rozwoju rolnictwa polskiego
i polityki rolnej należy wykorzystać doświadczenia rolnictwa światowego. Podstawowym
czynnikiem rozwoju rolnictwa powinna być maksymalizacja efektywności nakładów ogółu
czynników produkcji. Jednocześnie politykę rolną w coraz większym stopniu należy opierać na przesłankach globalnych. Ponadto konieczne staje się poszukiwanie nowych podstaw
przewagi konkurencyjnej dla polskich firm i produktów, w czym mogą być pomocne współczesne strategie rozwoju rolnictwa (rolnictwa społecznie zrównoważonego).
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FACTORS EFFECTING DEVELOPMENT DIRECTIONS OF THE AGRICULTURE IN
CHANGING WORLD
SUM M A RY

In the article showed that into formulating of the development program
of the Polish agriculture and farming policy one should be use experiences of the world
agriculture. The basic factor of the development of agriculture should be maximization of
affectivity of production expenditure. At the same time farming policy in more and more
greater degree should be based on global data. Besides it is necessary to look for new bases
of competitive superiority for Polish firms and products, in what can be helpful present
strategies of development of agriculture (agriculture socially sustainable).
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ROLA DORADZTWA W DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ
SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO1
1. Wstęp
Wzrost innowacyjności gospodarki, w tym sektora rolno-spożywczego, opartej na szeroko zakrojonych badaniach naukowych, zwłaszcza w nowoczesnych
dziedzinach wiedzy oraz rozwój zasobów ludzkich to dwa priorytetowe obszary
wdrażanej strategii lizbońskiej, czyli planu rozwoju przyjętego dla Unii Europejskiej przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie w 2000 r.
Innowacje według. J. Schumpetera [Samuelson, Nordhaus 1996] to wprowadzenie na rynek nowego produktu, w sposób różniący się od innych, wprowadzanie nowej techniki lub otworzenie nowego rynku. A. van den Ban [1997] definiuje
innowację jako pomysł, metodę, przedmiot, produkt, który uważany jest za nowość, a który niekoniecznie musi być wynikiem badań naukowych. Innowacjami
wg tego autora są również nowe metody wspierające decyzje w zarządzaniu, nowe
systemy gospodarowania, czy też nowe organizacje społeczne.
W ostatnim okresie zmieniło się pojęcie innowacji, które przekształciło się
z pojedynczego wydarzenia w kompleks zjawisk i procesów tworzących nowe
wzorce i technologie produkcji [Królewicz 2001]. W założeniach polityki innowacyjnej państwa, miernikami innowacyjności są: wzrost PKB na mieszkańca,
wzrost eksportu, zmniejszenie poziomu kosztów wytwarzania, zmniejszenie
wskaźnika zużycia maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie bezrobocia [Założenia…
1999]. W dokumencie tym określono również, co jest działalnością innowacyjną.
Są to prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych
lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod,
przeznaczonych na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce. Działalność
innowacyjna obejmuje m.in. podnoszenie poziomu organizacji i zarządzania,
1 Artykuł wygłoszony podczas I Kongresu Nauk Rolniczych Nauka-Praktyce, publikowany

w uzgodnieniu z Organizatorami i Autorem.
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podnoszenie efektywności przedsięwzięć gospodarczych i jakości produktów. Do
działań innowacyjnych zalicza się również podnoszenie poziomu edukacji i wykształcenia, rozwój infrastruktury teleinformatycznej, standaryzację i normalizację oraz ochronę własności przemysłowej i intelektualnej.
Polityka innowacyjna państwa ma sprzyjać budowaniu społeczeństwa informacyjnego, w którym zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu są
zasadniczymi czynnikami konkurencyjności we wszystkich działach gospodarki
narodowej, zaś edukacja i innowacje budują fundamenty gospodarki opartej na
wiedzy [Grosse 2004].
Na podkreślenie zasługuje fakt nowego podejścia do strategii lizbońskiej (od
wiosennego szczytu Radu UE w 2005 r.) poprzez kompleksowe (systemowe) podejście do gospodarki opartej na wiedzy, a więc np. inwestowanie nie tylko w badania i rozwój (B+R), ale również w działalność szkoleniową, czy też zmiany
w systemie edukacji w powiązaniu z analizą potrzeb gospodarki [Grosse 2005].
Działalność szkoleniowa, informacyjna i doradcza w sektorze gospodarki
żywnościowej to główne funkcje doradztwa rolniczego świadczonego w różnej
proporcji przez ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie roli doradztwa rolniczego
we wdrażaniu i upowszechnianiu innowacji rolniczych prowadzących do rozwoju
i wzrostu konkurencyjności rolnictwa i całego sektora rolno-żywnościowego.

2. Doradztwo w Systemie Wiedzy i Informacji Rolniczej i jego rola
Podejście klasyczne
System Wiedzy i Informacji Rolniczej (SWIR) definiowany jest jako „Osoby, sieci
i instytucje oraz kontakty i relacje między nimi, zajmujące się tworzeniem, gromadzeniem, selekcją, przetwarzaniem, integrowaniem, przekazywaniem i wykorzystywaniem wiedzy i informacji w celu zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich” [Röling i Engel 1991]. System ten tworzą trzy kluczowe subsystemy: badania i edukacja rolnicza, doradztwo rolnicze oraz rolnicy (rysunek 1).
Rysunek 1
Kluczowe subsystemy Systemu Wiedzy i Informacji Rolniczej

Źródło: [Röling i Engel 1991].
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Podejście systemowe
System Wiedzy i Informacji Rolniczej zdefiniowany przez Bank Światowy
oznacza „System ludzi i instytucji, który generuje wiedzę i informację oraz transferuje je i wykorzystuje w praktyce rolniczej” [Future… 2003]. W znaczeniu praktycznym, to po prostu system wspomagania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich [Wilkin 2002, Adamowicz 2005].
Jak ilustruje to rysunek 2, obejmuje on sześć głównych ogniw, wzajemnie od
siebie zależnych, reprezentowanych przez różne podmioty. Są to:
1. Produkcja: reprezentują ją przede wszystkim rolnicy – właściciele gospodarstw rolnych bądź dzierżawcy, ale również menedżerowie zarządzający
gospodarstwami będącymi własnością innych osób. Rolników należy postrzegać w systemie wraz z rodzinami i całą społecznością danej wsi, w której zamieszkują.
2. Zaopatrzenie: organizacje lub instytucje, osoby fizyczne lub prawne – dostawcy środków i usług, którzy zaopatrują rolników w środki produkcji, tj.
w nawozy, środki ochrony roślin, nasiona, zwierzęta hodowlane, maszyny,
a także udzielają pożyczek i kredytów oraz wypłacają dopłaty, dotacje, itp.
3. Sprzedaż/marketing: osoby fizyczne i prawne, organizacje producenckie
i przedsiębiorstwa, które skupują produkty rolnicze, magazynują, sortują,
przetwarzają, transportują, sprzedają w hurcie i detalu.
4. Polityka rolna, ustawodawstwo, inspekcja: politycy, urzędnicy administracji państwowej i samorządowej oraz inspektorzy. Są oni odpowiedzialni za
kształt polityki rolnej, obowiązujące prawo i jego egzekwowanie w zakresie
jakości, higieny, bezpieczeństwa, ochrony środowiska itp.
5. Badania i edukacja: naukowcy, wykładowcy i nauczyciele szkół rolniczych,
zajmujący się generowaniem nowej wiedzy, by systematycznie wzmacniać
system (innowacyjność), analizą efektywności stosowanych technologii
produkcji, rozwijaniem sposobów zarządzania w poszczególnych ogniwach
systemu oraz wszechstronnym i specjalistycznym kształceniem nowych
kadr dla wszystkich elementów tego systemu.
6. Doradztwo rolnicze: doradcy terenowi i specjaliści zajmujący się informacją
rynkową, upowszechnianiem innowacji rolniczych, ekonomicznych, organizacyjnych, edukacją ustawiczną oraz rozwiązywaniem problemów praktyki rolniczej, obejmującej nie tylko ogniwo produkcji, ale również zaopatrzenie i sprzedaż, we współpracy z przedstawicielami nauki.

Rola doradztwa w działalności innowacyjnej sektora rolno-spożywczego

Ogniwa funkcjonalne i ich powiązania w Systemie Wiedzy
i Informacji Rolniczej

23

Rysunek 2

Źródło: opracowanie własne.

Każdy z tych elementów systemu jest słabiej lub silniej związany z innymi. Dlatego uważa się, że każda zmiana w jednym ogniwie systemu musi spowodować
określone skutki w pozostałych ogniwach i odwrotnie. Nie można na przykład
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twierdzić, że tylko nauka jest w stanie rozwiązać wszelkie problemy niedostatku
żywności na świecie, czy też, że tylko dobry system doradztwa rolniczego może
efektywnie wykorzystać rezultaty badań naukowych. Wszystkie ogniwa są ważne
i muszą współdziałać, by rozwój wsi i rolnictwa mógł postępować zgodnie z założeniami strategicznymi polityki rolnej i strukturalnej.
Zatem doradztwo nie może funkcjonować samo dla siebie, w oderwaniu
od pozostałych ogniw Systemu Wiedzy i Informacji Rolniczej. Współdziałanie
z nimi jest niezbędne, by mogło ono w pełni wykorzystać swoje możliwości. Nie
można również doskonalić samego doradztwa bez doskonalenia systemu badań
naukowych i mechanizmu łączącego je z doradztwem, jak również nie można doskonalić zarządzania doradztwem bez możliwości wpływania rolników na jego
program i ocenę uzyskiwanych efektów.
Krytycznymi ogniwami w Systemie Wiedzy i Informacji Rolniczej są lokalne organizacje pośredniczące, tj. ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze,
oddziały terenowe ARiMR, ARR, ANR, samorządy gminne i powiatowe, banki,
szkoły rolnicze i inne, wykorzystujące zarówno tradycyjne, jak i zaawansowane
technologie informatyczne (telefon, faks, e-mail, internet, intranet, portal korporacyjny), a także klasyczne i nowoczesne metody i techniki pracy doradczej [Fukuyama 2005, Kania 2007].
Kluczowymi elementami przepływu wiedzy i informacji w tym systemie są
[Future... 2003]:
– ważność informacji zwrotnej oraz przepływ informacji na każdym etapie
systemu,
– ważność organizacji pośredniczących, które w imieniu rolników mogą stanowić pomost pomiędzy zaawansowanymi a tradycyjnymi technologiami
informatyczno-komunikacyjnymi,
– różnorodność organizacji, które są częścią systemu, połączonych poprzez
technologie informatyczno-komunikacyjne, stwarzające nowe źródła informacji dla rolników, przedsiębiorców i społeczności lokalnych.

3. Analiza modelowa powiązań nauki i doradztwa z praktyką rolniczą
w aspekcie ewolucji roli i umiejętności doradców
Analizując istniejące koncepcje powiązań nauki i doradztwa z praktyką rolniczą, można wyróżnić trzy modele tych powiązań: model transferu technologii,
model społecznej interakcji oraz model rozwiązywania problemów. Dwa ostatnie
modele stanowią alternatywne podejścia w działalności doradczej, które podjęły
się wdrażać publiczne organizacje doradcze, celem poprawy efektywności i skuteczności pracy doradczej oraz lepszego dostosowania się do potrzeb klientów.

Rola doradztwa w działalności innowacyjnej sektora rolno-spożywczego

25

Model transferu technologii
Stwierdzenie, że „Naukowcy kreują wiedzę, doradcy przekazują ją rolnikom,
a rolnicy wykorzystują ją w praktyce” jest jednym z założeń współczesnego systemu upowszechniania wiedzy rolniczej w różnych krajach świata [Ban i Hawkins
1997]. Odnosi się ono do tradycyjnej roli organizacji doradczej, charakterystycznej
obecnie dla krajów mniej uprzemysłowionych, polegającej na transferze technologii (TOT – Transfer of Technology). Punktem wyjścia jest tutaj opracowanie nowej technologii w jednostce naukowo-badawczej, a następnie jej wdrożenie i upowszechnienie w praktyce. Ten sposób powiązań nauki z doradztwem i praktyką
znany jest w literaturze jako model badawczo-wdrożeniowo-upowszechnieniowy
[Havelock 1969]. Obejmuje on następujące fazy: badania podstawowe, badania
stosowane, rozwój technik i technologii produkcji, wdrażanie, upowszechnianie.
Doradztwo traktowane jest w tej koncepcji jako część Systemu Technologii Rolniczej (Agricultural Technology System – ATS) [Swanson i Claar 1984] lub jako
część Systemu Rozwoju Rolniczego i Transferu Informacji (Agricultural Development and Information Transfer System – ADITS) [Rivera 1991].
Przepływ informacji odbywa się w tym tradycyjnym modelu od jednostki naukowo-badawczej do ośrodka doradztwa rolniczego i rolnika, z góry w dół (rysunek 3). Wadą jego jest brak przepływu informacji zwrotnej od rolników do doradców i naukowców, co współcześnie kojarzy nam się z badaniami marketingowymi
wśród klientów doradztwa, czyli rozeznaniem ich potrzeb i oczekiwań. W modelu
tym nie uwzględnia się ponadto roli badań socjologicznych, psychologicznych,
polityki rolnej i ekonomicznej, a także funkcjonowania całego otoczenia instytucjonalnego wsi i rolnictwa.
Rysunek 3
Uproszczony schemat przepływu wiedzy i informacji
w modelu transferu technologii

Źródło: [Ban i Hawkins 1997].
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Doradcy działają w modelu transferu technologii jak specjaliści (naukowcy),
zafascynowani posiadaną wiedzą (wynikami swoich badań), chcący, by klienci
dostosowali się do oferowanej przez nich informacji czy porady. Informacja czy
też sposób jej przekazu nie może być kwestionowana z uwagi na wysoki status
doradcy (naukowca, eksperta). Częste pytanie doradców brzmi: „Dlaczego oni
(rolnicy) nie stosują tego, co ja im proponuję?”. A bez dostosowania informacji
i porady do potrzeb i możliwości danego rolnika oraz znajomości jego cech osobowych skuteczność pracy doradczej będzie niska.
Model społecznej interakcji
Przepływ wiedzy i informacji w modelu społecznej interakcji przedstawiono
na rysunku 4. W modelu tym wykorzystuje się teorię dyfuzji innowacji Rogersa
[1995] oraz informację zwrotną od rolników do doradców, naukowców i polityków,
a przede wszystkim uwzględnia się potrzeby i oczekiwania klientów doradztwa.
Powiązania powyższe mają swoje odzwierciedlenie w koncepcji doradztwa
w USA, gdzie jest ono częścią Programu Rozwoju Rolnictwa (Agricultural Process Development Program – APDP), realizowanego przez stanowe uniwersytety
rolnicze, a także w nowoczesnej koncepcji doradztwa jako ogniwa Systemu Wiedzy Rolniczej i Informacji – (Agricultural Knowledge and Information System
– AKIS) [Bunting 1986, Röling i Engel 1991].
Rysunek 4
Uproszczony schemat przepływu wiedzy i informacji w modelu
społecznej interakcji

Źródło: [Ban i Hawkins 1997].
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W modelu społecznej interakcji mamy do czynienia z marketingowym podejściem do badania potrzeb i upowszechniania innowacji, zaś określona forma
i metoda doradztwa dostosowywana jest do konkretnego odbiorcy lub grupy
odbiorców, którzy reagują na innowacje w bardzo różny sposób. Wśród grup
odbiorców przyjmujących innowacje rolnicze po raz pierwszy wyróżnia się innowatorów, stanowiących 2,5% populacji, wcześnie adaptujących nazywanych
również pionierami, rolnikami postępowymi lub liderami opinii, stanowiącymi
tzw. „prawe ramię” doradców, których jest 13,5%, wczesną większość – rolników
dość postępowych, nazywanych inaczej naśladowcami – 34%, późną większość
– rolników dość tradycyjnych – 34% oraz maruderów – rolników opieszałych –
16% [Rogers 1995]. Umiejętność rozeznania przez doradcę poszczególnych grup
odbiorców wśród populacji rolników w rejonie swojego oddziaływania, a zwłaszcza wyłonienie grupy liderów opinii, może znakomicie ułatwić przekaz informacji
i udzielanie porad oraz zwiększyć oddziaływanie na inne grupy rolników.
Doradcy w tym modelu pełnią rolę edukatorów w zakresie specjalistycznej
wiedzy fachowej, posiadających przy tym znakomite umiejętności pedagogiczne
i marketingowe.
Model rozwiązywania problemów
W nowoczesnej koncepcji doradztwa dużą uwagę przywiązuje się do trzeciego
modelu rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu podejścia uczestniczącego. Punktem wyjścia w tym modelu jest problem klienta, inicjowany przez niego
lub przez doradcę a nie rezultat badań czy innowacja. Problem ten rozwiązywany
jest wspólnie przez doradcę i rolnika na zasadzie partnerskiej współpracy, dzielenia się informacją, przy czym ostateczną decyzję podejmuje klient.
W przypadku stosowania metod doradztwa grupowego należy pamiętać, by łączyć rolników w tzw. grupy celowe – grupy rolników posiadających ten sam bądź
podobny problem. Ich wspólne z doradcą czy specjalistą zaangażowanie w proces
rozwiązywania danego problemu zazwyczaj przynosi bardzo pozytywne efekty.
W modelu rozwiązywania problemów mamy do czynienia z doradcą facylitatorem, posiadającym znakomite umiejętności socjotechniczne (znajomość metod
rozwiązywania problemów, pracy w grupie, przewodzenia w grupie, rozwiązywania konfliktów, osiągania konsensusu, ustalania priorytetów, technik pracy grupowej itp.), pozwalające na włączenie do procesu rozwiązywania problemów tych,
którzy te problemy posiadają [Ban 2001].
Analizując powyższe modele nie można stwierdzić, że jeden z nich jest dobry,
a inny nie. Każdy z nich może okazać się skuteczny, jeżeli zostanie użyty adekwatnie do zaistniałego problemu. W ostatnich latach model rozwiązywania problemów stosowany jest coraz częściej przez organizacje doradcze, zwłaszcza te o charakterze prywatnym i komercyjnym. Jest to spowodowane m.in. świadomością
niepożądanych skutków wielu innowacji oraz faktem, że wiedza i doświadczenie
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rolników i przedsiębiorców są bardzo ważnym fundamentem do opracowywania
dobrych rozwiązań problemów.

4. Cechy efektywnego systemu doradztwa rolniczego oraz warunki
i czynniki jego doskonalenia
Z badań i doświadczeń autora wynika, że każdy system doradztwa rolniczego
powinien charakteryzować się następującymi cechami [Kania 2007]:
1) zdolnością do zaspokajania potrzeb odbiorców usług doradczych oraz uczestników systemu doradztwa co wymaga:
■ ścisłego powiązania doradztwa z nauką, dającego w efekcie:
– lepsze jakościowo porady,
– lepsze rozeznanie potrzeb badawczych i doradczych,
– lepsze rozwiązania technologiczne oraz bardziej efektywne zarządzanie
gospodarstwami rolniczymi z uwzględnieniem potrzeb rynku,
– wsparcie doskonalenia zawodowego producentów i mieszkańców wsi,
– szybkie docieranie do źródeł informacji o wynikach badań,
– możliwość korzystania z porady u wysokiej klasy specjalistów w tym również pracowników instytutów naukowo-badawczych i uczelni rolniczych;
■ społecznej identyfikacji potrzeb oraz opiniowania wykonywanych zadań
doradczych, co poprawi efektywność środków finansowych przeznaczonych
na działalność doradczą i upowszechnieniową;
■ wzmocnienia rangi ośrodków doradztwa rolniczego poprzez stworzenie lepszej bazy informacyjnej, specjalistycznej (laboratoria komputerowe i analityczne) oraz szkoleniowej, co wzmocni wiarygodność doradców i oferowanych przez nich usług;
2) zdolnością do efektywnego działania przy ograniczonych środkach przez dopasowanie systemu do istniejących realiów organizacyjnych i ekonomicznych
w rolnictwie oraz przeniesienie niektórych kosztów usług doradczych na tych
klientów, którzy osiągają z nich bezpośrednie korzyści finansowe;
3) elastycznością, czyli zdolnością do rozwoju i przeobrażeń uwzględniających
nowe potrzeby reformowanej gospodarki, zwłaszcza wielofunkcyjny rozwój
obszarów wiejskich;
4) wysoką oceną oraz pozytywnym wizerunkiem w oczach potencjalnych klientów; system musi być przyjazny dla klientów dzięki profesjonalnemu wykształceniu doradców, ich wiarygodności i szybkiemu reagowaniu na potrzeby doradcze rolników.
Konieczne jest również lepsze wykorzystanie przez doradztwo wyników badań, co wymaga wywołania:
■ autentycznego zapotrzebowania doradców na wyniki badań naukowych,
pomoc doradczą i konsultacje naukowców;
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■ zainteresowania pracowników nauki efektami zastosowania wyników ich
badań w praktyce gospodarczej poprzez:
– uwzględnienie w ocenie dorobku naukowego wyników uzyskiwanych we
współpracy z praktyką rolniczą,
– wynagradzanie osób i zespołów podejmujących się rozwiązania problemów zgłaszanych przez ODR, izby rolnicze, szkoły rolnicze, administrację państwową i samorządy terytorialne (np. honoraria, granty, zadania
zlecone itp.).
O efektywności doradztwa decydować będą następujące czynniki [Ban i Hawkins 1997, Kania 2007]:
■ dobrze przygotowana kadra zarządzająca organizacją doradczą;
■ wysokie kwalifikacje specjalistów doradztwa;
■ dobry program podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników doradztwa;
■ ścisła współpraca doradztwa z nauką;
■ dostępność niezbędnych środków finansowych;
■ ścisła współpraca dyrekcji ODR i pracowników doradztwa z radami społecznymi reprezentującymi interesy klientów doradztwa oraz z izbami rolniczymi reprezentującymi interesy rolników;
■ aktywna praca doradcza oparta na zaplanowanych programach doradczych,
ich monitorowanie i ocena;
■ aktywne uczestnictwo rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w planowaniu i realizacji programów doradczych.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że kierunki doskonalenia doradztwa rolniczego w naszym kraju powinny obejmować:
■ wzmocnienie roli doradztwa rolniczego przez wprowadzenie systemu rejestracji i akredytacji doradców uwzględniającego specjalistyczne kwalifikacje
oraz wprowadzenie w życie proponowanych przez rząd nowych zasad wynagradzania pracowników doradztwa;
■ doskonalenie współpracy ODR z ARiMR we wdrażaniu instrumentów WPR
i polityki strukturalnej UE, a także z innymi organizacjami i instytucjami
pracującymi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, zwłaszcza z izbami
rolniczymi;
■ konieczność doskonalenia zarządzania czynnikiem ludzkim (kadrami
ODR), programami doradczymi i projektami o charakterze doradczym
bądź edukacyjnym oraz finansami jednostek doradczych;
■ wzmocnienie powiatowych biur doradczych zarówno jeśli chodzi o wyposażenie, jak i kadrę specjalistyczną. Wszyscy doradcy techniczni powinni
posiadać wyższe wykształcenie rolnicze i specjalizację zawodową dopasowaną do kierunków produkcji rolniczej w danym regionie. Powinni oni
również posiadać określone umiejętności praktyczne i doświadczenie za-
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wodowe oraz, co jest ogromnie ważne w doradztwie, umiejętność komunikacji z klientami. Nowi doradcy powinni pochodzić ze środowisk wiejskich,
najlepiej z gospodarstw rolniczych lub mieć zaliczoną praktykę zawodową
w gospodarstwie rolnym w kraju bądź za granicą oraz staż pracy w produkcji rolniczej, przetwórstwie rolnym lub instytucjach okołorolniczych;
■ opracowanie, promocję i wdrożenie zasad dobrej praktyki doradczej w zakresie świadczenia odpłatnych usług doradczych na rzecz rolników – upowszechnienie wśród rolników cennika usług, pakietów usług, wyposażenie
wszystkich biur powiatowych w kasy fiskalne, wdrożenie procedur sprzedaży usług doradczych, wystawianie kwitów i rachunków, rejestrację przychodów gotówkowych, dokonywanie i rejestrację przelewów itp.;
■ w przypadku ograniczenia dotacji budżetowej, co jest raczej nieuniknione,
opracowanie i realizację zespołowych oraz indywidualnych planów przychodów pieniężnych oraz wprowadzenie premii motywacyjnych dla tych,
którzy przynosić będą organizacji doradczej największe dochody. W ten
sposób, być może, wyeliminuje się bądź znacznie ograniczy złą praktykę,
jaką jest przyjmowanie zapłaty od rolników za wykonanie określonych usług
doradczych w sposób nieformalny;
■ nadanie właściwej rangi i kompetencji Społecznym Radom Doradztwa Rolniczego w zakresie planowania programów doradczych (ustalania priorytetów), monitorowania działań doradczych i oceny pracy doradców. Winny
one reprezentować interesy rolników (udział i kompetencje przedstawicieli
izb rolniczych w Radach powinny być autentycznie duże), mieszkańców wsi
(przedstawiciele marszałka, sejmiku, starostów, wójtów) oraz rządu (zadania
ministra rolnictwa i wojewodów). Szczególnie ważne jest wzmocnienie w Radzie przedstawicieli izb rolniczych, bowiem nie można doskonalić zarządzania doradztwem rolniczym bez możliwości wpływania rolników, głównych
klientów doradztwa, na jego program i ocenę uzyskiwanych efektów.

5. Wnioski
Dokonana w niniejszej pracy ocena pozwala na sformułowanie następujących
wniosków:
1) Doradztwo rolnicze w Polsce działa na rzecz stosunkowo małych i zróżnicowanych pod względem produkcyjnym i ekonomicznym gospodarstw, w sytuacji znaczącego ubóstwa oraz faktycznego i ukrytego dużego bezrobocia
na wsi. W tej sytuacji jest ono kluczem do kreowania oczekiwanych przemian ekonomicznych w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wyniki badań
pokazują, że zakres jego oddziaływania wychodzi poza tradycyjne rolnictwo
i gospodarstwo rolnicze, obejmuje także gospodarstwa wielkoobszarowe,
drobnych przedsiębiorców i bezrobotnych. Dobre wykorzystanie kredy-
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tów i pożyczek z ARiMR, programu SAPARD, dopłat bezpośrednich oraz
innych instrumentów WPR i polityki strukturalnej dowodzą skuteczności
oddziaływania doradców rolnych na swoich klientów, a szerzej doradztwa
rolniczego na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
2) Globalizująca się gospodarka żywnościowa stawia nowe, konkurencyjne
wyzwania przed wszystkimi ogniwami Systemu Wiedzy i Informacji Rolniczej w Polsce. Dotyczy to różnych organizacji, instytucji, także polityków,
urzędników, a zwłaszcza naukowców i doradców, reprezentujących sześć
podstawowych ogniw systemu wiedzy – produkcji, zaopatrzenia, sprzedaży,
polityki rolnej, badań i edukacji oraz doradztwa rolniczego. Każdy z tych
elementów systemu jest słabiej lub silniej powiązany z innymi. Wszystkie
one tworzą System Wiedzy i Informacji Rolniczej, dlatego są bardzo ważne i wymagają współdziałania oraz posiadania dobrej, wiarygodnej i coraz
bardziej selektywnej informacji, której obieg najlepiej odzwierciedla model
społecznej interakcji. Doskonaląc ten system należy pamiętać, że ostatecznym jego beneficjentem jest producent żywności (rolnik lub przetwórca),
który rozwijając swoje gospodarstwo, poprzez podejmowanie trafnych decyzji, zmienia obraz rolnictwa i wsi polskiej.
3) Przepływ wiedzy i informacji od nauki i polityki, przez doradztwo, do praktyki rolniczej (rolników) i odwrotnie jest niezwykle ważnym zagadnieniem
w procesie zmian społeczno-ekonomicznych, zwłaszcza we wzmacnianiu
kapitału ludzkiego w rolnictwie. Doradcy z organizacji doradczych mają do
spełnienia szczególne i bardzo trudne zadanie – osiągnięcie pozytywnych
zmian w zachowaniu rolników (zmiana postaw i filozofii ich myślenia). To
bowiem nie politycy, naukowcy czy doradcy zmieniają rolnictwo, ale właściciele gospodarstw poprzez rozwiązywanie określonych problemów i podejmowanie trafnych decyzji. Osiągnięcie tych zmian będzie jednak niemożliwe bez doradców posiadających gruntowną specjalistyczną wiedzę techniczną i ekonomiczną oraz umiejętności komunikowania się z rolnikami
i otoczeniem rolnictwa, a także bez znaczącego wsparcia doradztwa, nauki
i rolnictwa ze strony państwa (UE) oraz doradztwa ze strony nauki.
4) W Polsce nie ma dotychczas dobrze funkcjonującego Systemu Wiedzy
i Informacji Rolniczej. Pomimo istnienia większości z wyszczególnionych
w nim instytucji i organizacji, brak wzajemnych i faktycznych powiązań
uniemożliwia ich współdziałanie oraz funkcjonowanie jako systemu. Sprawia to również, że tworzenie wiedzy rolniczej odbywa się często w oderwaniu od potrzeb i oczekiwań jej odbiorców. Dlatego efekty funkcjonowania
różnych instytucji i organizacji, działających najczęściej w rozproszeniu
bądź całkowitej izolacji, zajmujących się badaniami przyczynkarskimi są
gorsze, niż można by oczekiwać, biorąc pod uwagę wielkość i jakość posiadanego potencjału intelektualnego.
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5) Uczelnie rolnicze i instytuty naukowo-badawcze nie w pełni wykorzystują
swój potencjał intelektualny w procesie urynkowienia gospodarki, wspierania demokratyzacji życia społecznego i decentralizacji zarządzania. Instytucje te, w ramach prowadzonej edukacji i badań, nie wykorzystują również
wystarczająco nowych szans rynkowych w tworzeniu wartości dodanej i dywersyfikacji produktów w sektorze żywnościowym oraz we wzroście możliwości surowcowych w rolnictwie. Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest
fakt, że nauki socjo-ekonomiczne, w tym doradztwo, są wciąż niedoceniane
w programach nauczania wyższego szkolnictwa rolniczego. Absolwentom
uczelni rolniczych brakuje cech przywódczych oraz umiejętności wpływania na innych, umiejętności pracy z ludźmi, znajomości metod i technik
stosowanych w komunikacji społecznej, potrzebnych, by efektywnie wykorzystać swoją wiedzę fachową.
6) Wzrost sprawności działania doradztwa rolniczego w Polsce osiągany jest
głównie przez wykorzystywanie wewnętrznego potencjału ODR. Zdaniem
autora, ulega on wyczerpaniu i nie jest możliwe sprawne wykonywanie
wszystkich przypisanych doradztwu zadań. Sytuacja taka musi ulec zmianie, stąd też konieczność poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych
i funkcjonalnych. Powinny one zapewnić lepsze wykorzystanie bogatego
potencjału intelektualnego, umiejscowionego przede wszystkim w nauce
i szkolnictwie wyższym. Jest to podstawowy warunek pomyślności procesów restrukturyzacji i modernizacji sektora rolnego oraz zapewnienia jego
konkurencji z rolnictwem innych krajów Unii Europejskiej.
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JÓZEF KANIA
ROLA DORADZTWA W DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ SEKTORA
ROLNO-SPOŻYWCZEGO

Słowa kluczowe: doradztwo rolnicze, system wiedzy i informacji rolniczej, upowszechnianie wyników badań w rolnictwie, wdrażanie innowacji w rolnictwie
STRESZCZENIE

Rozdrobnione i w większości ekonomicznie słabe gospodarstwa rolne napotykają na
wiele barier we wdrażaniu innowacji, które ułatwiłyby ich dostosowanie się do wymogów
konkurencyjnej gospodarki rynkowej. W Polsce brakuje jednak sprawnie funkcjonującego
Systemu Wiedzy i Informacji Rolniczej przyspieszającego procesy innowacyjne, zwłaszcza
w rolnictwie. Po stronie nauki brakuje rozwiązań, które stymulowałyby zainteresowanie
podejmowaniem prac badawczych i wdrożeniowych do bezpośredniego wykorzystania
w praktyce rolniczej. Małe gospodarstwa nie mają możliwości bezpośredniego zaangażowania nauki w rozwiązywanie swoich problemów. Doradztwo rolnicze – zwłaszcza publiczne finansowane z budżetu państwa – powinno aktywnie wspierać rolników w procesach dostosowawczych do wymagań rynkowej gospodarki.
Brak sprawnych powiązań pomiędzy instytucjami funkcjonującymi w Systemie Wiedzy i Informacji Rolniczej, utrudnia ich współdziałanie oraz funkcjonowanie jako systemu. W rezultacie tworzenie wiedzy rolniczej odbywa się często w oderwaniu od potrzeb i oczekiwań jej odbiorców. Efekty funkcjonowania różnych instytucji i organizacji,
działających często w rozproszeniu bądź izolacji, są gorsze, niż można by oczekiwać, biorąc pod uwagę ich potencjał intelektualny. Sytuacja taka musi ulec zmianie, stąd też konieczność poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych. Osiągnięcie oczekiwanych
zmian w rolnictwie będzie jednak niemożliwe bez doradców posiadających gruntowną
specjalistyczną wiedzę techniczną i ekonomiczną oraz umiejętności komunikowania się
z rolnikami i otoczeniem rolnictwa, a także bez znaczącego wsparcia doradztwa, nauki
i rolnictwa ze strony państwa (UE) oraz doradztwa ze strony nauki.

JÓZEF KANIA
THE PART OF ADVISORY IN INNOVATIVE ACTIVITY OF THE AGRI-FOOD SECTOR

Key words: agriculture advisory, system of knowlage and agricultural information, extension of agricultural knowlage, implementation of innovation in agriculture
SUM M A RY

Comminution and mostly economically weak holdings meet many barriers in initiation of the innovation, which would make easy their adaptation to requirements of competitive market economy. However in Poland it is lack of the efficiently working System of
Knowledge and Agricultural Information of accelerating innovative processes, especially
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in agriculture. On science side it is lack of solutions, which would stimulate interest with
treat of research and extension works to direct utilization in agricultural practice. Comminution and economically weak farms have not possibilities of direct engagement of the
science into solving of their own problems. The agricultural advisory- especially public
financed from the state budget - should actively support farmers in adjustment processes
to requirements of market economy.
The lack of efficient connections among institutions working in the System of the
Knowledge and Agricultural Information makes difficult in their cooperation and act as
the system. Finally creation of agricultural knowledge takes place often separately from
needs and expectations of her receivers. Effects of activities of different institutions and
organizations, working often dispersedly or in isolation, are worse, than could be expected in consideration of their intellectual potential. Such situation must undergo change,
therefore also it is necessity of inquiries of new organizational solutions. The success of
awaited changes in agriculture will be however impossible without advisers possessing
thorough specialistic technological and economic knowledge, and skills in communication with farmers and environment of agriculture, and also without significant support of
advisory service, science and the agriculture from the state (EU) and advisory from the
science side
e-mail: rukania@cyf-kr.edu.pl

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 3/2009

36

MAŁGORZATA PIASECKA
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

WPROWADZANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I TECHNIK
W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM JAKO KWESTIE
ZARZĄDZANIA1
1. Wstęp
Debata o roli nowych technik i technologii (wytwarzania, informacji, zarządzania, współpracy) w naukach ekonomicznych, w tym o zarządzaniu, prowadzona jest nie od dziś [Allouche i Schmidt 1995, Parker 1995, Sundbo 2001]. Kwestie
dyskusyjne obejmują nie tylko definicję nowoczesnych technik i technologii, ich
rolę w sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa, związku z innowacjami, konkurencyjnością firmy, ale przede wszystkim związku ze strategią przedsiębiorstwa,
z zarządzaniem strategicznym, międzynarodowymi aspektami funkcjonowania
przedsiębiorstwa.
Powyższe obliguje do przedstawienia w takim właśnie aspekcie kwestii nowoczesnych technik i technologii w sektorze rolno-spożywczym w Polsce, zwłaszcza
w kontekście dyskutowanych barier ich wprowadzania.

2. Nowoczesne techniki i technologie w przedsiębiorstwie –
– w kontekście rozwojowym
Okres gospodarki centralnie planowanej konserwował w przedsiębiorstwach
takie podejście do funkcjonowania, gdzie o jego powodzeniu rozstrzygały posiadane maszyny, wyposażenie i dostęp do zaopatrzenia. W przypadku przetwórstwa rolno-spożywczego sytuacja była o tyle istotna, że producentami surowców
są rolnicy i w okresie niedoborów każdy produkt o obojętnie jakich parametrach
1 Artykuł wygłoszony podczas I Kongresu Nauk Rolniczych Nauka-Praktyce, publikowany

w uzgodnieniu z Organizatorami i Autorem.
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mógł być sprzedany. Była więc komfortowa sytuacja dla producentów surowców,
przetwórców, handlowców, bo o ich powodzeniu zaiste rozstrzygały zasoby materialne, wyposażenie i technologie. Jedynym poszkodowanym w tym łańcuchu był
konsument.
Po 1990 r. stało się oczywiste, że w gospodarce rynkowej o powodzeniu przedsiębiorstwa decydują zupełnie inne czynniki: dobre zarządzanie, podnoszenie
kwalifikacji, znalezienie swojego miejsca na rynku, tworzenie więzi biznesowych
z innymi podmiotami, budowa przewagi konkurencyjnej, zdolność przedsiębiorstw do zmian i podejmowania nowych wyzwań. Źródłem miejsca na rynku
stała się socjoekonomiczna funkcja działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej,
informacyjnej i zarządczej. W ten sposób przedsiębiorstwa w miarę rozwoju stały
się głównym motorem tworzenia i podziału bogactwa oraz narzędziem łączącym
różne jednostki należące do sektora rolnego.
Aby zapewnić sobie stabilne warunki funkcjonowania na rynku w tej coraz
bardziej złożonej rzeczywistości ekonomicznej i społecznej oraz sprostać wymaganiom rentowności coraz bardziej złożonych procesów inwestycyjnych i ekspansji na rynku podmioty gospodarcze zainteresowane są umacnianiem wzajemnych
więzi wzdłuż całego łańcucha powiązań od produkcji surowca, poprzez przetwórstwo do sprzedaży i konsumpcji ostatecznego produktu; w ten sposób tworzą się
wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi podmiotami a także etapami całego
łańcucha żywnościowego.
Dodatkowym faktem i procesem stało się otwarcie granic i włączenie Polski w międzynarodowy podział pracy. Polskie przedsiębiorstwa weszły w proces
umiędzynarodowienia po 1989 roku, kiedy państwo straciło monopol na handel
zagraniczny, a przedsiębiorstwa w ramach wolności gospodarczej zaczęły na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność podejmować decyzje o sprzedaży swoich produktów na rynkach zagranicznych oraz o miejscu prowadzenia biznesu.
Tym samym polskie przedsiębiorstwa włączyły się nie tylko w procesy zachodzące
w gospodarce europejskiej, ale także w gospodarce światowej. Wejście w struktury
UE ułatwia dalszą integrację z rynkami międzynarodowymi. Proces globalizacji
i internacjonalizacji w działalności przedsiębiorstw jest tym czynnikiem i tym
zjawiskiem, którym muszą się one kierować, aby stworzyć sobie perspektywy
sukcesu w długim okresie. Globalizacja obejmuje coraz szerszy zasięg, dotyczy
coraz większej ilości działów i sektorów. Przedsiębiorstwa wychodząc na rynek
przystępują do konkurencji globalnej w przypadku wielu produktów zglobalizowanych już branż. Jest zatem zasadne, aby wybierały sobie strategie ułatwiające im
penetrację rynków międzynarodowych i odnalezienie się wobec nasilających się
procesów globalizacji.
Obecny poziom rozwoju da się wyrazić następująco:
– rozwinięte kraje weszły w epokę rozwoju postindustrialnego;
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– tzw. „trzecia fala rozwoju” oznacza koniec masowości, tworzenie „świata bez
granic”, tworzenie nowego, złożonego układu społecznego;
– podstawowymi czynnikami tworzącymi bogactwo w miejsce surowców, siły
roboczej i kapitału staje się informacja i wiedza;
– jest to epoka wymagająca coraz wyższych kwalifikacji pracowników i coraz
większych kompetencji zarządzających;
– w przedsiębiorstwach następuje odchodzenie od produkcji masowej na
rzecz produktów zróżnicowanych (marketing segmentacyjny); upowszechniają się krótkie serie w produkcji, a w organizacji – z biurokratycznej i hierarchicznej – następuje przejście do zarządzania macierzowego;
– rozwój infrastruktury oznacza budowę infostrad i rozbudowę sieci informatycznych.
Wiedza staje się nie tylko źródłem tworzenia bogactwa, ale ponadto jest źródłem nieograniczonym, co stwarza dodatkowe możliwości dla dalszego rozwoju
(Friedman 2001, Toffler 1996).
Jednocześnie daje się wyraźnie określić siły i trendy wpływające na poszczególne państwa i podmioty w nich funkcjonujące, zatem wyróżnić można:
a) zwiększający się stopień współzależności o charakterze globalnym – w wyniku rozwoju złożonych struktur międzynarodowych tworzy się współzależny
system w handlu, współzależny system inwestycji, wytwarzania i świadczenia usług; związki między gospodarkami narodowymi mają charakter partnerski, a nie poddańczy, co oznacza, że przy zasadach wolności gospodarczej każdy z partnerów znajdzie właściwe dla siebie miejsce w społecznym
podziale pracy;
b) nasilające się procesy integracji regionalnej (tworzenie regionalnych bloków
gospodarczych) są odpowiedzią na konkurencję globalną. Istotą tej integracji jest nie tylko współpraca, ale obrona interesów krajów członkowskich;
kluczowego znaczenia nabiera też zarządzanie handlem międzynarodowym
w różnych układach: między blokami krajów, między poszczególnymi krajami;
c) zacieśnianie się globalnej współzależności nie tylko w rozwoju gospodarczym, ale i społecznym, u podstaw stoi koncepcja przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, w którą to koncepcję także polskie przedsiębiorstwa muszą się włączyć;
d) istnienie wielu gałęzi przemysłu, które są zglobalizowane (samochodowy,
elektroniczny, farmaceutyczny, chemiczny), a podmioty gospodarcze funkcjonują w formie wielonarodowych korporacji o charakterze transkontynentalnym;
e) zmianę roli państwa narodowego (w wyniku tych procesów), choć państwo
nadal pełni swoje niezbywalne funkcje publiczne, jednak stopniowo rządy narodowe tracą możliwość bezpośredniego ingerowania w działalność
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przedsiębiorstw. W kompetencjach rządu pozostaje nadal możliwość kontroli „wejść” na rynek narodowy, ale nie kontroli produkcji; rozwój procesów
globalizacyjnych wyzwolił w przedsiębiorstwach nastawienie się na rynek
światowy do tego stopnia, że możliwe się stało przenoszenie wytwarzania
w miejsce wyższej efektywności, także poza dany kraj;
f) eksplozję „wysokich” technologii przyczyniających się do tworzenia dóbr
o wysokiej wartości dodanej;
g) stopniową liberalizację gospodarek prowadzącą do tego, że rządy tracą możliwość wywierania bezpośredniego wpływu na działalność przedsiębiorstw
[Allaire i Firsirotu 2000, Bauman 2000, Penc 1999b].
Unia Europejska grupująca dziś 27 krajów dostrzegła zjawisko nowej ery, czego dowodem jest Strategia Lizbońska, przewidująca cele i środki działania dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym (w zamyśle strategia ta opracowywała program „dogonienia USA” do 2010 roku). Strategia
Lizbońska jako główne narzędzie realizacji postawionych celów przyjęła koordynację polityki strukturalnej i koncentrację działań na 5 filarach obejmujących:
■ wzrost przedsiębiorczości poprzez ułatwienia dla sektora MŚP;
■ wspieranie innowacyjności: docelowo kraje muszą przeznaczać 3% PKB na
badania i rozwój. Przedmiotem działań staną się zmiany w finansowaniu
działalności badawczo-rozwojowej w krajach członkowskich, priorytet został nadany takim dziedzinom wiedzy, jak biotechnologie i nanotechnoligie,
został wprowadzony Patent Wspólnotowy. Strategia nadaje priorytet działaniom związanym z dostępem do internetu, poprawie informacji poprzez
nowoczesne systemy informatyczne, tworzeniu partnerskich związków między uczelniami, zespołami badawczymi i firmami;
■ likwidację barier rynkowych: integrację rynków finansowych, liberalizację
rynku gazu i energii, dalsze otwieranie usług transportowych;
■ wspieranie przemian w strukturze siły roboczej: podnoszenie kwalifikacji
zawodowych, poprawa mobilności na rynku pracy, przedłużenie wieku aktywności zawodowej dla emerytów, reformy systemów emerytalnych;
■ budowę podstaw zrównoważonego rozwoju: skoncentrowanie wysiłków na
działaniach związanych z problemami stwarzającymi nieodwracalne zagrożenia dla przyszłego dobrobytu i bezpieczeństwa. Za główne zagrożenia
uznano rozszerzanie się obszarów biedy w Europie, starzenie się populacji,
podupadanie dzielnic centralnych w aglomeracjach i niekontrolowany rozwój przedmieść, zagrożenia dla zdrowia publicznego, dla zaniku różnorodności biologicznej gatunków zwierząt i roślin, ocieplanie się klimatu.
Polska więc, wkraczając w nową epokę rozwoju, znalazła się z jednej strony
pod wpływem ogólnoświatowych tendencji rozwojowych, kształtowanych przez
najsilniejsze gospodarki wszystkich kontynentów, z drugiej w zakresie działania
prawa wspólnotowego na Jednolitym Rynku Europejskim. Dla przedsiębiorstw
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oznacza to zwiększającą się konkurencję, konieczność wkładania coraz większego
wysiłku w pozyskanie klienta.
Na takim tle rodzi się kwestia wprowadzania, wykorzystywania nowych technik i technologii. Nowe techniki i technologie nie są już (jak w gospodarce centralnie planowanej) przedmiotem najistotniejszych i samych w sobie decyzji, są
integralnie związane z miejscem przedsiębiorstwa na rynku, jego strategią biznesową i marketingową, pozycją w konkurencji, zdolnością konkurencyjną, budową
wartości firmy. Po to, aby firma podjęła decyzję o wprowadzeniu nowej techniki
lub technologii zarządzający muszą wziąć pod uwagę następujące aspekty:
a) strategię firmy – czyli odpowiedź na pytanie: w jaki sposób przedsiębiorstwo
będzie realizować swoje cele biznesowe (długofalowe); technologie mogą
być bezpośrednio wykorzystywane do realizacji celów strategii jako jej silny punkt (lub, gdy stanowią słabą stronę – występują przesłanki do zmian
technologicznych). Strategia może kultywować technologie – być dobrana
ze względu na daną technologie, wreszcie – to technologia może prowadzić
do poznania strategii [Allouche i Szmidt 1995];
b) ocenę i przewidywania dla danej technologii na przyszłość: ocena ta zależy
od typologii technologii, tj. natury zasobów technologicznych umożliwiających realizację celów biznesowych także w wymiarze operacyjnym, diagnozy co do strategicznych zdolności zasobów, tak w odniesieniu do technologii podstawowych, jak i kluczowych czy dopiero w fazie wprowadzania;
dotyczy to także oceny cyklu życia technologii (osiągnięcia przez nią limitu
fizycznej wydolności, możliwości jej modernizacji lub wymiany);
c) związek nowej techniki lub technologii z konkurencyjnością swojego przedsiębiorstwa, tj. zdolność stworzenia przewagi konkurencyjnej poprzez technologię prowadząca do przewagi kosztowej, dyferencjacji, niszy rynkowej
lub kooperacji [Duczkowska-Małysz 2008]. Związek technologii z konkurencyjnością jest oczywisty – występuje poprzez wysiłek inwestycyjny, wysiłek w dziedzinie badań i rozwoju oraz w dziedzinie innowacji;
d) związek nowej technologii z innowacyjnością, tj. z nowymi produktami, nowymi zachowaniami przedsiębiorstwa, nowymi kombinacjami pozostałych
elementów składających się na funkcjonowanie lub strategię przedsiębiorstwa [Sundbo 2001].
Powyższe oznacza, że nowe techniki i technologie nie mogą być przedmiotem
decyzji oderwanych od sytuacji przedsiębiorstwa, jego miejsca na rynku, pozycji
w konkurencji, a przede wszystkim od strategii przedsiębiorstwa. Może to oznaczać także, że sama technologia nie gwarantuje jeszcze sukcesu na rynku, a mniej
nowoczesne technologie nie powodują upadłości przedsiębiorstwa. To względnie
warunkowe stwierdzenie jest prawdziwe, jeśli przyjmie się, że przedsiębiorstwa
zarządzane są racjonalnie, decyzje podejmowane świadomie, a nie przypadkowo,
a wybór strategii dokonany został z pełną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwa,
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które na rynku obsługują nisze, które jako główną ofertę sprzedają produkty tradycyjne nie muszą walczyć o nowe technologie i nowe techniki w produkcji, mogą
natomiast zastosować najnowocześniejsze rozwiązania w systemie zarządzania,
informacji, współpracy biznesowej. Podobnie rzecz dotyczy przedsiębiorstw, które konkurują dyferencjacją produktu lub, które konkurują kosztowo i mają małą
skalę produkcji (a produkt wypuszczają równie dobry).
Podstawowym kryterium podejmowania decyzji o wprowadzeniu nowej techniki lub technologii jest pojawiająca się konieczność w przedsiębiorstwie, wynikająca jednocześnie z trzech grup czynników:
a) z potrzeb i zachowań kupujących (konsumentów, organizacji) – jeśli przedsiębiorstwo dojdzie do wniosku, że tylko w ten sposób sprosta nowym lub
zmieniającym się potrzebom rynku (innowacje popytowe);
b) z sytuacji konkurencyjnej obecnej i w przyszłości, tj. konkurencyjności
w branży (tempo i stopień koncentracji, bariery wejścia i wyjścia z konkurencji, tempo przyrostu popytu, rozmiary rynku i ich zmiana) i pozycji konkurencyjnej samego przedsiębiorstwa (innowacje podażowe);
c) z samego poziomu techniki – kierunków rozwoju technologii, opłacalności jej zastosowania, poprawy poziomu produktywności i efektywności
w przedsiębiorstwie, poprawy zdolności strategicznych.
Przemysł rolno-spożywczy jest szczególną w obecnej dobie branżą, w porównaniu z innymi stosunkowo trudno się globalizuje, co daje szansę nie tylko małym
i najmniejszym podmiotom na rynku, ale przede wszystkim daje możliwość przygotowania oferty zróżnicowanej pod każdym względem (nie ma takiego smaku
produktu, żeby nie można było wytworzyć jeszcze jednego). Natomiast ten przemysł, jak inne, podlega prawom rynku, prawu koncentracji, konsolidacji branży
i dostosowania do zmieniających się warunków otoczenia.

3. Przesłanki wdrażania nowych technik i technologii wynikające
z sytuacji w branży rolno-spożywczej
Choć nie jest intencją opracowania analizowanie sytuacji przemysłu rolnospożywczego, to na tle omówionych wyżej kwestii nasuwa się kolejna, dotyczące
roli nowych technik i technologii, jaką przydają jej same przedsiębiorstwa. Podstaw do ciekawych stwierdzeń dostarcza raport „Przemysł spożywczy w Polsce”
sporządzony w 2008 r. dla ING [Urban 2002]. Z danych tych wynika, że od wejścia
Polski do UE dynamicznie rośnie wielkość nakładów w tym przemyśle, głównie
zaś w branżach, takich jak przemysły: owocowo-warzywny, drobiarski, mięsny,
rybny, cukierniczy, olejarski, spirytusowy, cukrowniczy. Cześć tych nakładów wynikała z konieczności dostosowania się do standardów unijnych, a część z chęci poprawy konkurencyjności. Po wejściu do UE wszystkie branże odnotowały
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znaczny wzrost sprzedaży i łączyć to należy z korzyściami płynącymi z jednolitego rynku europejskiego.
Niewiele zmienia się struktura podmiotowa tej branży. Duże rozproszenie, niski poziom koncentracji produkcji powoduje, że przemysł ten angażuje w większym stopniu niż branże pozarolnicze siłę roboczą, a praca jest mniej wydajna,
przynajmniej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Według danych ze
wspomnianego raportu udział tzw. dużych przedsiębiorstw w przemyśle spożywczym według liczby zatrudnionych wynosi ok.1,5%, przedsiębiorstw średnich –
6,5%, małych – 27% i mikro – 65% [Urban 2002]. Biorąc pod uwagę liczbę podmiotów gospodarczych – ok. 18,3 tys. – należy uzupełnić, że aż 92% tej ilości to
firmy zatrudniające do 50 pracowników (czyli mikro i małe).
Lata po wejściu Polski w struktury europejskie charakteryzuje wprawdzie postępujący stopień koncentracji, ale w dalszym ciągu produkcja przemysłu rolnospożywczego, także w innych krajach UE, należy do najbardziej rozdrobnionych.
Zamieszczona w raporcie analiza odpowiedzi samych zainteresowanych
(przedsiębiorstw) wskazuje na interesujące z punktu widzenia omawianego tematu zjawiska:
a) ponad połowa przedsiębiorstw (55%) oceniła swoją sytuację jako dobrą lub
bardzo dobrą;
b) 63% respondentów stwierdziło, że ich sytuacja w ostatnich latach poprawiła
się lub poprawiła się zdecydowanie;
c) także 63% badanych oczekuje wzrostu lub zdecydowanego wzrostu portfela
zamówień;
d) innowacyjność produktu znalazła się na 6 (przedostatnim) miejscu wśród
czynników umożliwiających skuteczne konkurowanie; znalazła się za takimi – zdaniem przedsiębiorców – czynnikami, jak: wysoka jakość i bezpieczeństwo produktu, wysoka jakość handlowa, wysoko kwalifikowana kadra,
efektywny system dystrybucji, wysoka wydajność;
e) istotne jest, iż na pytanie: na czym koncentrowały się w latach 2004–2007
inwestycje aż 87% przedsiębiorstw podało kierunki związane z unowocześnianiem technik i technologii (poprawa jakości produktów, modernizacja
linii produkcyjnych), a 72% podało unowocześnienie techniki i wprowadzenie nowego produktu;
f) podobne miejsce zajmuje odpowiedź na pytanie o wykorzystanie środków
unijnych – na pierwszych miejscach znajdują się takie kierunki, jak modernizacja linii produkcyjnych, poprawa jakości produktu, a dalej – wdrożenie
nowych technologii i wprowadzenie nowych produktów;
g) wprowadzenie nowoczesnych technologii i nowe inwestycje są również wybierane przez znakomitą większość respondentów jako kierunki strategiczne (75%) i odpowiedź tę poprzedzają takie strategiczne wybory, jak: zwiększenie udziału w rynku, czy wzrost produkcji;
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h) wśród 15 wymienionych barier dla działalności przedsiębiorstw na żadnym
miejscu nie została wymieniona bariera dostępności do nowoczesnych technologii, ma to fundamentalne znaczenie, gdyż w poprzednich pytaniach respondenci dużą wagę przykładali do tego czynnika (jako czynnika sukcesu
lub kierunku inwestowania i rozwoju).
Przedstawione wyniki ankiety wskazują, że przedsiębiorstwa nie są do końca
świadome roli nowoczesnych technik i lepiej wypadają, gdy mają odpowiedzieć
na temat planów lub osiągnięć dotyczących firmy niż w przypadku analizy rynku.
Oznacza to dalej, że w tych przedsiębiorstwach problemy zarządzania są niezbyt
dobrze rozumiane. Każde nakłady na unowocześnienie produktu, poprawę jakości, modernizację produkcji, to wprowadzanie innowacji i poprawa techniki (wytwarzania, zarządzania), co także może oznaczać nowe technologie. Z jednej więc
strony przedsiębiorcy w swoich odpowiedziach wskazują na unowocześnianie
przedsiębiorstw (bazy wytwórczej), z drugiej wskazują na przedostatnim miejscu
innowacyjność jako przewagę konkurencyjną. Takie postrzeganie roli innowacji
dowodzi produkcyjnej, a nie marketingowej opcji w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

4. Bariery wprowadzania nowoczesnych technik i technologii
Podejście do wdrażania nowych technik i technologii powinno zasadniczo różnić się od tego, które dominowało w gospodarce centralnie planowanej. Decyzje
o wprowadzaniu innowacji i postępu technicznego (bo w takich kategoriach należy rozpatrywać nowe techniki) zależą od sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa,
ale w większym stopniu od tego, co dzieje się w otoczeniu – wyzwań rynkowych
(kupujących, konkurencji) i zmian technologicznych. Bariery wprowadzania nowych technik i technologii w przemyśle spożywczym w tym kontekście mogą być
różnej natury:
■ ze względu na sytuację wewnętrzną przedsiębiorstwa może to być: bariera
wiedzy zarządzających (wszak nowe techniki dotyczą nie tylko produkcji,
ale zarządzania, informacji, dystrybucji). Może to być bariera środków finansowych (choć UE spieszy z pomocą dla wszystkich innowatorów, to nie
jest łatwo pozyskać pieniądze unijne, zwłaszcza w kontekście konieczności
posiadania środków własnych). Trzecią barierą może być sytuacja rynkowa
i konkurencyjna przedsiębiorstwa, któremu ze względu na swoją pozycję nie
opłaci się ponosić dużych inwestycji w nowoczesność, bo przedsiębiorstwo
nie widzi szans na szybki zwrot tej inwestycji;
■ ze względu na sytuację w otoczeniu przedsiębiorstwa barierą może być
struktura branży – małe przedsiębiorstwo niewspółpracujące biznesowo
z innymi, nie ma zdolności strategicznej do ponoszenia dużych nakładów
na innowacje. Barierą może być dostępność nowych technologii (obarczona
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opłatami, np. za patenty, wykupieniem przez wyłącznego właściciela danego
patentu itp.), barierą może być system prawny uniemożliwiający zastosowanie
niektórych technologii (np. ze względu na wymogi zdrowotne produktu).
W każdym przypadku wprowadzenie nowoczesności do przedsiębiorstwa
musi być poprzedzone kalkulacjami, za kluczowy punkt obierającymi opłacalność
takiej inwestycji w krótkim i długim okresie. Przy tym w długim okresie przedsiębiorstwo musi uwzględniać przyszłe potrzeby rynku, konkurencję, warunki
dostawy, sprzedaży bądź przyszły kurs walutowy. Wprowadzanie nowych technologii jest procesem wieloaspektowym i w złożonych warunkach funkcjonowania
przedsiębiorstw oraz wobec narastającej konkurencji coraz większy nacisk przedsiębiorcy muszą położyć na kwestie zarządzania firmą. Sama nowa technika lub
zmiana technologii wytwórczej nie gwarantuje bowiem większego sukcesu, jeśli
nie wynika ze strategii przedsiębiorstwa, z konieczności dostosowania się do nowych wyzwań rynkowych lub stanu własnej niewydolności.

5. Podsumowanie i wnioski
Polski sektor rolno-spożywczy postrzegany jest jako najbardziej dynamicznie
rozwijający się po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Dotychczasowe zmiany,
jakie się w nim dokonały, zaowocowały wzrostem eksportu i zwiększeniem obecności polskich firm na rynkach zagranicznych. Dalszy rozwój tego sektora nie
będzie już tak prosty, o jego konkurencyjności decydować będzie możliwość procesów dostosowawczych, wynikających z nowych wyzwań: obrony przed rosnącą
konkurencją kosztową w sektorach tradycyjnych (produkty masowe), możliwości dyferencjacji produkcji, wyboru odpowiednich strategii rynkowych. Wymusi
to zawiązywanie aliansów, wchodzenie w partnerstwo biznesowe, koncentrację,
konsolidację w poszczególnych branżach, zmiany w systemie zarządzania, wdrożenie nowych technik do podejmowania decyzji, do budowy systemu informacji
marketingowej, do zarządzania strategicznego.
Pytanie o to, kto powinien w przedsiębiorstwie być kierującym wprowadzaniem nowych technik i technologii nie jest bezzasadne. Związane jest to ze strategiczną odpowiedzialnością za biznes [Johnson i Scholes 2002].
Niniejsze opracowanie odnosi się do zagadnienia wprowadzania nowych technik i technologii jako do problemu dla zarządzających, bez zróżnicowań branży albo
wielkości przedsiębiorstwa. Jest oczywiste, że każda branża spożywcza dotknięta
jest swoimi problemami rozwojowymi, ma odmienne szanse i zagrożenia przed
sobą, ma inną pozycję na rynku u kupujących (ze względu na rodzaj produktu, jaki
wytwarza). Z tego punktu widzenia technologiczne zmiany mogą dotyczyć:
■ innowacji dominujących w sektorze dostawców surowców (gospodarstw
rolnych), gdzie wprowadzenie nowych technologii (poprzez nowe odmiany,
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maszyny, nawozy, środki ochrony) przynosi korzyści dla przemysłu przetwórczego i dla samego gospodarstwa (łańcuch wartości). Coraz częściej
jednak takim sukcesom muszą towarzyszyć nowe technologie informatyczne (do komunikacji i zarządzania);
■ innowacji służących rozszerzeniu i unowocześnieniu skali produkcji (systemy wytwarzania), gdzie korzyści powstają wskutek zjawiska ekonomii skali
i doświadczeń z zastosowania nowych technologii. Strategicznym wyzwaniem staje się działanie, które polega na tym, żeby to doświadczenie przerodziło się w dobrą praktykę dla całego przedsiębiorstwa;
■ innowacji w informacji – działach usługowych przedsiębiorstwa (finansowy,
zaopatrzenia, dystrybucji, marketingu) z zastosowaniem technik IT jako zadanie główne dla przedsiębiorstwa;
■ innowacji bazujących na wiedzy i wynalazkach, dających szanse na przygotowanie nowych produktów, na wdrożenie wynalazków do etapu masowej
produkcji.
Związek strategii przedsiębiorstw z techniką w przedsiębiorstwie musi być jednoznaczny i klarownie zarządzający musi umieć odpowiedzieć na pytania:
■ jak nowa technika zmieni sytuację konkurencyjną przedsiębiorstwa,
■ jak poprawi zdolności strategiczne,
■ jak osiągnąć korzyści i jak zorganizować przedsiębiorstwo wobec chęci
wdrożenia nowych technik lub technologii.
Nowe techniki i technologie zmniejszają bariery wejścia do konkurencji (ekonomia skali), zastępują stare produkty nowymi, gorsze – lepszymi, umacniają pozycję dostawców (gdy oni są innowatorami) lub kupujących. W szybko zmieniającym się świecie kurczy się cykl życia technologii i zadaniem zarządzających jest
najlepsze jej „przełożenie’ na efekty rynkowe. Najlepsze rezultaty osiągają te firmy,
w których jest dobra komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa, gdzie procesom
innowacji sprzyja cały personel, poczynając od najwyższej kadry, oraz dominuje
kultura „uczenia się”. Ułatwiać to powinna struktura firmy i proces zarządzania.
Zarządzający ma obowiązek nie tylko zachęcać do tworzenia nowych produktów,
ale ponadto zorganizować system, który umożliwi realizację tego postulatu, stworzyć możliwość zastosowania nowej technologii, bardziej efektywnej, poprawiającej pozycję konkurencyjną firmy [Wheelen i Hunger 2002]. Jest oczywiste, że tak
się dzieje w przedsiębiorstwach, które są dojrzałe, dobrze i fachowo zarządzane,
które mają ugruntowaną pozycję na rynku. Ale nawet te przedsiębiorstwa nie mają
zapewnionej przyszłości, gdyż jest ona przedmiotem nieustannej gry rynkowej.
Polski sektor rolno-spożywczy rozdrobniony, o małej skali produkcji pojedynczego przedsiębiorstwa funkcjonuje równolegle na rynku z przedsiębiorstwami
dużymi, korporacjami transnarodowymi. Podejście do barier wprowadzenia nowej techniki lub technologii jest zasadniczo odmienne w tych dwóch rodzajach
podmiotów: tam, gdzie jest mała skala produkcji, gdzie często występuje duży
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udział pracy żywej wprowadzenie innowacji (przy istniejących rezerwach) ma zupełnie inne znaczenie, pozwala pracę zmechanizować, poprawić jakość istniejących cech produktu. Wdrożenie nowych wynalazków musi być stosowne do skali
produkcji, aby taki wynalazek mógł w liczącym się czasie być zyskowny.
Korporacje międzynarodowe przychodzą z techniką firm macierzystych, mają
dojrzałe technologie, które często są najnowszymi technologiami na polskim rynku. Tu problem wdrażania nowych technik ma inny wymiar, jest kwestią strategii
firmy macierzystej, zyskowności i rozmiaru rynku polskiego oraz skali eksportu.
Każdy rodzaj wymienionych przedsiębiorstw we właściwy dla siebie sposób
musi podejmować działania zmierzające do wprowadzania innowacji, do zmian
odpowiadających wyzwaniom rynkowym i rozwojowym. Nie istnieje obiektywna
miara nowoczesności przedsiębiorstwa [Penc 1999], nowoczesności techniki i technologii jeśli nie są one związane z celami, rynkiem, strategią, nie przynoszą zwrotu
nakładów oraz są przedmiotem decyzji samych dla siebie. Kupujący oceniają przedsiębiorstwa przez pryzmat ich oferty rynkowej, jakości, lepszych cech użytkowych
niż oferuje konkurencja. Każde przedsiębiorstwo poszukuje swoich dostawców
„innowacji” stosownie do potrzeb. Zróżnicowany przemysł rolno-spożywczy działa podobnie, przy czym każdy podmiot, mając prawo do podejmowania decyzji
rozwojowych zdeterminowanych własną sytuacją nie może tracić z pola widzenia
ogólnych prawideł zarządzania i zmian w otoczeniu, w jakim funkcjonuje.
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono analizę uwarunkowań wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym w warunkach coraz bardziej złożonej rzeczywistości
ekonomicznej i społecznej. Przedsiębiorstwa wchodząc na rynek przystępują do konkurencji globalnej. Jest zatem zasadne, aby wybierały sobie strategie ułatwiające im penetrację
rynków międzynarodowych i odnalezienie się wobec nasilających się procesów globalizacji.
Polski sektor rolno-spożywczy wkraczając w nową epokę rozwoju znalazł się z jednej strony pod wpływem ogólnoświatowych tendencji rozwojowych, kształtowanych przez najsilniejsze gospodarki wszystkich kontynentów, z drugiej w zakresie działania prawa wspólnotowego na Jednolitym Rynku Europejskim. Dla przedsiębiorstw oznacza to zwiększającą się konkurencję, konieczność wkładania coraz większego wysiłku w pozyskanie klienta.
Realizacja tych działań wymusza pokonywanie występujących barier, wprowadzanie nowych technik i technologii do przedsiębiorstw.
MAGORZATA PIASECKA
THE INTRODUCTION OF MODERN TECHNOLOGIES AND TECHNIQUES IN AGRI-FOOD SECTOR AS THE MANAGEMENT MATTERS
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SUM M A RY

In the article introduced analysis of conditions of initiation of innovative solutions
in agri-food sector more and more complicated economic and social reality conditions.
Enterprises enter the market contest global competition. Is so legitimate, so that choose to
themselves strategies making easy them penetration of international markets and recovery themselves in the face of growing more intense globalization processes.
Polish the agri-food sector entering into the new era of development was found on one
hand under of worldwide development tendencies, shaped by most strong economies of
all continents, from second within the range operation of Single European Marked. For
enterprises it means growing larger competition, necessity to put more and more greater
effort into gaining over the customer. Realization of these activities force for conquering of
occurring barriers, initiation of new techniques and technologies to enterprises.
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OBSZARY AKTYWNOŚCI INNOWACYJNEJ LOKALNYCH GRUP
DZIAŁANIA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
1. Wprowadzenie
Doświadczenia wsi polskiej i europejskiej uczą, że tempo rozwoju obszarów
wiejskich wymaga czasu i cierpliwości, a także respektowania zasady, że nie wyłącznie „twarde” parametry ekonomiczne, infrastrukturalne określają szanse konkretnych gmin, lecz to, co jest nazywane „kapitałem społecznym” [Kłodziński
2005]. To elity, twierdzi J. Wilkin [2003], a więc liderzy, radni i przedsiębiorcy
oraz instytucje i lokalne organizacje pozarządowe decydują o tempie rozwoju. Podejmując konkretne działania o charakterze innowacyjnym podnoszą one konkurencyjność obszaru [Gralak 2008].
Wspieranie innowacyjności, jako ważne narzędzie zdobywania przewagi konkurencyjnej, znajduje szczególne miejsce w dokumentach strategicznych województwa warmińsko-mazurskiego. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 r., w jednym z celów strategicznych zakłada wzrost konkurencyjności gospodarki, realizowany m.in. przez
stymulowanie działalności innowacyjnej w regionie. Także Regionalna Strategia
Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego wskazuje na konieczność budowania potencjału innowacyjnego, będącego jednym z kluczowych
czynników gwarantujących rozwój. Również w skali lokalnej zainteresowanie tak
samorządów gminnych, jak i partnerstw terytorialnych stymulowaniem działań
innowacyjnych ciągle wzrasta. Rozwiązania innowacyjne, mimo znacznego upośledzenia gospodarczego województwa1, stają się ważnym czynnikiem stymulo1 Województwo warmińsko-mazurskie jest zaliczane do regionów najbiedniejszych w Europie,
o znacznych kontrastach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych - poczynając od obszarów
cennych przyrodniczo z jednej strony, do obszarów popegeerowskich - biedy i ubóstwa z drugiej.
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wania jego rozwoju. Takiej orientacji programów rozwoju sprzyja przekonanie, że
tylko w pełni oryginalne rozwiązania są w stanie zniwelować zapóźnienie rozwojowe regionu.
Inspiratorem działań innowacyjnych stymulujących rozwój obszarów wiejskich Warmii i Mazur są lokalne grupy działania (LGD), które obejmują 95%
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich regionu.
Specyfika funkcjonowania LGD, oddolne planowanie uwzględniające zasoby
objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) obszaru, dała mieszkańcom możliwość
formułowania nowatorskich koncepcji działania. Wdrażane programy zainspirowały wielu mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania sposobów na
wykorzystanie zasobów lokalnych, a także wprowadzania nowych usług sprzyjających poprawie jakości życia. Oddolne podejście i współpraca w ramach trójsektorowego partnerstwa przyczyniła się do legitymizacji przyjętych w LSR przedsięwzięć i operacji, których realizacja wpisała się w specyficzne uwarunkowania
poszczególnych, objętych lokalnymi programami rozwoju, subregionów.
Obserwacja dokonań LGD działających na terenie województwa warmińskomazurskiego pozwala sformułować tezę, że wdrażanie zintegrowanych programów rozwoju obszarów wiejskich w postaci LSR, sprzyja podejmowaniu przez
członków partnerstwa (partnerów gospodarczych, społecznych i reprezentujących sektor publiczny) rozwiązań innowacyjnych.
Weryfikując przedstawioną tezę za cel pracy przyjęto wskazanie obszarów aktywności lokalnych grup działania z województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie podejmowania działań innowacyjnych na obszarach wiejskich. Szczegółowej analizie i weryfikacji poddano zapisy 14. lokalnych strategii rozwoju (LSR),
które na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostały przyjęte do finansowania w latach 2009-2015.

2. Charakterystyka przedsięwzięć innowacyjnych LGD
LGD stanowią specyficzną formę współpracy podmiotów trzech sektorów,
społecznego, gospodarczego i publicznego. Jednym z ich głównych celów działania jest wzrost konkurencyjności obszaru poprzez rozwój innowacji2.
W strategiach wszystkich funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim LGD zostały zaplanowane operacje nie podejmowane wcześniej na tym
obszarze, które prezentują nowatorskie podejście do stymulowania rozwoju lokalnego. Przewidziane do realizacji operacje można przyporządkować do czterech
grup obejmujących:
2 Mówi o tym §2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja
2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji
lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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niekonwencjonalne wykorzystanie zasobów lokalnych,
innowacyjne sposoby angażowania mieszkańców w rozwój społeczny,
nowatorskie rozwiązania w zakresie wspierania postaw przedsiębiorczych,
zastosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w stymulowaniu rozwoju lokalnego.
Najbardziej obszerny katalog działań innowacyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach lokalnych strategii rozwoju wdrażanych przez LGD stanowią
operacje zakładające niekonwencjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów. Takie podejście jest zbieżne z założeniami programu Leader, który w myśl zasady
lokalnego opracowania dokumentu strategicznego zakłada polepszenie zarządzania zasobami lokalnymi i ich waloryzację [Podejście Leader… 2008]. Jak podkreśla M. Halamska [2009], Leader bazuje na zasobach endogennych, przypisując
ogromną rolę społecznościom lokalnym w wyborze kierunku rozwoju obszaru,
wspomaganego środkami zewnętrznymi.
Opis obszaru objętego LSR, zawierający m.in. charakterystykę uwarunkowań
przyrodniczych historycznych i kulturowych oraz opracowane analizy SWOT
umożliwiły LGD zdefiniowanie własnego potencjału i wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju. Innowacyjność w gospodarowaniu zasobami obszaru
wyraża się przede wszystkim w ich nowatorskim wykorzystaniu, głównie w celu
rozwoju turystyki, która staje się jedną z głównych gałęzi światowej gospodarki
[Woźniak, Lechwar 2004, Balińska 2005]. Takie podejście do rozwoju obszarów
wiejskich jest w pełni uzasadnione. Turystyka, stymulując popyt na dobra i usługi
komplementarne (bezpośrednio z nią nie związane) przyczynia się do ogólnego
rozwoju obszaru [Jarosz 1998], co w połączeniu z unikalnymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi Warmii i Mazur stanowi szansę poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej mieszkańców obszarów wiejskich regionu.
Spośród licznych inicjatyw wpisujących się w nurt innowacyjnego wykorzystania
walorów przyrodniczych, a także dziedzictwa kulturowego i historycznego wsi na
wyróżnienie zasługują działania LGD mające na celu rewitalizację tożsamości kulturowej. Operacje w tym zakresie koncentrują się m.in. na kultywowaniu tradycji,
przywracaniu lokalnych obrzędów i ginących zawodów, a także na propagowaniu
kuchni lokalnej. W ramach wdrażania LSR planowane są liczne festyny, jarmarki,
biesiady, na których są serwowane dania typowe dla poszczególnych, objętych LSR
subregionów, wskrzeszane zapomniane obrzędy, sprzedawane wyroby lokalnych
rzemieślników. Wszystkie te przedsięwzięcia zakładają udział społeczności lokalnej
i przyjezdnych. Atrakcję stanowią warsztaty lepienia garnków, wyplatania koszy, czy
przygotowania dań kuchni lokalnej.
Na uwagę zasługują także inscenizacje wydarzeń historycznych (np. Bitwa pod
Prostkami), nowatorskie sposoby wykorzystania nieczynnych dziś nasypów kolejowych (Mazurski Trakt Rowerowy), czy starych młynów (Centrum Aktywności
Kulturalnej w Budrach).

Obszary aktywności innowacyjnej lokalnych grup działania ...

51

Zasoby przyrodnicze także znalazły swoje miejsce w podnoszeniu atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, na których wdrażane są LSR. W ramach
wdrażania LSR są zagospodarowywane rzeki na cele turystyczne (np. organizacja
spływów kajakowych o różnym zakresie trudności na rzece Łynie - także ekstremalnych – LGD „Warmiński Zakątek”) czy urokliwe miejsca, przez które wyznaczane są szlaki rowerowe, konne i piesze (np. Szlak Pocztyliona – LGD „Łączy Nas
Kanał Elbląski”, Mazurski Trakt Konny – LGD 9). Godną uwagi inicjatywą jest
budowa punktów obserwacyjnych i transmisje internetowe z codziennego życia
bocianów na obszarze „Ostoi Warmińskiej”, największego w Europie skupiska bociana białego (LGD „Łyna – Sajna” i LGD „Barcja”).
Studium LSR partnerstw z woj. warmińsko-mazurskiego pozwala stwierdzić,
że LGD planując wykorzystanie zasobów obszaru wykazują znaczną troskę o środowisko naturalne. Zasady zrównoważonego rozwoju w planowaniu strategicznym przestrzegały wszystkie, bez wyjątku, partnerstwa lokalne. Nieliczne jednak
z nich zdecydowały się na wprowadzenie innowacyjnych metod wykorzystywania
energii ze źródeł odnawialnych (m.in. LGD „Wysoczyzna Elbląska”, LGD „Warmiński Zakątek”).
Dla większości lokalnych partnerstw z Warmii i Mazur niszami w rozwoju obszaru są działania związane z wytwarzaniem i wprowadzaniem na rynek produktów lokalnych w oparciu o posiadane zasoby. Są to produkty kulinarne, artystyczne, związane z rekreacją i wypoczynkiem, czy wyroby rękodzieła, które stanowią
niepowtarzalny element oferty poszczególnych subregionów. Na wyróżnienie zasługują te inicjatywy, które oprócz wsparcia procesu wytwarzania produktów lokalnych uwzględniły także działania na rzecz opatrzenia tych produktów własną,
lokalną marką (np. LGD 9), sieciowanie podmiotów i stworzenie kanału dystrybucji (np. LGD „Ziemia Lubawska”, LGD „Warmiński Zakątek”), a także zastosowanie narzędzi marketingowych w ich promocji i sprzedaży (np. LGD „Partnerstwo dla Warmii”, LGD „Mazurskie Morze”, LGD „Razem silniejsi”).
Niekonwencjonalnym rozwiązaniem przyczyniającym się do wzrostu aktywności wsi są tzw. wioski tematyczne, tworzone zazwyczaj w oparciu o zasoby lokalne, związane z nazwą danej miejscowości (np. Aniołowo – wioska aniołów – LGD
„Łączy Nas Kanał Elbląski”) lub koncentrujące się wokół konkretnego tematu,
idei (np. Kamionka – wioska garncarska, Suchacz – wioska kaperska i Podgrodzie – wioska dzieci). Z analizy zapisów objętych badaniami LSR wynika, że będą
podejmowane kolejne takie przedsięwzięcia. Za przykład może posłużyć zamiar
utworzenia we wsi Monety (LGD „Lider w EGO”) numizmatycznej wioski tematycznej, w której m.in. za usługi i produkty lokalne turyści będą mogli płacić
walutą „EGO”.
W objętych analizą dokumentach strategicznych LGD duży nacisk jest kładziony także na innowacyjne sposoby angażowania mieszkańców w rozwój społeczny
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obszaru. Zasada oddolnego planowania i wdrażania LSR zakłada szeroki udział
mieszkańców w tworzeniu koncepcji rozwoju oraz partycypacji w realizacji założeń. Dzięki takiemu podejściu jest możliwe podejmowanie nowatorskich działań
umożliwiających rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności, przyczyniając się tym samym do wzrostu atrakcyjności danego obszaru, jako miejsca zamieszkania. Jak podkreśla M. Halamska [2009], aktywni społecznie i gospodarczo
mieszkańcy znacząco stymulują proces rozwoju lokalnego.
We wszystkich objętych analizą LSR stwierdzono zapisy sprzyjające zacieśnianiu współpracy w ramach partnerstwa, co świadczy, że ich twórcy dostrzegają ważną rolę sieci społecznych w rozwoju endogennym. Większość LSR posiada zapisy
świadczące o konieczności integracji mieszkańców, rewitalizacji więzi społecznych
oraz animacji do podejmowania działań na rzecz rozwoju wspólnoty. Oprócz typowych działań (np. wspólnej organizacji imprez lokalnych, spotkań integrujących
mieszkańców, wyjazdów studyjnych) LGD zaplanowały do realizacji działania związane z tworzeniem i wsparciem działalności nieformalnych grup (np. Forum Organizacji Pozarządowych – LGD „Warmiński Zakątek”), liderów wiejskich (np. Forum
Sołtysów – LGD 9), czy chętnych do pracy i pomagania innym wolontariuszy (np.
Lokalne Centra Wolontariatu – LGD „Lider w EGO”). Pomocna w stymulowaniu
aktywności społecznej, według zapisów zawartych w LSR LGD „Warmiński Zakątek”, ma być realizacja przedsięwzięcia mającego na celu założenie organizacji pozarządowej w każdej wsi subregionu oraz powołanie Warmińskiego Centrum Inicjatyw Pozarządowych udzielającego wsparcia powstałym organizacjom.
Niekonwencjonalnym podejściem przyczyniającym się do przełamania stereotypów i integracji społecznej jest propozycja LGD „Wysoczyzna Elbląska” zakładająca integrację międzypokoleniową mieszkańców m.in. dzięki planowanej
organizacji szkoleń z zakresu obsługi komputera i wykorzystania Internetu prowadzonych przez młodzież dla osób starszych z jednej strony, z drugiej natomiast
nauka wykonywania tradycyjnych zawodów, sposobów przyrządzania potraw regionalnych prowadzona wśród młodzieży przez osoby w starszym wieku.
Rosnąca świadomość członków LGD dotycząca fundamentalnej roli jaką
w rozwoju obszaru pełnią przedsiębiorczy mieszkańcy skłoniła liczne partnerstwa
do zaproponowania wielu nowatorskich rozwiązań w zakresie wspierania postaw przedsiębiorczych. Studium zapisów LSR wskazuje, że najbardziej popularne
działania w tej grupie koncentrują się na doradztwie dla przedsiębiorców oraz
mieszkańców planujących podjęcie działalności gospodarczej. Partnerstwa lokalne w swoich planach zamierzają angażować ekspertów do pracy z mieszkańcami
(np. LGD „Łączy Nas Kanał Elbląski”) czy uczyć podejścia projektowego i efektywnej organizacji pracy (np. LGD „Kraina Drwęcy i Pasłęki”). W kręgu zainteresowań LGD znalazły się także operacje, których celem jest wpieranie rozwiązań
innowacyjnych w przedsiębiorstwach lokalnych zarówno w zakresie innowacji
produktowej, procesowej, jak i organizacyjnej.
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Na uwagę zasługuje także nowatorska inicjatywa kilku LGD (m.in. LGD „Partnerstwo dla Warmii”, LGD „Ziemia Lubawska”, LGD „Razem silniejsi”, LGD 9) zakładająca tworzenie sieci współpracy pomiędzy podmiotami lokalnymi. W założeniu mają to być sieci wzajemnych relacji i kontaktów, tworzące warunki i struktury służące wymianie informacji oraz doświadczeń, umożliwiające artykułowanie
wspólnych stanowisk i opinii, a także podejmowanie wspólnych przedsięwzięć.
Powstałe sieci mają w większości skupiać lokalnych przedsiębiorców przyczyniając się tym samym do rozwoju gospodarczego obszaru.
Znamiona innowacyjności mają podejmowane inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej. Dużą aktywnością w tym zakresie wykazuje się LGD „Brama
Mazurskiej Krainy”, która wspiera przedsiębiorstwo społeczne „Garncarska Wioska”. Prezentowana inicjatywa została uznana za najlepsze rozwiązanie z zakresu
przedsiębiorczości lokalnej w Polsce. Ten sukces inspiruje inne LGD do działań
na rzecz powstawania przedsiębiorstw społecznych.
Kolejnym przykładem wspierania innowacyjnego rozwoju obszarów wiejskich
jest tworzenie i rozwój klastrów. Takie rozwiązanie proponują 2. z 14. LGD działających na Warmii i Mazurach. LGD „Lider w EGO” planuje rozwój aktywności
gospodarczej poprzez koncentrację podmiotów trzech najdynamiczniej rozwijających się lokalnie branż: rolnictwa, turystyki i usług prozdrowotnych, w ramach
przedsięwzięcia „Miltiklaster EGO”. Z kolei LGD „Brama Mazurskiej Krainy” zamierza utworzenie lokalnego klastra branżowego z wykorzystaniem potencjału
firm sektora turystycznego, lokalnych rzemieślników, producentów i przetwórców.
Jak wynika z zapisów LSR LGD „Brama Mazurskiej Krainy” połączenie małych
wiejskich firm, instytucji i organizacji oraz stworzenie płaszczyzny sformalizowanej współpracy spowoduje poprawę konkurencyjności, zwiększenie wydajności
oraz stworzenie kompleksowej obsługi mieszkańców i turystów.
W grupie działań LGD związanych z zastosowaniem technologii informatycznych i komunikacyjnych w stymulowaniu rozwoju lokalnego znalazły się
operacje o wysokim, jak na lokalne warunki, poziomie innowacyjności. Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych przewiduje co druga LGD
z województwa warmińsko-mazurskiego. Mogą one zostać wykorzystane m.in.
w kształceniu na odległość, sprzedaży produktów lokalnych oraz promocji obszaru. Za przykład może posłużyć zamiar stworzenia sieci nowoczesnych Gminnych
Centrów Informacji na obszarze działania LGD „Lider w EGO” oraz wdrożenie
systemu informacji wizualnej obszaru. Najczęściej wskazywane w LSR są zamierzenia dotyczące tworzenie stron internetowych i baz danych zawierających informacje o atrakcjach turystycznych, produktach lokalnych, ofercie gospodarstw
agroturystycznych, imprezach i festynach, a także organizacji kawiarenek internetowych przyczyniających się do budowy społeczeństwa informacyjnego na wsi.
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3. Podsumowanie
Studium zapisów lokalnych strategii rozwoju partnerstw terytorialnych z województwa warmińsko-mazurskiego w pełni potwierdziło tezę o ważnej roli jaką
pełnią LGD w stymulowaniu i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych na obszarach
wiejskich. Nowatorskie staje się wykorzystanie walorów przyrodniczych oraz rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i historycznego subregionów wiejskich. Konsekwencją tych działań jest obserwowane ożywienie i wzmocnienie tożsamości
kulturowej wsi. Coraz częściej, wobec wszechobecnej unifikacji stylu życia, są dostrzegane szczególnie przez turystów, niepowtarzalne, wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju walory obszarów wiejskich. Rozwijająca się „moda na lokalność”
sprzyja kultywowaniu tożsamości kulturowej, a niekonwencjonalne sposoby na
przyciągnięcie turystów i stworzenie dla nich atrakcyjnej oferty przyczynią się do
rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich.
Szczególnie godne zainteresowania i uwagi wśród przyjętych działań innowacyjnych, zawartych w LSR, są pomysły na angażowanie mieszkańców w lokalny
rozwój społeczny i gospodarczy. LGD poszukują nisz rozwoju drobnej przedsiębiorczości wiejskiej oraz animują mieszkańców do podejmowania działań służących poprawie jakości życia. Popularne stają się działania zakładające tworzenie
sieci podmiotów lokalnych, będących platformą wymiany doświadczeń, wiedzy
i umiejętności, umożliwiających podejmowanie wspólnych przedsięwzięć. W założeniu takie sieci mogą skupiać zarówno podmioty działające na rzecz rozwoju
społecznego, jak i gospodarczego.
W stymulowaniu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich innowacyjne
okazują się także przedsięwzięcia będące narzędziem wspierania aktywności wsi.
Do takich rozwiązań można zaliczyć operacje związane z tworzeniem wiosek tematycznych i klastrów. Liczne są również przykłady działań dotyczących wdrożenia technologii informatycznych i komunikacyjnych, głównie w sprzedaży produktów lokalnych, promocji obszaru i służące kształceniu mieszkańców.
Konkludując można stwierdzić, że prezentowane przykłady zawartych w LSR
działań innowacyjnych inspirują mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania działań przyczyniających się do efektywnego wykorzystania posiadanych
zasobów, co pozwala mieć nadzieję na wzrost konkurencyjności obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Obszary aktywności innowacyjnej lokalnych grup działania ...
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OBSZARY AKTYWNOŚCI INNOWACYJNEJ LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Słowa kluczowe: działania innowacyjne, lokalna grupa działania, lokalna strategia rozwoju, województwo warmińsko-mazurskie
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono przykłady aktywności innowacyjnej lokalnych grup działania z województwa warmińsko-mazurskiego. Planowane w ramach realizacji lokalnych
strategii rozwoju operacje można przyporządkować do czterech grup obejmujących:
– niekonwencjonalne wykorzystanie zasobów lokalnych,
– innowacyjne sposoby angażowania mieszkańców w rozwój społeczny,
– nowatorskie rozwiązania w zakresie wspierania postaw przedsiębiorczych,
– zastosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w stymulowaniu
rozwoju lokalnego.
Prezentowane przykłady zawartych w LSR działań innowacyjnych inspirują mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania przedsięwzięć przyczyniających się do
efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów, co pozwala mieć nadzieję na wzrost
konkurencyjności obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.
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INNOVATIVE ACTIVITIES OF LOCAL ACTION GROUPS IN WARMIA AND MAZURY
VOIVODESHIP
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SUM M A RY

The article presents innovative activity examples of local action groups from Warmia
and Mazury voivodeship. The planned within local strategies operations include:
– non conventional usage of local resources,
– innovative manners of inhabitants work in social development,
– innovative solutions in enterpreneurial profile support,
– informatic and communication technologies usage in local development stimuli.
The presented examples of innovative actions included in local strategy of development encourage rural inhabitants to undertake activities, which help in effective usage
of local resources. It increases the competetiveness of rural areas of Warmia and Mazury
voivodeship.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET WIEJSKICH W OBSZARZE
TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH –
DOŚWIADCZENIA UCZESTNICZEK NIEMIECKIEGO PROJEKTU
MODELOWEGO
1. Wstęp
W literaturze przedmiotu przedsiębiorczości wiejskiej przypisuje się ogromne
znaczenie [Duczkowska-Małysz, Duczkowska-Piasecka 1996, s. 216; Hunek 1993,
s. 17; Kłodziński 2006, s. 65; Hunek 1995, s. 130; Sawicka 2005, s. 5]. Przedsiębiorczość wiejska uznawana jest za najskuteczniejszy sposób aktywizacji społeczności
wiejskiej, przyczynia się do lepszego zaspokajania lokalnych potrzeb, uruchamia
mechanizm mnożnikowy, jest szansą na modernizację wsi i rozprzestrzenianie
postępu technicznego. Prowadzi do wzrostu dochodów i jest najważniejszym sposobem walki z wiejskim bezrobociem [Duczkowska-Małysz 1993, s. 13]. Szczególne znaczenie ma przedsiębiorczość kobiet wiejskich. Kobiety wiejskie są z jednej
strony grupą najbardziej zagrożoną bezrobociem, konieczna jest zatem ich aktywizacja zawodowa, z drugiej zaś strony to właśnie kobiety w środowisku wiejskim
są często liderkami zmian. Szansą na utrzymanie żywotności i podnoszenie atrakcyjności obszarów wiejskich jest przedsiębiorczość związana z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

2. Projekt „IT-Kobiety Wiejskie”
Udanym sposobem integracji kobiet wiejskich w tematykę technologii informacyjno-komunikacyjnych jest niemiecki projekt modelowy „IT-kobiety wiejskie” (IT-Landfrauen) realizowany w latach 2002- 2004 przez Niemiecki Związek
Kobiet Wiejskich we współpracy z Andreas Hermes Akademie z Bonn.
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Projekt opierał się na trzech filarach. Pierwszym z nich było stworzenie internetowej platformy wspierania przedsiębiorczości kobiet wiejskich (Landportal); drugim (najważniejszym elementem projektu) wykształcenie 44 wybranych
kobiet wiejskich na tzw. IT-kobiety wiejskie, które stać się miały samodzielnymi
przedsiębiorczyniami i multiplikatorkami. Trzecim filarem były działania na rzecz
networkingu na obszarach wiejskich.
Podczas rocznego szkolenia (6 spotkań po 3 dni w Andreas Hermes Akademie)
wybranym 44 kobietom przekazano wiedzę i umożliwiono zdobycie umiejętności
umożliwiających m. in. tworzenie stron internetowych czy prowadzenie kursów
komputerowych. Celem było przygotowanie do pełnienia (odpłatnie i w ramach
działalności w ramach Niemieckiego Związku Kobiet Wiejskich) wielorakich
funkcji – samodzielnej przedsiębiorczyni prowadzącej działalność gospodarczą
opartą na ICT, webmasterki dla stowarzyszeń kobiet wiejskich i wiejskich przedsiębiorczyń, prowadzącej szkolenia i wykłady na temat komputera i Internetu dla
innych kobiet wiejskich.
Istotny był klucz doboru uczestniczek. 44 członkinie Niemieckiego Związku
Kobiet Wiejskich wybrane zostały spośród ponad 150 chętnych. Warunkami zakwalifikowania do projektu były: co najmniej podstawowe umiejętności obsługi
komputera i znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych, długoletnia
i aktywna działalność w Związku i rozległa siatka kontaktów, gotowość prowadzenia wykładów i szkoleń, odpowiednie doświadczenie oraz gotowość założenia
i prowadzenia własnej firmy [Troue 2004, s. 2].

3. Cel, zakres i metodyka badań
Przeprowadzone przez autorkę badanie miało na celu poznanie specyfiki działalności tych z wykształconych w czasie trwania projektu 44 IT-kobiet wiejskich,
które obecnie, blisko 5 lat po zakończeniu projektu, nadal aktywnie działają jako
przedsiębiorczynie i multiplikatorki. Zidentyfikowano 28 takich kobiet. Badanie
ankietowe przeprowadzono w kwietniu 2009 r., uzyskano 14 odpowiedzi zwrotnych. Wyniki badania ankietowego zostały pogłębione analizą stron internetowych badanych kobiet.
Większość ankietowanych kobiet (86%) to mieszkanki zachodnich landów
Niemiec. Wiek badanych waha się od 35 do 64 lat, przy czym najliczniejsza grupa respondentek jest w wieku 40-44 lata (36% respondentek) i 50-54 lata (21%);
7% respondentek jest w wieku 35-39 lat, 7% w wieku 45-49 lat, 14% w wieku
55-59 lat, a 14% w wieku 60-64 lata. Zdecydowana większość (57%) badanych
kobiet ma wyższe wykształcenie (29% ma wykształcenie pomaturalne, 7% średnie
wykształcenie zawodowe, 7% wykształcenie zawodowe). Wszystkie respondentki
mają długoletni staż działalności w Niemieckim Związku Kobiet Wiejskich – 38%
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działa od 6 do 10 lat, 31% od 11 do 15 lat, 15% działa od 21 do 25 lat, a 15% powyżej 25 lat.
Wszystkie respondentki mają dzieci, choć żadna z respondentek nie ma ich
więcej niż troje (43% troje dzieci, 43% dwoje, zaś 14% jedno dziecko). 57% badanych kobiet ma dorosłe dzieci (ponad 19 lat), 36% dzieci w wieku szkoły ponadpodstawowej (11 – 19 lat), a 29% dzieci w wieku szkoły podstawowej (6-10 lat).
Żadna z badanych kobiet nie ma dzieci młodszych niż 6 lat. Gospodarstwa domowe zdecydowanej większości respondentek składają się z ankietowanej, jej
partnera i dzieci (64% odpowiedzi), 22% mieszka wspólnie z partnerem, dziećmi
i rodzicami lub teściami, 7% z partnerem i rodzicami lub teściami, 7% z dziećmi
i rodzicami lub teściami.

4. Wyniki badań
79% badanych kobiet czerpie dochód z działalności w obszarze IT. Jednocześnie połowa respondentek określiła ten dochód jako marginalny i praktycznie
nieistotny w budżecie domowym. Dla pozostałych 50% respondentek dochód ten
jest dodatkowym źródłem dochodu, co odpowiada głównej idei projektu, zgodnie
z którą IT-kobiety wiejskie miały być przede wszystkim multiplikatorami szerzącymi „IT-wirusa” wśród innych kobiet wiejskich. Połowa badanych jako zakres
geograficzny obszaru działalności podała zasięg swojego Związku, 43% zasięg całego landu a 29% powiat, w którym mieszka.
Zakres usług świadczonych przez IT-kobiety wiejskie w podziale na ostatni
rok działalności i cały okres działalności przedstawiony został w tabeli 1. W tabeli 2 przedstawiono główne grupy klientów IT-kobiet wiejskich.
Tabela 1
Usługi świadczone przez IT-kobiety wiejskie
Świadczone usługi

W ostatnich
12 miesiącach

W całym okresie
działalności

Prowadzenie stron internetowych

78,6%

85,7%

Zakładanie stron internetowych

71,4%

92,8%

Szkolenia i kursy w zakresie poczty elektronicznej

64,3%

71,4%

Szkolenia i kursy w zakresie podstawowej obsługi komputera

57,1%

85,7%

Szkolenia i kursy w zakresie podstaw Internetu

57,1%

78,6%

Szkolenia i kursy w zakresie formatowania tekstu

50,0%

78,6%

Szkolenia i kursy – Vereinsmanager

50,0%

64,3%

Doradztwo/szkolenia w domu

50,0%

64,3%

Doradztwo przy zakupie komputera, sprzętu, oprogramowania

42,8%

64,3%

Szkolenia/usługi zgodnie z życzeniami klientów

42,8%

71,4%
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Świadczone usługi

W ostatnich
12 miesiącach

W całym okresie
działalności

35,7%

64,3%

Szkolenia i kursy - Excel
Szkolenia i kursy – OpenOffice

21,4%

28,6%

Szkolenia i kursy w zakresie obsługi aparatu cyfrowego

21,4%

35,7%

Seminaria i wykłady w zakresie Internet dla początkujących,
podstawy Internetu

21,4%

28,6%

Zgłaszanie w Landportal

21,4%

71,4%

Seminaria i wykłady w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń w
Internecie

14,3%

59,0%

Szkolenia i kursy - Front Page

7,1%

14,3%

Seminaria i wykłady - dzieci w sieci/Internet w przedszkolach

7,1%

35,7%

Seminaria i wykłady w zakresie obsługi komputera i Internetu dla
kobiet wiejskich

7,1%

28,6%

Seminaria i wykłady w zakresie online shopping

7,1%

21,4%

Seminaria i wykłady w zakresie podstawowej obsługi komputera dla
początkujących

7,1%

21,4%

Seminaria i wykłady na temat Landportal

–

35,7%

Seminaria i wykłady w zakresie obsługi komputera i Internetu dla
kobiet

–

21,4%

Seminaria i wykłady nt. Internetu dla Niemieckiego Związku Kobiet
Wiejskich

–

14,3%

Seminaria i wykłady w zakresie obsługi komputera i Internetu dla
seniorów

–

14,3%

Źródło: Badania i opracowanie własne.

Tabela 2
Klienci IT-kobiet wiejskich
Grupa klientów

Odsetek IT-kobiet wiejskich
mających klientów w tej grupie

Kobiety wiejskie z Niemieckiego Związku Kobiet Wiejskich

92,8%

Stowarzyszenia

64,3%

Kobiety wiejskie z Niemieckiego Związku Kobiet Wiejskich prowadzące
działalność gospodarcza

57,1%

Kobiety wiejskie spoza Niemieckiego Związku Kobiet Wiejskich

42,8%

Kobiety wiejskie spoza Niemieckiego Związku Kobiet Wiejskich prowadzące
działalność gospodarcza

35,7%

Rolnicy

35,7%

Seniorzy

28,6%

Kościoły

21,5%

Mężczyźni – mieszkańcy obszarów wiejskich prowadzący działalność
gospodarczą

21,4%
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Grupa klientów

Odsetek IT-kobiet wiejskich
mających klientów w tej grupie

Młodzież

21,4%

Mężczyźni – mieszkańcy obszarów wiejskich nieprowadzący działalności
gospodarczej

7,1%

Gminy

7,1%

Źródło: Badania i opracowanie własne.

Jako skuteczny sposób poszukiwania i znajdowania usługobiorców 79% respondentek wskazało polecenie przez innych klientów, 71% skorzystanie z pośrednictwa Związku, 50% własną stronę internetową, zaś 50% portal internetowy
Landportal.
Wszystkie respondentki zdobyły doświadczenie zawodowe zanim zgłosiły
swój udział w projekcie. Dla 21% była to praca najemna związana z IT, dla 58%
praca najemna niezwiązana z IT, dla 21% doświadczenie w ramach własnej działalności gospodarczej niezwiązanej z IT. Żadna z kobiet nie prowadziła wcześniej
własnej działalności związanej z IT.
Poproszone o wskazanie jednego, najważniejszego powodu, dla którego zdecydowały się podjąć samodzielną działalność gospodarczą, 46% respondentek
wskazało chęć (ale nie konieczność) uzyskania dodatkowego dochodu. Innymi powodami były: brak alternatywnych możliwości zatrudnienia (9%), (jedyna) możliwość powrotu na rynek pracy po przerwie na urodzenie i wychowanie
dzieci (9%), potrzeba samorealizacji (9%), „przedłużenie” hobby (9%), (jedyna)
możliwość połączenia opieki nad zależnymi z pracą zarobkową (9%), (jedyna)
możliwość realizacji własnych pomysłów (9%). Poproszone o wskazanie jednej,
największej bariery na starcie 23% badanych kobiet wskazało brak wiary we własne siły i umiejętności. Inne wskazane bariery to: obawa przed ryzykiem i bankructwem (15% wskazań), problemy ze zbytem (15% wskazań), brak wiedzy z zakresu marketingu, sprzedaży, księgowości itp. (15% wskazań), brak klientów (8%)
brak/zbyt mało doświadczenia (8%), zbyt wysokie obciążenia podatkowe, bariery prawne i biurokratyczne (8%), konieczność opieki nad zależnymi i związany
z tym brak czasu (8%).
Obecnie, po kilku latach działalności, największymi barierami dla IT-kobiet
wiejskich są: brak klientów (20%), problemy ze zbytem (20%), konieczność opieki nad zależnymi i związany z tym brak czasu (20%), niewystarczający dochód
(20%), zbyt wysokie obciążenia podatkowe, bariery prawne i biurokratyczne
(10%), nadmiar obowiązków domowych i związany z tym brak czasu (10%).
Respondentki są świadome tego, że muszą się ciągle dokształcać i aktualizować swoją wiedzę, tym bardziej, że obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych jest dziedziną, w której wiedza ulega szybkiej dezaktualizacji. Wszystkie
respondentki deklarują, że na bieżąco aktualizują swoją wiedzę. 71% czyta litera-
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turę i w Internecie, 43% uczestniczy w szkoleniach związanych z komputerami,
36% uczestniczy w szkoleniach z zakresu przekazywania wiedzy, komunikacji, autoprezentacji, 21% aktualizuje swoja wiedzę poprzez wymianę doświadczeń z innymi IT-kobietami wiejskimi a 14% uczestniczy w szkoleniach organizowanych
przez Związek.
Zapytane o to, jak ich zdaniem wyglądać będzie prowadzona przez nie działalność za 5 lat, 42% badanych IT-kobiet wiejskich odpowiedziało, że zakres prowadzonej działalności zmniejszy się (mniej klientów i/lub mniejszy dochód), 33% że
prowadzona działalność będzie mniej więcej na tym samym poziomie, a jedynie
25% założyło, że zakres prowadzonej działalności zwiększy się (więcej klientów
i/ ub większy dochód).
Przedsiębiorczynie, z którymi IT-kobiety wiejskie współpracują zajmują
się działalnością gastronomiczną (43% wskazań), rękodziełem lub rzemiosłem
(43%), prowadzeniem pensjonatów dla gości (36%), oprowadzaniem gości i turystów po okolicy (36%), prowadzeniem tzw. Hofladen – małych sklepów przy
gospodarstwach rolnych oferujących świeże produkty rolne (36%), agroturystyką
(29%), hodowlą psów rasowych czy strusi (21%), uprawą i przetwórstwem ziół
lub/oraz pedagogiką ziołową (14%), prowadzeniem stadniny (7%) i sztuką ludową (7%). Zapytane o warunki rozwoju przedsiębiorczości w regionie, w którym
mieszkają i działają oraz o różnice w szansach dla kobiet i dla mężczyzn, 75% respondentek odpowiedziało, że w ich regionie warunki rozwoju przedsiębiorczości
są takie same dla kobiet i dla mężczyzn (przy czym 50% respondentek zgodziło
się ze stwierdzeniem, że w jej regionie ogólne warunki rozwoju przedsiębiorczości są dobre, takie same dla kobiet jak i dla mężczyzn, zaś 25% zgodziło się ze
stwierdzeniem, że ogólne warunki rozwoju przedsiębiorczości są złe, takie same
dla kobiet jak i dla mężczyzn). 8% respondentek zgodziło się ze stwierdzeniem,
że w jej regionie ogólne warunki rozwoju przedsiębiorczości są dobre, przy czym
dla kobiet lepsze niż dla mężczyzn, natomiast 17% respondentek stwierdziło, że
ogólne warunki rozwoju przedsiębiorczości są złe, przy czym dla kobiet gorsze niż
dla mężczyzn.
Poproszone o wskazanie jednego, najważniejszego czynnika motywującego
ogólnie kobiety do przedsiębiorczości, 25% respondentek wskazało potrzebę samorealizacji. Inne wymieniane powody to: konieczność uzyskania dodatkowego
dochodu (17% wskazań), (jedyna) możliwość powrotu na rynek pracy po przerwie rodzinnej na urodzenie i wychowanie dzieci (17%), (jedyna) możliwość realizacji własnych pomysłów (17%), brak alternatywnych możliwości zatrudnienia
(7%), chęć (ale nie konieczność) uzyskania dodatkowego dochodu (7%), możliwość decydowania o sobie i niezależność (7%). Według respondentek dla sukcesu
rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności szczególnie istotne są: wsparcie
partnera i/lub rodziny (79% odpowiedzi), ciągłe dokształcanie się (71%), ela-
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styczność (64%), umiejętności i wiedza na starcie (57%), właściwy wybór sektora
lub obszaru, w którym zamierza się działać (50%), koncentracja na obranym celu
(50%), networking i możliwość wymiany doświadczeń (43%), robienie „tego, co
się lubi” (43%), skłonność do ryzyka (36%), właściwe doradztwo instytucji doradczych (36%), odporność na stres (29%), orientacja na sukces (29%), dostęp do kapitału lub źródeł finansowania (21%), wsparcie odpowiednich instytucji (14%).
Poproszone o wskazanie jednej największej przeszkody w przedsiębiorczości
kobiet ogólnie 25% respondentek wskazało konieczność opieki nad zależnymi
i związany z tym brak czasu, 25% brak wiary we własne siły i umiejętności, 17%
obawę przed ryzykiem i bankructwem. Inne bariery wskazane przez respondentki
to: brak kapitału lub dostępu do kapitału (8% wskazań), brak lub zbyt małe doświadczenie (8%), nadmiar obowiązków domowych i związany z tym brak czasu
(8%), zbyt wysokie obciążenia podatkowe, bariery prawne i biurokratyczne (8%).
Według respondentek technologie informacyjno-komunikacyjne wspierają
wiejską przedsiębiorczość kobiet poprzez możliwość ogłaszania siebie, swoich
produktów i usług na własnej stronie internetowej (86% wskazań), możliwość
komunikacji z klientami i dostawcami za pomocą poczty elektronicznej (86%),
możliwość aktywnego poszukiwania dostawców i rynków zbytu w sieci (71%),
możliwość poszukiwania i zdobywania odpowiednich informacji, np. odnośnie
przepisów prawnych (71%), wsparcie pracy biurowej (51%), możliwość networkingu z innymi przedsiębiorczyniami i wymianę doświadczeń (43%), bankowość
elektroniczną (43%) oraz telepracę, np. tłumaczenia, księgowość (14%).
Zapytane o wsparcie, jakie ich zdaniem potrzebne jest w obszarze IT na obszarach wiejskich w celu rozwoju i wspierania wiejskiej przedsiębiorczości, 86%
respondentek wskazało na konieczności rozwoju infrastruktury (np. szerokopasmowy Internet), 50% na wykłady i szkolenia skierowane wyłącznie do kobiet,
36% na szkolenia w zakresie podstawowej obsługi komputera, 36% na informacje,
jak się reklamować; jak szukać i znajdować w Internecie potrzebne informacje,
29% na akcje informacyjne na temat potencjału, który tkwi w ICT, 21% na szkolenia w zakresie zaawansowanego użytkowania komputera i Internetu.
Poproszone o wskazanie jednej największej bariery dla kobiet w kontakcie
z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi 36% respondentek wskazało
„nieśmiałość” w obsłudze urządzeń technicznych, 29% nieświadomość potencjału
komputera i/lub Internetu, 21% brak umiejętności obsługi komputera, 14% brak
infrastruktury (np. dostępu do szerokopasmowego Internetu). Zapytane o to, czy
obszar IT lepiej nadaje się jako dodatkowe źródło dochodu na obszarach wiejskich niż inne usługi/produkcja, 75% respondentek odpowiedziało, że jest takim
samym potencjalnym źródłem (dodatkowego) dochodu jak inne usługi/produkcja, 8% respondentek stwierdziło, że obszar IT lepiej nadaje się do pozyskiwania
dodatkowego dochodu przez kobiety na obszarach wiejskich, 17% respondentek
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odpowiedziało, że obszar IT nie jest potencjalnie lepszym źródłem dodatkowego dochodu na obszarach wiejskich niż inne usługi/produkcja (powody to: zbyt
mała liczba klientów, niska gotowość do płacenia rynkowych cen za usługi, mała
akceptacja społeczna dla kobiet działających w obszarze IT, szara strefa). Na pytanie, jakie działania powinny zostać podjęte w regionie w celu podwyższenia
zaangażowania kobiet w przedsiębiorczość, 83% IT-kobiet wiejskich wskazało
ułatwienie dostępu do kapitału, 58% organizację systemu opieki nad osobami zależnymi, 50% wspieranie networkingu, 42% szkolenia w zakresie autoprezentacji,
zarządzania czasem, komunikacji, zarządzania stresem, asertywności, 33% akcje
informacyjne.

5. Podsumowanie
Badane IT-kobiety wiejskie oferują szeroką paletę usług, od kursów i szkoleń
komputerowych dla początkujących, poprzez wykłady i seminaria, po indywidualne usługi doradcze. Ich klientami są przede wszystkim inne kobiety wiejskie, ale
świadczą one również usługi dla kościołów, gmin i stowarzyszeń. Większość respondentek czerpie dochód z działalności jako IT-kobieta wiejska, dochód ten nie
odgrywa jednak znaczącej roli w budżetach ich gospodarstw domowych. Niemal
połowa respondentek zdecydowała się na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej z powodu chęci uzyskania dodatkowego dochodu. Na początku
działalności największą barierą dla IT-kobiet wiejskich był brak wiary we własne
siły i umiejętności. Obecnie głównymi problemami są: brak klientów, problemy
ze zbytem, konieczność opieki nad zależnymi i związany z tym brak czasu oraz
niewystarczający dochód. Jednocześnie największymi barierami przedsiębiorczości kobiet generalnie, są według respondentek: konieczność opieki nad zależnymi
i związany z tym brak czasu oraz brak wiary we własne siły i umiejętności. W tym
kontekście nie dziwi uznanie przez respondentki wsparcia partnera i rodziny za
najważniejszy czynnik sukcesu rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej.
Za czynniki, które mogłyby wpłynąć na zwiększenie zaangażowania kobiet
w przedsiębiorczość w regionie ich działalności respondentki uznały przede
wszystkim ułatwienie dostępu do kapitału i organizację systemu opieki nad osobami zależnymi.
Technologie informacyjno-komunikacyjne są według większości respondentek takim samym potencjalnym źródłem (dodatkowego) dochodu na obszarach
wiejskich jak inne usługi. Za podstawowy czynnik wsparcia przedsiębiorczości
kobiet wiejskich w obszarze IT badane IT-kobiety wiejskie uznały konieczność
rozwoju infrastruktury technicznej.
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Niekwestionowany sukces modelowego projektu „IT-kobiety wiejskie”
w Niemczech przekonuje, że warto jest podjąć próbę multiplikacji tego typu rozwiązań także w Polsce, nawet jeśli początkowo miałyby one dotyczyć jedynie najlepiej rozwiniętych i wyposażonych w infrastrukturę obszarów wiejskich.
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2009 r.
wśród uczestniczek niemieckiego projektu modelowego „IT-kobiety wiejskie”. Badaniem
objęto kobiety świadczące (odpłatnie i w ramach Niemieckiego Związku Kobiet Wiejskich) usługi w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Na podstawie doświadczeń własnych respondentek i ich wniosków ze współpracy z innymi wiej-

66

Malwina Bajer

skimi przedsiębiorczyniami, w artykule przedstawiono bariery i motywatory wiejskiej
przedsiębiorczości kobiet w obszarze ICT, a także opinie respondentek na temat warunków dalszego rozwoju i możliwości wsparcia tej przedsiębiorczości.

MALWINA BAJER
THE ENTERPRISE OF COUNTRYWOMEN IN THE AREA OF INFORMATIONALCOMMUNICATION TECHNOLOGY - EXPERIENCES OF PARTICIPANTS
OF THE GERMAN MODEL-PROJECT
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SUM M A RY

This article presents the results of a survey conducted in 2009 on a group of participants of the German pilot project “IT-Landfrauen” (“IT- rural women”). The survey has
been conducted on rural women providing services (chargeable and as activity for the
German Association of Rural Women) in the area of Information and Communication
Technologies (ICT). Based on own experiences of respondents and on their cooperation
with other female entrepreneurs in rural areas, this article presents barriers and motivators of rural female entrepreneurship in the area of ICT and conditions of further development and possible support measures for the entrepreneurship perceived by respondents.
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TECHNOLOGICZNO-EKONOMICZNE ASPEKTY WDRAŻANIA
PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ W WYBRANYCH
GOSPODARSTWACH ROLNYCH cz. II
1. Wstęp
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację rozważań nad problematyką gospodarowania metodami ekologicznymi zapoczątkowanych przez autorów w artykule
opublikowanym w ZDR 1’09(56).
W poprzednim artykule skupiono się na przedstawieniu ogólnych informacji
oraz uwarunkowań technologicznych istniejących w analizowanych gospodarstwach ekologicznych. W tym artykule dodatkowo odniesiono się do wybranych
aspektów ekonomicznych osiąganych przez te gospodarstwa i marketingu produktów ekologicznych. Obydwa artykuły są oparte na publikacji ”Technologiczno-ekonomiczne aspekty wdrażania produkcji ekologicznej w wybranych gospodarstwach rolnych. Raport za rok 2007”, wydanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w roku 2008.

2. Ekonomika gospodarstwa ekologicznego
2.1. Dopłaty, przychody spoza gospodarstwa, inwestycje,
dotacje do inwestycji i koszty pośrednie
Dopłaty
Dopłaty w roku 2007 uzyskało 117 gospodarstw (100%). Średnio była to kwota
40 501 zł na gospodarstwo. W przeliczeniu na 1 gospodarstwo w latach analizy
widać wyraźną tendencję zwyżkową dopłat wyrażoną w wartościach bezwzględnych. W stosunku do roku 2005 był to wzrost o 54%. Wpływ na to miało coroczne
waloryzowanie i zwiększanie dopłat bezpośrednich oraz zwiększone korzystanie
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z płatności w ramach pakietów PROW 2004-2006. Zwraca uwagę fakt, że 21 gospodarstw czyli 18% uzyskiwało płatności w ramach wspierania gospodarstw niskotowarowych. 61 gospodarstw czyli prawie 50% pobierało płatności ONW.
Przychody spoza gospodarstwa
W 2007 roku 41 gospodarstw uzyskało przychody spoza gospodarstwa i stanowiło to średnio 20 938 zł na jedno analizowane gospodarstwo. W przeliczeniu na
1 gospodarstwo zanotowano niewielki spadek wartości przychodów w stosunku
do roku poprzedniego - 2006.
Inwestycje i dotacje do inwestycji
W 2007 roku 52 gospodarstwa (44%) prowadziły inwestycje w środki trwałe,
średnio 104 616 zł na gospodarstwo. W roku 2007 dopłaty do inwestycji uzyskało
8 gospodarstw (7%) – średnio 61 267 zł na gospodarstwo. W roku 2007 w przeliczeniu na jedno gospodarstwo wystąpił duży wzrost dotacji w stosunku do roku
2005 o 184%.
Koszty pośrednie w analizowanych gospodarstwach ekologicznych
Koszty pośrednie w gospodarstwach, ze względu na stosowaną metodykę obliczania nadwyżek bezpośrednich były dość wysokie, gdyż zostały w nich uwzględnione typowe usługi, które nie były kosztami bezpośrednimi w poszczególnych
działalnościach np. usługi kombajnowania, prasowania, opryskiwania, najem dorywczy do prac niespecjalistycznych itp.
Największym składnikiem kosztów pośrednich we wszystkich latach analizy
były wydatki na paliwo i smary, które to stanowiły 28% (2005 r.), 26% (2006 r.)
i 26% (2007 r.), całości poniesionych kosztów pośrednich, co średnio na gospodarstwo wyniosło 7 100 zł, 7 691 zł i 8 389 zł. Wartość poniesionych kosztów
pośrednich na 1 gospodarstwo w analizowanych okresach przedstawia się następująco: 25 192 zł w roku 2005, 29 199 zł w roku 2006 i 31 708 zł w roku 2007.
Największy wzrost wydatków zanotowano w pozycjach: usługi, części zamienne i remonty, oraz inne opłaty, który to wzrost sięgał kilkudziesięciu procent
w stosunku do roku wyjściowego 2005. Natomiast koszty pośrednie obciążyły
1 ha UR kwotą 1 277 zł.
2.2. Wyposażenie gospodarstwa rolnego w środki trwałe
Budynki i budowle
W 2007 roku budynki i budowle posiadało 111 rolników (na 117 analizowanych
gospodarstw) – wartość tych środków ogółem wyniosła 22 088 669 zł, co na jedno
gospodarstwo dało wartość 198 997 zł. Analiza nie uwzględnia amortyzacji (także
dotyczy to kolejnej pozycji majątku trwałego: sprzętu rolniczego) jest to wartość bieżąca rynkowa na dany dzień (30.06.2007). Analiza wykazuje stały wzrost wartości
ze względu na zastosowaną cenę rynkową oraz prowadzone remonty i inwestycje.
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Sprzęt rolniczy
Wykaz ważniejszych maszyn i urządzeń w latach 2005 – 2007
2005
Lp.

2006

2007

2006

Liczba analizowanych gospodarstw
posiadających sprzęt rolniczy (własny)

Wyszczególnienie

99

112

113
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Tabela 1

2007

Różnica/rok bazowy
2005 = 100%

Liczba sprzętu rolniczego w sztukach
149

171

172

114,8

115,4

Kombajny zbożowe

21

19

24

90,5

114,3

3.

Kombajny ziemniaczane

16

18

14

112,5

87,5

4.

Prasy wys. stopnia zgniotu

26

24

37

92,3

142,3

1.

Ciągniki rolnicze

2.

Źródło: Obliczenia własne.

Spośród ważniejszych maszyn i urządzeń w gospodarstwach największą liczbę stanowiły ciągniki, średnio 1,5 ciągnika na gospodarstwo w analizowanych latach (Tabela 1). Poziom wyposażenia w pozostałe maszyny i urządzenia w tych gospodarstwach
również był na dość dobrym poziomie. Porównując rok 2007 do 2006 w analizowanej porównywalnej liczbowo zbiorowości nastąpił znaczny wzrost liczby posiadanych
pras (wszystkich typów) i niewielki wzrost liczby kombajnów zbożowych.
Tabela 2
Pozostała infrastruktura techniczna w latach 2005 – 2007
Lata analizy
2005

2006

2007

2006

2007

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Podłączenie do sieci
gazowej

18

17,3

18

15,5

19

16,2

100,0

105,6

2.

Podłączenie do sieci
wodociągowej

77

74,0

89

76,7

93

79,5

115,6

120,8

3.

Podłączenie do sieci
kanalizacyjnej

13

12,5

15

12,9

17

14,5

115,4

130,8

4.

Oczyszczalnia
przydomowa

10

9,6

21

18,1

23

19,7

210,0

230,0

5.

Telefon stacjonarny

87

83,7

97

83,6

95

81,2

111,5

109,2

6.

Telefon komórkowy

80

76,9

95

81,9

104

88,9

118,8

130,0

7.

Internet

30

28,8

47

40,5

56

47,9

156,7

186,7

Liczba gospodarstw Liczba gospodarstw Liczba gospodarstw Różnica/rok bazowy
2005 = 100%
sztuk
%
sztuk
%
sztuk
%

Źródło: Obliczenia własne.
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Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 2 należy stwierdzić, że podłączenie do sieci wodociągowej i zaopatrzenie w telefony występowało na zadowalającym poziomie. Największy wzrost nastąpił w pozycji, oczyszczalnia przydomowa.
Duży wzrost nastąpił w dostępie do Internetu oraz posiadaniu telefonów komórkowych i instalacji wodno-kanalizacyjnej. Najniższy wskaźnik występuje w pozycji
„podłączenie do sieci gazowej”, kiedy nawet po powiększeniu liczby analizowanych
gospodarstw w roku 2006 i 2007 praktycznie pozostał on na tym samym poziomie.
2.3. Produkcja roślinna
Analizę przeprowadzono na podstawie kart technologicznych opracowanych
w gospodarstwie i po ich weryfikacji uzyskano podane niżej wyniki. W każdym
wypadku karta technologiczna, która budziła wątpliwości natury merytorycznej
była analizowana, konsultowana ze sporządzającym i na tej podstawie kwalifikowana do dalszego opracowywania i analizy lub pomijana w zestawieniach. Przedstawione wyniki pokazują obraz liczbowy po weryfikacji.
Analizowane działalności obejmowały łączną powierzchnię 578,9 ha. Największa liczba analizowanych „kart” dotyczyła ziemniaków – 35 sztuk, najmniejsza
była w działalnościach: cebula i orkisz jary.
Największą analizowaną powierzchnią objęto TUZ - 122,1 ha i żyto ponad
97,6 ha. Najmniejszą analizowaną powierzchnię zanotowano w uprawie buraka
ćwikłowego, cebuli i orkiszu jarego.
Tabela 3
Porównanie średnich plonów w analizowanych gospodarstwach
ekologicznych w latach 2005 – 2007
Różnica/rok bazowy
2005 = 100%

Średni plon w dt/ha

Lp.

Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2006

2007

1.

Żyto ozime

21,7

20,3

16,8

93,5

77,4

2.

Pszenżyto ozime

29,2

18,4

27,3

63,0

93,5

3.

Pszenica ozima

34,7

19,8

29,8

57,1

85,9

4.

Pszenica jara

27,5

25,0

19,7

90,9

71,6

5.

Mieszanka zbożowa

27,1

20,4

21,8

75,3

80,4

6.

Owies

24,0

18,4

22,9

76,7

95,4

7.

Jęczmień jary

29,9

26,3

28,2

88,0

94,3

8.

Ziemniaki

192,2

129,7

162,4

67,5

84,5

9.

Malina

30,7

26,1

38,2

85,0

124,4

10.

Porzeczka czarna

58,5

19,2

22,3

32,8

38,1

11.

Truskawka

65,6

66,0

53,0

100,6

80,8

12.

Marchew

286,9

274,2

257,7

95,6

89,8

13.

Ogórek

226,5

171,0

157,9

75,5

69,7

14.

Cebula

293,7

226,2

240,3

77,0

81,8

Źródło: Obliczenia własne.
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Występuje ogólna tendencja zniżkowa w plonowaniu analizowanych działalności produkcji roślinnej w stosunku do roku bazowego tj. 2005. Różnica w wysokości uzyskanego plonu w 2007 sięgała in minus nawet ok. 60% (porzeczka
czarna). Tylko plantacje malin wykazały zwyżkę plonów. W porównaniu do roku
2006 kiedy to wystąpiły bardzo niesprzyjające warunki atmosferyczne w czasie
wegetacji powodujące duże obniżki plonów (susza) to w roku 2007 uzyskano już
stosunkowo wyższe plony jednostkowe oprócz; żyta, pszenicy jarej, truskawki
i ogórków. Niemniej jednak najlepszym rokiem pod względem plonowania był
2005 tj. pierwszy rok analizy.
Tabela 4
Średnie plony w analizowanych gospodarstwach ekologicznych
w roku 2007 w porównaniu do średnich plonów krajowych
Lp.

Wyszczególnienie

Średni plon w dt/
ha, na analizowane
gosp.eko. (2007)

Ogółem kraj/2007
dt/ha
(GUS 2007)

Różnica w dt
(3-4)

Relatywnie w %,
kraj jako 100%

1.

Żyto ozime

16,8

23,7

-6,9

70,9

2.

Pszenżyto ozime

27,3

33,5

-6,2

81,5

3.

Pszenica ozima

29,8

39,4

-9,6

75,6

4.

Pszenica jara

19,7

31,5

-11,8

62,5

5.

Mieszanka zbożowa

21,8

28,1

-6,3

77,6

6.

Owies

22,9

25,1

-2,2

91,2

7.

Jęczmień jary

28,2

31,6

-3,4

89,2

8.

Gryka

10,9

11,6

-0,7

94,0

9.

Ziemniaki

162,4

207,0

-44,6

78,5

10.

Malina

38,2

27,4*

10,8

139,4

11.

Porzeczka czarna

22,3

30,4**

-8,1

73,4

12.

Truskawka

53,0

33,4

19,6

158,7

13.

Marchew

257,7

299,0

-41,3

86,2

14.

Ogórki

157,9

149,0

8,9

107,7

15.

Burak ćwikłowy

290,0

262,0

28,0

110,7

16.

Cebula

240,3

219,0

21,3

109,7

17.

TUZ - łąki trwałe

27,5

51,7

-24,2

53,2

* Łącznie z jeżyną bezkolcową
** Porzeczki razem

Źródło: Obliczenia własne, GUS 2007.
Przedstawione w tabeli 4 wyniki wykazują niższe plony w analizowanych gospodarstwach w roku 2007 w porównaniu do średnich plonów krajowych ogółem
podawanych przez GUS. Plony zbóż z gospodarstw ekologicznych w analizowanej
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zbiorowości kształtowały się na poziomie poniżej średnich krajowych od 5% do
prawie 40%. Największa różnica in minus wystąpiła w TUZ, gdzie plony w gospodarstwach ekologicznych znacznie odbiegały od średnich krajowych.
Uprawiane warzywa w gospodarstwach ekologicznych charakteryzowały się
stosunkowo wyższymi plonami. Różnice sięgały nawet kilkunastu procent, z wyjątkiem marchwi. Bardzo dobrze w tym zestawieniu wypada uprawa truskawek
ekologicznych, gdzie średni plon był wyższy o prawie 60% (podobnie jak w roku
poprzednim) i malin o ok. 40% w stosunku do średniego plonu w kraju.
Nadwyżki bezpośrednie były liczone według metody stosowanej w Unii Europejskiej1.
Tabela 5
Produkcja, przychody, koszty i nadwyżki bezpośrednie w zł/ha w roku 2007
Lp Wyszczególnienie
1. Cebula

Produkcja

Inne
przychody
(dopłaty)

32 682

1 139

Razem
Koszty
przychody bezpośrednie
=3+4
33 821

3 211

Nadwyżka
bezpośrednia
=5-6

Nadwyżka
bezpośrednia
(bez dopłat)
=7-4

30 610

29 471

2. Marchew

29 880

1 251

31 131

2 629

28 502

27 251

3. Burak ćwikłowy

21 507

1 300

22 807

2 285

20 523

19 223

4. Truskawka

21 172

1 938

23 110

2 569

20 541

18 603

5. Ogórki

19 730

1 009

20 739

1 584

19 154

18 146

6. Malina

17 566

1 952

19 517

1 690

17 828

15 876

7. Ziemniaki

9 025

11 448

1 022

12 470

2 422

10 047

8. Aronia

9 829

1 448

11 277

1 619

9 658

8 211

9. Porzeczka czarna

7 145

1 959

9 105

617

8 488

6 529

10. Orkisz jary

3 415

1 281

4 696

363

4 333

3 052

11. Orkisz ozimy

3 285

1 432

4 716

512

4 205

2 773

12. Pszenica ozima

2 810

1 216

4 026

348

3 678

2 462

13. Jęczmień jary

2 080

1 193

3 273

168

3 106

1 912

14. Gryka

2 021

1 348

3 369

169

3 201

1 852

15. Pszenżyto ozime

1 849

1 270

3 119

173

2 945

1 675

16. Owies

1 738

1 287

3 025

274

2 751

1 464

17. Żyto ozime

1 519

1 378

2 898

152

2 745

1 367

18. Mieszanka
zbożowo-strączkowa

1 497

1 433

2 930

243

2 687

1 253

19

Mieszanka zbożowa

1 275

1 366

2 641

201

2 439

1 074

20

Pszenica jara

1 274

1 166

2 440

203

2 238

1 072

21

TUZ - łąki trwałe

921

998

1 919

50

1 869

871

Źródło: Obliczenia własne.
1 „Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych”. Warszawa 2000. Praca zbiorowa: mgr inż. Irena Augustyńska – Grzymek, dr inż. Lech Goraj, mgr inż.
Sławomir Jarka, mgr inż. Teresa Pokrzywa, dr inż. Aldona Skarżyńska.
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Produkcja
Najwyższą wartość produkcji zanotowano w pozycji cebula (należy jednak
wziąć poprawkę na uzyskany wynik, gdyż analizowano dość małą liczbę „kart),
najniższą w działalnościach: zboża i TUZ – łąki trwałe.
Inne przychody (dopłaty)
Uwzględniono następujące dopłaty: jednolite płatności obszarowe, uzupełniające płatności do powierzchni upraw podstawowych, dopłaty z tytułu wspierania
gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), dopłaty rolnośrodowiskowe w ramach pakietów PROW 2004-2006.
Charakterystyczne jest, że udział procentowy dopłat w całości nadwyżki bezpośredniej kształtował się prawie identycznie w latach 2005 – 2007 tj. od 4 do 56%
i był najwyższy w zbożach, zaś najniższy w uprawie cebuli.
Uogólniając wyniki: poziom dotacji stanowił kilka procent w uprawach warzyw, kilkanaście w plantacjach wieloletnich oraz kilkadziesiąt procent udziału
dotacji w całości nadwyżki w zbożach. Innymi słowy, udział dopłat jest bardzo
znaczący w uprawach najmniej opłacalnych i odwrotnie, znikomy w uprawach
wysoko opłacalnych.
Koszty bezpośrednie
Najbardziej „kosztowna” działalność to uprawa także cebuli, najmniejsze koszty ponoszono w zbożach i TUZ.
Nadwyżka bezpośrednia
Najwyższe wartości zanotowano w uprawach warzyw – cebula, marchew, burak ćwikłowy.
W roku 2007 najwyższą wartość nadwyżki bezpośredniej uzyskano w uprawie
cebuli. Porównując rok 2007 do roku wyjściowego 2005 to w 13 działalnościach
uzyskano lepsze wyniki ekonomiczne tj. wyższą wartość nadwyżki bezpośredniej. Najwyższy wzrost zanotowano w uprawie truskawki ekologicznej – 2 krotny.
Najwyższy spadek zanotowano w pozycjach: pszenica jara i ogórek. Najbardziej
„dochodowe” (identycznie jak w roku 2005 i 2006), były warzywa, plantacje wieloletnie, następnie ziemniaki, a na końcu zboża.
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Tabela 6
Nadwyżki bezpośrednie w latach 2005 – 2007
Lp.

Uprawa

Nadwyżka bezpośrednia w zł/ha
z dopłatami w latach

Różnica/rok bazowy
2005 = 100%

Ogórek

2005
25 957

2006
21 047

19 154

2006
81,1

2007

1.

2007

2.

Marchew

25 289

36 069

28 502

142,6

112,7

3.

Cebula

19 252

32 503

30 610

168,8

159,0

4.

Truskawka

10 222

18 847

20 541

184,4

200,9

5.

Malina

9 402

7 904

17 828

84,1

189,6

6.

Ziemniaki

9 197

8 990

10 047

97,7

109,2

7.

Porzeczka czarna

6 047

3 989

8 488

66,0

140,4

8.

Orkisz ozimy

3 737

3 025

4 205

80,9

112,5

9.

Pszenica ozima

2 813

2 287

3 678

81,3

130,8

10.

Pszenica jara

2 685

2 293

2 238

85,4

83,4

11.

Jęczmień jary

2 222

1 910

3 106

86,0

139,8

12.

Pszenżyto ozime

1 996

1 933

2 945

96,8

147,5

13.

Mieszanka zbożowa

1 873

1 778

2 439

94,9

130,2

14.

Żyto

1 836

1 883

2 745

102,6

149,5

15.

Owies

1 831

1 885

2 751

102,9

150,2

73,8

Źródło: Obliczenia własne.

Tabela 7
Porównanie nadwyżek bezpośrednich niektórych działalności produkcji
roślinnej uprawianych metodami ekologicznymi w stosunku do uprawy
tradycyjnej bez dopłat
Nadwyżka bezpośrednia w zł/ha bez dopłat
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.

Różnica =
poz. 3 - 6

Analizowane
gospodarstwa
ekologiczne

MODR
Warszawa
wariant I

MODR
Warszawa
wariant II

MODR
Warszawa
wariant III

Ziemniaki

9 025

4 533

4 615

6 250

Pszenica ozima

2 462

1 677

1 956

2 456

6

3.

Jęczmień jary

1 912

1 213

1 474

2 032

-120

4.

Gryka

1 852

1 344

1 987

0

0

5.

Pszenżyto ozime

1 675

1 625

1 880

2 343

-668

6.

Owies

1 464

886

1 004

1 360

104

7.

Żyto ozime

1 367

720

920

1 305

62

8.

Mieszanka zbożowa

1 074

1 030

1 159

1 272

-198

9.

Pszenica jara

1 072

1 123

1 256

1 752

-680

Źródło: Obliczenia własne i Kalkulacje MAJ 2008, MODR Warszawa.
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Wymienione w tabeli działalności przedstawiają dość niekorzystne wyniki dla
ekologii w porównaniu do wariantu III (najbardziej dochodowy, najwyższe plony). Oprócz ziemniaków, które w analizowanych gospodarstwach wykazały dużo
wyższą różnicę w nadwyżce, to w pozostałych uprawach osiągano nadwyżki na
poziomie kalkulacji przeprowadzonych przez MODR Warszawa (pszenica ozima,
gryka, żyto, owies) lub poniżej jak: pszenica jara, mieszanka zbożowa, pszenżyto
ozime, jęczmień jary. Stosując takie porównanie można wysnuć wniosek, że gospodarka metodami ekologicznymi w sensie stricte towarowym nie jest opłacalna?!
Ale porównując dane z gospodarstw ekologicznym z wariantem I MODR (czyli
niższe plony) sytuacja już wygląda bardziej korzystnie. Tabela poniżej przedstawia porównanie danych z tych samych źródeł ale z dopłatami. I tu pojawia się różnica dość znacząca na korzyść „ekologii”, większość działalności wykazuje wyższą
nadwyżkę bezpośrednią (oprócz pszenżyta i pszenicy jarej). Porównanie dotyczy
danych MODR w wariancie najlepszym tzn. najbardziej opłacalnym w technologii tradycyjnej.
Tabela 8
Porównanie nadwyżek bezpośrednich niektórych działalności produkcji
roślinnej uprawianych metodami ekologicznymi w stosunku do uprawy
tradycyjnej z dopłatami
Nadwyżka bezpośrednia w zł/ha z dopłatami
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Ziemniaki

2.

Różnica =
poz. 3 - 6

Analizowane
gospodarstwa
ekologiczne

MODR
Warszawa
wariant I

MODR
Warszawa
wariant II

MODR
Warszawa
wariant III

10 047

5 129

5 312

6 947

3 100

Pszenica ozima

3 678

2 273

2 653

3 153

525

3.

Jęczmień jary

3 106

1 810

2 171

2 728

378

4.

Gryka

3 201

1 941

2 683

0

0

5.

Pszenżyto ozime

2 945

2 222

2 576

3 039

-94

6.

Owies

2 751

1 483

1 701

2 057

694

7.

Żyto ozime

2 745

1 316

1 617

2 002

743

8.

Mieszanka zbożowa

2 439

1 626

1 856

1 969

470

9.

Pszenica jara

2 238

1 720

1 953

2 449

-211

Źródło: Obliczenia własne i Kalkulacje MAJ 2008, MODR Warszawa.

Henryk Skórnicki, Ireneusz Gradka

76

2.4. Produkcja zwierzęca
Nadwyżki bezpośrednie były liczone zgodnie według metody stosowanej
w Unii Europejskiej2.
Tabela 9
Produkcja, przychody, koszty i nadwyżki bezpośrednie w produkcji
zwierzęcej w roku 2007
Lp.

Wyszczególnienie

Krowa
mleczna

Opas

Krowa
mamka

Tucznik

Maciora

Owca
mięsna

Kura
nioska

5 361

2 148

2 011

382

1 876

259

89

80

0

0

0

0

79

0

1.

Produkcja

2.

Inne przychody (dotacje)

3.

Razem przychody
= (1 + 2)

5 441

2 148

2 011

382

1 876

338

89

4.

Koszty bezpośrednie

1 808

1 190

1 195

293

1 324

212

34

5.

Nadwyżka bezpośrednia
= (3 - 4)

3 633

958

816

89

551

126

54

6.

Nadwyżka bezpośrednia
(bez dotacji) = (1 - 4)

3 553

958

816

89

551

46

54

Źródło: Obliczenia własne.

Tabela 10
Średnia wartość nadwyżki bezpośredniej w produkcji zwierzęcej
w latach 2005 – 2007
Lata analizy
Lp.

Wyszczególnienie

2005

2006

2007

Krowa mleczna

3547

3 531

2007

Różnica/rok bazowy
2005 = 100%

Wartość zł /1szt.
1.

2006

3 553

99,5

100,2

2.

Krowa mamka

1807

1110

816

61,4

45,2

3.

Maciora

1442

1219

551

84,5

38,2

4.

Opas

1112

607

958

54,6

86,2

5.

Tucznik

183

148

89

80,9

48,6

Źródło: Obliczenia własne.

W roku 2007 w przeważającej większości analizowane gospodarstwa uzyskały
najniższe wartości nadwyżek bezpośrednich w porównaniu do roku 2005. Tylko
w jednej działalności „krowa mleczna” uzyskano wynik finansowy na poziomie
2 „Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych”. Warszawa 2000. Praca zbiorowa: mgr inż. Irena Augustyńska – Grzymek, dr inż. Lech Goraj, mgr inż.
Sławomir Jarka, mgr inż. Teresa Pokrzywa, dr inż. Aldona Skarżyńska.
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lat poprzednich. Porównując wszystkie lata analizy należy stwierdzić, że nadwyżka bezpośrednia w produkcji mleka utrzymuje się na tym samym poziomie, natomiast wyraźnie spada wartość nadwyżki w działalnościach: krowa mamka, maciora i tucznik. Na tej podstawie można sądzić o występującym trendzie spadku
opłacalności produkcji analizowanych działalności zwierzęcych. Na pewno miał
na to wpływ wzrost cen środków do produkcji. Analizowany okres obejmował rok
gospodarczy (01.07.2006 – 30.06.2007) ale wiemy, że ceny środków do produkcji
na jesieni 2007 wzrosły najbardziej.
Koszty bezpośrednie w produkcji zwierzęcej
Tabela 11
Koszty bezpośrednie w produkcji mleka w analizowanej zbiorowości
gospodarstw w latach 2005 – 2007
Lata analizy
Lp.

2005

Wyszczególnienie

2006

2007

Koszty bezpośrednie
zł

%

zł

%

zł

%

1.

Materiał hodowlany

512 628

40,5

478 160

31,0

327 776

26,2

2.

Pasze treściwe

366 831

29,0

288 048

18,6

474 886

38,1

3.

Pasze z zakupu inne
niż treściwe

39 166

3,1

42 747

2,8

64 592

5,2

4.

Pasze objętościowe

176 448

14,0

503 057

32,6

282 601

22,7

5.

Pozostałe

169 330

13,4

232 493

15,00

97 112

7,8

6.

Razem (suma poz.1- 5)

1 264 403

100,0

1 544 506

100,0

1 246 967

100,0

Źródło: Obliczenia własne

W strukturze kosztów bezpośrednich największy udział w roku 2007 stanowiły koszty pasz treściwych (38,1%). Drugim pod względem wartości kosztem,
był koszt materiału hodowlanego na tzw. remont stada – wymiana stada podstawowego. W porównaniu między latami analizy nastąpiło zmniejszenie wydatków na zakup materiału hodowlanego oraz pozostałych wydatków. Jeżeli chodzi
o materiał hodowlany to można wnioskować, że kupowano zwierzęta tańsze i/lub
występowała reprodukcja we własnym gospodarstwie (taniej wyceniane zwierzęta
własne). Natomiast niższa wartość kosztów pasz objętościowych w stosunku do
roku 2006 wynika ze specyficznych warunków jakie wtedy panowały (susza, brak
paszy własnej i związane z tym koszty ich zakupu z zewnątrz gospodarstwa).
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3. Marketing produktów ekologicznych
Tabela 12
Kanały sprzedaży w gospodarstwach ekologicznych w roku 2007
Kanały sprzedaży
Sprzedaż własna

Sprzedaż
Liczba zdarzeń

%

156

47,6

Odbiorcy indywidualni

90

27,4

Sprzedaż na targowisku

48

14,7

Sprzedaż w gospodarstwie

12

3,7

3

0,9

Żywienie gości w gospodarstwach agroturystycznych
Sprzedaż na giełdzie rolnej

3

0,9

70

21,3

Markety

0

0,0

Sklepy

0

0,0

Handel

Sklepy z żywnoscią ekologiczną

19

5,8

Eksport ekologiczny

17

5,2

Hurtownia ekologiczna

12

3,7

Hurtownia konwencjonalna
Skup ekologiczny

2

0,6

10

3,0

Skup konwencjonalny

10

3,0

Przetwórstwo i usługi

102

31,1

Chłodnie

1

0,3

Młyny

3

0,9

Mleczarnia

18

5,5

Ubojnie i zakłady mięsne konwencjonalne

21

6,4

Ubojnie i zakłady mięsne ekologiczne

12

3,7

Przetwórnie ekologiczne

30

9,2

Przetwórnie konwencjonalne

10

3,0

Restauracje

5

1,5

Stołówki i ośrodki wczasowe

2

0,6

328

100,0

Razem

Źródło: Obliczenia własne.

Zanotowano 328 faktów sprzedaży. Blisko połowa sprzedaży była realizowana
w sprzedaży bezpośredniej (nieco mniej niż w latach ubiegłych, kiedy ta forma
sprzedaży przekraczała 50% – większość respondentów wpisała odbiorcę jako
„klienta indywidualnego”. Spośród odbiorców w kategorii „handel” dominowały
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sklepy specjalistyczne. Najwięcej produktów w kategorii „przetwórstwo i usługi”
- dostarczano do przetwórni ekologicznych i mleczarni. Do specjalistycznych odbiorców, zajmujących się wyłącznie skupem/sprzedażą produktów ekologicznych
sprzedano 30,5 % produkcji.
Tabela 13
Sprzedaż produktów z analizowanych gospodarstw ekologicznych
oraz relacje uzyskiwanych cen produktów w roku 2007
Liczba sprzedaży jako
produkty ekologiczne
Grupa produktów

Produkty roślinne
Zboża
Ziemniaki
Zioła
Warzywa
Owoce
Owoce miękkie
Produkcja Roślinna
Trzoda
Mleko
Młode bydło opasowe
Konie
Owce
Mleko owcze i kozie
Ryby
Drób
Jaja
Miód
Wełna
Produkcja Zwierzęca
Razem

Liczba
sprzedaży jako
produkty
ekologiczne
11
20
13
2
39
6
30
121
8
14
2

w tym bez
różnicy cen
1
7
1
3
1
6
19
4
2

1
8
4
14

51
172

6
25

Cena
Liczba
Procent
produktów
sprzedaży jako sprzedaży jako ekologicznych
produkty
produkty
wyższa od
konwencjonalne ekologiczne konwencjonalnej
średnio %
9
11
6
1
5
2
8
42
13
19
17
2
2
3
1
2
1
4
64
106

55,0
64,5
68,4
66,7
88,6
75,0
78,9

27
32
34
45
43
27
36

74,2
38
42,4
11
0
33
73
0,0
100
87,5
0
0

36,0
19
64
20

44,3
61,9

42,9
38,1

20
33
81
35

Źródło: Obliczenia własne

Spośród 172 opisanych faktów sprzedaży ekologicznej w 25 przypadkach
sprzedawano produkty ekologiczne w cenie konwencjonalnych. Średnia zwyżka ceny dla wszystkich sprzedawanych produktów ekologicznych wyniosła 38%
i była wyższa niż w 2006 r. (29%).
W produkcji roślinnej największą zwyżkę cen uzyskano sprzedając zioła (45%),
warzywa (43%) i owoce miękkie (36%). Blisko 62% produktów roślinnych sprzedano jako ekologiczne, najwięcej warzyw i owoców miękkich.
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W produkcji zwierzęcej nieco mniej niż połowę produktów sprzedano jako
ekologiczne, uzyskując jednak o blisko 43% wyższe ceny w porównaniu do produktów konwencjonalnych. Część produktów jak miód, wełna, sprzedawano
wyłącznie jako konwencjonalne. Także mleko i żywiec wieprzowy oraz wołowy
w większości sprzedawano jako konwencjonalne produkty.

4. Podsumowanie
Z przeprowadzonej analizy w części ekonomicznej należy stwierdzić, że podstawową rolą stymulującą gospodarstwa ekologiczne są dopłaty, z których te gospodarstwa korzystają w większym stopniu niż gospodarstwa produkujące w systemie konwencjonalnym.
Produkcja polowa roślinna nie byłaby porównywalna dochodowo (wartość
nadwyżek bezpośrednich) do produkcji roślinnej konwencjonalnej, gdyby nie
uzyskiwane zwiększone dopłaty w ramach obowiązujących pakietów PROW
2004-2006. Rekompensuje to rolnikom uzyskiwane przez nich niższe plony w stosunku do plonów krajowych GUS. Wyższe plony uzyskiwane są tylko w uprawach
warzyw i owoców miękkich, co uwarunkowane jest na pewno mniejszymi powierzchniami uprawy i dodatkowo zwiększonymi nakładami siły roboczej w pracach polowych w tych działalnościach.
W produkcji zwierzęcej dotacje występowały sporadycznie i nie miały wpływu
na osiągane wyniki ekonomiczne (nadwyżki bezpośrednie).
Ważnym czynnikiem finansowym jest też to, że gros rolników (35%) uzyskiwało dochody spoza gospodarstwa, co jest nie bez znaczenia w sytuacji szczególnie mniejszych powierzchniowo gospodarstw. Zwłaszcza, że 18% z analizowanej
zbiorowości pobierało dopłaty jako gospodarstwa niskotowarowe.
Rolnicy cały czas modernizują swoje gospodarstwa. W roku 2007 – 44% gospodarstw prowadziło inwestycje i pozyskiwało środki zewnętrzne na ich realizację – dotacje (15,4% gospodarstw inwestujących).
Analizowane gospodarstwa deklarują, że sprzedają swoje produkty jako ekologiczne średnio na poziomie tylko 61,9%, z tego w produkcji roślinnej 74,2%
i w produkcji zwierzęcej 44,3%.
Prawie połowę tych produktów rolnicy sprzedają indywidualnie w formie
sprzedaży bezpośredniej w szczególności odbiorcom indywidualnym i na targowiskach.
Reasumując, chociaż zebrany materiał źródłowy nie upoważnia do formułowania ogólnych opinii na temat rolnictwa ekologicznego, gdyż zebrane dane obejmują tylko trzy lata i dotyczą stosunkowo niewielkiej populacji, może on jednak
stanowić podstawę do wieloetapowej analizy umożliwiającej porównania według
różnych kryteriów.
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HENRYK SKÓRNICKI, IRENEUSZ GRADKA
TECHNOLOGICZNO-EKONOMICZNE ASPEKTY WDRAŻANIA PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH CZ. II

Słowa kluczowe: nadwyżka bezpośrednia, produkcja, koszty
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.
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TECHNOLOGICAL AND ECONOMICAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF
ECOLOGICAL PRODUCTION IN SELECTED AGRICULTURAL FARMS – PART II

Key words: gross margin, production, costs
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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GRAŻYNA NACHTMAN
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej –
Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

„WPŁYW DOPŁAT NA DOCHODY GOSPODARSTW
EKOLOGICZNYCH O RÓŻNEJ POWIERZCHNI
W 2007 ROKU”
Wstęp
W końcu 2007 roku w Polsce funkcjonowało 6 618 gospodarstw ekologicznych, posiadających certyfikat zgodności z zasadami produkcji ekologicznej. Produkcja w tych gospodarstwach odbywa się w zgodzie z naturą, bez użycia środków
chemicznych. Pozwala to osiągnąć wysoką jakość zdrowotną płodów rolnych, ale
plony najczęściej bywają niższe w porównaniu do osiąganych z upraw prowadzonych metodami konwencjonalnymi i wpływają na obniżenie kondycji ekonomicznej gospodarstw ekologicznych.
Tworzenie dochodu tych gospodarstw można prześledzić na podstawie wyników rachunkowości 195 indywidualnych certyfikowanych gospodarstw ekologicznych, uczestniczących w Polskim FADN1 w 2007 roku [www.fadn.pl]. Dane
rachunkowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z jednolitą metodyką przyjętą
we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dla wyłonienia próby
gospodarstw i ich grupowania stworzono Wspólnotową Typologię Gospodarstw
Rolnych. Podstawowym parametrem wykorzystywanym w tej typologii jest standardowa nadwyżka bezpośrednia – SGM [Skarżyńska, Goraj, Ziętek 2005], za
pomocą której gospodarstwa dzieli się na klasy wielkości ekonomicznej i typy rolnicze. W przypadku Polski istotne jest też grupowanie według obszaru użytków
rolnych (UR).
1 Polski FADN jest systemem zbierania i wykorzystywania danych z gospodarstw rolnych; re-

alizowany jest corocznie w próbie liczącej około 12 tys. gospodarstw rolnych towarowych. W Polsce
funkcjonuje od daty przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej (2004 r.), gdyż prowadzą go
wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Grażyna Nachtman

84

Przedmiotem opracowania jest ukazanie wpływu dopłat na kondycję ekonomiczną gospodarstw ekologicznych, różniących się zasobami użytków rolnych, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarstw największych (19) w próbie Polskiego
FADN. Nazwane są one w dalszej części opracowania „bardzo duże”, a w ich posiadaniu było średnio 95,4 ha użytków rolnych. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne tej grupy odbiegają w widoczny sposób od wyników gospodarstw innych grup
obszarowych. Jako tło dla gospodarstw ekologicznych zaprezentowano średnie
wyniki indywidualnych gospodarstw stosujących konwencjonalne metody produkcji, prowadzących rachunkowość w systemie Polski FADN.
Zaprezentowane wyniki zarówno dla gospodarstw ekologicznych jak i konwencjonalnych odzwierciedlają ich stan produkcyjno-ekonomiczny, ale nie są statystycznie reprezentatywne dla wszystkich tego typu gospodarstw w kraju.

Rozkład gospodarstw ekologicznych według obszaru użytków rolnych
Biorąc pod uwagę kryterium wielkości użytków rolnych w Polskim FADN
w 2007 roku 19 spośród 195 certyfikowanych gospodarstw ekologicznych należało do największych, powyżej 50 ha użytków rolnych (UR) – tabela 1. Reprezentowały one 798 gospodarstw ekologicznych, z tej grupy obszarowej.
Według danych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych (GIJHAR-S) w naszym kraju najwięcej było gospodarstw ekologicznych o zasobach do 20 ha UR, przy czym tylko 25,1% należało do grupy posiadającej mniej niż 5 ha ziemi. Warto więc zaznaczyć, że w Polsce według danych GUS2

57,4% gospodarstw indywidualnych miało powierzchnię poniżej 5 ha.

Tabela 1
Rozkład gospodarstw w Polsce w 2007 roku według obszaru użytków rolnych
Wyszczególnienie
Indywidualne gospodarstwa
ekologiczne certyfikowane w
Polskim FADN
Gospodarstwa ekologiczne
certyfikowane w Polsce według
GIJHAR-S*)
Indywidualne gospodarstwa
konwencjonalne w Polskim
FADN

Razem

< 5 ha

5=<10 ha 10=<20 ha 20=<30 ha 30=<50 ha >= 50 ha

195

11

58

73

22

12

19

6618

1664

1736

1424

534

462

798

11 861

613

1 725

3 634

2 205

1 997

1 687

*) dane niepublikowane GIJHAR-S.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN i GIJHAR-S.

Spośród ogółu gospodarstw prowadzących rachunkowość Polski FADN, gospodarstwa najmniejsze obszarowo (< 5 ha) stanowiły tylko 5,6%. W dalszej czę2 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008.
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ści opracowania ta grupa jak i grupa gospodarstw o powierzchni od 30 do 50 ha
będą pominięte; ze względu, iż w tych grupach było mniej niż 15 gospodarstw, co
stanowi to próg dopuszczający do publikowania danych uśrednionych w systemie
FADN.

Tworzenie dochodu w gospodarstwach ekologicznych
■ Przychody (produkcja i dopłaty)
Jednym z głównych celów FADN jest poznawanie dochodów gospodarstw
rolnych. Wyniki uzyskane w ciągu czterech lat funkcjonowania FADN w Polsce
świadczą, że dochody polskich gospodarstw stają się coraz bardziej zależne od
wsparcia budżetowego. Polscy rolnicy wytwarzają na ogół nadwyżkę produkcji
nad poniesionymi kosztami. Także polskie gospodarstwa ekologiczne osiągają przychód z produkcji przewyższający poniesione koszty, choć najtrudniejsze
jest to dla gospodarstw „bardzo dużych”, o powierzchni UR przekraczającej 50 ha
(tabela 2). Nieodzownym elementem kształtowania dochodu tych gospodarstw,
jak pokazują wyniki rachunkowości, stały się dopłaty do działalności operacyjnej, a pozyskana kwota jest zależna od zasobów użytkowanej ziemi i struktury
upraw.
„Bardzo duże” gospodarstwa ekologiczne posiadały zasoby ziemi liczące średnio 95,4 ha UR, z czego 64,0% było dodzierżawione. W gospodarstwach konwencjonalnych z tej grupy obszarowej rolnicy dodzierżawiali 44,0% ziemi na 105,8 ha
UR użytkowanych. Godny zwrócenia uwagi jest fakt, że w grupach obszarowych
5-10 ha, 10-20 ha i 20-30 ha gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych
średni obszar użytków rolnych był bardzo zbliżony (tabela 2). Odmienny był natomiast poziom produkcji oraz poniesionych kosztów na gospodarstwo, był on
znacznie niższy w gospodarstwach ekologicznych. Skutkowało to zróżnicowanym
poziomem nadwyżki wartości produkcji nad poniesionymi kosztami. Średnio
w gospodarstwach ekologicznych wynosiła ona 14 711 zł (tabela 2). Jednak w gospodarstwach „bardzo dużych”, przy średniej powierzchni UR 95,4 ha, nadwyżka
ta była niższa od średniej dla całej próby i wynosiła 12 492 zł. Efekty produkcyjne
tej grupy były lepsze tylko od wyników grupy gospodarstw najmniejszych obszarowo tj. posiadających od 5 do 10 ha UR, gdzie nadwyżka ta wynosiła 9 780 zł.
W gospodarstwach konwencjonalnych nadwyżka wartości produkcji nad kosztami zwiększała się wraz ze wzrostem powierzchni użytkowanej ziemi. W grupie
gospodarstw największych była ona najwyższa i wynosiła 141 638 zł, czyli ponad 11krotnie więcej niż w gospodarstwach ekologicznych o tej samej skali obszarowej.
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Tabela 2
Produkcja, koszty i powierzchnia analizowanych gospodarstw
Wyszczególnienie
Gospodarstwa ekologiczne
Produkcja ogółem
Koszty ogółem
Nadwyżka produkcji nad kosztami
Średnia powierzchnia użytkowanych
użytków rolnych (ha)
w tym: dodzierżawionych
Gospodarstwa konwencjonalne
Produkcja ogółem
Koszty ogółem
Nadwyżka produkcji nad kosztami
Średnia powierzchnia użytkowanych
użytków rolnych (ha)
w tym: dodzierżawionych

Średnio
65 577
50 866
14 711

Małe
5=<10 ha
39 662
29 882
9 780

Średnio - małe Średnio - duże Bardzo duże
10=<20 ha
20=<30 ha
zł/gospodarstwo
59 836
72 851
44 578
50 236
15 258
22 615

>= 50 ha
159 685
147 193
12 492

22,1

7,6

14,3

24,1

95,4

8,3

0,8

2,2

4,6

61,0

203 311
149 441
53 870

83 842
63 532
20 310

162 707
119 128
43 579

501 917
360 279
141 638

31,8

7,7

14,8

24,6

105,8

10,2

0,8

2,3

5,6

46,1

zł/gospodarstwo
101 174
75 404
25 770

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

Analiza wartości produkcji wskazuje, iż przeciętnie dla całej opisywanej zbiorowości gospodarstw ekologicznych wynosiła ona 65 577 zł, co stanowiło 32,3%
wartości produkcji uzyskanej w gospodarstwach konwencjonalnych (203 311 zł).
Podobne relacje (31,8%) miały miejsce w odniesieniu do gospodarstw największych obszarowo (> = 50 ha), gdzie średnia wartość produkcji gospodarstw ekologicznych wynosiła 159 685 zł, a konwencjonalnych – 501 917 zł.
Wskazuje to na fakt, że w grupie gospodarstw ekologicznych „bardzo dużych”
uzyskano szczególnie niską produkcyjność ziemi – zaledwie 1 674 zł/ha UR, czyli
prawie 3-krotnie mniejszą niż w tej samej grupie obszarowej w przypadku gospodarstw konwencjonalnych (wykres 1). Najwyższą produkcyjnością ziemi charakteryzowały się gospodarstwa o powierzchni 5-10 ha UR, często uprawiające
truskawki i warzywa.
Głównym powodem niskiej produktywności ziemi gospodarstw ekologicznych
bardzo dużych była niska wydajność techniczna produkcji. Na przykład plon pszenicy był tu najniższy i wynosił 23,1 dt/ha. Ponadto w strukturze upraw dominowały
uprawy pastewne (54,9% użytkowanych UR), podczas gdy obsada zwierząt na 1
ha powierzchni paszowej wynosiła tylko 0,67 LU3/ha i także była najniższa spośród
3 Zgodnie z metodyką FADN liczbę zwierząt w gospodarstwie określa się całkowitą liczbą
sztuk przeliczeniowych, wyrażoną w jednostkach przeliczeniowych zwierząt – LU ang. Livestock
Unit. Jedna jednostka przeliczeniowa LU jest równoważna 1 krowie mlecznej albo 1 bykowi w wieku 2 lub
więcej lat. Pozostałe zwierzęta stanowią odpowiednio część takiej jednostki przeliczeniowej, na przykład
matka owcza = 0,1 LU, tucznik = 0,3 LU.
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wszystkich grup gospodarstw ekologicznych. Wydajność mleczna krów wynosiła w
tych gospodarstwach 3 902 kg mleka na krowę.
Dla porównania w gospodarstwach konwencjonalnych, w tej grupie obszarowej plon pszenicy wynosił 52,2 dt/ha, zaś obsada zwierząt na 1 ha powierzchni
paszowej była 2-krotnie wyższa i wynosiła 1,43 LU, wydajność mleczna w tych
gospodarstwach wynosiła 5 849 kg mleka.
Wykres 1
Wartość produkcji na 1 ha UR (w zł)

Źródło: jak w tabeli 2.

Uzupełnieniem niższych przychodów z produkcji gospodarstw ekologicznych
stały się dopłaty do działalności operacyjnej. Ich skala w przeliczeniu na 1 ha UR
rolnych była dość zróżnicowana, co wynika miedzy innymi ze zróżnicowania dopłat
ekologicznych dla różnych upraw. Najwyższe były w gospodarstwach o powierzchni
5-10 ha (1 774 zł/ha), w których w strukturze UR warzywa i owoce stanowiły 15%.
Dla uzupełnienia dodać należy, że dopłaty do upraw warzywnych certyfikowanych
wynosiły ustawowo 940 zł/ha, a do upraw sadowniczych 1540 zł/ha [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r.].
Szczególne znaczenie w tworzeniu przychodu miały dopłaty w gospodarstwach „bardzo dużych”, gdzie ich kwota była tylko o 369 zł niższa od wartości
wytworzonej produkcji (wykres 1 i 2).
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Wykres 2
Wartość dopłat do działalności operacyjnej na 1 ha UR (w zł)

Źródło: jak w tabeli 2.

Wykres 3
Udział dopłat do działalności operacyjnej w wartości produkcji (w %)

Źródło: jak w tabeli 2.

W gospodarstwach konwencjonalnych kwota dopłat do działalności operacyjnej była bardziej wyrównana i znacznie niższa (wykres 2).
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Gdy wziąć pod uwagę relacje dopłat do produkcji, to w gospodarstwach ekologicznych stanowiły one średnio 47,3% wartości produkcji, a w konwencjonalnych
– 14,2%. Natomiast w gospodarstwach ekologicznych bardzo dużych dopłaty do
działalności operacyjnej stanowiły prawie 78% tej wartości (wykres 3). Wartość
produkcji na gospodarstwo wynosiła tu bowiem 159 685 zł (tabela 2), a wartość
dopłat 124 461 zł (tabela 3).
■ Koszty produkcji
Jak wynika z prowadzonej rachunkowości znacznie niższy poziom produkcji
gospodarstw ekologicznych to efekt znacznie niższych kosztów produkcji. W gospodarstwach ekologicznych koszty ogółem bez kosztów własnych czynników
wytwórczych (pracy, ziemi i zaangażowanego kapitału) wynosiły średnio 50 866
zł i były 3-krotnie niższe niż w konwencjonalnych (149 441 zł) – tabela 2.
Wykres 4
Udział kosztów w wartości produkcji (w %)

Źródło: jak w tabeli 2.

W odniesieniu do wartości produkcji koszty ogółem w gospodarstwach ekologicznych stanowiły średnio 77,6%. Ich udział w wartości wytworzonej produkcji gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych był dość zbliżony we wszystkich grupach
obszarowych, za wyjątkiem gospodarstw ekologicznych „bardzo dużych” (wykres 4).
W przeliczeniu na jednostkę obszaru użytków rolnych koszty ogółem
w „bardzo dużych” gospodarstwach ekologicznych były relatywnie niskie. Po odjęciu od kosztów czynszu za ziemię wydzierżawioną otrzymujemy koszt produkcji na 1 ha równy 1 427 zł, ale wartość produkcji to tylko 1 674 zł/ha (wykres 5).
Dodać należy, ze koszt czynszu dzierżawnego wynosił średnio 180 zł/ha.
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Wykres 5
Wartość produkcji, dopłat i kosztów bez czynszu dzierżawnego
na 1 ha UR w gospodarstwach ekologicznych

Źródło: jak w tabeli 2.

Z prowadzonej rachunkowości wynika więc, iż obszarowo bardzo duże gospodarstwa ekologiczne wykorzystały przywilej dostępności dopłat. Opłacało się
bowiem ponieść niskie koszty dzierżawy uzyskując w zamian dopłaty (średnio
1 305 zł/ha UR), zwiększające przychody gospodarstwa, przy niskiej produkcyjności ziemi. Warto też dodać, że podatki4 płacone w tych gospodarstwach wynosiły 76 zł/ha użytków rolnych własnych.
Wykres 6
Wartość produkcji, dopłat i kosztów bez czynszu dzierżawnego
na 1 ha UR w gospodarstwach konwencjonalnych

Źródło: jak w tabeli 2.
4 Są to podatki i inne opłaty gospodarstwa rolnego (bez VAT i podatków osobistych rolnika),

a także podatki i inne opłaty od ziemi i budynków.
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Natomiast średnio w całej populacji gospodarstw ekologicznych prowadzących
rachunkowość w 2007 roku podatki te płacono w kwocie 53 zł/ha UR, a w gospodarstwach konwencjonalnych – 74 zł/ha.
W gospodarstwach konwencjonalnych dopłaty do działalności operacyjnej
poprawiały również przychody z gospodarstwa, ale ich rola była ograniczona,
gdyż poziom produkcji przekroczył 5-krotnie poziom dopłat (wykres 6).

Rola dopłat do działalności operacyjnej w dochodzie
Kwota wsparcia w postaci dopłat do działalności operacyjnej uzyskana przez
gospodarstwa „bardzo duże” wynosiła średnio 124 461 zł, a wartość wytworzonej
produkcji ogółem (159 685 zł) – tabela 3. Jednocześnie kwota tych dopłat była
wyższa od osiągniętego dochodu na gospodarstwo (123 184 zł) i stanowiła 101%
jego wartości. Oznacza to, że na dochód tych gospodarstw składały się wyłącznie dopłaty. Wartość wytworzonej produkcji bowiem była niższa od poniesionych kosztów
oraz podatków i służyła ich pokryciu, przy czym na ten cel trzeba było przeznaczyć
także część uzyskanych dopłat.
W pozostałych trzech grupach obszarowych gospodarstw ekologicznych, wartość dopłat to 56,9 – 62,0% wartości dochodu.
Tabela 3
Dopłaty do działalności operacyjnej a poziom produkcji i dochodu
Wyszczególnienie

Średnio

Małe

Średnio
-małe

Średnio
-duże

5=<10 ha 10=<20 ha 20=<30 ha

Bardzo
duże
>= 50 ha

Gospodarstwa ekologiczne
Produkcja ogółem w zł

65 577

39 662

59 836

72 851

159 685

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w zł

42 682

21 634

33 504

54 245

123 184

Dopłaty do działalności operacyjnej w zł
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w zł
bez dopłat

30 999

13 407

20 755

30 852

124 461

11 684

8 227

12 748

23 393

-1 277

Gospodarstwa konwencjonalne
Produkcja ogółem w zł

203 311

83 842

101 174

162 707

501 917

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w zł

80 112

27 187

37 979

63 215

231 459

Dopłaty do działalności operacyjnej w zł

28 956

8 238

13 549

21 566

97 687

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w zł
bez dopłat

51 156

18 949

24 431

41 649

133 772

Źródło: jak w tabeli 2.
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Wykres 7
Udział dopłat do działalności operacyjnej w wartości dochodu z rodzinnego
gospodarstwa rolnego (w %)

Źródło: jak w tabeli 2.

W bardzo dużych gospodarstwach konwencjonalnych dopłaty do działalności
operacyjnej wynosiły 97 687 zł i tworzyły 42,2% wartości dochodu; w pozostałych
grupach obszarowych wartość dopłat nie przekroczyła 35,7 % kwoty dochodu
(wykres 7).

Poziom dochodów
We wszystkich grupach obszarowych rolnicy produkujący metodami ekologicznymi osiągnęli dodatni dochód zarówno z rodzinnego gospodarstwa rolnego jak i na osobę w rodzinie rolnika oraz na jednostkę użytków rolnych. Były to
jednak dochody niższe od uzyskanych w porównywanych grupach gospodarstw
konwencjonalnych. Dla średniego gospodarstwa ekologicznego poziom dochodu
z gospodarstwa (42 682 zł) jak i na osobę pełnozatrudnioną w rodzinie rolnika
(25 424 zł) stanowił około 50% dochodu osiągniętego w średnim gospodarstwie
konwencjonalnym.
W gospodarstwach ekologicznych „bardzo dużych” dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego był najwyższy – 123 184 zł. Sytuacja rodziny rolnika także
była znacznie lepsza niż w pozostałych grupach obszarowych. Dochód na pełnozatrudnionego członka rodziny rolniczej (FWU)5 wynosił 69 059 zł. Przedstawio5 Nakłady pracy według metodyki FADN stanowią całkowity nakład pracy w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego. Wyrażone są w osobach pełnozatrudnionych AWU (ang. Annual Work Unit); 1 jednostka AWU = 2200 godzin/rok. W ramach nakładów pracy ogółem wyszczególnia
się nakłady pracy osób nieopłaconych (głównie członków rodziny) FWU (ang. Family Work Unit);1
jednostka FWU = 2200 godzin
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ne wyniki badań są wprawdzie średnimi dla całej grupy „bardzo dużych” gospodarstw, liczącej 19 obiektów, ale wskazują, że te gospodarstwa są zainteresowane
głównie pozyskiwaniem dopłat. Wartość wytworzonej przez nie produkcji była
bowiem zaledwie na poziomie poniesionych kosztów. Zatem gospodarstwa te pozbawione dopłat nie rokują szans na rozwój, a nawet na prowadzenia produkcji.
Z obliczeń wynika że ich dochód po wyłączeniu dopłat byłby ujemny (tabela 3).
W gospodarstwach ekologicznych „bardzo dużych” mimo niskiej produkcyjności ziemi osiągnięto dochód z 1 ha UR własnych najwyższy wśród grup gospodarstw ekologicznych i jednocześnie zbliżony do dochodu w gospodarstwach
bardzo dużych konwencjonalnych (odpowiednio 3 585 zł i 3 877 zł/ha). Było to
efektem uzyskania wysokiej nadwyżki kwoty dopłat do 1 ha użytkowanej ziemi po
opłaceniu niskiego czynszu dzierżawnego i przełożenia się tego wyniku na korzyści
z własnych czynników wytwórczych.
Inaczej kształtowała się sytuacja dochodowa w rodzinie rolnika w gospodarstwach konwencjonalnych bardzo dużych. Dochód na 1 FWU (125 653 zł) był
prawie 2-krotnie wyższy niż dochód rolnika w gospodarstwie ekologicznym i wynikał przede wszystkim z poziomu wytworzonej produkcji. Pozbawienie rolników
dopłat do działalności operacyjnej spowodowałoby spadek dochodu na gospodarstwo do poziomu 133 772 zł (tabela 3), a na 1 FWU – 72 702 zł.
Tabela 4
Dochód w analizowanych gospodarstwach
Gospodarstwa
średnio
5-< 10 ha UR

ekologiczne
konwencjonalne
ekologiczne

Dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego
w zł
42 682
80 112
21 634

Dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego
na FWU w zł
25 424
47 270
13 944

Dochód z rodzinnego
gospodarstwa na
1 ha UR własnych w zł
3096
3707
3185

konwencjonalne

27 187

19 061

3913

10-< 20 ha UR

ekologiczne
konwencjonalne

33 504
37 979

19 483
22 805

2773
3030

20-< 30 ha UR

ekologiczne
konwencjonalne

54 245
63 215

32 976
35 374

2780
3340

> 50 ha UR

ekologiczne

123 184

69 059

3586

konwencjonalne

231 459

125 653

3877

Źródło: jak w tabeli 2.

Znacznie lepiej bez dopłat radziłyby sobie gospodarstwa ekologiczne posiadające od 20 do 30 ha użytków rolnych. W dochodzie w 2007 roku udział dopłat
stanowił 56,9% i był najmniejszy spośród wszystkich grup obszarowych. Osoba
pełnozatrudniona w rodzinie rolniczej wypracowała tu wynagrodzenie na poziomie 32 976 zł. Można sądzić, że gospodarstwa z tego przedziału obszarowego ze
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względu na poziom wytwarzanej produkcji i najmniejsze uzależnienie od dopłat
są przyszłościowe.
Najsłabsze szanse na rozwój mają gospodarstwa małe z przedziału 5-10 ha UR,
charakteryzujące się najwyższą produkcyjnością ziemi. Dochód na 1 FWU wynosił tu niespełna 13 944 zł. Z kolei w gospodarstwach konwencjonalnych było to
około 5 000 zł więcej. W sytuacji utraty dopłat najprawdopodobniej te małe gospodarstwa ekologiczne powróciłyby do konwencjonalnego sposobu produkcji.
W obecnej sytuacji źle wypadają dochody rodzin rolniczych na tle średniej
płacy netto w gospodarce narodowej, która w 2007 roku wynosiła 21 570 zł.
W większości gospodarstw ekologicznych, dla których zaprezentowano wyniki,
były one niższe od średniej płacy netto – wykres 8. Dopiero przy powierzchni
gospodarstwa liczącej średnio 24,1 ha (przedział 20-30 ha) uzyskano dochód na
osobę pełnozatrudnioną w rodzinie rolnika przekraczający opłatę parytetową.
Ponad 3-krotnie wyższy od średniej płacy netto był on w gospodarstwach bardzo
dużych, posiadających średnio 95,4 ha UR.
W przedstawionych gospodarstwach konwencjonalnych rolnicy uzyskali dochód przekraczający opłatę parytetową już przy zasobach ziemi wynoszących 10-20
ha UR i tylko w grupie gospodarstw posiadających 5 do 10 ha ziemi był on poniżej
tej granicy – wykres 9.
Wykres 8
Dochód na osobę pełnozatrudnioną (FWU) w rodzinie rolnika a opłata parytetowa pracy (gospodarstwa ekologiczne)

Źródło: jak w tabeli 2.
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Wykres 9
Dochód na osobę pełnozatrudnioną (FWU) w rodzinie rolnika
a opłata parytetowa pracy (gospodarstwa konwencjonalne)

Źródło: jak w tabeli 2

Podsumowanie
Z przeprowadzonych badań wynika, że obecnie dochód rodziny rolnika w gospodarstwach ekologicznych jest mocno związany z istnieniem dopłat do działalności operacyjnej. Kumulacja środków pieniężnych ze źródeł publicznych
następowała w gospodarstwach największych obszarowo, które jednocześnie
wytwarzały najniższą produkcję z jednostki użytków rolnych. Gospodarstwa posiadające mniejsze obszary użytków rolnych były bardziej aktywne w tworzeniu
dochodu poprzez uzyskiwanie lepszych wyników produkcyjnych, jednocześnie
były mniej uzależnione od dopłat.
Trzeba jednak podkreślić, że mimo znaczącego udziału dopłat gospodarstwa
ekologiczne uczestniczące w rachunkowości Polskiego FADN z trudem osiągały
dochód na osobę pełnozatrudnioną w rodzinie rolnika na poziomie średniego
dochodu netto w gospodarce narodowej. Próg obszarowy dla gospodarstw ekologicznych jest w tym wypadku znacznie wyższy niż dla gospodarstw konwencjonalnych.
Poprawa sytuacji rolników gospodarujących metodami ekologicznymi przy
istniejącym poziomie dotowania jest w głównej mierze zależna od wzrostu wydajności produkcji i cen produktów rolnictwa ekologicznego. Wyznacznikiem
rozwoju będzie więc w dużym stopniu zamożność konsumenta.
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GRAŻYNA NACHTMAN
WPŁYW DOPŁAT NA DOCHODY GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH O RÓŻNEJ
WIELKOŚCI OBSZAROWEJ W 2007 ROKU

Słowa kluczowe: gospodarstwo ekologiczne, dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego,
dochód gospodarstw ekologicznych, dopłaty do działalności operacyjnej,
produkcja ekologiczna
STRESZCZENIE

Na podstawie wyników rachunkowości Polskiego FADN w 2007 zaprezentowano zróżnicowanie poziomu produkcji, kosztów i dochodów gospodarstw ekologicznych w zależności od obszaru użytkowanych użytków rolnych (UR) na tle gospodarstw konwencjonalnych. Szczególną pozycję zajmowały gospodarstwa ekologiczne o największych zasobach
ziemi, przekraczających 50 ha UR. Na tle pozostałych grup o mniejszej skali obszarowej
charakteryzuje je najniższa produkcyjność ziemi, niskie wydajności produkcji, ale przy
tym najwyższy poziom dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego oraz w przeliczeniu
na osobę pełnozatrudnioną w rodzinie rolnika i na 1 ha UR. Sytuacja dochodowa tych
gospodarstw wynikała głownie z racji pozyskanych dopłat do działalności operacyjnej.
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On the basis of Polish FADN standard results for the year 2007, diversity of output, costs and incomes on organic farms against conventional farms in terms of Utilized Agricultural Area (UAA) has been presented. Distinguishing were the organic farms with largest
land resources over 50 hectares of UAA. Against the other farm groups - with lower UAA,
the large ones are described by the lowest land productivity, low production efficiency, but
the highest level of family farm income as well as the highest level of mentioned income
per Family Work Unit (FWU) and per 1 hectare of UAA. The best economic position of
these farms resulted basically from gained subsidies to operational activity
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ZARZĄDZANIE ROZWOJEM OBSZARÓW WIEJSKICH POPRZEZ
FUNDUSZE STRUKTURALNE
1. Sytuacja gospodarcza Polski
Polska do roku 2007 była w fazie wzrostu gospodarczego. Dzięki wskaźnikom
wzrostu gospodarczego (m.in. wzrost konsumpcji, popyt inwestycyjny, kapitał zagraniczny oraz wzrost eksportu) zaobserwowane w gospodarce tendencje mają
charakter trwały. W roku 2008 sytuacja na światowym rynku finansowym uległa
zmianie. Pogłębiająca się recesja w gospodarce globalnej, wywołana ogólnoświatowym kryzysem finansowym wpłynęła w Polsce na wiele wskaźników makroekonomicznych, m.in. tempo wzrostu gospodarczego, które było zdecydowanie
wolniejsze niż w latach 2006-2007, czy osłabienie działalności inwestycyjnej.
W końcu 2008 roku nastąpiło istotne osłabienie złotówki, będące skutkiem zaburzeń na rynkach finansowych i związanym z tym faktem znaczącym odpływem
kapitału z gospodarek krajów wschodzących. Skutki kryzysu finansowego nie
zmieniły w znaczący sposób faktu, iż począwszy od roku 2004 Polska należy do
najszybciej i najintensywniej rozwijających się krajów Unii Europejskiej. Wzrost
PKB w Polsce jest szybszy od szacowanego dla UE-27. Oznacza to dalsze zmniejszanie dystansu dzielącego nasz kraj od średniej unijnej [Sprawozdanie NSRO
2008, str. 5, 6] (Rysunek1).
Rok 2008 był również kolejnym rokiem wzrostu zatrudnienia i spadku bezrobocia. Należy jednak zaznaczyć, że w Polsce od roku 2003 zauważalny jest regularny spadek stopy bezrobocia.
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej w sposób bezpośredni wpłynęło na
sytuację gospodarczą Polski. Również na stabilizację polityki rolnej oraz rozwój
obszarów wiejskich.
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Rysunek 1

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
na lata 2007 – 2013, Przebieg realizacji w 2008 r. str. 6.

2. Istota rozwoju obszarów wiejskich
Rozwój obszarów wiejskich, ujmowany jako dynamiczny proces przemian społeczności zamieszkującej na danym terenie, jak również przemian gospodarczych,
determinuje wiele czynników. Są to czynniki społeczne, kulturowe, przyrodnicze,
w końcu ekonomiczne. Równowaga między oddziaływaniem tych czynników jest
bardzo istotna. W ujęciu unijnym istotą rozwoju obszarów wiejskich jest koncentracja na rozwiązaniu problemów rozwojowych z perspektywy polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Rozwój obszarów wiejskich oparty jest o tzw. instrument
rolny, funkcjonujący jako narzędzie wspólnej polityki rolnej i finansujący działania z zakresu:
– poprawy konkurencyjności sektora rolnego i jego restrukturyzacji,
– ochrony środowiska i krajobrazu wiejskiego,
– podnoszenia poziomu życia na wsi i dywersyfikacji działalności gospodarczej [Bąk, Wojtkowska-Łodej 2007, str. 270].
Prawidłowość wykorzystania środków unijnych ma bezpośredni wpływ na
rozwój obszarów wiejskich. Analizując płatności zrealizowane na obszarach wiejskich w ramach funduszy strukturalnych, można zaobserwować wzrost wielu parametrów rozwoju. Istotą rozwoju jest koncentracja na rozwiązaniu problemów
rozwojowych. Można je rozpatrywać w trzech kategoriach strategicznych:
– zaspokojenia podstawowych potrzeb;
– niezawodności funkcjonowania systemów;
– niezbędnego otwarcia na przyszłość.
Kategoria pierwsza odnosi się do likwidacji sfer ubóstwa oraz gwarancji minimum społecznego. Druga kategoria oznacza utrzymanie stanu posiadania,
usprawnianie działań oraz właściwego zasilania systemów. Trzecia kategoria dotyczy natomiast istniejących i potencjalnych rezerw, wykorzystania dostępnych
zasobów oraz stymulatorów rozwoju.
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Fundusze strukturalne oddziałują bezpośrednio na poszczególne regiony, dlatego też kluczowym zagadnieniem jest rozwój regionalny.
Rozwój regionalny wymaga podejścia kompleksowego. Wynika to ze specyfiki
regionu, który jest systemem ekonomiczno-przestrzennym oraz z wielowymiarowości samego rozwoju. Rozwój charakteryzuje się także podejściem wieloaspektowym. Rozwój regionalny jest procesem o charakterze ekonomicznym. Jest też
rozwojem społecznym, ponieważ stanowi podstawę jakości życia mieszkańców,
a także jest rozwojem ekologicznym, nawiązującym do idei rozwoju zrównoważonego, ponieważ jest procesem wzajemnej wymiany między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem. Istotnym aspektem jest również postęp techniczny
i technologiczny, który pozwala na racjonalne wykorzystanie czynników i zasobów regionu.

3. Narzędzia rozwoju obszarów wiejskich
Podstawą skutecznego rozwoju obszarów wiejskich jest jego prawidłowe i skuteczne zarządzanie poprzez dobór odpowiednich narzędzi.
Wiedza o zarządzaniu rozwojem obszarów wiejskich jest bardzo ważna w świetle osiągania najwyższej skuteczności i dobrych efektów w wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych. W definicji prakseologicznej zarządzanie oznacza
działanie polegające na spowodowaniu funkcjonowania rzeczy, organizacji lub
osób podległych zarządzającemu, zgodnie z wytyczonym przez niego celem. Istotą funkcji zarządzania jest formułowanie celu działania, pozyskiwanie i rozmieszczanie potrzebnych zasobów (ludzkich, rzeczowych, finansowych), planowanie
oraz kontrolowanie realizacji celów [Roszkowski, Wiatrak 2006, str. 16 ]. Tak więc
szansą rozwoju obszarów wiejskich jest przede wszystkim skuteczne zarządzanie.
Zarządzanie poprzez fundusze strukturalne daje potencjalną gwarancję osiągnięcia założonych celów.
W tym miejscu należy odpowiedzieć na pytanie, czym jest więc skuteczne zarządzanie? Proces ten polega na odpowiednim zaplanowaniu, a więc wyznaczeniu
celów oraz ustaleniu strategii ich osiągania, organizowaniu, tj. określeniu zadań
oraz decyzyjności, następnie przewodzeniu polegającemu na kierowaniu i wybieraniu najskuteczniejszych kanałów komunikacji, oraz kontrolowaniu a więc monitorowaniu wyników, porównywaniu ich z założonymi celami oraz korygowaniu
wszelkich znaczących odchyleń.
Przykładowym narzędziem wykorzystanym w zarządzaniu rozwojem obszarów
wiejskich był Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), składający się z sekcji: Gwarancji, która finansowała wspólną politykę rolną (zakupy
interwencyjne produktów rolnych, dotacje bezpośrednie dla rolników i Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz Orientacji, która wspierała przekształcenia
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w rolnictwie (inwestycje w gospodarstwach rolnych, pomoc dla młodych rolników i szkolenie zawodowe, zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych,
wspieranie rozwoju ruchu turystycznego i rzemiosła, rozwój obszarów leśnych,
inwestycje w ochronę środowiska, wyrównywanie szans gospodarstw położonych
na terenach górzystych i dotkniętych kataklizmami). Sekcja Orientacji współfinansowała projekty realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów
Wiejskich 2004 – 2006, (zwanego dalej Programem). W Programie sformułowano trzy zasadnicze cele, tj.: poprawa konkurencyjności oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju sektora rolnego, wsparcie dla przemysłu przetwórczego w celu
poprawy jego pozycji konkurencyjnej oraz wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju
obszarów wiejskich.
W ramach Programu wdrażane są działania [Uzupełnienie SPO]:
1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych,
1.2 Ułatwianie startu młodym rolnikom,
1.3 Szkolenia,
1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego,
1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych,
2.1 Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych,
2.2 Scalanie gruntów,
2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi,
2.4 Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów,
2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi,
2.6 Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem,
2.7 Pilotażowy Program LEADER+,
oraz pomoc techniczna, której celem jest wzmocnienie procesów wdrażania,
monitoringu i kontroli pomocy.

4. Koncepcja rozwoju zrównoważonego
Korzenie pojęcia rozwoju zrównoważonego pochodzą z dziedziny nauki leśnictwa a stworzone ono zostało przez Hansa Carla von Carlowitza. Pierwotnie
oznaczało sposób gospodarowania lasem w sposób umożliwiający samoodnowę
(należy wycinać tyle drzew ile może w to miejsce ponownie urosnąć). Koncepcja
zrównoważonego rozwoju w leśnictwie była mocno propagowana w Niemczech
na początku XIX. Następnie w innych krajach, w końcu przetłumaczona na język angielski Sustained Yield Forestry. Istotne okazało się słowo sustainable, które
przejęte przez ruch ekologiczny w latach osiemdziesiątych wprowadzone zostało
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do debaty politycznej.
Mówiąc o rozwoju zrównoważonym nie można pominąć raportu Światowej
Komisji ds. Środowiska i Rozwoju, znanej z wypracowania szerokiej koncepcji
politycznej zrównoważonego rozwoju, tzw. Raportu Brundtlanda (od nazwiska
przewodniczącej). W raporcie tym po raz pierwszy zarysowano strategię zrównoważonego rozwoju świata. Strategia ta zakładała, iż najważniejszymi celami w polityce dotyczącej środowiska i rozwoju są :
– ożywienie wzrostu,
– zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzkich w zakresie pracy, pożywienia,
energii i higieny,
– stabilizacja liczby ludności,
– ochrona i pomnażanie bogactw naturalnych,
– przeorientowanie techniki i opanowanie ryzyka,
– zespolenie zagadnień dotyczących środowiska i gospodarki przy podejmowaniu decyzji [Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju
1991, s. 75].
Określono model gospodarki zakładający optymalne relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz zdrowiem człowieka.
W literaturze spotykamy się z różnymi definicjami rozwoju zrównoważonego.
Zagadnienie to jest ciągle poszerzane i tworzone są nowe definicje. Najogólniej
zrównoważony rozwój oznacza rozwój gospodarczy prowadzący do zwiększania
spójności ładu ekonomicznego ( m.in. zdolności rozwoju ekonomicznego poprzez
zwiększanie dochodów, wzrost zatrudnienia, poprawy warunków życia), spójności społecznej (w tym m.in. zmniejszania rozwarstwienia społecznego, wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji) oraz podnoszenia
jakości środowiska naturalnego ( w tym m.in. ograniczanie szkodliwego wpływu
produkcji i konsumpcji na stan środowiska, zdolność ekosystemów do samoodnowy, ochrona zasobów przyrodniczych).
Klasyczna koncepcja rozwoju zrównoważonego opiera się na trzech zależnych
od siebie aspektach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym (rysunek 2).
Następnie wspomnieć należy o konferencji „Środowisko i Rozwój” (UNCED
– United Nations Conference on Environment and Development), która miała
miejsce w Brazylii w Rio de Janeiro w 1992 r. Konferencja poświęcona była problemom ochrony środowiska w skali globalnej. 183 delegacje rządowe (ok. 30 000
uczestników) sprawiły, iż była to największa konferencja w dziejach ludzkości.
Na konferencji, zwanej Szczytem Ziemi, zgodnie ustalono, iż nowa etyka solidarności międzynarodowej ma doprowadzić do realizacji zrównoważonego rozwoju
świata. W deklaracji z Rio sformułowano 27 zasad przyszłych praw i obowiązków,
które doprowadzić miały do nowego ładu na Ziemi. Osiągnięcie założonych celów
odbywać się miało poprzez ustanowienie nowego, sprawiedliwego partnerstwa
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w formie współpracy międzynarodowej. Zarys programu dalszych działań ujęto
w dokumencie, liczącym ok. 500 stron – Agenda 21. Dokument ten odzwierciedlał ogólnoświatowy konsensus i polityczne zaangażowanie we współpracy nad
problemami rozwoju i środowiska. Stanowił początek ogólnoświatowej współpracy, której celem jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju [Kozłowski, 2000].
Rysunek 2
Zależności w rozwoju zrównoważonym

Źródło: Opracowanie własne.

Rozwój zrównoważony stał się również jednym z priorytetów Unii Europejskiej.
W Polsce zagadnienie dotyczące rozwoju zrównoważonego jest również bardzo ważne. Możemy je znaleźć nie tylko w licznej na ten temat literaturze ale przede wszystkim
w aktach prawnych, programach rządowych. W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej czytamy: „Rzeczpospolita Polska zapewni ochronę środowiska, kierując się
zasadą zrównoważonego rozwoju”. Ustawa Prawo ochrony środowiska określa
rozwój zrównoważony jako: „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych,
w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak
i przyszłych pokoleń”.
Koncepcja rozwoju zrównoważonego odnosi się również do samej problematyki rozwoju obszarów wiejskich. Trzy wymiary rozwoju zrównoważonego po-
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winny być rozpatrywane łącznie w taki sposób, aby zasoby środowiskowe oraz
kapitał ekonomiczny i społeczny były stale podtrzymywane lub rozwijane oraz
nie stawały się czynnikiem ograniczającym rozwój. Jednocześnie dochody i jakość życia na obszarach wiejskich powinny być porównywalne między obecnymi
a przyszłymi generacjami [Adamowicz 2006].

5. Stopień rozwoju obszarów wiejskich
Aby określić stopień rozwoju obszarów wiejskich autorka podjęła próbę pomiaru
poziomu rozwoju zrównoważonego za pomocą wskaźników rozwojowych, ukazanych w trzech aspektach wynikających z koncepcji rozwoju zrównoważonego: ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym. Badanie w ramach poszczególnych
aspektów przeprowadzono w sposób przedstawiający stosunek udziału uruchomionych środków w ramach wartości projektu w danym województwie do udziału danego województwa w krajowym PKB. Wyniki pokazują proporcję uruchomionych
środków zainicjowanych Programem do siły ekonomicznej województwa. Przedstawione wyniki pokazują na ile proporcjonalne są uruchomione środki w ramach
poszczególnych aspektów do siły ekonomicznej województwa.
Z badania wyłączono działanie Pomoc Techniczna, gdyż działanie to przyczyniało się do usprawnienia procesu wdrażania Programu, przez eksperckie, kadrowe i techniczne wsparcie instytucji zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie,
monitorowanie i kontrolę Programu – miało więc pośredni wpływ na rozwój obszarów wiejskich.
Tabela 1
Wskaźniki rozwojowe
Aspekt
w ramach rozwoju
zrównoważonego

Wskaźnik
Udział województwa w krajowym PKB (%)

Aspekt ekonomiczny

Lokata wg udziału województwa w PKB
Udział otrzymanych środków w ramach Programu w danym województwie do wszystkich
środków (%)
Wartość projektu
Marginalizacja w sferze pracy – wzrost dochodu
Poprawa warunków życia na wsi – podniesienie standardu życia i pracy na wsi, podniesienie
atrakcyjności turystycznej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Aspekt społeczny

Wyrównywanie szans poprzez:
– umożliwienie podwyższenia poziomu wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych
w działalność rolniczą lub leśną,
– dostęp do usług doradczych na rzecz rolników zainteresowanych uzyskaniem pomocy
Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
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Wskaźnik
Spełnianie standardów w zakresie ochrony środowiska
Poprawa organizacji produkcji, warunków sanitarno-higienicznych produkcji oraz warunków
zdrowotnych
Poprawa jakości produktów rolnych
Stosowanie nowych technologii
Budowa infrastruktury leśnej
Odnowa powierzchni lasów

Aspekt środowiskowy

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych - poprawa rozłogu gruntów oraz
zagospodarowanie poscaleniowe terenu
Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez prowadzenie produkcji rolniczej,
która poza podniesieniem efektywności ekonomicznej i produkcyjnej cechuje się jak
najmniejszym obciążeniem środowiska naturalnego
Regulacja stosunków wodnych
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe użytków rolnych
Budowa infrastruktury związanej z rolnictwem – odprowadzanie, oczyszczanie ścieków,
zaopatrzenie w energię, wodę, drogi wewnętrzne

Źródło: Opracowanie własne

W tabeli poniżej przedstawiono jak poszczególne działania Programu zostały
zakwalifikowane w ramach aspektów.
Tabela 2
Kwalifikacja działań wg aspektów
Działanie Aspekt ekonomiczny Aspekt społeczny Aspekt środowiskowy
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

Źródło: Opracowanie własne.

Każde działanie w ramach Programu wpływa na rozwój obszarów wiejskich
w aspekcie ekonomicznym. Aby ustalić, które działania mają największy wpływ
na dwa kolejne aspekty, po wnikliwej analizie faktycznego wykorzystania działania oraz analizując koszty kwalifikowane, cele, warunki dostępu w ramach Pro-
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gramu, dokonano kwalifikacji poszczególnych działań wg aspektu społecznego
i środowiskowego (por. wskaźniki zawarte w tabeli 1). Podczas analizy brano pod
uwagę przewagę oddziaływania wskaźnika w ramach danego działania. Jak widzimy, działania rozkładają się równomiernie.
Znając kwalifikację działań wg aspektów można przeprowadzić badanie i określić jakie tendencje kształtują się w ramach poszczególnych aspektów.
W ramach Programu zainwestowano w Polsce 12 009, 9 mld zł. Mapa poniżej
przedstawia rozkład środków, wg wartości projektu w mln zł.
Rysunek 3
Środki zainwestowane w Polsce, wg wartości projektu w mln zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i MRiRW.

5.1. Aspekt ekonomiczny.
Rozwój obszarów wiejskich w ramach aspektu ekonomicznego zbadany został w sposób przedstawiający stosunek udziału uruchomionych środków w ramach wartości projektu w danym województwie do udziału danego województwa
w krajowym PKB. Przedstawione wyniki pokazują na ile proporcjonalne są uruchomione środki zainicjowane Programem do siły ekonomicznej województwa.
Lokata wg udziału województwa w PKB oznacza jego siłę ekonomiczną.
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Tabela 3
Stosunek udziału uruchomionych środków w danym województwie w skali
kraju do udziału danego województwa w krajowym PKB (XII 2007)
Województwo

Wartość projektu w zł (WP)

Lokata PKB

Dolnośląskie

541 704 081,66 zł

4

8,1%

4,51%

0,55

Kujawsko-pomorskie

935 612 921,68 zł

8

4,7%

7,79%

1,65

Lubelskie

1 236 831 521,75 zł

10

3,9%

10,30%

2,64

Lubuskie

244 877 739,28 zł

14

2,4%

2,04%

0,85

Łódzkie

874 394 633,14 zł

6

6,2%

7,28%

1,17

Małopolskie

Udział % PKB Udział % WP

WP/PKB

667 186 447,66 zł

5

7,4%

5,56%

0,75

1 788 998 560,02 zł

1

21,6%

14,90%

0,69

Opolskie

338 269 475,04 zł

16

2,2%

2,82%

1,28

Podkarpackie

388 681 944,88 zł

11

3,8%

3,24%

0,85

Podlaskie

913 911 706,26 zł

15

2,3%

7,61%

3,30

Pomorskie

521 544 773,45 zł

7

5,7%

4,34%

0,76

Śląskie

318 890 763,16 zł

2

13,0%

2,66%

0,20

Świętokrzyskie

519 910 025,52 zł

13

2,6%

4,33%

1,66

Warmińsko-mazurskie

726 806 703,96 zł

12

2,8%

6,05%

2,16

Wielkopolskie

1 647 122 012,54 zł

3

9,3%

13,71%

1,47

345 156 542,03 zł

9

4,0%

2,87%

0,71

12 009 899 852,03 zł

-----

100%

100,00%

-----

Mazowieckie

Zachodniopomorskie
Suma

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS i MRiRW.

Do obliczeń w aspekcie ekonomicznym użyto kwot dla wartości projektów
(koszty kwalifikowane i niekwalifikowane), ponieważ można założyć, iż inwestycje te zostały zrealizowane tylko dzięki uruchomieniu Programu. Interpretując
wyniki badania można zaważyć, iż w województwach, które w kolumnie WP/PKB
mają wartość zbliżoną do 1, wartość zainwestowanych środków jest proporcjonalna w stosunku do swojej siły ekonomicznej. Do województw tych należą lubuskie,
łódzkie, podkarpackie. Wpływ Programu na rozwój obszarów wiejskich w tych
województwach był średni.
Województwa, w których wartość WP/PKB jest wyższa bądź równa 1,2, wartość zainwestowanych środków jest proporcjonalnie wyższa w stosunku do swojej siły ekonomicznej. Są to kujawsko-pomorskie, lubelskie, opolskie, podlaskie,
świętokrzyskie, warmińsko – mazurskie, wielkopolskie. W tych województwach
zauważamy zdecydowany wpływ Programu na rozwój obszarów wiejskich.
Natomiast w województwach, gdzie wynik WP/PKB jest niższy bądź równy
0,8, wartość zainwestowanych środków jest proporcjonalnie niższa w stosunku do
swojej siły ekonomicznej. W województwach dolnośląskim, małopolskim, mazo-
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wieckim, pomorskim, śląskim oraz zachodniopomorskim zauważyć można niski
wpływ Programu na rozwój obszarów wiejskich.
5.2. Aspekt społeczny
Do obliczeń w aspekcie społecznym podobnie jak w aspekcie ekonomicznym,
użyto kwot dla wartości projektów (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane),
ponieważ można założyć, iż inwestycje te zostały zrealizowane tylko dzięki uruchomieniu Programu.
Tabela 4
Stosunek udziału uruchomionych środków w danym województwie w skali
kraju do udziału danego województwa w krajowym PKB (XII 2007)
Wartość projektu
w zł (WP)

Lokata PKB

Udział % PKB

Udział % WP

WP/PKB

Dolnośląskie

101 688 630,47 zł

4

8,1%

0,85%

0,10

Kujawsko-pomorskie

150 911 380,60 zł

8

4,7%

1,26%

0,27

Lubelskie

262 341 124,42 zł

10

3,9%

2,18%

0,56

Lubuskie

41 940 557,55 zł

14

2,4%

0,35%

0,15

Łódzkie

181 563 123,01 zł

6

6,2%

1,51%

0,24

Małopolskie

190 028 663,02 zł

5

7,4%

1,58%

0,21

Mazowieckie

326 057 491,69 zł

1

21,6%

2,71%

0,13

65 728 442,95 zł

16

2,2%

0,55%

0,25

Województwo

Opolskie
Podkarpackie

141 566 951,28 zł

11

3,8%

1,18%

0,31

Podlaskie

141 455 871,08 zł

15

2,3%

1,18%

0,51

Pomorskie

91 093 703,45 zł

7

5,7%

0,76%

0,13

Śląskie

85 959 325,57 zł

2

13,0%

0,72%

0,06

137 891 092,26 zł

13

2,6%

1,15%

0,44

96 870 791,55 zł

12

2,8%

0,81%

0,29

234 082 113,07 zł

3

9,3%

1,95%

0,21

Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Suma

71 449 861,80 zł

9

4,0%

0,59%

0,15

2 320 629 123,77 zł

------

100%

19,32%

-----

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS i MRiRW.

Interpretując wyniki badania można zaważyć, iż w województwach, które w kolumnie WP/PKB mają wartość zbliżoną do 1, wartość zainwestowanych
środków jest proporcjonalna w stosunku do swojej siły ekonomicznej.
Żadne z województw nie uzyskało wyniku zbliżonego do 1. Wartość zainwestowanych środków jest proporcjonalna niższa w stosunku do swojej siły ekonomicznej. Oznacza to, iż zainwestowane środki w ramach aspektu społecznego
miały niski wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Wyniki zostały ukształtowane
przede wszystkim przez dość niską kwotę środków zainwestowanych, gdyż stanowią one tylko 19,32 % wszystkich środków.
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5.3 Aspekt środowiskowy.
Do obliczeń w aspekcie środowiskowym użyto również kwot dla wartości projektów zrealizowanych w ramach Programu.
Tabela 5
Stosunek udziału uruchomionych środków w danym województwie w skali
kraju do udziału danego województwa w krajowym PKB (XII 2007)
Województwo

Wartość projektu w zł (WP) Lokata PKB

Udział % PKB

Udział % WP

WP/PKB

Dolnośląskie

440 015 451,19 zł

4

8,1%

3,66%

0,45

kujawsko-pomorskie

784 701 541,08 zł

8

4,7%

6,53%

1,39

Lubelskie

974 490 397,33 zł

10

3,9%

8,11%

2,08

Lubuskie

202 937 181,73 zł

14

2,4%

1,69%

0,70

Łódzkie

692 831 510,13 zł

6

6,2%

5,77%

0,93

Małopolskie

477 157 784,64 zł

5

7,4%

3,97%

0,54

1 462 941 068,33 zł

1

21,6%

12,18%

0,56

272 541 032,09 zł

16

2,2%

2,27%

1,03
0,54

Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie

247 114 993,60 zł

11

3,8%

2,06%

Podlaskie

772 455 835,18 zł

15

2,3%

6,43%

2,80

Pomorskie

430 451 070,00 zł

7

5,7%

3,58%

0,63

Śląskie

232 931 437,59 zł

2

13,0%

1,94%

0,15

Świętokrzyskie

382 018 933,26 zł

13

2,6%

3,18%

1,22

629 935 912,41 zł

12

2,8%

5,25%

1,88

1 413 039 899,47 zł

3

9,3%

11,77%

1,27

warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
zachodniopomorskie
Suma

273 706 680,23 zł

9

4,0%

2,28%

0,57

9 689 270 728,26 zł

------

100%

80,68%

-----

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS i MRiRW.

W województwach, które w kolumnie WP/PKB mają wartość zbliżoną do 1,
wartość zainwestowanych środków jest proporcjonalna w stosunku do swojej siły
ekonomicznej. Do województw tych należą łódzkie i opolskie. Wpływ Programu
na rozwój obszarów wiejskich w tych województwach był średni. Województwa, w
których wartość WP/PKB jest wyższa bądź równa 1,2, wartość zainwestowanych
środków jest proporcjonalnie wyższa w stosunku do swojej siły ekonomicznej. Są
to lubelskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko – mazurskie, wielkopolskie. W tych województwach zauważamy zdecydowany wpływ
Programu, w ramach środków zainwestowanych w ramach aspektu środowiskowego, na rozwój obszarów wiejskich.
Natomiast w województwach, gdzie wynik WP/PKB jest niższy bądź równy
0,8, wartość zainwestowanych środków jest proporcjonalna niższa w stosunku do
swojej siły ekonomicznej. W województwach dolnośląskim, lubuskim, małopol-
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skim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, śląskim oraz zachodniopomorskim zauważyć można niski wpływ Programu, w ramach środków zainwestowanych w ramach aspektu środowiskowego, na rozwój obszarów wiejskich.

Wnioski końcowe
Po przeprowadzeniu badań mających na celu określenie stopnia rozwoju obszarów wiejskich w koncepcji rozwoju zrównoważonego, na przykładzie Programu można wysunąć następujący wniosek - koncepcja rozwoju zrównoważonego
pozwala zbadać wpływ Programu na rozwój obszarów wiejskich wielowymiarowo, obejmuje ona bowiem aspekty ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe,
przy czym istnieje korelacja pomiędzy nimi. Ponadto zauważyć można, iż wpływ
Programu na rozwój obszarów wiejskich jest zróżnicowany regionalnie, przy
czym Program jest wszędzie skuteczny - istnieją korzyści bez względu na wielkość
przeznaczonych na nie środków.
W województwach - kujawsko-pomorskim, lubelskim, opolskim, podlaskim,
świętokrzyskim, warmińsko - mazurskim oraz wielkopolskim, a więc w większości w skali kraju, zauważalny jest zdecydowany wpływ Programu na rozwój obszarów wiejskich. W województwach lubuskim, łódzkim oraz podkarpackim wpływ
ten jest średni. Natomiast w województwach dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim oraz zachodniopomorskim zauważyć można niski
wpływ Programu na rozwój obszarów wiejskich. W skali kraju wpływ Programu
na rozwój obszarów wiejskich jest średni.
Analizując wyniki od strony koncepcji rozwoju zrównoważonego, równowaga między trzema aspektami wystąpiła w województwie dolnośląskim, małopolskim i mazowieckim. Tylko w województwie opolskim brak jest korelacji między
aspektami. W pozostałych województwach nastąpiła korelacja między dwoma z
trzech badanych aspektów – środowiskowym i ekonomicznym.
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MAŁGORZATA BOJAŃCZYK
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM OBSZARÓW WIEJSKICH POPRZEZ FUNDUSZE
STRUKTURALNE

Słowa kluczowe: zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich, koncepcja rozwoju zrównoważonego, wsparcie rozwoju środkami unijnymi, fundusze strukturalne.
STRESZCZENIE

Rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i rynków rolnych w Polsce jest ściśle związany ze
środkami pomocowymi z Unii Europejskiej. Głównymi celami polityki strukturalnej Unii
Europejskiej jest bowiem wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów
członkowskich oraz zwiększenie stopnia spójności gospodarczej i społecznej regionów,
jak również wszechstronny i równomierny ich rozwój. Cele te skierowane są w dużym
stopniu na obszary wiejskie. Do końca 2007 r. w Polsce wypłacono ze środków funduszy
strukturalnych na rzecz beneficjentów prawie 21,9 mld zł, tj. blisko 70% alokacji na lata
2004-2006. Jeden z najwyższych stopni realizacji płatności odnotowano w przypadku Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 (74,2%). Prawidłowość wykorzystania
środków unijnych, a więc należyte nimi zarządzanie, ma bezpośredni wpływ na rozwój
obszarów wiejskich. Analizując płatności zrealizowane na obszarach wiejskich w ramach
funduszy strukturalnych, można zaobserwować wzrost wielu parametrów rozwoju. Na
przykładzie SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004-2006” autorka dokonała analizy wpływu Programu na rozwój
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obszarów wiejskich od strony koncepcji rozwoju zrównoważonego. Koncepcja taka pozwoliła zbadać rozwój obszarów wiejskich wielowymiarowo, obejmuje ona bowiem aspekty ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe. Tekst ma charakter aplikacyjny i stanowi
część prac badawczych w zakresie zarządzania rozwojem obszarów wiejskich.

MAŁGORZATA BOJAŃCZYK
RURAL DEVELOPMENT MANAGEMENT BY STRUCTURAL FUNDS

Key words: management of rural development, the concept of sustainable development,
supporting the development with EU funds, the Structural Funds.
SUM M A RY

Agricultural and rural development and development of agricultural markets in Poland is closely connected with EU funds. The main objectives of structural policy of the
European Union are supporting the restructuring and modernisation of the economies
of member states and increasing the degree of economic and social cohesion of regions,
as well as a comprehensive and steady development. These objectives are largely aimed at
rural areas. By the end of 2007, 21.9 billion zloty was paid in Poland through the Structural Funds to the beneficiaries, which is nearly 70% of the allocation for the period 20042006. One of the highest degrees of implementation of payments was recorded in Sectoral
Operational Programme “Restructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural
Development 2004-2006” (74.2%). Regularity of EU funds use, i.e. the proper management of funds, has a direct impact on rural development. When examining the payments
made in rural areas under the Structural Funds, an increase in many parameters of development can be observed. On example of the SOP „Restructuring and Modernisation
of the Food Sector and Rural Development 2004-2006” the impact of the Program on
rural development from the aspect of sustainable development has been examined. This
approach allowed multidimensional examination of the concept of rural development, as
it covers economic, social and environmental aspects. Text is an application and is a part
of the research into rural development management.
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ROLNICTWO EKOLOGICZNE
Wstęp
W krajach wysoce zindustrializowanych takich tak USA, Kanada czy Norwegia rozwój rolnictwa podlega określonym wspólnym prawidłowościom o charakterze generalnym [Budzinowski 1993]. W poszczególnych krajach czy wspólnotach polityczno-gospodarczych procesy te przebiegają z rozmaitym natężeniem.
Przykładowo w USA takie tendencje (widoczne zwłaszcza dzięki dużemu rozwojowi przemysłu biotechnologicznego) są już mocno zaawansowane, natomiast
w przypadku innych państw uwidaczniają się dopiero pewne oznaki tych prawidłowości. Cechą charakterystyczną krajów dysponujących dużym potencjałem gospodarczym w drugiej połowie ubiegłego stulecia było duże nasilenie interwencji państwa na rzecz sektora rolnego w stosunku do pozostałych działów
gospodarki narodowej. Rolnictwo w tych krajach uzyskiwało istotną pomoc od
państwa, chociaż kierunek i zakres subsydiowania rolnictwa był odmienny w poszczególnych państwach (USA czy kraje UE) – był on uzależniony od warunków
przyrodniczych występujących w danym kraju, a także od niejednakowego poziomu rozwoju i modernizacji sektora rolnego[ Solan, 2008f].
Strategie rozwojowe rolnictwa opierały się w głównej mierze na modelu rolnictwa o charakterze intensywnym, ukierunkowanym przede wszystkim na wzrost
wielkości produkcji rolnej [Gorlach, Gilarek 1998]. Dynamiczny rozwój technik
produkcyjnych w rolnictwie i wprowadzenie na większą skalę postępu technicznego i biologicznego pozwoliły na uzyskanie samowystarczalności żywnościowej
we wspomnianych krajach i ich przekształcenie w liczących się na rynku globalnym eksporterów żywności. Równocześnie jednak zbyt intensywne rolnictwo jest
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przyczyną wielu niełatwych do przezwyciężenia problemów takich jak np. strukturalna nadprodukcja żywności czy poważne zniszczenia środowiska naturalnego
[Tomkiewicz 2000; Solan, Polonis 2008g; Padrak, Solan 2009a].
W związku z tym, obecne trendy rozwojowe rolnictwa powoli, ale systematycznie odchodzą od rolnictwa intensywnego i zmierzają do zastąpienia dotychczasowego modelu koncepcją określaną jako zrównoważony rozwój produkcji
rolnej. Koncepcja ta opiera się na założeniu ograniczenia zbytniej intensywności
rolnictwa, kontroli nadprodukcji rolnej wraz z jednoczesnym uwzględnieniem
w rozwoju rolnictwa wymogów ochrony środowiska[Solan, Gągoł 2007; Solan,
Dmoch 2009b]. Ten środowiskowy aspekt rozwoju jest szczególnie uwidoczniony
w ramach Unii Europejskiej. O dużej wadze, jaką przywiązuje się do ochrony środowiska w UE, świadczą postanowienia Traktatu z Maastricht, uznające tę problematykę za jeden z priorytetów Wspólnoty Europejskiej. Stąd też Unia Europejska
przykłada coraz większe znaczenie do rozwoju rolnictwa ekologicznego, jako promocji metody produkcji rolnej przyjaznej dla środowiska [Tomkiewicz 2006].

Istota rolnictwa ekologicznego
Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania o możliwie zrównoważonej
produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, bazującej na środkach
naturalnych (biologicznych i mineralnych), nieprzetworzonych technologicznie.
Aktywizując naturalne zasoby i biologiczne mechanizmy produkcyjne gospodarstwa, rolnictwo ekologiczne zapewnia trwałą żyzność gleby, zdrowotność zwierząt
oraz wysoką jakość biologiczną płodów rolnych. Jest to system nie obciążający
środowiska naturalnego [Solan, Gągoł 2007; Solan, Dmoch 2009b] i w dużym
stopniu niezależny od nakładów zewnętrznych.
Rolnictwo ekologiczne jest systemem produkcji rolniczej, wymagającym głębokiej wiedzy, korzystającym zarówno z doświadczeń poprzednich pokoleń, jak
i z najnowszych zdobyczy naukowych. Częstokroć jest ono mylone z rolnictwem
ekstensywnym, co jest oczywistym błędem. Rolnictwo ekologiczne tym się różni
od rolnictwa konwencjonalnego, że nie działa przeciwko naturze i nie niszczy środowiska. Rolnictwo ekstensywne polega jedynie na porzuceniu metod intensywnych wykorzystujących obficie środki chemiczne, ze względu na ich wysoki koszt.
System ekologiczny polega z kolei na ich zastąpieniu środkami naturalnymi.

Cechy charakterystyczne rolnictwa ekologicznego
W ogólnym rozumieniu cechę wyróżniającą rolnictwo ekologiczne stanowi rezygnacja z środków chemii rolniczej. Ten sposób gospodarowania kładzie
nacisk na trzy zasady, a mianowicie: żyzność gleby, różnorodność biologiczną
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oraz zamknięcie obiegu materii w gospodarstwie poprzez równowagę w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Podstawowe różnice pomiędzy rolnictwem
konwencjonalnym a ekologicznym uwidaczniają się w odmiennym traktowaniu
układu gleba – rośliny – zwierzęta[Solan 2008a,b,c,d,e]. W rolnictwie konwencjonalnym złożoność procesów życiowych jest zminimalizowana do praw chemii
oraz mechanizacji, w przypadku zaś rolnictwa ekologicznego mamy do czynienia
z samoregulującym się układem biologicznym, którego fundament stanowi gleba
[Sołtysiak 1995 ].
Znaczenie tego kluczowego elementu, jakim jest gleba trudno przecenić. Stąd
też zadaniem rolnika jest jej maksymalna aktywizacja biologiczna. Odpowiednia
dbałość o żyzność gleby powoduje, iż rośliny mogą się w należyty sposób rozwijać, co w konsekwencji przekłada się przede wszystkim na wysoką jakość. Utrzymywanie przynajmniej stałej, a najlepiej wzrastającej jakości gleby jest podstawą
sukcesu w prowadzeniu gospodarstwa metodami ekologicznymi.
Szczególnym „wytworem” przemian zachodzących w glebie traktowanej w sposób organiczny jest humus, czyli próchnica. Zasadnicze jej zalety i właściwości:
■ chroni glebę przed erozją wodną, zwalniając przesiąkanie gleby oraz przed
erozją wietrzną;
■ poprawia właściwości fizyczne, tzn. rozluźnia gleby ciężkie, spaja zbyt lekkie,
jest niezbędna w tworzeniu struktury gruzełkowatej, w której duże szczeliny
umożliwiają przepływ, dobry drenaż i swobodny rozwój korzeni, a małe zatrzymują wodę i składniki odżywcze;
■ zwiększa buforowość gleby, dzięki czemu nie dochodzi do gwałtownych
zmian, np. chemicznych czy termicznych;
■ zawiera kwasy organiczne, które neutralizują zasadowość i ułatwiają przekształcanie minerałów do form przyswajalnych;
■ powoduje zwiększenie retencyjności gruntu i obniża straty wody glebowej
przez parowanie;
■ żywi dżdżownice i inne organizmy glebowe oraz czynnie uczestniczy w ograniczeniu chorób i szkodników roślin;
■ magazynuje składniki pokarmowe [Próchniak, Reniuszek, Chabora, Krzywiec, Matras 2007].
Z kolei różnorodność biologiczna przybliża stan równowagi w środowisku
produkcji rolniczej. Współzależności między organizmami nie doprowadzają
do stworzenia dominacji niektórych grup. Powoduje to zmniejszenie zagrożenia
dla plonów i pozwala na uniknięcie chemicznej ochrony roślin. Ideę przewodnią
rolnictwa ekologicznego stanowi profilaktyka (zapobieganie) zamiast zwalczania,
czyli przeciwdziałanie masowemu występowaniu chorób i szkodników poprzez
stwarzanie stanu równowagi biologicznej w środowisku.
Ostatnie ze wspomnianych kryteriów tj. dążenie do zamkniętego obiegu materii w obrębie gospodarstwa poprzez zrównoważenie produkcji roślinnej i zwierzę-

116

Magdalena Solan

cej jest istotnym problemem tak dla ferm hodowlanych o skoncentrowanej produkcji zwierzęcej, nieposiadających dostatecznego areału ziemi na pozyskiwanie
własnych pasz, jak i dla gospodarstw specjalizujących się wyłącznie w produkcji
roślinnej, w których występują niedobory nawozów zwierzęcych lub które nie posiadają inwentarza[Solan, Gągoł 2007; Solan, Dmoch 2009b]. W takiej sytuacji
zalecane jest dążenie do samowystarczalności paszowo-nawozowej, realizowanej
poprzez dostosowanie poziomu produkcji do urodzajności gleby oraz do jej tolerancji ekologicznej, czyli możliwości rozkładu odpadów rolniczych bez zanieczyszczania środowiska. Tego typu dostosowanie określane jest jako optymalizacja siedliskowa [Sołtysiak 1995].

Główne kryteria gospodarstwa ekologicznego
Prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa ekologicznego uzależnione jest
przede wszystkim od stosowania należycie dobranego płodozmianu oraz właściwego nawożenia organicznego.
W gospodarstwach ekologicznych płodozmian jest podstawowym elementem
produkcji. Panuje powszechne przekonanie, że przyrodniczo poprawny płodozmian (przez który rozumie się taki dobór i następstwo roślin na danym polu,
które zapewnia spełnianie dwóch funkcji: nawozowej i sanitarnej) decyduje o podaży azotu i jego wykorzystaniu, o żyzności gleby, o presji patogenów, szkodników
i chwastów oraz o wielkości i jakości plonów. Godne podkreślenia jest również to,
że płodozmian, pełniąc tak rozliczne i ważne funkcje, jest zarazem beznakładowym czynnikiem produkcyjnym [Tyburski 2005].
Rolnictwo ekologiczne stara się odbudować naturalne zespoły, które panowały
w dawnym siedlisku, lecz nie dosłownie. Próbuje się tak dobrać rośliny uprawne,
by zastąpiły podobne do nich rośliny dzikie, rosnące poprzednio w ekosystemie.
W przypadku ubogich gleb będą to: ziemniaki, żyto, seradela, łubin żółty, a w odniesieniu do gleb żyznych: pszenica, koniczyna czerwona, wyka jara, łubin biały
itd.[Solan 2008b]. Większość roślin uprawnych ma duże wymagania pokarmowe
i w związku z tym należy pamiętać o podnoszeniu żyzności gleby.
Płodozmian gospodarstwa ekologicznego powinien być tak skonstruowany,
aby gleba przez cały okres wegetacji była pokryta roślinnością. Za wzór winny
służyć ekosystemy naturalne, gdzie glebę zawsze zakrywa roślinność. Nie ma
większych trudności w tym względzie w przypadku upraw roślin o długim okresie wegetacyjnym, np.: wieloletnich motylkowatych (lucerna, koniczyna). Gorszą
sytuację stwarzają zboża, dlatego należy wysiewać je z wsiewką, najczęściej motylkowatych. Inny przykład to wczesne ziemniaki. Po ich zbiorze rolę okrywa się
kompostem, sieczką zielonki, słomy itp. [Próchniak, Reniuszek, Chabora, Krzywiec, Matras 2007; Solan 2008b].
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Drugim czynnikiem mającym istotny wpływ na należyte funkcjonowanie gospodarstwa ekologicznego jest właściwe nawożenie organiczne i zielone. W rolnictwie ekologicznym stosowane nawozy w pierwszym rzędzie wzbogacają glebę
w materię organiczną, po czym dopiero po pewnym czasie w niektóre związki
próchnicy glebowej.
Wiadomo bowiem, że wprowadzenie nierozłożonej materii organicznej do
gleby powoduje szereg przejściowych wstrząsów biologicznych, a korzenie roślin
unikają jej sąsiedztwa. Stąd też ograniczone (a nawet niedozwolone) jest wykorzystywanie gnojowicy, a obornik – jeżeli jest nieprzekompostowany – powinien być
wstępnie rozłożony. Nawozy organiczne powinny być wytworzone w gospodarstwie; dopuszczalny jest zakup do ok. 30% nawozów organicznych z gospodarstw
konwencjonalnych (przy założeniu, że nie są one zanieczyszczone), przy czym powinny one zostać przekompostowane w gospodarstwie. W bilansie nawozowym
ważną rolę odgrywają rośliny motylkowate, wzbogacające glebę w azot [Sołtysiak
1995].
W rolnictwie ekologicznym stosuje się również – jako uzupełnienie – nawozy mineralne (wyłącznie pochodzenia naturalnego, nieprzetworzone metodami
przemysłowymi np. niskoprocentowe fosforyty, wapienie czy dolomit). Nawozy
te są wykorzystywane wówczas, gdy w glebie występuje duży deficyt określonego
składnika pokarmowego. Składniki zawarte w tych nawozach są trudniej dostępne dla roślin, stąd też lepsze ich wykorzystanie jest możliwe przez wprowadzenie
znajdujących się w nich składników do obiegu biologicznego. Osiąga się to poprzez dosypywanie tych nawozów do kompostu, obornika czy gnojowicy [Próchniak, Reniuszek, Chabora, Krzywiec, Matras 2007].
W prawidłowo zorganizowanym gospodarstwie ekologicznym nie może zabraknąć oczywiście zwierząt – ich chów[Solan 2008a,b,c,d,e] w tego typu gospodarstwach ma istotne znaczenie systemowe [Solan 2007a]. Prowadzenie chowu
zwierząt metodą ekologiczną jest możliwe tylko w powiązaniu z gruntami rolnymi i powinno przyczyniać się do utrzymania równowagi między produkcją roślinną a zwierzęcą.
Obecność zwierząt wymusza niejako uprawę roślin motylkowatych, które
wzbogacają glebę w deficytowy w rolnictwie ekologicznym azot oraz budują strukturę gleby, a także pozwala wykorzystać (jako łąki i pastwiska) grunty nienadające
się do uprawy roślin towarowych. Wobec powyższego, dopiero odpowiednia ilość
zwierząt w gospodarstwie ekologicznym (optymalną wartością jest ok. 0,7 SD na
ha użytków rolnych) pozwala na pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego
gospodarstwa ekologicznego [Parowicz, Tyburski 2005; Preuschen 1992; Solan
2007c].
Warunki utrzymania zwierząt w gospodarstwach ekologicznych powinny zaspokoić ich potrzeby biologiczne i etologiczne (np. potrzeby osobnicze w odnie-
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sieniu do naturalnej swobody ruchu, zaspokojenie potrzeb behawioralnych) [Solan 2008]. Optymalne wymiary stanowisk, jak i optymalna obsada w pomieszczeniach wolnostanowiskowych zapewniają zwierzętom dobre warunki bytowania[Solan 2007d; Solan 2009c] poprzez udostępnienie im wystarczającej przestrzeni
do stania, wstawania i kładzenia się, samopielęgnacji, a także kontaktów socjalnych [Solan 2007b; Solan 2008a,b,c,d,e]. Dodatkowym elementem ekologicznym
w utrzymaniu bydła jest obowiązek zastosowania w strefie legowiskowej ściółki
[Solan, Józwik 2009d], która zapewnia zwierzętom nie tylko komfort wypoczynku, ale również „poprawia” jakość odchodów i prowadzi do ograniczenia szkodliwego oddziaływania produkcji zwierzęcej na środowisko[ Solan, Gągoł 2007;
Solan, Dmoch 2009b].
Warto zaznaczyć, że od stycznia 2009 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady
WE (nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych) w gospodarstwach ekologicznych zabronione jest utrzymywanie zwierząt na uwięzi. Obecnie w Polsce, dopuszczalny jest
system uwięziowy jedynie w przypadku mniejszych gospodarstw, przy czym jest
to dozwolone tylko w okresie przejściowym, który wynika z wyżej wymienionego
Rozporządzenia. Po jego upływie wszystkie gospodarstwa ekologiczne zajmujące się chowem bydła będą zobligowane do wprowadzenia wolnostanowiskowego
[Solan 2007b; Solan 2008; Solan 2009c] systemu utrzymania.
W żywieniu zwierząt w gospodarstwie ekologicznym wyklucza się tzw. kompletne pasze przemysłowe, zawierające syntetyczne dodatki paszowe, konserwanty, barwniki, witaminy, hormony czy stymulatory wzrostu– na rzecz pasz naturalnych, z dodatkiem ziół. Pamiętać przy tym należy, aby pasze (skład, forma i struktura) były dostosowane do aktualnego zapotrzebowania zwierząt tzn. wieku, poziomu wydajności, pory roku, kondycji, czy też stanu zdrowia. Bardzo istotnym
jest również zapewnienie powtarzalności pasz – chodzi o ich skład i strukturę.
Ważnym jest dostarczenie odpowiedniej ich ilości w danym okresie produkcyjnym (szczególnie u zwierząt monogastrycznych) [Parowicz, Tyburski 2005; Preuschen 1992].
Do żywienia zwierząt należy wykorzystywać surowce pochodzące z gospodarstw ekologicznych [Solan 2008b,d,e]. W sytuacji, gdy brakuje odpowiedniej
ilości surowców paszowych w jakości „EKO” dopuszcza się:
■ w przypadku przeżuwaczy zastosowanie w ciągu roku do 5% suchej masy
(s.m.) surowców paszowych pochodzenia rolniczego z listy surowców dozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, a pochodzących
z produkcji konwencjonalnej;
■ w przypadku zwierząt monogastrycznych zastosowanie w ciągu roku do
15% s.m. surowców paszowych pochodzenia rolniczego z listy surowców
dozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, a pochodzących
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z produkcji konwencjonalnej.
W obydwu wspomnianych wyżej przypadkach, czyli zwierząt monogastrycznych i przeżuwaczy, maksymalny udział dozwolonych surowców w jakości konwencjonalnej nie może przekroczyć 25% s.m. dziennej dawki.
Co warto podkreślić na koniec, od 1 stycznia 2009 r. rozporządzenie Rady
(EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 roku w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych, zastępuje się: rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca
2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych
(Dz.U.L. 189 z 20.07.2007 r., s.1) i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91
[www.rolnictwoekologiczne.org.pl]

Podsumowanie
Rolnictwo ekologiczne jako zrównoważony system posiada wiele istotnych
plusów, łącząc przy tym trzy zasadnicze funkcje: produkcyjną, ochrony środowiska oraz społeczną. Stąd też powinno znaleźć znaczące miejsce w polityce rolnej
naszego kraju z kilku niżej wymienionych powodów.
Po pierwsze, z uwagi na konieczność ochrony środowiska i przyrody oraz
potrzebę kształtowania i rozszerzania edukacji ekologicznej. Produkcja rolnicza
prowadzona metodami ekologicznymi stanowi jeden z efektywnych sposobów
ochrony środowiska i przyrody na obszarach wiejskich. Jest również metodą edukacji ekologicznej społeczeństwa. Rolnik ekologiczny ma obowiązek nie tylko
ochrony krajobrazu, ale także jego kształtowania, wprowadzania zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, ochrony różnorodności gatunków, optymalizacji wielkości
pól, regulacji gospodarki wodnej w obrębie zlewni, podnoszenia żyzności gleby,
prawidłowej utylizacji ścieków i odpadów stałych, oszczędzania kopalin i podejmowania starań w sprawie korzystania z odnawialnych źródeł energii.
Po drugie, ze względu na rosnące zapotrzebowanie na żywność ekologiczną.
Na całym świecie żywność wyprodukowana w certyfikowanych gospodarstwach
i przetwórniach ekologicznych uznawana jest za gwarantującą wysoką jakość żywieniową, smakową i ważny element profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa.
Po trzecie, z racji etyczno-społecznych. Rolnictwo ekologiczne uczy najbardziej wydajnego gospodarowania, biorącego pod uwagę nie tylko koszty produkcji w gospodarstwie, ale i odległe w czasie koszty społeczne i przyrodnicze. Uczy
też dobrej organizacji pracy, ładu i porządku, aktywizuje ludność wiejską, dostarczając przy tym nowych miejsc pracy (są w stanie zapewnić zatrudnienie i utrzymanie dużej grupie ludności zamieszkującej tereny wiejskie nie tylko bezpośrednio w rolnictwie, lecz również w drobnym przetwórstwie, handlu, ekoturystyce
czy w koedukacji). Rolnictwo ekologiczne jest jak się wydaje, najskuteczniejszym
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sposobem chronienia tradycyjnych gospodarstw rodzinnych i zabezpieczenia ich
przed wchłonięciem przez wielkie fermy produkujące żywność. Jest to zarazem
metoda ochrony tradycji, obyczajowości, kultury i stosunków społecznych, w tym
tak dziś zagrożonej tradycyjnej, wielopokoleniowej rodziny.
Obok wspomnianych wyżej zalet rolnictwa ekologicznego należy jednak zauważyć, że pewną barierę, we wprowadzaniu rolnictwa ekologicznego na szerszą
skalę, stanowią względy ekonomiczne. Koszty wyprodukowania żywności w gospodarstwach ekologicznych są wyższe niż w przypadku gospodarstw konwencjonalnych.
Wszystkie wymienione wyżej powody mogą prowadzić do wniosku, iż wzorem innych państw unijnych takich choćby jak Niemcy, Szwecja czy Holandia,
należy tak kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa, by promować przekształcanie dotychczasowych gospodarstw w gospodarstwa ekologiczne.
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ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 3/2009

ADRIANNA BOLEWICZ –TATKA
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu

XVII EDYCJA KONKURSU
pn.: “NAJLEPSZE WYDAWNICTWO
WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW
DORADZTWA ROLNICZEGO”
W 2009 ROKU
Organizatorem XVII edycji konkursu pn.: “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” w 2009 roku było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
Zgodnie z regulaminem, konkurs prowadzono w dwóch kategoriach:
I - Najlepsze czasopismo periodyczne
II - Najlepsze wydawnictwo tematyczne
Do tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsze czasopismo periodyczne
swoje uczestnictwo zgłosiło 16 redakcji WODR, w kategorii najlepsze wydawnictwo
tematyczne 13 wydawców.
Poniżej wykaz czasopism i wydawnictw tematycznych zgłoszonych do konkursu.
Lp.

Instytucja

I kategoria
„Najlepsze czasopismo
periodyczne”
tytuł czasopisma

II kategoria
„Najlepsze wydawnictwo
tematyczne”
tytuł wydawnictwa
Przestawianie gospodarstw
konwencjonalnych na produkcję
ekologiczną

1.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego we Wrocławiu

Twój Doradca Rolniczy Rynek

2.

Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie
Kujawsko-Pomorska Izba
Rolnicza zs. w Przysieku

Wieś Kujawsko-Pomorska

Obszary Natura 2000
w województwie kujawsko-pomorskim

3.

Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Końskowoli

Lubelskie Aktualności Rolnicze

Kwatera agroturystyczna

4.

Lubuski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Kalsku

Lubuskie Aktualności Rolnicze

Przechowywanie i stosowanie nawozów
naturalnych -zasady
i ograniczenia
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Lp.

Instytucja

I kategoria
„Najlepsze czasopismo
periodyczne”
tytuł czasopisma

II kategoria
„Najlepsze wydawnictwo
tematyczne”
tytuł wydawnictwa

5.

Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Bratoszewicach

Rada

Balkon w kwiatach

6.

Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Karniowicach

Doradca

Pielęgnacja roślin pokojowych

7.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Warszawie

Wieś Mazowiecka

Wiejskie ogrody: Drzewa i krzewy;
Trawniki; Rabaty kwiatowe; Oczka
wodne; Architektura ogrodowa.

8.

Opolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie

Kurier Rolniczy

9.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale

Biuletyn Informacyjno- Handlowy Rośliny na suche bukiety

10.

Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie

Wiadomości Rolnicze

11.

Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Gdańsku

Pomorskie Wieści Rolnicze

12.

Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie

Śląskie Aktualności Rolnicze

13.
14.
15.
16.

Świętokrzyski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach
Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu
Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach

–
Nowoczesny chów bydła mięsnego
–

Aktualności Rolnicze

Programy rolnośrodowiskowe
w Krainie Gór Świętokrzyskich

Bieżące Informacje

Nowoczesne rybactwo. Biotechnika
rozrodu ryb.

Poradnik Gospodarski

Program rolnośrodowiskowy na lata
2007-2013

Zachodniopomorski Magazyn
Rolniczy

Katalog agroturystyczny

Komisja konkursowa powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w składzie:
Przewodniczący - Edward Lewandowski
Członkowie: Barbara Odrobińska, Leon Wawreniuk, Andrzej Kasperowicz,
Adrianna Bolewicz-Tatka
postanowiła przyznać następujące nagrody, w poszczególnych kategoriach:
Najlepsze czasopismo periodyczne:
I miejsce

„Wieś Kujawsko – Pomorska” Kujawsko - Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
II miejsce „Twój Doradca Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
II miejsce „Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie,
III miejsce „Pomorskie Wieści Rolnicze” Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Gdańsku.
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Adrianna Bolewicz-Tatka

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały:
– „Wieś Mazowiecka”
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie,
– „Lubuskie Aktualności Rolnicze”
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku,
– „Lubelskie Aktualności Rolnicze”
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Najlepsze wydawnictwo tematyczne
I miejsce

„Program rolnośrodowiskowy na lata 2007 – 2013”
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
II miejsce „Kwatera agroturystyczna”
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli,
III miejsce „Programy rolnośrodowiskowe w Krainie Gór Świętokrzyskich”
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XVII edycji konkursu,
połączone z seminarium pt. „Nowoczesny warsztat dziennikarza” odbyło się 1516 października 2009 roku w CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
Organizowany przez CDR Konkurs, od szeregu lat cieszy się dużym zainteresowaniem redakcji czasopism rolniczych, wydawanych przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.
Konkurs jako forma współzawodnictwa wydawców, w połączeniu z organizowanymi warsztatami dziennikarskimi, przyczynia się niewątpliwie do podwyższania poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych czasopism i publikacji.
Kontynuacja tej formy oddziaływania na jakość wydawanych czasopism wydaje się potrzebna i trudna do przecenienia. Świadczy o tym ogromne zainteresowanie ze strony redakcji i wydawców .
Duży nakład wydawanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego czasopism, dobra znajomość środowiska wiejskiego i jego zróżnicowania
w poszczególnych województwach, stwarza dla wydawnictw duże możliwości informowania rolników i mieszkańców wsi.
Zespołom Redakcyjnym nagrodzonych i wyróżnionych
czasopism i wydawnictw tematycznych
składamy gratulacje.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Rozwój obszarów wiejskich - wizerunek medialny”.
Praca zbiorowa pod redakcją naukową Krystyny Krzyżanowskiej.
Wydawca: MRiRW, SGGW w Warszawie, Warszawa 2009, s. 155
Jest to kolejna publikacja poświęcona medialnemu wizerunkowi rolnictwa i obszarów wiejskich opracowana przez pracowników SGGW w Warszawie we współpracy
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przy ogromnym znaczeniu, jakie ma obecnie dostęp do rzetelnej informacji, istotny jest sposób, w jaki mówimy o problemach
ludzi pracujących, nie tylko dla dobra wsi, ale także całego kraju. Przy czym ważne jest
by do rolników możliwie szybko trafiały informacje dla nich istotne, ale też by za pośrednictwem mediów rosła społeczna świadomość i poziom wiedzy na tematy związane z rolnictwem. Publikacja przedstawia poglądy różnych środowisk (dziennikarzy,
naukowców oraz urzędników zajmujących się sprawami terenów wiejskich i ich mieszkańców), na temat związany z działalnością informacyjną na wsi, a także z rolą mediów
w ochronie zdrowia publicznego oraz w promocji polskiej wsi w kontekście zarówno
agroturystyki jak i zdrowej żywności. Podjęto w niej próbę odpowiedzi na następujące
pytania: jaka jest rola mediów w kształtowaniu wizerunku gmin wiejskich, promowaniu
zachowań przedsiębiorczych mieszkańców wsi oraz popularyzowaniu wiedzy o regionie? W jaki sposób można wykorzystać narzędzia public relations w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa? Jaką politykę informacyjno-promocyjną prowadzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe mu agencje, a także jaką
rolę odgrywa Centralna Biblioteka Rolnicza w upowszechnianiu wiedzy i informacji.
Publikacja przeznaczona dla osób zainteresowanych tematyką oraz tych wszystkich, od
których w różnej mierze zależy rozwój obszarów wiejskich w Polsce.
Wenancjusz Kujawiński „Metodyka Doradztwa Rolniczego”. Wydawca: Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2009, s. 212
Publikacja zawiera szczegółowy opis procesu doradzania w środowisku rolniczym. Przedstawiono w niej istotę doradztwa rolniczego, przebieg procesu doradczego i jego etapy, możliwe działania uzupełniające, a także wskazano na możliwości
aktywnego udziału w tym procesie samych zainteresowanych - rolników. Autor podkreśla rolę właściwego transferu informacji i znaczenie jej umiejętnego i odpowiedzialnego wykorzystywania w działalności doradczej. Praca składa się z dziesięciu
rozdziałów ukazujących proces doradztwa rolniczego od jego podstaw metodologicznych po organizację działalności doradczej. Zamierzeniem autora opracowania było
ukazanie szeregu aspektów i uwarunkowań tego procesu, przez co może stać się ono
przewodnikiem dla osób decydujących się na podjęcie pracy w doradztwie rolniczym.
Charakter pracy doradcy rolniczego, jak i problemy z tym związane zostały przedstawione w publikacji bardzo szczegółowo, przez co mogą również stanowić podstawę
do rozważań nad najbardziej pożądanym modelem polskiego doradztwa rolniczego.
Publikacja adresowana jest przede wszystkim do osób chcących uzyskać kompetencje zawodowe wymagane podczas pracy na stanowisku „doradca rolniczy” oraz do
wszystkich zainteresowanych powyższą problematyką.
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Wskazówki dla autorów

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 1100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• Tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim - maksymalnie po 14 wierszy;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym z możliwością edycji, 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;
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• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły,
punkty będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
• 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 dyskietce, 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 Wydawcy, obok spisów treści kolejnych numerów zamieszczane są pełne teksty artykułów w języku polskim i streszczenia w języku polskim i angielskim. Jeśli Autor nie wyraża zgody na zamieszczenie artykułu na stronie internetowej Wydawcy 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.

Wydawca:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
tel.: 061 823 20 81, 061 820-19-71, fax: 061 820-19-71
e-mail: a.keszycka@cdr.gov.pl
www.cdr.gov.pl
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WALENTY POCZTA
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WIEDZA A INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI
1. Wstęp
Jednym z podstawowych celów zawartych w odnowionej Strategii Lizbońskiej1
jest zwiększenie konkurencyjności Europy poprzez wzrost gospodarczy przy wykorzystaniu potencjału istniejącego w tzw. trójkącie wiedzy (edukacja – badania
naukowe – innowacje). Obszarem, do którego odnosi się Strategia Lizbońska jest
m.in. Wspólna Polityka Rolna. Polityka ta powinna być realizowana według nowoczesnych form z uwzględnieniem oczekiwań jej beneficjentów oraz konsumentów państw europejskich. Dlatego wskazania kierunków prac badawczych realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego, jak i programów krajowych stanowią
podstawę dla budowy skoordynowanych prac naukowych i badań realizowanych
w tym obszarze [Chyłek 2008].
W związku z tym, iż budowa konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy jest priorytetowym celem Wspólnoty Europejskiej propagowanie
idei badań i ich upowszechnianie leży w gestii każdego kraju członkowskiego.
Działalność badawczo-rozwojowa determinuje procesy innowacyjne, które
są czynnikiem podstawowym dla budowy przewagi konkurencyjnej i rozwoju
współczesnej gospodarki. Obejmuje ona systematycznie prowadzone prace twórcze mające na celu zwiększanie zasobów wiedzy, jak również znalezienie nowych
zastosowań dla tej wiedzy. Charakteryzuje się dostrzegalnym elementem nowości
1 Strategia Lizbońska przyjęta przez Radę Unii Europejskiej w 2000 r. w Lizbonie jest programem społeczno-gospodarczym UE, którego głównym celem jest stworzenie do 2010 r. na terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, opartej na wiedzy,
zdolnej do trwałego rozwoju (…). Strategia ta zakłada coraz większą zależność pomiędzy badaniami
naukowymi a rozwojem gospodarki.
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oraz eliminacją niepewności naukowej i technicznej, co odróżnia ją od innych
działalności [Nauka i technika 2006].

2. Potencjał naukowy oraz nakłady na badania i rozwój w Polsce
O rozmiarach potencjału badawczo-rozwojowego decyduje liczba jednostek
prowadzących tego typu działalność, zasoby kadrowe i ponoszone nakłady. Potencjał badawczorozwojowy tworzy podaż wyników badań naukowych, które
zwiększają zasób wiedzy w samej nauce, jak i podnoszą innowacyjność gospodarki. W latach 2000–2007 można zaobserwować wzrost liczby placówek prowadzących działalność badawczo-rozwojową (tabela 1). Dotyczył on głównie jednostek
rozwojowych2, których liczba w analizowanym okresie wzrosła o ponad 50% oraz
szkół wyższych, przede wszystkim prywatnych. Zmniejszeniu uległa natomiast
liczba jednostek badawczo-rozwojowych3 oraz placówek PAN.
Tabela 1
Jednostki prowadzące działalność badawczo-rozwojową w Polsce
w latach 2000–2007
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Jednostki naukowe i badawczorozwojowe
placówki PAN
Jednostki badawczo-rozwojowe
inne
Jednostki obsługi nauki
Jednostki rozwojowe
Szkoły wyższe
Pozostałe jednostki
OGÓŁEM

321

313

338

314

300

296

313

280

81
222
18
18
402
104
5
860

81
215
17
18
463
121
5
920

81
211
46
29
345
119
7
838

80
201
33
31
446
128
6
925

78
197
25
30
480
128
19
957

76
194
26
34
603
143
21
1097

78
190
45
31
573
147
21
1085

75
180
25
26
670
150
18
1144

Źródło: Nauka i technika w 2007 r., GUS Warszawa 2008.

W analizowanych latach 2000–2007 dużą stałością cechował się poziom zatrudnienia w działalności badawczej i rozwojowej. Ogólna liczba pracujących
zawierała się w przedziale 120-125 tys. osób, a w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wielkość ta kształtowała się w granicach 111-113 tys. osób, natomiast
w odniesieniu do 1000 osób aktywnych zawodowo zatrudnieni w B+R stanowili
około 4,5 osoby, a przy uwzględnieniu tylko pracowników naukowo-badawczych
około 3,5 osoby (tabela 2).
2 Jednostki rozwojowe są to podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością B+R obok ich

działalności podstawowej. Są to głównie przedsiębiorstwa przemysłowe posiadające własne zaplecze
badawczo-rozwojowe, a także rolnicze zakłady, gospodarstwa i stacje doświadczalne
3 Jednostkami badawczo-rozwojowymi są: instytuty naukowo-badawcze, centralne laboratoria
i ośrodki badawczo-rozwojowe
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Podstawową miarą analizy nakładów na badania i rozwój jest wskaźnik GERD
(Gross Domestic Expenditures on Research and Development). Wskaźnik zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w relacji do PKB oraz na 1 mieszkańca odzwierciedla całkowitą sumę wydatków poniesionych na prace badawczo-rozwojowe
w kraju w danym roku, niezależnie od źródeł ich pochodzenia.
Tabela 2
Zatrudnieni oraz nakłady na działalność badawczo-rozwojową
w latach 2000–2007
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Zatrudnieni w B+R na 1000 osób
aktywnych zawodowo
w tym pracownicy naukowobadawczy

4,6

4,5

4,5

4,5

4,6

4,4

4,3

4,6

3,2

3,3

3,3

3,4

3,6

3,6

3,5

3,6

4796

4858

4522

4558

5155

5574

5892

6673

125

126

118

119

135

146

155

175

0,64

0,64

0,58

0,56

0,56

0,57

0,56

0,57

Nakłady na B+R ogółem
(ceny bieżące w mln zł)
na 1 mieszkańca (zł)
relacja do PKB
(GERD/PKB) %

Źródło: Nauka i technika w 2007 r., GUS Warszawa 2008.

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową (B+R) w Polsce w latach 2000–
2007 wyrażone w cenach bieżących powoli, ale systematycznie rosły, uzyskując
w roku 2007 poziom 6673 mln zł, zaś w relacji do PKB zaobserwowano stopniowe
zmniejszanie wydatków na badania i rozwój we wspomnianym okresie (rysunek 1).
W ostatnich latach relacja GERD/PKB kształtowała się na poziomie 0,56-0,57%, należąc do najniższych w Unii Europejskiej-27, której średnia wynosi około 1,84%.4
Biorąc pod uwagę członkostwo Polski w Unii Europejskiej i konieczność dostosowania polityki gospodarczej i naukowej do polityki wspólnotowej, w tym realizację założeń Strategii Lizbońskiej, poziom ten daleki jest od docelowego. Według Janasza [2004] wartość wskaźnika poniżej poziomu 1% może być przyczyną
cywilizacyjnej zapaści, której efekty będzie można zaobserwować w perspektywie
kilkunastu lat. Utrzymywanie się spadkowej tendencji w dłuższym okresie może
oznaczać pogłębianie się luki rozwojowej pomiędzy Polską a pozostałymi krajami
Europy [Heller i Bogdański 2005]
Drugie podstawowe założenie Strategii Lizbońskiej odnosi się do źródeł finansowania badań. W modelowym ujęciu 2/3 nakładów ma pochodzić ze źródeł
prywatnych, a 1/3 wydatkowanych środków z budżetów poszczególnych państw
członkowskich [Okoń-Horodyńska i in. 2003]. Natomiast aktualna struktura finansowania B+R w Polsce przedstawiona na rysunku 2 stanowi odwrotność założeń Strategii.
4 European Innovation Scoreboard 2008 Comparative Analysis of Innovation Performance,

January 2009 http://www.proinno-europe.eu/metrics z dn. 03.03.2009.
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Nakłady na B+R w Polsce w cenach bieżących (2000–2007)

Rysunek 1

Źródło: Rocznik Statystyczny RP 2000–2008. GUS, Warszawa.

We wspomnianej strukturze dominują środki pochodzące z budżetu państwa.
Finansuje on prawie w 60% działalność B+R, choć od 2001 roku ich udział stopniowo maleje, głównie za sprawą wzrostu udziału środków pochodzących z organizacji międzynarodowych i instytucji zagranicznych – od 1,6% w roku 1998
do około 7% w latach 2006 i 2007. Kluczowa rola państwa w finansowaniu badań
świadczy o jego silnej pozycji w procesie kreowania innowacji w Polsce. W Unii
Europejskiej jako całości ponad połowa środków na finansowanie nauki pochodzi z przedsiębiorstw, natomiast w krajach OECD pozycja podmiotów gospodarczych jest dominująca w finansowaniu sektora B+R i wynosi 2/3 całości nakładów
(tabela 3).
W Polsce udział podmiotów gospodarczych w finansowaniu działalności B+R
do roku 2002 systematycznie malał, po czym w ostatnich latach wykazał tendencję wzrostową i w roku 2007 wyniósł prawie 1/4. Wciąż jednak ich udział w finansowaniu tej działalności jest niedostateczny, co oznacza, że podmioty gospodarcze nie są zainteresowane bądź nie posiadają środków na prowadzenie prac
z tego zakresu, a z drugiej strony badania realizowane w rodzimych ośrodkach nie
odpowiadają na potrzeby i wymagania rynku. Odbiorcami badań naukowych są
przede wszystkim efektywne przedsiębiorstwa oraz konkurencyjne i rozwojowe
branże, a deficytowe i niekonkurencyjne podmioty muszą przejść etap restrukturyzacji prostej [Heller i Bogdański 2005].
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Rysunek 2
Struktura nakładów na B+R według źródeł pochodzenia (2000–2007)

Źródło: Rocznik Statystyczny RP 2000–2008. GUS, Warszawa.

Poziom finansowania budżetowego może wpływać na zwiększenie finansowania ze źródeł pozabudżetowych. Badania sektora B+R w krajach o wysoko
rozwiniętej gospodarce opartej na wiedzy wykazały, że zwiększenie finansowania budżetowego powyżej poziomu 0,4-0,6% PKB powoduje średnio 3-4-krotnie
szybszy wzrost finansowania pozabudżetowego.
Tabela 3
Źródła finansowania działalności B+R w Polsce, UE i OECD w 2007 roku (%)
Źródła finansowania

Polska

Unia Europejska

OECD

Budżet państwa

58,5

34,7

29,5

Podmioty gospodarcze

24,5

54,1

67,2

Pozostałe źródła krajowe

10,3

2,3

4,7

6,7

8,9

3,1

Środki z zagranicy

Źródło: Nauka i technika w 2007 r., GUS Warszawa 2008,
Roczniki Statystyczne RP 2000–2008, obliczenia własne.

Poniżej tego minimalnego progu jednostki naukowe przeznaczają środki finansowe przede wszystkim na badania podstawowe [Matras-Bolibok 2008]. Tak
też dzieje się w polskim sektorze B+R, w którym nakłady budżetowe na naukę
w 2005 r. wynosiły 0,30% PKB, zaś pozabudżetowe – 0,27% PKB [PO Innowacyjna Gospodarka 2007].
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Badania naukowe różnią się specyfiką metod i celów działalności, jak i ostatecznym efektem [Bogdanienko 1994]. W Polsce około 37% ogólnej kwoty nakładów na działalność B+R przeznaczana jest na badania podstawowe, czyli prace
prowadzące do zdobycia nowej wiedzy, nie są podejmowane z myślą ich bliskiego
stosowania i wykorzystania w praktyce, z kolei na badania stosowane – ukierunkowane na konkretny, praktyczny cel – zaledwie 25% (rysunek 3). Prace rozwojowe z kolei wyróżnia integracja z działalnością gospodarczą, większa pewność
realizacji celu, a także sprecyzowanie metod i celu badań.
Niski poziom finansowania badań stosowanych sprawia, że badania są pozbawione impulsów płynących ze sfery praktyki, rynku i usług publicznych [Budujemy na wiedzy 2008]. Negatywny obraz dopełnia miernik bliskości do rynku
(closeness to market) – mały udział prac stosowanych w ogóle badań. Zjawisko
to może wskazywać na zaburzenia planowania badań. Jest to sytuacja typowa dla
krajów przechodzących transformację ustrojową. Badania przeprowadzone przez
S. Radosevica pozwalają wysunąć hipotezy: rządy krajów przenoszą ciężar badań
bliskich rynkowi na sektor prywatny, przedsiębiorstwa są aktywne na ostatnim
poziomie (badania rozwojowe). Dlatego też badania stosowane są niedoinwestowanie, co może w przyszłości zakłócić transfer wiedzy, budując rodzaj „wąskiego gardła” [Wasilewski i in. 1997]. Innymi słowy niedofinansowanie badań
stosowanych w takiej sytuacji utrudnia z jednej strony transmisję wiedzy z badań
podstawowych do działalności rozwojowej oraz z drugiej strony impulsy płynące
z praktyki do badań podstawowych.
Rysunek 3
Struktura nakładów na działalność B+R według przeznaczenia (2000-2007)

Źródło: Rocznik Statystyczny RP 2000–2008. GUS, Warszawa.
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Rysunek 4
Nakłady na nauki rolnicze w stosunku do nakładów na B+R
ogółem (2000–2007)

Źródło: Rocznik Statystyczny RP 2000–2008. GUS, Warszawa.

Wielu autorów podkreśla, iż należy wystrzegać się pomysłów, które są atrakcyjne intelektualnie, lecz w praktyce są bezwartościowe w wymiarze ekonomicznym,
jak i społecznym. Potencjalna wartość wyniku badania nie ma żadnego znaczenia
dopóki nie będzie on wykorzystany w praktyce. O wartości badania stanowi jego
wykorzystanie i wdrożenie [Pomykalski 2001]. Stąd niezwykle ważna jest równowaga funkcjonalna między badaniami podstawowymi, stosowanymi i działalnością rozwojową.
Struktura nakładów w działalności B+R według dziedzin nauki od wielu lat
jest stabilna dla nauk rolniczych, gdyż wynosi średnio około 8%, przy średnich
wskaźnikach: 47% dla nauk technicznych, 24% w dziale nauk przyrodniczych,
11% w medycynie i 9% w dziale nauk społecznych i humanistycznych [Nauka
i technika 2007].

3. Mechanizmy wprowadzania wyników badań do praktyki
Proces innowacyjny nie jest już pojedynczym aktem twórczym, a traktowany
jest jako zjawisko kreatywne i dynamiczne, wykazujące się skomplikowaną czaso- i kosztochłonną naturą działań towarzyszących praktycznej realizacji tych
procesów w przedsiębiorstwach lub gospodarstwach rolnych. Zasoby indywidualnych podmiotów nie zawsze są wystarczające do tego, by takie procesy skutecznie wdrażać. Z tego względu nowe, innowacyjne rozwiązania są efektem współdziałania szerszej liczby organizacji (instytucji), które posiadają określone zasoby,
umiejętności i wykorzystują je do budowy innowacji.
Procesy gospodarowania wywołują sieciowe powiązania i systemowy charakter
procesów innowacyjnych. Współcześnie innowacje są efektem licznych interak-
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cji zachodzących między jednostkami, organizacjami, środowiskiem wewnętrznym
i zewnętrznym, gdzie podmioty te działają. Nie bez znaczenia jest efekt synergii powstający w wyniku wymiany informacji, a nade wszystko wiedzy, która jest jednym
z podstawowych czynników wytwórczych w procesach tworzenia innowacji.
Wiedza jest dobrem kosztownym, a jej zakup w postaci innowacji wymaga
określonych zasobów finansowych. Przedstawione informacje w tabeli 4. wskazują jednoznacznie na słabość rolnictwa jako klienta rezultatów badań naukowych.
Tabela 4

Udział rolnictwa w gospodarce narodowej (%)
Lata

Produkcja
globalna

PKB

Nakłady inweŚrodki
stycyjne
trwałe brutto

Pracującya
A

B

1995

8,7

7,0

3,3

12,8

24,3

–

2002

4,9

4,0

2,1

6,9

26,4

15,6

2003

4,7

3,9

2,0

6,9

–

15,7

2004

5,0

4,5

2,2

6,6

–

15,6

2005

4,5

4,0

1,8

6,4

–

15,5

2006

4,2

3,7

1,9

6,0

–

15,3

2007

4,0

3,8

1,9

5,7

–

15,3

a

według sekcji, przeciętnie w roku;
A – szacunki na podstawie metodyki PSR z 1996 roku
B – wyniki na podstawie metodyki NSP z 2002. Wielkości nie są porównywalne
Źródło: Rocznik Statystyczny RP, rachunki narodowe. GUS Warszawa 2008, obliczenia własne.

Rolnictwo cechuje się znacznie niższą dochodowością produkcji od całej gospodarki. W roku 2007 udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego wyniósł niecałe 4%, natomiast udział w zatrudnieniu przekraczał 15%, a w zasobach
majątku trwałego 5,7%. Oznacza to, że produktywność pracy w rolnictwie jest
około 4-krotnie mniejsza niż średnio w gospodarce narodowej, a produktywność
majątku trwałego jest niższa o 1/3. Jest to podstawowa przyczyna trudności dochodowych rolnictwa, a ponadto podmioty ekonomiczne w rolnictwie (gospodarstwa rolne), ze względu na ich dużą liczbę, są podmiotami o bardzo niskiej sile
ekonomicznej (zasobach finansowych). Razem sprawia to, że rolnictwo ma duże
trudności w zakupie wyników badań rynkowych poprzez rynek.
Alternatywą dla małych podmiotów gospodarczych jest włączanie się w inicjatywy współpracy celem wygenerowania innowacji. Kluczową rolę pełnią zewnętrzne źródła finansowania w postaci budżetu państwa, funduszy europejskich
i kredytów bankowych. W praktyce wszystkie rozwinięte kraje świata wspierają
działalność badawczo-rozwojową dla sektora rolnego, bez względu na prowadzoną politykę wobec rolnictwa (tabela 5).
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W zależności od rodzaju polityki rolnej prowadzonej przez państwa rozwinięte (polityka wysokiego wsparcia vs polityka liberalna) udział wydatków na B+R
w ogólnym wsparciu sektora rolnego jest silnie zróżnicowany i jest to skutkiem
poziomu całości wsparcia. W UE i USA, a także innych krajach wspierających
bardzo silnie rolnictwo ze środków publicznych, udział wydatków na B+R w całości wsparcia jest stosunkowo niewielki (od 1,59% w Szwajcarii do 2,31% w USA).
Również w krajach wspierających rolnictwo w niewielkim stopniu nie „oszczędza”
się na wydatkach B+R, a udział tych wydatków w całości wsparcia w Australii wynosi prawie 10%, a w Nowej Zelandii dochodzi do 1/4. Jeśli jednak odnieść wydatki na B+R w rolnictwie do wolumenu produkcji rolnej wówczas okazuje się, że liczony w ten sposób poziom nakładów na B+R o dziwo najwyższy jest w rolnictwie
australijskim, a także w silnie wspieranym rolnictwie japońskim i szwajcarskim,
a wyraźnie niższy w też wysoko wspieranym rolnictwie USA i UE. Wskaźnik ten
nie jest jednak silnie zróżnicowany, co dowodzi, że kraje wysoko rozwinięte bez
względu na rodzaj realizowanej polityki rolnej wspierają B+R w sektorze rolnym
i nie pozostawiają „zakupu” wyników badań naukowych tylko regulacji wolnego
rynku i prowadzą aktywną politykę w tym zakresie.5
Tabela 5
Wskaźniki poziomu wsparcia rolnictwa w zakresie
działalności naukowo-badawczej
Wskaźniki wsparcia rolnictwa

Unia
Europejska

USA

Japonia

Szwajcaria

Australia

Nowa
Zelandia

Udział wydatków B+R na rolnictwo
w całości wsparcia rolnictwa
(R&D/TSEa) (%)

1,83

2,31

1,75

1,59

9,13

24,13

Relacja wydatków B+R na rolnictwo
względem wartości produkcji
rolniczej (%)

0,64

0,75

1,10

1,31

1,51

0,58

a

R&D (Research and development), TSE (Total Support Estimates)
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych OECD.

Jednym z etapów procesu innowacyjnego, który warunkuje jego efektywność
makro- i mikroekonomiczną jest dyfuzja innowacji. Jest to zjawisko społeczne
polegające na upowszechnianiu informacji o innowacji w konkretnym systemie
i przestrzeni społecznej, jest procesem akceptacji innowacji przez konsumentów.
W budowie innowacji w agrobiznesie szansę na aktywne uczestnictwo mają tylko znaczące podmioty gospodarcze, alternatywą dla małych jest tworzenie sieci
kooperacji i współpracy, np. klastrów. Wśród kooperacyjnych przedsiębiorstw
5 Warto wskazać, że wspieranie rolnictwa w zakresie B+R jest w ramach regulacji Światowej
Organizacji Handlu (WTO) zaliczane jest do tzw. „zielonej skrzynki” i nie podlega ograniczeniom
traktatowym.
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obserwuje się zjawisko odchodzenia od pionowej relacji w łańcuchu tworzenia
innowacji na rzecz powiązań poziomych, uwzględniających przepływ wiedzy
i umiejętności oraz specyficznych uwarunkowań współpracy [Świadek 2006]. Jednak w agrobiznesie relacja pionowa wciąż pozostaje najważniejszym utrwalonym
kierunkiem przepływu innowacji. Badania przeprowadzone w ramach projektu
samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pt.: „Badanie przedsiębiorstw
Warmii i Mazur w zakresie konkurencyjności i innowacyjności dotyczących
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego” wykazały, iż szczególnie preferowanymi
przez przedsiębiorców partnerami są dostawcy (17%) i klienci (13%). Wskaźniki dla szkół wyższych czy publicznych organizacji badawczych wynosiły odpowiednio 9 i 6%. Z punktu widzenia hierarchii ważności kooperantów w procesie
innowacyjnym jednostki te zostały sklasyfikowane jako najmniej ważne. Przeprowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego raport wskazuje, że
aż 20% przedsiębiorców nie wie o możliwości współpracy ich firmy z ośrodkami
naukowymi [Matras-Bolibok 2008].
Innowacje w sferze agrobiznesu, szczególnie na poziomie rolnictwa właściwego, nie zachodzą samorzutnie. Interakcja między nauką a praktyką jest możliwa
dzięki bodźcom wysyłanym ze strony państwa, które zastępuje podmiot rozproszony – rolników indywidualnych. Dlatego tak ważne jest otoczenie instytucjonalne warunkujące skuteczne „tłoczenie” wyników badań do praktyki. Z tego
punktu widzenia aktywność państwa w procesie tworzenia i wdrażania innowacji
jest konieczna. Wzrostowi innowacyjności gospodarki służyć ma organizowanie
infrastruktury instytucjonalnej kreującej innowacyjność, takiej jak parki technologiczne oraz rozwijanie systemu finansowania i gwarancji ryzykownych przedsięwzięć innowacyjnych podejmowanych w sferze zaawansowanych technologii
[Pomykalski 2001]. W Polsce pomimo rozwoju infrastruktury instytucjonalnej jej
efektywność wciąż jest niska, głównie ze względu na dominującą rolę ośrodków
oferujących głównie usługi szkoleniowo-doradcze i informacyjne. Prowadzi to do
małej intensywności współpracy pomiędzy nauką a praktyką [Strategia Rozwoju
Kraju 2007–2015].
Ilości wprowadzanych innowacji na rynku rolnym towarzyszy szum informacyjny i brak rzetelnej weryfikacji nowości. W związku z tym państwo przy pomocy otoczenia instytucjonalnego realizuje działania mające na celu wyselekcjonowanie, które z innowacji mogą mieć praktyczne i efektywne zastosowanie.6
W procesie dyfuzji innowacji w rolnictwie ważną funkcję spełnia także doradztwo. System doradztwa jest zhierarchizowany. Podstawę jego tworzą lokalne
6 Jedną z inicjatyw podjętych przez państwo było powstanie systemu Porejestrowego Doświad-

czalnictwa Odmianowego, sprawdzającego, które spośród odmian roślin ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych i Warzywnych najlepiej nadają się do uprawy w różnych regionach
kraju.
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i regionalne ODR, przekazujące wiedzę bezpośrednio producentom, wyżej znajdują
się rolnicze zakłady doświadczalne, na samej górze nauka i ośrodki badawczo-rozwojowe. Struktura ta sprzyja przypływowi informacji z góry na dół, zaś kierunek
odwrotny jest utrudniony ze względu na duże rozproszenie podmiotów docelowych,
którymi są indywidualne gospodarstwa rolne. Efektem tego badania naukowe nie
zawsze są odpowiedzią na oczekiwania producentów rolnych [Miś 2007].
W 1999 r. przeprowadzono badania dotyczące kanałów wprowadzania innowacji w gospodarstwach rolnych. Wdrożone innowacje podzielono na działy dotyczące: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, organizacji i ekonomiki produkcji oraz gospodarstwa domowego. W ramach produkcji roślinnej najwięcej
innowacji dotyczyło nowych gatunków odmian i roślin, środków ochrony roślin
i nawozów. W odniesieniu do produkcji zwierzęcej najczęściej kupowane były
pasze, dodatki mineralne i środki higieniczne oraz zwierzęta. W ekonomice i organizacji gospodarstw innowacje dotyczyły struktury zasiewów i kupna komputera. W gospodarstwie innowacje dotyczyły: sposobu żywienia, ekologii w domu
i zagrodzie oraz urządzania zagrody i ogródka. Największy udział wśród kanałów
informacji we wprowadzaniu innowacji do gospodarstwa zajęły środki masowego
przekazu, około 20-25%, oraz sprzedawcy i dealerzy, a także rodzina i sąsiedzi.
Doradcy ODR największy udział mieli w segmencie ekonomiki i organizacji –
około 31% [Oszmiańska 2001].

4. Wnioski
1. Mały udział nakładów na działalność B+R w stosunku do PKB, dominacja
finansowania budżetowego i niewielki udział podmiotów gospodarczych
w wydatkach ogółem na B+R oraz relatywnie niskie wydatki na badania
stosowane w porównaniu z wydatkami na badania podstawowe to cechy
charakterystyczne finansowania działalności B+R w Polsce.
2. Dominująca rola państwa w finansowaniu działalności B+R świadczy o jego
silnej pozycji w procesie tworzenia innowacji.
3. Mały udział przedsiębiorstw w finansowaniu działalności B+R może oznaczać, że podmioty gospodarcze nie posiadają środków na prowadzenie takiej działalności bądź realizowane badania nie odpowiadają wymaganiom
rynku.
4. Duży udział badań podstawowych przy jednoczesnym małym udziale badań stosowanych sprawia, że badania naukowe w Polsce pozbawione są impulsów płynących ze sfery praktyki.
5. Małe przedsiębiorstwa działające w sferze agrobiznesu mają możliwość prowadzenia procesów innowacyjnych dzięki integracji poziomej, tworząc sieci
kooperacji i współpracy.
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6. W sferze rolnictwa właściwego, jak i przetwórstwa oraz obrotu rolno-spożywczego można zauważyć pionową relację w łańcuchu tworzenia innowacji, z tą różnicą, że w rolnictwie wyniki badań muszą być „wtłaczane” do
sektora za pomocą działań i otoczenia instytucjonalnego państwa, czego
dowodzą doświadczenia wszystkich państw rozwiniętych, natomiast podlegający globalizacji sektor przetwórczy wykazuje „ssanie” na innowacje.
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Słowa kluczowe: innowacyjność w sferze agrobiznesu, działalność badawczo -rozwojowa
w sektorze rolno-spożywczym, upowszechnianie wyników badań w rolnictwie
STRESZCZENIE

Procesy innowacyjne w gospodarce, jej rozwój i konkurencyjność są determinowane
przez wsparcie ze strony nauki. Rozwój wiedzy i nowe jej zastosowania w gospodarce nie
mogą się odbywać – na oczekiwanym poziomie - bez niezbędnego zabezpieczenia finansowego. Duża ilość rozdrobnionych i słabych ekonomicznie podmiotów gospodarczych,
w tym również w rolnictwie, nie jest w stanie finansować czy współfinansować badań naukowych, których wyniki mogą przyspieszyć procesy dostosowawcze i polepszyć pozycję
konkurencyjną na rynku europejskim czy światowym. Obowiązki finansowania badań,
organizowania infrastruktury instytucjonalnej i funkcjonalnej kreującej innowacyjność
przejął budżet państwa. Przeznaczane z budżetu państwa środki na ten cel są jednak zbyt
małe i w rezultacie procesy innowacyjne przebiegają zbyt wolno. W procesie dyfuzji innowacji w rolnictwie dużą role odgrywa doradztwo rolnicze. Organizacja i powiązania funkcjonalne instytucji w sferze rolnictwa (nauka, edukacja, doradztwo, producenci) sprzyjają
przepływowi informacji od nauki do producentów. Przepływ informacji o potrzebach
producentów (praktyki rolniczej) do nauki jest utrudniony ze względu na dużą ilość podmiotów gospodarczych i brak ich zorganizowania. W efekcie badania naukowe nie zawsze
odpowiadają aktualnym potrzebom producentów.
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THE KNOWLEDGE AND INNOVATIVENESS OF THE ECONOMY

Key words: innovativeness in the sphere agribusiness, research and development activities
in agri-food sector, dissemination of research results in agriculture.
SUM M A RY

Innovative processes in the economy, her development and competitiveness are determined by support from the science. The development and new application of knowledge
in the economy cannot take place– on awaited level - indispensable financial security.
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Large quantity comminute and economically weak economic subjects, in this also in agriculture, is not in a position to finance whether co-financing of scientific research whose
results can accelerate adjustment processes and improve market position on Euromarket
whether to world. Duties of financing of research, organizations of infrastructure institutional and functional creating innovativeness took over the state budget. Intended from
the state budget funds on this aim are however too small and finally innovative processes
take place too slowly. In diffusion process of innovation in agriculture large parts plays
the agricultural advisory. The organization and functional connections of institutions in
the sphere of agriculture (science, education, advisory service, producers) favors to the
information flow from the science to producers. The information flow about needs of
producers (the agricultural practice) to science is difficult for large quantity economic
subjects and lack of their organization. As a result scientific research not always answers
to up to date needs of producers.

e-mail: poczta@up.poznan.pl
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MIEJSCE DORADZTWA W INNOWACYJNOŚCI SEKTORA
ROLNO-SPOŻYWCZEGO
1. Wstęp
Rozważania o roli doradztwa w doskonaleniu innowacyjności sektora rolnospożywczego nie mogą ograniczać się wyłącznie do wyjaśnienia definicji innowacyjności, przedstawienia modelowych rozwiązań z dziedziny styku nauki z praktyką oraz cech efektywnego systemu tylko dla tego sektora. Taki punkt widzenia
prezentuje Kania (2009), pomijając kluczowe znaczenie realnych procesów dokonujących się we współczesnych gospodarkach i wyciskających piętno także na
doradztwie.
W gospodarce podlegającej globalizacji sektor rolno-spożywczy jest bowiem
nie tylko jej elementem, ale zostaje poddany wpływowi ogólnoświatowych procesów i trendów rozwojowych, ze wszystkimi tego pozytywnymi i negatywnymi
konsekwencjami. Wiek XXI będzie czasem dalszych gwałtownych zmian technologicznych i pogłębiania globalnej konkurencji, a podstawową siłą napędową tych
zmian stanie się innowacyjność i to ona przesądzi o tempie wzrostu wydajności pracy, przemianach strukturalnych w gospodarce, efektywności stosowanych
nowych technik i technologii, a także o pozycji konkurencyjnej Polski na arenie
międzynarodowej. W tym aspekcie nie jest wykluczony udział sektora rolno-spożywczego. Zatem należy przyjąć, że trudności dostosowawcze tego sektora będą
znaczne, więc o własnych siłach nie będzie on w stanie sprostać wymogom innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

2. Globalne uwarunkowania rozwoju – lekcja dla Polski
Pogląd, według którego „…w wyniku działalności innowacyjnej powstają
nowe lub udoskonalone materiały, wyroby, urządzenia, usługi, procesy lub metody, przeznaczone do wprowadzenia na rynek albo do innego wykorzystania
w praktyce…” [Procesy… 2006)] oznacza również i to, że rola doradztwa w do-
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skonaleniu innowacyjności sektora rolno-spożywczego nie może być wyłącznie
opisywana i podkreślana w dokumentach i powstających szczegółowych teoriach,
ale musi się stać trwałym elementem społeczno-gospodarczej rzeczywistości. Budowanie tej nowej rzeczywistości staje się coraz bardziej złożone, coraz droższe
i wymaga metod opartych przede wszystkim na wiedzy i informacji [Friedman
2001, Toffler 1996]. Wiedza staje się nie tylko źródłem tworzenia bogactwa, ale
jako źródło nieograniczone stwarza wyjątkowe możliwości dla dalszego rozwoju,
pozwalając przełamać niedostatek zdolności innowacyjnych i przyspieszyć rozwój
gospodarek regionów uboższych. W procesie konwergencji, który przejść musi
Polska jako najmniej innowacyjny kraj, innowacyjność nie jest luksusem, ale bezwzględną koniecznością. Proces dotyczy także gospodarki, w tym rolnictwa.
Należy przeto zauważyć, że rola doradztwa wynika i w coraz większej mierze
wynikać będzie nie z teorii doradztwa i modeli sugerujących określone rozwiązania, co podkreśla Kania (2009), ale z faktycznie istniejących przesłanek wynikających z funkcjonowania realnych gospodarek, w tym sektora rolno-spożywczego.
Unia Europejska grupująca dziś 27 krajów dostrzegła zjawisko nowej ery, czego
dowodem jest Strategia Lizbońska przewidująca cele i środki działania dla uczynienia z gospodarki UE najbardziej konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki
świata. Szybki rozwój technologii, wzrost konkurencyjności przemysłu i usług,
wzmacnianie publicznych funkcji wsi, zależą coraz częściej od zarządzania informacją, jej jakości, szybkości przepływu i głównie dostępności. To z kolei wymaga
nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i wykorzystania informacji. Rozwój społeczeństwa informacyjnego prowadzi do radykalnych przeobrażeń społecznych i gospodarczych. Posiadanie oraz umiejętność przetwarzania i wykorzystywania informacji staje się w coraz większej mierze podstawowym
dobrem warunkującym dalszy rozwój i dobrobyt społeczeństwa [Europe… 1994].
To decyduje o konieczności włączenia w ten proces sektora rolno-spożywczego.
Program przyspieszonej modernizacji ekonomicznej krajów członkowskich
oraz zniwelowanie różnic w dostępie do informacji między dużymi ośrodkami
miejskimi a prowincją został ujęty w trzech strategicznych celach, obejmujących:
• upowszechnianie cywilizacji informacyjnej wśród obywateli Europy, szkół,
przedsiębiorstw i administracji publicznej,
• wspieranie rozwoju nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych,
• wzmocnienie spójności społecznej.1
1 Dla realizacji tych celów Komisja Europejska wyznaczyła 10 obszarów tematycznych: wprowadzenie internetu, środków multimedialnych doszkół i ich adaptacja do potrzeb edukacyjnych
(e-Edukacja), tańszy dostęp do internetu, szybki internet dla naukowców i studentów, karty elektroniczne dla bezpieczeństwa dostępu do informacji (e-Bezpieczeństwo), e-Handel, uwzględnienie
potrzeb osób niepełnosprawnych, rząd on-line, służba zdrowia on-line, inteligentny transport, finansowanie inteligentnych projektów z dziedziny ICT. Por. Inicjatywa „E-Europe 2002 – Information Society for All”, przyjęta podczas szczytu w Feira w czerwcu 2000 r.
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Wszystkie te kwestie dotyczą w szczególności sektora rolno-spożywczego.
Przedstawione poniżej opinie nie są poglądem na kwestię doradztwa w ogóle, ale
biorą pod uwagę cały splot złożonych okoliczności, mających na ogół charakter
barier, które należy brać pod uwagę, jeśli model doradztwa dla sektora rolnospożywczego miałby istotnie przyczynić się do poprawy jego konkurencyjności
i innowacyjności. Wymaga to dobrego przygotowania obu stron: instytucji zajmujących się doradztwem i odbiorców usług doradczych, gdyż tylko wówczas zapewniona może być maksymalna efektywność społeczna doradztwa.
Spośród wielu społecznych i ekonomicznych uwarunkowań złożonej natury,
które trzeba brać pod uwagę mówiąc o roli doradztwa najważniejsze znaczenie
mają:
1) wyzwania wynikające z konieczności:
• dalszego przyspieszenia modernizacji rolnictwa, organizacji rynku rolnego wraz z podniesieniem konkurencyjności rolnictwa i surowców rolnych
zdolnych do zaistnienia w obrocie w ramach Jednolitego Rynku;
• stałej presji na modernizację przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (standardy, koszty) i pozostałych ogniw sektora spożywczego (transport, magazynowanie, dystrybucja);
• aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich w zajęciach mieszkańców, zawodach i funkcjach pozarolniczych;
• istnienia systemu instytucji rządowych i pozarządowych zdolnych do realizacji polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich w tym zakresie, a także do
udziału w zarządzaniu instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej i Regionalnej Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej;
2) oczekiwania społeczności wiejskiej, które będą wzrastać z powodu następujących przyczyn:
• społeczeństwo polskie jest słabo wykształcone, zaś posiadanie wiedzy o mechanizmach gospodarki rynkowej UE, nowoczesnych technologiach i warunkach
ich zastosowania, korzyściach komparatywnych staje się nakazem chwili;
• umocnienie gospodarstwa rolnego na rynku, zdolność do konkurencji i wytwarzania surowców wysokiej jakości wymagać będzie wszechstronnej wiedzy z wielu dyscyplin, nie zaś utrwalania nawyków i gospodarowania zgodnie z podpowiedziami intuicji;
• proces umacniania pozycji sektora rolno-spożywczego na Jednolitym Rynku, dalsza modernizacja przedsiębiorstw tego sektora i gospodarstw rolnych
stwarza szanse na pozyskanie funduszy z UE i wymusza posiadanie wszechstronnej wiedzy związanej z przygotowaniem wniosków o wsparcie i zarządzaniem projektami;
3) obecne struktury doradztwa, które są wynikiem modelu ukształtowanego kilkadziesiąt lat temu i zaszłości (zadania, ludzie, majątek, zasady finansowania)
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trudno będzie radykalnie zmienić bez ponoszenia ogromnych kosztów, przy
czym koszty zaniechania mogą być większe.
Mówiąc przy tym o modelu doradztwa mamy na myśli spójny system jego
elementów, na który składają się:
• klarowna struktura organizacyjna, zdolna udźwignąć zmieniające się cele
i zadania;
• przejrzysty system zarządzania (w tym finansowania i przygotowania kadry
doradców) nierodzący konfliktów, dowolnych interpretacji przepisów prawa, napięć wokół finansowania i realizowanych zadań, za to poddający się
kontroli i społecznym ocenom;
• partnerstwo w realizacji zadań z innymi instytucjami, w tym ze sfery nauki.

3. Doradztwo w kontekście Unii Europejskiej
Prowadzenie doradztwa w krajach Unii Europejskiej nakazane zostało dokumentami najwyższej rangi, co zobowiązuje kraje członkowskie do przyjęcia określonych regulacji prawnych.2 Najważniejsze znaczenie mają decyzje dotyczące przemian strukturalnych rolnictwa, gdyż sektor spożywczy, transport bądź dystrybucja
same opierają się na reżimach określonych przez wymagania Jednolitego Rynku.
Intencją regulacji prawnych jest proponowanie rozwiązań systemowych, które
sprzyjać będą reformie struktur rolnych, uznanych za najważniejszy cel Wspólnej
Polityki Rolnej3. Wynikają z nich dla doradztwa krajów członkowskich określone
konsekwencje:
1) Proponowane rozwiązania muszą przyczynić się do ogólnego rozwoju ekonomiczno-społecznego każdego z uczestniczących regionów;
2) Wspólne działania państw członkowskich powinny zostać podjęte przez
własne ustawodawstwo i procedury administracyjne;
3) Jeśli rolnictwo ma rozwijać się i podlegać specjalizacji, to niezbędny jest
znaczny wzrost ogólnego, fachowego i ekonomicznego poziomu wyszkolenia osób zatrudnionych w rolnictwie, szczególnie tam, gdzie w wyniku
postępu technicznego i zmieniających się wymagań rynku konieczne są
zmiany w dziedzinie zarządzania, produkcji i dystrybucji;
2 Problematyka doradztwa regulowana jest bezpośrednio (np. Dyrektywa Rady 72/161/EWG

z dnia 17 kwietnia 1972 r. dotycząca prowadzenia doradztwa socjalno-ekonomicznego oraz zdobywania kwalifikacji zawodowych przez osoby zatrudnione w rolnictwie) bądź pośrednio (Dyrektywa
Rady 72/159/ EWG z 17 kwietnia 1972 r. dotycząca modernizacji gospodarstw rolnych, Dyrektywa
Rady 72/160/ EWG z 17 kwietnia 1972 r. dotycząca środków zachęcających do zaniechania prowadzenia gospodarstwa rolnego, zmiany przeznaczenia gruntów rolnych w celu poprawy struktur
rolnych. Postanowienie Rady No 797/85 o poprawie efektywności struktur rolnych z dnia 12 maja
1985 r.).
3 Preambuła Dyrektywy Rady z dnia 17 kwietnia 1972 r., 72/161/EWG.
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4) W celu sprostania wymaganiom rozwoju przemysłu rolno-spożywczego
ośrodki szkolenia zawodowego muszą sporządzić i dostosować swoje programy oraz ustalać i dostosowywać poziom i rodzaj szkolenia odpowiednio
do celów i zadań, zgodnie z podstawowymi kryteriami określonymi przez
państwa członkowskie, ale mieszczącymi się w kontekście polityki UE.
Za kluczowy dla przyspieszenia przemian strukturalnych w rolnictwie uważa się obowiązek prowadzenia doradztwa socjalno-ekonomicznego dla ludności
wiejskiej:
• wprowadza się instrumenty celem zachęcenia rolników do podjęcia decyzji
w sprawie przyszłości ich i ich dzieci (programy dla rolników, członków ich
rodzin, pracowników najemnych);
• doradztwo takie oparte jest na programach obejmujących tworzenie i rozwój publicznych lub powoływanych przez państwa członkowskie służb, zapewniających doradztwo socjalno-ekonomiczne bądź też tworzenie i rozwój w ramach istniejących służb specjalnych wydziałów zajmujących się
prowadzeniem tego doradztwa;
• zobowiązuje się państwa członkowskie do ponoszenia kosztów szkolenia
doradców socjalno-ekonomicznych oraz tam, gdzie to konieczne z dotacjami i zapomogami na pokrycie kosztów udziału w szkoleniach lub szkoleń
w obrębie danego gospodarstwa rolnego.
W szczególności Dyrektywa 72/161/EWG określa cele służb i wydatków specjalnych, tryb szkolenia doradców socjalno-ekonomicznych i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby zatrudnione w rolnictwie, obowiązek reedukacji
zawodowej osób zatrudnionych w rolnictwie, które chcą podjąć pracę poza rolnictwem, wreszcie przepisy finansowe. Wszystkie rozwiązania szczegółowe pozostające w gestii krajów członkowskich i odzwierciedlające ich specyfikę muszą się
mieścić w ramach określonych przez Wspólnotę rozwiązań legislacyjnych, dotyczy to także Polski.

4. Wyzwania dla doradztwa w Polsce
Każda konstrukcja modelu doradztwa rolniczego w Polsce powinna brać pod
uwagę fakt, iż doradztwo będzie miało w okresie najbliższych 15-20 lat nieco
inne funkcje do spełnienia niż w krajach Europy Zachodniej w chwili rozpoczęcia przez nie modernizacji rolnictwa. Ta „inność” jest skutkiem historii, modelu
polityki rolnej realizowanego przez dziesięciolecia, a oznaczającego wyłączenie
mechanizmów gospodarki rynkowej.
Po okresie technizacji rolnictwa, który skończył się wraz z początkiem okresu
transformacji Polska wkroczyła w fazę modernizacji wsi i rolnictwa. Jest ona związana z koniecznością przyspieszenia przemian strukturalnych i bardziej aktywnym
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podjęciem przez wieś nowych, nietradycyjnych funkcji. W Polsce modernizacja
rolnictwa i restrukturyzacja wsi dokonywać się będzie w wyjątkowo trudnych
warunkach, gdyż struktury agrarne ze względu na ich efektywność i zapóźnienia
cywilizacyjne znacznie bardziej odstają na niekorzyść od struktur w pozostałych
branżach gospodarki narodowej, wymagających także restrukturyzacji.
Doradztwo musi wziąć pod uwagę fakt, że procesy modernizacji dokonywać
się będą w warunkach „doganiania cywilizacyjnego i strukturalnego” krajów wysoko rozwiniętych, w szczególności starych krajów członkowskich UE, co pociągnie za sobą konieczność instytucjonalnego dostosowania do zasad Jednolitego
Rynku.
W ciągu najbliższych 15-20 lat polityka rolna będzie musiała wykształcić
trwałe mechanizmy nastawione z jednej strony na reformę struktur agrarnych,
a z drugiej na rozwój obszarów wiejskich. Oba strategiczne kierunki, choć na nie
w istocie nakierowane są instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej, nie znajdują potwierdzenia w ocenie działań finansowanych dla Polski w ramach budżetu na lata
2000–2006; [Duczkowska-Małysz i in. 2008].
Wszystko to w rolnictwie dotyczy gospodarstw rolnych, które zmuszone zostają do konkurowania na europejskim rynku poprzez lepszy, nie droższy, dobrze
przystosowany do potrzeb konsumenta produkt. Jest pewne, iż w mechanizm Jednolitego Rynku, na którym już dziś panują wyśrubowane warunki (a to głównie
dzięki wysokiej wydajności pracy i efektywności produkcji w rolnictwie, a także
gorszej relacji pomiędzy dochodami rolników a dochodami ludności pozarolniczej, mimo wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej) włączyły się tylko
nieliczne gospodarstwa rolne. Stawia to ze specjalną ostrością wymagania pod
adresem służb doradczych, które są odpowiedzialne za pomoc w podnoszeniu
efektywności gospodarowania w rolnictwie i przygotowanie ludności rolniczej do
mobilnych zachowań na lokalnych rynkach pracy.

5. Zadania dla doradztwa w kontekście członkostwa w UE
Badania empiryczne dowodzą, że bariera wiedzy i informacji jest jedną z głównych przyczyn uniemożliwiających obecnie rolnikowi przedsiębiorcze zachowanie determinujące sukces w działalności gospodarczej. Społeczeństwo polskie,
w tym zwłaszcza ludność rolnicza, jest słabo wykształcone, a przy wprowadzeniu
zasad Jednolitego Rynku, oznaczającego całkowitą zmianę warunków produkcji,
sprzedaży, zaopatrzenia, posiadanie wiedzy o jego funkcjonowaniu i szansach,
połączonej ze znajomością opłacalności poszczególnych technik wytwarzania
i stosowania postępu staje się nakazem chwili.
Owo przerażająco niskie wykształcenie i umiejętności ludności wiejskiej
utrwalane będą jeszcze przez wiele lat. Dla dorosłych nie przewiduje się stosowa-
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nia obowiązkowo szkolnych ani pozaszkolnych form oświaty, mimo korzystania
przez nich z publicznych środków wspierających rozwój i modernizację gospodarstw. Tak wiec ludzie, którzy funkcjonują w warunkach Jednolitego Rynku skazani zostają na doszkalanie się co najwyżej w trybie krótkich kursów i dobrowolnego przyuczenia do zawodu. Zatem prawdziwe obowiązki w zakresie dokształcania rolników spadają na służby doradcze.
Wydolność służb doradczych, ich sprawność, organizacja, finansowanie i poziom merytoryczny doradców mogłyby stać się rozstrzygającym czynnikiem
o tempie modernizacji. Mały szacunek dla wiedzy w ogóle, niedocenianie kwalifikacji, brak związków między pomocą publiczną a obowiązkowym podnoszeniem
kwalifikacji i obowiązkiem wprowadzenia zasad zarządzania gospodarstwem pozostawia w praktyce doradztwo na marginesie usług. Kontakty rolników z ODR
dotyczą raczej ich działalności upowszechnieniowej niż doradczej.
Z powiązań w sektorze rolno-żywnościowym (rysunek 1) wynika, że zadania
dla doradztwa będą coraz bardziej złożone i koncentrować się będą w dziedzinach
obejmujących:
• doradztwo techniczno-ekonomiczne – zajmuje się ono promowaniem
i wdrażaniem innowacji, prowadzeniem działalności uświadamiającej, która sprzyja umacnianiu się grupy gospodarzy rozumiejących i wykorzystujących informacje w procesie podejmowania decyzji (dotyczy gospodarstw
rozwojowych);
• doradztwo socjalno-ekonomiczne – dotyczy gospodarstw o wadliwych
strukturach, nieosiągających odpowiednich dochodów (poradnictwo w zakresie alternatywnych źródeł dochodów lub działalności nierolniczej, informacje o kursach i szkoleniach, podnoszenie mobilności na rynkach pracy);
(dotyczy gospodarstw stagnujących);
• doradztwo socjalno-strukturalne – obejmuje rolników, którzy muszą lepiej
przystosować swoje gospodarstwa do warunków narzuconych przez rynek
i społeczeństwo lub są gotowi zrezygnować z gospodarstwa rolnego w ogóle
(dotyczy gospodarstw słabych, nierentownych);
• doradztwo w zakresie ekonomiki gospodarstwa domowego, czyli poradnictwo dla:
– rodziny wiejskiej (zaspokajanie aspiracji socjalnych i zawodowych, model konsumpcji, zdrowie i bezpieczeństwo, budżet w rodzinie, walory
kształcenia, urządzanie domu wraz z otoczeniem, stosunki w rodzinie),
– kobiety wiejskiej (odżywianie rodziny, zajęcia domowe, zdobywanie kwalifikacji pozarolniczych, alternatywne źródła zarobkowania),
– młodzieży (możliwość zdobywania zawodu poza rolnictwem, doskonalenie umiejętności w rolnictwie, podnoszenie kwalifikacji w rolnictwie
i przygotowanie do pracy poza rolnictwem),
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– ludzi starych (opieka socjalna, przezwyciężanie izolacji i samotności, organizacja osiedli dla ludzi starych, organizacja czasu wolnego),
– dzieci (wychowanie w rodzinie, wychowanie dla społeczności lokalnej,
opieka nad małym dzieckiem);
• doradztwo w zakresie przygotowania i realizacji polityki rozwoju regionalnego, w tym polityki rolnej, obejmuje zadania wynikające z:
– koncepcji zagospodarowania terenu, programów rozwoju lokalnego, wykorzystania zasobów terenu, wykorzystania pozarolniczych walorów wsi,
aktywizacji społeczności lokalnych, w tym rolników, w procesie tworzenia regionalnej polityki rozwoju gospodarczego;
– informowania władz krajowych (regionalnych) o sytuacji socjalnej i ekonomicznej ludności rolniczej i wskazywanie płaszczyzn, na których obowiązkowo podjęte być powinny działania zapobiegawcze (interwencyjne);
– informowania odpowiednich władz o sprzeczności i wadliwym systemie
zastosowanych środków w polityce rolnej i jednoczesnym informowaniu
rolników o decyzjach sprzyjających ich interesom;
– przekazywania opinii rolników odnośnie polityki rolnej i decyzji będących w fazie przygotowania.
Z powyższego wynika, że przy założeniu, iż polityka modernizacji rolnictwa
realizowana będzie razem z polityką rozwoju obszarów wiejskich i jej mechanizmy nakierowane będą na podniesienie konkurencyjności polskiego rolnictwa
w ramach Jednolitego Rynku, problematyka doradztwa koncentrować się będzie
wokół:
a) zagadnień wynikających z realizacji polityki rolnej państwa i polityki rozwoju obszarów wiejskich według formuły Wspólnej Polityki Rolnej,
b) zindywidualizowanych problemów rozwoju i konkurencyjności na rynku
najlepszych gospodarstw rolnych,
c) partnerstwa w przygotowaniu mechanizmów polityki rolnej (negocjacje)
i realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnych.
Jest przy tym mało prawdopodobne, aby wszystkie zadania mogły zostać zrealizowane przez jedną instytucję i to wyłącznie za pieniądze publiczne. Prawdopodobny jest inny model, gdzie przy przewadze podstawowego doradztwa państwowego rozwijać się będą inne instytucje, zaspokajające gusty i upodobania
zindywidualizowanych odbiorców.
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Rysunek 1
Sieć powiązań informacyjnych dla pracowników służb doradczych

Źródło: Jacobsen Ch., 1993.

Podsumowanie i wnioski
W krajach wysoko rozwiniętych istnieje system instytucji doradczych, świadczących szeroki wachlarz usług doradczych w wielu dziedzinach. Bogata oferta
zaspokaja niejednokrotnie bardzo zróżnicowane potrzeby. Nieznany jest w świecie przykład kraju, który zmodernizowałby rolnictwo oraz zmienił charakter
i funkcje wsi bez doradztwa. Ma ono ze swej istoty złożoną naturę. Natomiast jako
społeczny proces komunikowania się doradztwo jest nerwem rozwoju gospodarczego, który dotyczy przekształceń jakościowo-strukturalnych (wieś – rolnictwo
– gospodarstwo rolne – rodzina wiejska).
Jako motor postępu doradztwo wiąże się ze zmianami w kierunku podnoszenia
poziomu techniki, ekonomiki gospodarowania, warunków pracy i życia ludności
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wiejskiej, w tym rolniczej. Ale doradztwo to system wdrażania innowacji, postępu
biologicznego, technicznego, technologicznego, organizacyjnego, ekonomicznego
i społecznego oraz know-how (wiem jak).
Doradztwo, jego ewolucja, formy organizacyjne, zasady i sposoby finansowania, potrzeby, którym stara się sprostać w wyniku komunikowania się z odbiorcami, metody tej komunikacji są przedmiotem badań i dociekań naukowych.
Słusznie zatem podkreśla Kania (2009), że doradztwo jest gałęzią wiedzy, z której
teoretycznego dorobku należy czerpać przy proponowaniu rozwiązań przygotowywanych do zastosowania w praktyce. Doradztwo niezależnie od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego zmienia formy i charakter oraz przyjmuje nowe
funkcje, aby sprostać oczekiwaniom klientów, którzy przecież też się zmieniają.
Można stwierdzić, że w wysoko rozwiniętych krajach świata właściwie każde gospodarstwo rolne bądź przedsiębiorstwo modernizuje się, wprowadza nowe
technologie, urządza, wybiera kierunek produkcji, a każda rodzina wybrać może
przyszłość i zawód dla swoich dzieci, podejmuje dodatkowe zajęcia poza rolnictwem, może podnosić swoje kwalifikacje lub w ogóle zmieniać zawód przy wykorzystaniu wiedzy przekazanej przez odpowiednich doradców. Dla Polski jest to
jeszcze odległa perspektywa, ale nie należy sądzić, iż jakiekolwiek przemiany na
liczącą się skalę będą mogły dokonać się bez fachowego doradztwa.
Z powyższych rozważań wynika, że doradztwo w Polsce wymaga pilnych
zmian w systemie zarządzania. Na zmiany te składają się:
• elementy tworzące strukturę systemu doradztwa,
• organizacja systemu doradztwa w świetle przedstawionych zadań,
• merytoryczne programy i system kształcenia doradców,
• partnerstwo z innymi instytucjami,
• finansowanie, monitoring i kontrola.
Najsłabszą stroną polskiego systemu doradztwa jest brak systemu, czyli skoordynowanego, wzajemnie współpracującego układu elementów uporządkowanych
według określonych zasad, powiązanych ze sobą więziami tworzącymi całość.
Jak słusznie podkreśla Kania (2009) trzonem polskiego doradztwa są w dalszym
ciągu wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, nie mające ze sobą żadnych
związków, współpracujące ze sobą lub nie na zasadzie dobrej woli, zatrudniające
niedostatecznie wykształconą słabo opłacaną kadrę doradczą, która nie jest objęta
żadnym systemem oceny ani obowiązkiem dalszego dokształcania się. Z dokonujących się w ostatnich latach przemian w organizacji doradztwa wynika, że nie są to
rozwiązania systemowe, a jedynie posunięcia, które zaspokoić mają głównie ambicje polityczne liderów partyjnych. W dalszym ciągu ośrodki doradztwa rolniczego,
mimo kolosalnego postępu w działalności merytorycznej, nie są nowoczesną instytucją doradczą w warunkach gospodarki rynkowej. Nasuwa się pytanie dlaczego?
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We wszystkich wysoko rozwiniętych krajach świata doradztwo było głównym
mechanizmem adresowanej interwencji państwa, nakierowanej z jednej strony na
przemiany strukturalne w rolnictwie (co jako cel główny podniesione zostało do
rangi Dyrektywy Rady), z drugiej na rozwój wsi i poszukiwanie alternatywnych
źródeł zarobkowania (patrz: przytoczone dyrektywy, zapisy Europejskiej Karty
Obszarów Wiejskich i Deklaracji z Cork i Salzburga). Za restrukturyzację wsi
i rolnictwa w krajach UE-15 odpowiedzialność wzięły rządy, nie partie polityczne, które miały programy modernizacyjne, szanowały zasady rynku i instytucje,
za pomocą których te programy wdrażano oraz środki publiczne kierowane na realizację polityki państwa w dziedzinie wsi i rolnictwa, uprzedmiotowionej w tych
programach. Dlatego też doradztwo zostało zorganizowane w formie specjalnej
instytucji (mającej formę fundacji lub agencji, czasem agencji współpracującej z instytucjami samorządowymi) zdolnej do realizacji stawianych przed nią zadań, która
początkowo wyłącznie za pieniądze publiczne świadczyła usługi dla rolników.
Efekty dokonującego się postępu będą dostępne dla rolników tylko w warunkach drożnego systemu wiedzy rolniczej. O drożności tego systemu przesądzą,
takie czynniki jak [Duczkowska-Małysz 1996]:
– wzajemne powiązania jego elementów,
– dostępność (szansa korzystania z wiedzy),
– mobilność (skłonność systemu do kreowania innowacji),
– otwartość (związki między wszystkimi elementami systemu wiedzy rolniczej i możliwość włączania doń nowych elementów),
– efektywność społeczna związana ze spełnieniem przez system oczekiwań
i wyzwań.
W takim rozumieniu systemu doradztwa w Polsce nie ma, choć zmiany wprowadzone po 1990 r. wywarły pozytywny wpływ na doradztwo. Mocną stroną
polskiego doradztwa jest stabilna sieć ośrodków doradztwa rolniczego i ich rejonów, nowe treści merytoryczne i formy doradztwa, które ODR podjęły na skutek transformacji gospodarki i integracji z UE, nowe doświadczenia wynikające
z metod pracy z rolnikami w wyniku licznych programów współpracy międzynarodowej, bezpłatny dostęp do usług doradczych mających charakter powszechny.
Jednak o niewydolności systemu doradztwa przesądzają słabe strony w postaci
braku powiązań merytorycznych i organizacyjnych między istniejącymi placówkami doradztwa, braku obowiązkowych więzi z placówkami naukowymi (wyższe
uczelnie, instytuty PAN, instytuty resortowe), niezdrowej rywalizacji ośrodków
doradztwa rolniczego z izbami rolniczymi, braku systemu naboru i kształcenia
doradców i braku w tej funkcji ekspertów wywodzących się z nauki, relatywnie
skromnych środków kierowanych na doradztwo, niedostrzegania rangi doradztwa i braku jasnych zasad jego finansowania w przyszłości. Wreszcie nadmiernego udziału polityki i politykierstwa, co powstrzymuje przygotowanie sensownych
rozwiązań systemowych.
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Zadania stojące przed polskim doradztwem są złożone i trudne. Nie uda się
ich zrealizować bez zmian z zachowaniem dotychczasowego modelu, który mimo
poprawek nie przystaje do etapu rozwoju gospodarczego, transformacji ku gospodarce ponadnarodowej wyznaczonej przez globalizację i zasady Jednolitego
Rynku UE. Konieczne partnerstwo w systemie wielu instytucji wynika z faktu,
iż restrukturyzacja programów będzie związana ze sprzecznością interesów pomiędzy rolnikami a państwem. To państwo formułuje rygory programu, wspiera
publicznymi środkami jego realizację i korzysta w tym celu ze swoich instytucji.
Rolą doradców jest pomóc te programy wdrożyć.4
W Polsce nie jest możliwe, aby organizacje samorządowe mogły odegrać rolę
na liczącą się skalę w świadczeniu usług doradczych i realizowaniu celów, jakie
stawia się przed współczesnym doradztwem. Barierą jest wysokie upolitycznienie samorządów, owocujące doborem kadr o przerażająco niskich kwalifikacjach
i brak rozumienia zasad zarządzania przedsięwzięciem samorządowym. Z zupełnie innych przyczyn znaczącej roli w Polsce nie odegra na razie doradztwo
prywatne. Jest natomiast pewne, że polskie doradztwo nie będzie mogło odegrać
dynamicznej roli kreatora innowacji i katalizatora przemian, jeśli w stosunkowo krótkim czasie w systemie doradztwa państwowego nie nastąpią radykalne
zmiany, uwzględniające nie interesy rządzących partii, ale interes wsi i rolnictwa,
w tym przygotowanie tego sektora do konkurencji na Jednolitym Rynku.
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MIEJSCE DORADZTWA W INNOWACYJNOŚCI SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO
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STRESZCZENIE

Rola doradztwa w doskonaleniu innowacyjności sektora rolno-spożywczego nie powinna być wyłącznie opisywana i podkreślana w dokumentach i powstających szczegółowych teoriach, ale musi się stać trwałym elementem społeczno-gospodarczej rzeczywistości. Szybki rozwój technologii, wzrost konkurencyjności przemysłu i usług, wzmacnianie
publicznych funkcji wsi, zależą coraz częściej od zarządzania informacją, jej jakości, szybkości przepływu i głównie dostępności. To z kolei wymaga nowych technik gromadzenia,
przetwarzania, przekazywania i wykorzystania informacji. Na tym polu znaczące oddziaływanie ma doradztwo rolnicze. Za kluczowy dla przyspieszenia przemian strukturalnych
w rolnictwie według rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej uważa się obowiązek
prowadzenia doradztwa dla ludności wiejskiej, w tym zwłaszcza dla rolników. Artykuł
omawia istniejące uwarunkowania działalności doradztwa rolniczego oraz nakreśla przewidywane cele, których realizacja będzie decydowała o procesie modernizacji sektora rolno-spożywczego.
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The part of advisory in improvement of innovative of agri-food sector should not be
been by exclusively described and underlined in documents and nascent detailed theories,
but must become with permanent element social-economic reality. The quick development of technology, the increase of industry and services competitiveness, strengthening
of public functions of village, depend more and more often from information management, its quality, flow fastness and mostly accessibilities. This in next demands new techniques of the accumulation, transformations, transfers and the utilization of information.
On this ground the significant influence has an agricultural advisory. As the key for acceleration of structural transformations in agriculture according to practical solutions in the
European Union attends the duty of carry on of advisory service for rural population, in
this especially for farmers. The article talks over existing conditions of agricultural advisory activity and sketches foreseen aims whose realization will decide about the process of
modernization of agri-food sector.
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BARIERY WPROWADZENIA DO PRAKTYKI W SEKTORZE
ROLNO-SPOŻYWCZYM NOWOCZESNYCH TECHNIK
I TECHNOLOGII
1. Wstęp
Przemysł żywnościowy zalicza się w Polsce do najważniejszych dziedzin gospodarki, zarówno pod względem rozmiarów produkcji (ponad 20% wartości
sprzedaży całego polskiego przemysłu), jak i liczby zakładów (ok. 28 tys.) oraz poziomu zatrudnienia (411 tys. osób, tj. 8,4% ogółem zatrudnionych w gospodarce,
a około 16% zatrudnionych ogółem w przemyśle). Polskie rolnictwo, które stanowi
główną bazę surowcową dla sektora przemysłu spożywczego, wykorzystuje trzeci
co do wielkości, wśród krajów Unii Europejskiej areał ziemi uprawnej o łącznej
powierzchni 18,5 mln ha, co stanowi 13,4% całości użytków rolnych w Unii Europejskiej. Znaczący udział gospodarstw rolnych (ponad 40%) prowadzi produkcję
wielokierunkową, bez wyraźnie określonej specjalizacji. Sytuacja ta nie sprzyja
unowocześnieniu produkcji, warunkującemu obniżkę kosztów i poprawę jakości.
W konsekwencji prowadzi to do niskiej konkurencyjności znacznej liczby gospodarstw. Pomimo szybkiego wzrostu międzynarodowych obrotów handlowych,
powiązanie Polski z rynkiem światowym jest wciąż relatywnie niskie. Udział Polski w eksporcie światowym wynosi około 0,5%, podczas gdy ludność Polski stanowi 0,7% ludności świata. Również wartość eksportu w przeliczeniu na jednego
mieszkańca jest znacząco niższa niż w innych krajach Europy. Wytworzona przez
polski przemysł żywnościowy wartość stanowi ok. 6% produktu krajowego brutto.
Przetwórstwo spożywcze posiada znaczny i rosnący udział w eksporcie. W roku
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2005 wartość wywozu produktów rolno-spożywczych do krajów UE-25 wyniosła
5,3 mld EUR i była wyższa o 39% w porównaniu z rokiem 2004. Największy udział
w strukturze towarowej eksportu mają: mięso i przetwory (15%), owoce i przetwory (11%) oraz produkty mleczarskie (12,4%) [Materiały MRiRW 2006].
Produkcja żywności stanowi bardzo złożony i długi łańcuch procesów agrotechnicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, ekonomicznych, a także
psycho-socjologicznych. Produkcja żywności ma także ścisłe powiązania z wieloma religiami.
W pierwszych odcinkach łańcucha żywnościowego występują surowce roślinne lub produkty biotechnologiczne stanowiące karmę dla zwierząt (w karmie dla
zwierząt mogą także znajdować się określone szczegółowymi przepisami produkty uboczne z przetwórstwa surowców zwierzęcych). Produkcja rolnicza i wartość
wytworzonych surowców roślinnych uzależniona jest od warunków klimatyczno-glebowych oraz stosowanych agrotechnologii. Surowce roślinne po zbiorze są
przechowywane bądź przetwarzane na produkty spożywcze zgodnie z oczekiwaniami konsumentów lub na paszę, która ma znaczący wpływ na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne produktów pochodzenia zwierzęcego.
Wysoka jakość polskiej żywności i jej unikalne cechy znajdują potwierdzenie
w licznych świadectwach i znakach jakości tych produktów. Warunki środowiskowe i potencjał produkcyjny polskiego rolnictwa, a także nowoczesna infrastruktura zdecydowanej większości zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, stwarza korzystne warunki ich rozwoju na krajowym i europejskim rynku produktów
żywnościowych.
W Polsce obserwuje się rosnące zainteresowanie produkcją wyrobów żywnościowych o wysokiej jakości, w tym produktów naturalnych specjalnie projektowanych, produktów regionalnych i ekologicznych, a także produktów rolnictwa
integrowanego. Współczesny konsument wykazuje coraz większe zainteresowanie
wyrobami nisko-przetworzonymi, ale w procesie ich przygotowywania niezbędne
są najwyższe standardy higieny oraz technologie innowacyjne [Trziszka 2008 a].
Jak wynika z powyższego, zarówno możliwości i tradycje, a także potencjał
gospodarki żywnościowej w Polsce są ogromne. Istnieją realne możliwości wykorzystania polskiego potencjału naukowego do badań nad nową generacją żywności tj. żywnością naturalną niskoprzetworzoną, prozdrowotną i funkcjonalną
o wysokich walorach odżywczych wytwarzaną zgodnie z zasadami europejskiego
prawa żywnościowego. Jednakże bez znaczącego wsparcia politycznego i finansowego badań, zarówno z budżetu państwa jak i środkami pozabudżetowymi, a także transferu wyników badań do praktyki, nie tylko nie osiągniemy sukcesu, ale
staniemy się importerem żywności na dużą skalę. Jeżeli wykorzystamy istniejący
potencjał intelektualny, fundusze UE, a także podejmiemy promocje i edukację
żywieniową społeczeństwa możemy się stać jednym z największych eksporterów
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nie tylko nowej generacji żywności i biosuplementów diety, ale również żywności
wytwarzanej w warunkach zrównoważonych systemów produkcji.
Musimy uporać się z wieloma, od wielu lat występującymi i aktualnymi problemami, z których najistotniejsze to:
– niedobory kapitału rodzimego,
– funkcjonowanie wielu zakładów w warunkach nieustabilizowanej bazy surowcowej (słabe powiązania kontraktacyjne z dostawcami surowca),
– brak silnych ugrupowań producentów i mnogie, słabe związki branżowe,
– brak poczucia konieczności zrzeszania się, integrowania, a przez to słaba
konkurencyjność,
– trudny dostęp do źródeł finansowania i uciążliwe procedury ich pozyskiwania (np. środków unijnych itp.),
– brak współpracy firm sektora rolno-spożywczego oraz zainteresowania banków w zakresie wdrażania postępu technicznego i technologicznego,
– priorytety regionalne w zakresie innowacyjności pozostają często w sferze
zapisów w strategiach i programach, nie znajdując przełożenia na działania
praktyczne,
– brak (niedobór) jednostek konsultingowych pracujących na rzecz postępu
technicznego,
– brak odpowiedniego systemu informacyjnego w w/w zakresie.

2. Nowe wyzwania i główne problemy rozwoju innowacyjności
w gospodarce żywnościowej
Globalizacja oraz nowe kryteria prawne w łańcuchu produkcji żywności stwarzają nowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, uwzględniając monitoring z pełną identyfikacją i identyfikalnością wszystkich produktów spożywczych
w obrocie rynkowym. System taki narzuca określone zasady kooperacji i powiązań w łańcuchu produkcyjnym, a ponadto wymusza stosowanie nowoczesnych
technologii dla zachowania pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego produktów finalnych. Wymagania formalnoprawne, w zakresie traceability, systemów RASFF
i REACH [Trziszka, Dobrzański 2008; Trziszka, Beń 2008] zmuszają do rozbudowy bazy analitycznej, a więc nowoczesnych akredytowanych laboratoriów, nowoczesnej i drogiej aparatury. Zatem chcąc produkować żywność odpowiadającą
aktualnym kryteriom trzeba natychmiast wdrażać innowacyjne technologie z systemem analitycznym opartym o nowoczesne metody badawcze. Należałoby więc
zainwestować zarówno w badania jak i we wdrażanie innowacji w tym obszarze.
Polska posiada doskonały potencjał do wytwarzania żywności na dużą skalę
i to nie tylko żywności nowej generacji. Może mieć jednak zasadnicze problemy w zrealizowaniu tego zadania ze względu na inne priorytety widziane oczami
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polityków, zwłaszcza takimi priorytetami które postrzegane są w perspektywie
najbliższych wyborów. Politycy i decydenci nie dostrzegają faktu, iż w aktualnej
sytuacji systemów gospodarczych w Polsce nie stworzymy konkurencyjnego,
w skali Europy czy świata, przemysłu na przykład samochodowego, ale jesteśmy
w stanie produkować żywność zgodną z oczekiwaniami konsumentów, w tym
także żywność nowej generacji i biosuplementy diety z wszelkimi walorami prozdrowotnymi i proekologicznymi, z czym nie będą w stanie z nami konkurować
najwięksi producenci żywności świata globalnego [Trziszka 2008b]. Biorąc pod
uwagę oczekiwania konsumenckie uznawane za priorytetowe w dokumentach
Komisji Europejskiej [COM(2008) 862], ważnym obszarem badawczym również
i dla Polski są już dzisiaj i będą w przyszłości technologie obejmujące łańcuch
żywnościowy „od pola do stołu”. Badania w zakresie technologii „od pola do stołu” nowych rodzajów żywności, w tym żywności funkcjonalnej oraz żywności
przeznaczonej dla profilaktyki otyłości czy chorób nowotworowych oraz alergii
i nietolerancji pokarmowych powinny doprowadzić do uruchomienia przez małe
i średnie przedsiębiorstwa, unikalnych i rozpoznawalnych na rynku linii (typoszeregu) produktów żywnościowych, opatrywanych wiarygodnymi oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi, odpowiednio udokumentowanymi naukowo
[Anonim 2008a]. Przyczynić się powinny do zwiększenia poziomu innowacyjności polskiego przemysłu spożywczego i wzrostu jego konkurencyjności na
światowym rynku żywnościowym. Należy podkreślić, że produkcja nowoczesnej żywności generuje postęp technologiczny w wielu dziedzinach gospodarki,
w tym: przemyśle chemicznym, maszynowym, elektronicznym, informatycznym,
opakowaniowym, farmaceutycznym, transportowym itp. W wyniku realizacji
tak sformułowanego programu można oczekiwać ponadto zauważalnej poprawy
stanu odżywienia i stanu zdrowia społeczeństwa, a w perspektywie zmniejszenia obciążeń budżetu Państwa wydatkami na opiekę zdrowotną. Barierą w tym
przedsięwzięciu są decyzje polityczne oraz brak wiedzy merytorycznej w społeczeństwie o wartości żywności, zwłaszcza naszej rodzimej. Niezbędne są środki
na powszechną edukację żywieniową, bowiem powszechna wiedza o żywności
przyczyni się do wyboru przez konsumentów najlepszych i prozdrowotnych produktów. Wykształcone i zdrowe społeczeństwo skupia się na profilaktyce zdrowotnej poprzez lansowanie wysokiej jakości żywności i powszechne stosowanie
żywności funkcjonalnej, ułatwiającej codzienną konsumpcje.
Pokonanie tych barier byłoby kluczem do przyspieszonego rozwoju całej gospodarki. Przystępując do działań doskonalących agrobiznes poprzez wdrażanie
innowacyjności należałoby dokonać analizy stanu i miejsca Polski w systemach
światowych. W tym przypadku muszą to być działania długofalowe obliczone na
finalny sukces. Zdaniem autorów istnieją realne możliwości rozwoju dla sektora rolno-spożywczego mimo, że aktualna pozycja Polski na rankingach gospo-
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darczych jest bardzo słaba, o czym świadczy poniższe zestawienie przygotowane
przez Centralę BCC w postaci tzw. wskaźników [Goliszewski i wsp.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 r] (Raport Banku Światowego Doing Business 2008);
6. Wskaźnik licencjonowania działalności – miejsce156;
7. Wskaźnik warunków dostępności kredytu – 65 [spadek z miejsce 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%).
Analizując powyższe wartości można się zniechęcić do dalszej aktywności.
Jednak musimy pamiętać, że Polacy są specyficznym narodem i dzięki swojej inteligencji potrafią rozwiązywać trudne sprawy i pokonywać piętrzące się przed
nami bariery. Polska by osiągnąć znaczącą pozycję w produkcji najwyższej jakości żywności musi przeprowadzić bardzo trudne i wielokierunkowe reformy
systemowe w polityce ekonomicznej, polityce naukowej i naukowo-technicznej,
a także w polityce rolnej. Synchronizacja tych polityk mimo wielu trudności jest
możliwa [Chyłek 2007]. Również badania prowadzone w latach 2000-2004 przez
Instytut Marki Polskiej i Krajową Izbę Gospodarczą wraz z grupą ekspertów
poszukujących fundamentu narodowej strategii promocyjnej na 25 lat, tj. cyklu
trwania wizerunku narodowego wskazują, że przy umiejętnym wykorzystaniu
wszystkich podstawowych kreatywnych cech i wartości naszego społeczeństwa
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jesteśmy w stanie osiągnąć światowe standardy dobrobytu. Na podstawie tych badań określono wartość jaką w ponad 1000-letniej historii osiągnęliśmy i co aktualnie sobą prezentujemy. Wskazano ostateczną diagnozę, która brzmi: CREATIVE TENSION (twórcze napięcie, twórczy niepokój, twórcze pobudzenie, twórcze
ciśnienie, twórczy dynamizm, twórcza przekora). CREATIVE TENSION wyraża
fundamentalną prawdę, że Polska czerpie swoją osobowość, siłę i niepowtarzalną
witalność z bogactwa pozornie przeciwstawnych cech, które są własne i „oswojone”;
■ jest częścią zachodu i rozumie wschód,
■ idealizm i finezja wobec praktyczności i zaradności,
■ romantyzm i pozytywizm,
■ cnotliwość i grzeszność,
■ wielkoduszność i małostkowość,
■ osiąganie rzeczy prawie niemożliwych.
MARKA DLA POLSKI jest częścią Programu Marketingu Narodowego. W tym
względzie musi istnieć współpraca obywatelskiego społeczeństwa, organizacji
obywatelskich, samorządu, biznesu, osób prywatnych, mediów i rządu wspierana
twórczą inicjatywą środowiska naukowego. Program marketingu narodowego nie
osiągnie sukcesu bez tworzenia marek regionów i marek lokalnych.
Uwzględniając powyższe opinie oraz analizy i wypływające z nich wnioski
można wytyczyć drogi pokonywania barier i podjęcia twórczych i skutecznych
działań na rzecz rozwoju polskiego agrobiznesu.

3. Bariery wprowadzania innowacyjnych rozwiązań do praktyki
rolniczej
Podejmując działania zmierzające do wdrażania innowacyjności należy skupić
się na możliwościach transferu wiedzy z zaplecza naukowo-badawczego do systemów gospodarczych. Najlepiej gdy dokona się porównania wybranych elementów funkcjonowania zaplecza naukowo-badawczego w Polsce i w krajach wysoko
rozwiniętych. Dobrze przeprowadzona analiza pozwoli na podjęcie właściwych
kroków przeciwdziałających istniejącym barierom.
3.1. Aplikacyjność badań a doradztwo
W USA doradztwo rolnicze wchodzi w zakres obowiązków pracy pracowników naukowych uniwersytetów, podobnie jak badania naukowe i dydaktyka. Połączenie to wynika m.in. z zasad finansowania tamtejszych uczelni: około 20%
funduszy pochodzi z funduszy federalnych, 40% stanowych, 25 z powiatowych
(counties) i 15% z innych. Taka struktura finansowania wymusza na uczelniach
konieczność przekonania lokalnych społeczności (podatników), że przekazywane
środki są właściwie wykorzystywane w celu rozwoju gospodarki i służą całej spo-
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łeczności, że nie są przeznaczane na abstrakcyjne badania służące jedynie powiększaniu naukowego dorobku kadry naukowej. Konsekwencją takiego schematu finansowania jest regionalizacja zadań przy federalnie ustalanych priorytetach.
Aplikacyjność badań naukowych pełni kluczową rolę przy podejmowaniu
kolejnych decyzji o ich finansowaniu. Zupełnie niezrozumiałe byłyby więc dla
przedstawicieli amerykańskich lokalnych społeczności opinie jakie można czasem usłyszeć np. wśród uczonych byłych państw socjalistycznych: „nasze badania
wyprzedzają praktykę rolniczą o ileś tam lat”. Priorytetem jest bowiem finansowanie badań użytecznych, a więc takich, dzięki którym naszym rolnikom, przetwórcom, naszej społeczności będzie się żyło lepiej w przewidywalnej przyszłości,
czyli badań, których wyniki pracownicy naukowi (w ramach doradztwa jako np.
1/3 swojego etatu) mogą wdrażać do praktyki.
W Unii Europejskiej podobny system doradztwa umiejscowionego na uczelni
jest w Wielkiej Brytanii, w Szkocji w Scottish Agricultural College (SAC), gdzie
transfer wiedzy do praktyki (knowledge transfer - KT), a więc doradztwo i usługi
konsultacyjne są obok nauczania oraz badań, równoprawną częścią działalności
uczelni. Transfer wiedzy, którego celem są korzyści dla końcowego użytkownika
programów realizowanych przez SAC odbywa się poprzez wydawnictwa, spotkania, wizyty studyjne, konsultacje, zajęcia warsztatowe i inne formy działalności
doradczej.
W Polsce współpraca pracowników naukowych z doradztwem rolniczym nie
jest obowiązkowa, nie jest też na ogół specjalnie wysoko ceniona przy okresowej
ocenie pracowników, czy katedr.
Kolejnym problemem polskich nauk rolniczych w tym kontekście jest zamiłowanie do tworzenia nieweryfikowalnych, bardzo odległych w czasie wizji rozwoju
np. polskie rolnictwo i polska wieś 2025. W latach 70-tych i 80-tych powstawały
równie wizjonerskie opracowania na temat polskiej wsi i polskiego rolnictwa roku
2000. Tamten przełom tysiącleci był szczególnie atrakcyjną cezurą skłaniającą do
tworzenia futurystycznych opracowań dotyczących rozwoju rolnictwa i poziomu
życia na wsi. Ile sprawdziło się z tamtych opracowań? Pewnie tyle samo, ile obecnych wizji sprawdzi się za 20, 30 lat. W modelu USA raczej trudno byłoby autorom takich programów badawczych przekonać pragmatycznie nastawionych do
życia ewentualnych sponsorów z władz counties, czy władz stanowych, a także
przedsiębiorców do finansowania czy współfinansowania badań, których wyniki
będą trudne do wykorzystania w określonym czasie w praktyce.
Wytyczanie ambitnych zadań na wiele lat do przodu jest także treścią celów
„Strategii Lizbońskiej”. Określone w roku 2000 na rok 2010 cele są nadal aktualne
lecz stan ich realizacji w roku 2009 w czasie światowego kryzysu ekonomicznego
i gospodarczego zmusza do innego podejścia przy aktualizacji wyzwań w Strategii
określonych. Raport Wima Koka w 2004 r. niewiele zmienił i był jedynie sygnałem
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o możliwych barierach i problemach z osiągnięciem wyznaczonych zadań. Cele
„Strategii” określone w roku 2000 są dla UE w 2009 r. równie odległe jak wówczas gdy były ustanawiane, jednak główne przesłanie sformułowane w „Strategii
Lizbońskiej” o budowie gospodarki bazującej na wiedzy pozostaje nadal aktualne
i powinno być realizowane z największym możliwym zaangażowaniem.
3.2. „Taylor made” programy edukacyjne uczelni
Programy nauczania studentów na uczelniach polskich układane są przez zespoły np. rady kierunków, składające się z pracowników naukowych danego wydziału i następnie zatwierdzane przez radę wydziału. System taki może mieć kilka
wad. Po pierwsze programy mogą być wówczas kształtowane według zapotrzebowania na godziny dydaktyczne poszczególnych katedr, bądź wykładowców. Po
drugie ważnym elementem może być znaczna skłonność do ulegania aktualnym
modom, wśród kandydatów na studia, a nie potrzebom potencjalnych pracodawców. Wiele uczelni USA wprowadziło tzw. zasadę „taylor made”, (szyte na miarę)
czyli kształtowanie programów edukacyjnych przy współpracy z potencjalnymi
pracodawcami, a więc przedstawicielami agrobiznesu, instytucji otoczenia rolnictwa itp. To przecież oni wiedzą, czego będą oczekiwać od absolwenta danej uczelni, którego będą chcieli zatrudnić. Ponadto udział w pracy nad przygotowaniem
programu nauczania jest wg nich dowodem na to, że dana uczelnia jest zainteresowana jak najlepszym przygotowaniem swoich studentów do podjęcia pracy.
Ten kierunek działań powinien zostać wprowadzony i w polskich uczelniach, by
zsynchronizować system edukacji z rynkiem pracy.
3.3. Problem słabych powiązań producentów, problem grup producenckich
Pomimo wsparcia na jakie liczyć mogą grupy producenckie zarówno pod
względem organizacyjnym ze strony ośrodków doradztwa rolniczego oraz izb
rolniczych, jak i wsparcia finansowego z programów pomocowych UE, w tym
PROW 2007 – 2013 ich rola i sposób realizacji jest ciągle znacznie poniżej potrzeb i oczekiwań rolników. Dzięki nowelizacji ustawy o grupach producentów
rolnych i ich związkach (Dz.U. z 2006 r. nr 251, poz. 1847), która weszła w życie
29.01.2007 r. rolnicy łatwiej mogą się zrzeszać w grupy producenckie i mogą korzystać z przywilejów podatkowych. Dzięki tym działaniom zwiększyło się tempo
powstawania nowych grup i jest ich obecnie (stan z 8.12.2008 r.) około 380.
Problem niespełnienia oczekiwań producentów towarów rolniczych, jakie pokładają oni w grupach, może jednak wynikać nie tyle z małej ich liczby, ale raczej
z ich nadmiaru. Może wówczas dojść do tego, że – podobnie jak to jest obecnie
we Francji – liczne grupy producenckie mają do czynienia z kilkoma zaledwie
sieciami supermarketów. Tak więc działania wspomagające funkcjonowanie grup
powinny mieć na celu nie tworzenie kolejnych grup, ale raczej wzmacnianie już
istniejących, których kryterium sukcesu byłby ich znaczący udział w rynku. Taki
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sposób wzmocnienia grup producenckich zapobiegałby wzajemnej konkurencji
osłabiającej ich siłę działania i dawałby realne możliwości do ich integracji pionowej w sektorze rolno-spożywczym. Optymalnym stanem dla rolników byłoby
więc tworzenie nielicznych, branżowych grup producenckich, które mogłyby stanowić przeciwwagę dla coraz bardziej skoncentrowanego sektora przetwórstwa
i sieci supermarketów. Widać ten problem szczególnie w tych państwach UE,
w których już jest wysoki poziom konsolidacji handlu mierzony udziałem wolumenu sprzedaży generowanej przez trzy wiodące sieci: Dania (91%), Szwecja
(85%). Jednocześnie w tych państwach obserwuje się największy wskaźnik relacji wartości sprzedaży towarów rolno – spożywczych w układzie spółdzielnie/
pozostałe: w Szwecji jest to ponad 2,5 wyższy udział spółdzielni do pozostałych
uczestników rynku, a w Danii ok. 2,0 razy wyższy. [Arnold J., 2005]. Tak więc
rolnicy Szwecji i Danii mogą być dla polskich rolników szczególnie pozytywnym
przykładem takiego zespołowego działania, stanowiąc dobrze zorganizowaną siłę,
zdolną sprostać sile konsolidacji przetwórców i supermarketów.
Łagodzeniem skutków nadmiernej liczby grup producenckich może stać się
możliwość tworzenia związków grup producentów rolnych, co pozwoli na skuteczniejsze reprezentowanie interesów zrzeszonych w nich rolników. Miernikiem
skuteczności działania spółdzielni i grup producenckich jest bowiem nie tyle liczba spółdzielni czy grup producenckich, ile udział rolnika w cenie produktu na
półce sklepu. Przykładowo w Wielkiej Brytanii udział cen skupu pszenicy w cenie
detalicznej chleba (800g) w latach 1988 – 2006 spadł o 35%- z 23% do 15%, podczas gdy w przypadku pomidorów (dominacja grup producenckich) wzrósł o 50%
- odpowiednio z 48% do 72% [Defra; 2007].
3.4. Bariery poprawy efektywności pracy ośrodków doradztwa rolniczego
Od początku członkostwa Polski w UE, a więc już od 5 lat rolnicy korzystają z płatności bezpośrednich. Przez cały ten okres, a więc każdego roku wnioski
o płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były zmieniane. Chociaż coraz więcej rolników potrafi już samodzielnie je wypełniać, to ciągle
okres wypełniania wniosków jest dla doradców czasem gorączkowej pracy, gdyż
to oni najczęściej pomagają rolnikom wypełniać corocznie zmieniane formularze,
śledzić coroczne zmiany wymagań. W Polsce z dopłat bezpośrednich korzysta
prawie 1,5 mln gospodarstw. Na Słowacji 16,5 tys., a więc tyle ile np. w powiecie
tarnowskim. Gdyby wreszcie ustabilizowano wymagania, zdecydowana większość
rolników byłaby w stanie samodzielnie wypełniać wnioski o płatności, a doradcy
mogliby więcej czasu przeznaczyć na doradztwo ekonomiczno-organizacyjne czy
technologiczne. Coroczne, ciągłe zmiany są swojego rodzaju „testem na inteligencję”, a raczej na cierpliwość rolników. Dla doradców oznacza to tygodnie pracy
poświęcone tylko na pomoc przy wypełnianiu wniosków. To nie jest praca przyczyniająca się do poprawy innowacyjności produkcji rolniczej ani przedsiębior-

42

Tadeusz Trziszka, Czesław Nowak, Eugeniusz K. Chyłek

czości na obszarach wiejskich, a właśnie takie zadania, umożliwiające wdrażanie
innowacji w gospodarstwach rolnych, powinni wypełniać doradcy.
Czy w nowym okresie 2007 – 2013 będzie podobnie? Czy nadal ARiMR będzie każdego roku wprowadzać zmiany? Tak być nie powinno i tę barierę należy
wyeliminować.
3.5. Efekt wahadła: doradztwo ekonomiczne czy doradztwo technologiczne
Po odejściu od gospodarki centralnie planowanej, która z perspektywy rolnictwa w Polsce była raczej gospodarką ustawicznych niedoborów, nastąpiło przesunięcie priorytetów doradztwa – od „więcej, lepiej, taniej” do wymagań gospodarki
rynkowej. Gwałtownie wzrosło wówczas znaczenie jakości produkcji, marketingu. Wtedy też nastąpiło niezrozumiałe poza dawnymi państwami socjalistycznymi
przeciwstawienie doradztwa ekonomicznego doradztwu technologicznemu. Taka
alternatywa wykluczająca, podkreślana szczególnie na początku lat 90-tych, była
o tyle niezrozumiała, że w państwach, które zawsze miały rolnictwo zorientowane rynkowo, oczywiste było, że celem innowacyjnych technologii jest osiągnięcie
korzyści ekonomicznych. Cele doradztwa ekonomicznego osiągane są przez stosowanie innowacyjnych technologii wynikających z postępu naukowo- technicznego, biologicznego, chemicznego. W dużych programach doradczych w USA
uczestniczą z reguły zespoły multidyscyplinarne złożone z naukowców, a także
praktyków inżynierów, ekonomistów i socjologów, po to, aby jak najlepiej rozwiązać dany problem, bez negatywnych konsekwencji zbyt jednostronnego podejścia
do zawsze skomplikowanych zadań, jakie stawia przed nami rzeczywistość. W warunkach praktyki doradczej w Polsce nie są stosowane tego typu rozwiązania.
Doradca z reguły samodzielnie stara się rozwiązać problem, z jakim zgłasza się
rolnik. Rzadko też doradcy korzystają z bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami środowiska naukowego i sporadycznie, z braku środków finansowych, są
w stanie zorganizować konsultacje terenowe z ich udziałem. Taka sytuacja utrzymywana w systemie, a raczej jego braku, w transferze wyników badań do praktyki
musi ulec zmianie jeżeli pieniądze wydawane na realizację badań mają przynieść
spodziewane efekty gospodarcze.

4. Nowe wyzwania dla instytucji naukowych w realnym transferze
wiedzy do gospodarki oraz w kształtowaniu świadomości
społeczeństwa
Gospodarka oparta na wiedzy uwzględnia cztery filary, tj.: a) produkcję wiedzy, głównie poprzez badania naukowe; b) przekazywanie wiedzy poprzez edukację i procesy szkoleniowe; c) rozpowszechnianie jej przy użyciu technologii
informacyjnych i komunikacyjnych oraz d) zastosowanie wiedzy w procesach
innowacyjnych [Trziszka, Chrzanowska 2007].
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Istnieje konieczność zaangażowania się jednostek naukowych w życie społeczności lokalnych. 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.
Transfer wiedzy “high tech” z nauki do przemysłu musi w nowoczesnym systemie odbywać się z wykorzystaniem ogniw pośrednich. Najodpowiedniejszymi do
tego celu są centra doskonałości, a przede wszystkim parki technologiczne, gdzie
wiedza i wyniki badań w formie patentów, publikacji i eksponatów demonstracyjnych mogą być oferowane i przekształcone w nowe produkty rynkowe cechujące
się innowacyjnością i konkurencyjnością. Polityka państwa wraz z globalną polityką europejską muszą kłaść wielki nacisk na kształtowanie świadomości odbiorców wyników badań, a także konsumentów rozwiązań innowacyjnych poprzez
systemy edukacyjne.
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 studentom z osiągnięć naukowo-badawczych środowiska naukowego. [Anonim 2003, Halpern, Hakel 2003, Hartel 2004].
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, czy przedsiębiorcą - potencjalnym odbiorcą wyników badań. Pensa dydaktyczne dają poczucie wypełnienia nakazów administracyjnych bez wyzwolenia potrzeby myślenia
syntetycznego. Zatem nie ma relacji ”nauczyciel – uczeń” „ naukowiec – przedsiębiorca” na rzecz kreatywności i rozwiązywania problemów służących wdrażaniu innowacyjności. Jeśli takie relacje pojawiają się, to są jedynie inicjatywą nauczyciela akademickiego wychodzącego poza ramy systemu. Należy podkreślić,
że w niektórych uczelniach i na niektórych kierunkach, zwłaszcza technicznych,
stworzono podstawy do rozwoju transferu wiedzy, dostosowując system edukacyjny do potrzeb gospodarki.
Aktualnie obserwowany niż demograficzny spędza sen z oczu wielu rektorom
i dziekanom wydziałów, które nie potrafiły na czas wprowadzić stosownych reform.
Nie zdawano sobie sprawy, że kierunki mniej atrakcyjne, lub o archaicznych treściach nie wytrzymają próby czasów. Jednak i w tej materii jak w dobrym biznesie
można zrobić interes, dokonując daleko idących przekształceń poprzez likwidację
niekreatywnych kierunków, włączając kadrę w nowe działania, uruchomiając studia podyplomowe, doktoranckie, studia dla studentów zagranicznych, a także tworząc twórcze zespoły na rzecz transferu wiedzy wykorzystując do tego absolwentów
uczelni. Istnieje wiele możliwości i pomysłów. Trzeba jednak mocno zaangażować
się i zainwestować cenny czas. Narzekania nie pomogą, będą jedynie wzmagać frustrację, zatem pozostaje twórcze rozwijanie pomysłów i ich wdrażanie.
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W najbliższej dekadzie przetrwają, a nawet bardzo się rozwiną te jednostki naukowe i naukowo-dydaktyczne, które będą potrafiły najlepiej powiązać się z gospodarką, a w systemie nauczania uwzględnią najbardziej poszukiwane trendy
przez potencjalnych kandydatów na studia, w tym: nauczanie w języku angielskim, zwłaszcza na studiach magisterskich i doktoranckich; nauczanie w blokach,
gdzie poprzez intensywne ćwiczenia wiedza przekształcana jest w umiejętność.
Podstawowy zespół dydaktyczny to tutorzy, którzy doradzają i opiekują się
niewielkimi grupami studentów. W doborze nie ma ograniczeń, co do zasady mogą to być osoby z innych ośrodków akademickich i naukowych, w tym zagranicznych, a także praktycy. Student powinien mieć możliwość wybierania ścieżki
nauki (bloki nauczania) z pomocą nauczyciela prowadzącego (tutora). W zakresie pomocy dydaktycznych uczelnie powinny włączać się we wspólne, międzynarodowe projekty, w tym opracowanie cyfrowych podręczników, symulatorów
zjawisk, cyfrowych encyklopedii wiedzy itp. [Academic Forum Wrocław 2003,
Halpern, Hakel 2003, Hartel 2004, Purslow 2004; Trziszka 2006].
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 powiązań nauki i jednostek gospodarczych tworzą się nowe możliwości na budowanie
platform (specjalnych instytucji) specjalizujących się w niekonwencjonalnych
aktywnościach, np.: tworzenie elitarnych zespołów badawczych, w tym grup doktoranckich i młodych pracowników nauki oraz tworzenie platform współpracy
z wybitnymi uczonymi i przedsiębiorcami z całego świata.
Istotą nowoczesnej uczelni jest „produkcja wiedzy”, która przekształca się
w umiejętność podczas warsztatów i ćwiczeń odbywających się na uczelni. W nowej formule nauczania w systemie amerykańskim, funkcja nauczyciela akademickiego będzie ulegała przekształceniu z tradycyjnej do roli trenera i doradcy, co
stawia wysokie wymagania merytoryczne przed taką osobą. Naukowiec, opiekun
i jednocześnie trener (coach) poprzez projekty i ukierunkowane warsztaty stwarza sytuację edukacyjną, w której studenci pogłębiają swoją wiedzę. Z pozycji mistrza dominującego nad uczniami pojawia się trener-edukator, który oprócz wiedzy swojej specjalności posiada umiejętność wytworzenia sytuacji edukacyjnej,
w której studenci odczuwają silną motywację do doskonalenia swoich umiejętności, pracy zespołowej i innowacyjności. Nauczyciele akademiccy muszą być mobilni, a podstawowa kadra może być uzupełniana osobami spoza uczelni. Warsztaty
i ćwiczenia w dużej mierze tworzą bloki tematyczne, które trwają 2-6 tygodni.
Nauczyciel prowadzący (trener) spędza w tym okresie większość czasu ze studentami [Trziszka, Chrzanowska 2007; Trziszka, Beń 2008].
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Współczesne systemy zarządzania wymagają bezwzględnie pracy zespołowej,
a nie podstaw indywidualistycznych, co pozwala na znacznie większe wykorzystanie możliwości twórczych przez grupę i lepszą wydajność pracy zespołu. Dlatego
też jednym z ważniejszych elementów kształcenia jest umiejętność pracy w zespole, w tym umiejętność znalezienia swojego miejsca jako części zespołu. Selekcja
liderów, kreatorów, eksploratorów, wykonawców i specjalistów odbywa się w trakcie studiów, tak iż absolwent zna swoje charakterologiczne silne i słabe strony, co
pozwoli dopasować przyszłą karierę by była maksymalnie efektywna.
Patrząc w najbliższą przyszłość z myślą o nowoczesnej uczelni, potrafiącej pozyskiwać najzdolniejszych kandydatów na studia, szkolącej na najwyższym poziomie, a ponadto operatywnej w obszarze transferu wiedzy w kooperacji z parkami
technologicznymi i klastrami gospodarczymi należy wziąć pod uwagę następujące spektrum czynników:
– Proces przygotowania na studia powinien zaczynać się już w szkole średniej;
– Usługi akademickie stają się na rynku europejskim wartościowym towarem;
– Studia, zwłaszcza na II i III stopniu powinny w szerokim zakresie być prowadzone w języku angielskim, co zwiększa ofertę w układzie międzynarodowym;
– Studenci będą zwracać uwagę na uczelnie, na których zetkną się z szerokim
światem nauki i biznesu, mając możliwości rozwoju swojej kariery;
– Uczelnie będą przyciągać kandydatów, poprzez swoją ekskluzywność i otwartość na nowe metody nauczania, tworząc przyjazne środowisko zdobywania
wiedzy i umiejętności;
– Innowacyjność będąca wynikiem przetworzenia wiedzy w umiejętność będzie jednym z podstawowych celów kształcenia każdej wyższej uczelni;
– Kandydaci będą wybierać uczelnie szczycące się powiązaniami z gospodarką i regionem oraz szeroką współpracą międzynarodową.
Jak wynika z powyższych treści w naszym systemie edukacyjnym istnieje wiele
barier utrudniających transfer innowacyjności.
Niezwykle ważnym czynnikiem wspomagającym transfer wyników badań do
praktyki a także konkurencyjność uczelni i placówek naukowych powinno też być
unowocześnianie infrastruktury i aparatury naukowej oraz umożliwianie korzystania z najnowszych osiągnięć technologicznych. Stopień zużycia aparatury naukowo-badawczej posiadanej przez uczelnie i placówki naukowe jest znaczny (średnio
wynosi ponad 70%). Brak jest też wystarczających środków finansowych na bieżące
utrzymywanie majątku trwałego w gotowości do prowadzenia badań naukowych,
co dla nauk sektora rolno-spożywczego ma kluczowe znaczenie. Dostęp do zaawansowanych technologicznie urządzeń, baz danych i rozwiązań, zwłaszcza w zakresie
infrastruktury informatycznej, jest niezbędnym warunkiem prowadzenia i współuczestnictwa w badaniach naukowych na wysokim poziomie.
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Według wstępnych oszacowań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [Anonim 2008 b] wsparcie przekształceń systemowych w zakresie projektów badawczych oraz w ramach infrastruktury badawczej powoduje potrzebę podwyższenia
wydatków na naukę na poziomie 400 mln zł. Wsparcie to traktowane powinno
być jako element koncepcji restrukturyzacji wydatków na naukę i szkolnictwo
wyższe poprzez projektowane zmiany ustawy o zasadach finansowania nauki i innych ustaw.
Bariery transferu innowacji występują też na linii „naukowiec – przedsiębiorca”, jest zatem pole do natychmiastowych działań, w tym również o charakterze
politycznym, by bariery te wyeliminować.

5. Powiązania kooperacyjne i platformy technologiczne jako
najważniejszy kierunek innowacyjnego rozwoju w agrobiznesie
Unia Europejska preferuje bardzo mocno tożsamość regionalną, tym samym
wspiera rozwijanie produkcji wyrobów specyficznych dla regionu wytwarzanych
w warunkach zrównoważonej działalności produkcyjnej, w tym także ekologicznej, oraz wszystkie formy naturalnej i nisko przetworzonej żywności. W Brukseli
5 lipca 2005 roku utworzono Europejską Platformę Technologiczną „Food for Life”
(Żywność dla życia). Koncepcja przedmiotowej platformy obejmuje wdrażanie
prozdrowotnych produktów żywnościowych, promowanie prozdrowotnych zmian
w diecie i stylu życia z przesłaniem poprawy zdrowia publicznego oraz jakości życia obywateli [Babuchowski 2005a, 2005b]. To ogromnej wagi przedsięwzięcie Unii
Europejskiej ma swoje odzwierciedlenie w powszechnych trendach wskazujących
na przyspieszenie rozwoju i doskonalenia funkcjonowania gospodarki z jednoczesnym wzrostem jakości życia wszystkich obywateli UE [Wawak i in. 2006, Bladeren
2006]. Utworzenie Platformy winno przyczynić się do wzrostu konkurencyjności
przemysłu rolno-spożywczego UE, którego roczna produkcja waha się w granicach
800 mld euro, co stanowi ok. 15% wartości produkcji całej UE, dając jednocześnie
16 mln miejsc pracy [Babuchowski 2005a, Bladeren 2006].
Kreowanie nowego stylu życia wśród obywateli Unii Europejskiej wynika
z faktu starzenia się ludności naszego kontynentu. Zakłada się, że w 2030 roku ponad 30% ludności przekroczy wiek 60 lat, a konsekwencją tego będzie utrzymanie
tej wartości w roku 2050 lat, gdzie liczba osób w wieku ponad 80 lat przekroczy
również 30 % [Babuchowski 2005b]. Powyższy fakt zobowiązuje do szczególnych
wysiłków utworzenia unijnej polityki żywieniowej w perspektywie na dalsze lata
z myślą o ochronie zdrowia obywateli, prowadzącą do obniżenia kosztów leczenia
chorób metabolicznych powodowanych nieprawidłowym odżywianiem. Głównym celem takiej polityki jest promowanie zdrowia poprzez zrównoważoną dietę oraz stosowanie naturalnych biologicznie aktywnych substancji w żywieniu.
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Istotnym zadaniem w tej sekwencji jest ochrona konsumenta poprzez monitoring
łańcucha produkcji żywności, a także stworzenia specjalnego programu edukacyjnego w trosce o zdrowie każdego obywatela.
Zasadnicze znaczenie w działaniach Europejskiej Platformy Technologicznej
„Food for Life” ma przemysł rolno-spożywczy zarówno w postaci dużych holdingów jak i MŚP we współpracy ze środowiskami naukowo-badawczymi. Adresatami
tej inicjatywy są konsumenci i obywatele wspólnoty, którzy będą beneficjentami
tego przedsięwzięcia, służącemu doskonaleniu stylu życia. Jednakże bardzo ważnymi stają się ogniwa pośredniczące; takie jak ośrodki transferu i wdrażania technologii oraz przedstawiciele struktur finansowych, rządowych i samorządowych,
a także organizacje społeczne i biznesowe [Chyłek 2006]. Założenia Platformy zostaną zrealizowane, jeśli w wyniku twórczego wysiłku nastąpi poprawa istniejących
standardów jakościowych żywności z daleko zaawansowaną troską o zdrowie konsumentów i ich przyszłość. Elementem spinającym klamrą te działania musi być
powszechna edukacja żywieniowa, co zgodne jest z założeniami Pilotażowego Programu Rządowego RP z 2005 roku „FORESIGHT” pod hasłem „Zdrowie i życie”.
Wśród 26 priorytetowych kierunków badawczych, dwa pierwsze dotyczą wyłącznie
problemów edukacyjnych, tj. „powszechnej edukacji prozdrowotnej” i „programów
ustawicznego kształtowania świadomości żywieniowej społeczeństwa”[Domoulin
2004, Trziszka, Chrzanowska 2007, Trziszka, Beń 2008, Van der Spiegel i wsp. 2004;
Żechałko 2006]. Jak z tego wynika polityka państwa wraz z globalną polityką europejską kładą wielki nacisk na kształtowanie świadomości żywieniowej obywateli
poprzez systemy edukacyjne. Jednakże do chwili obecnej w Polsce poza tą deklaracją brak jest działań praktycznych, co stanowi oczywistą barierę.
Produkcja żywności wymaga wielobranżowej i multiaspektowej wiedzy, gdyż
żywność w swoim obszarze skupia trzy zasadnicze filary prawa europejskiego, tj.:
zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko. Stąd w rozwiązaniach technologicznych
oraz w działaniach procesowych nie można stosować prostych zasad zarządzania.
Dlatego podejmuje się różne działania służące doskonaleniu tej sfery w służbie
dla obywateli Europy. Jednym z ważniejszych działań w tym zakresie jest wyżej
wspomniana Europejska Platforma Technologiczna „Food for Life”. Adresatami
tej inicjatywy są konsumenci i obywatele wspólnoty, którzy będą beneficjentami
tego przedsięwzięcia, służącego doskonaleniu stylu życia. Jednakże bardzo ważnymi stają się ogniwa pośredniczące; takie jak ośrodki transferu i wdrażania technologii oraz przedstawiciele struktur finansowych, rządowych i samorządowych,
a także organizacje społeczne i biznesowe. Założenia Platformy zostaną zrealizowane, jeśli w wyniku twórczego wysiłku nastąpi poprawa istniejących standardów
jakościowych żywności z daleko zaawansowaną troską o zdrowie konsumentów
i ich przyszłość. Ważnymi elementami Europejskiej Platformy Technologicznej
są komunikacja, działania praktyczne oraz transfer technologii (wiedzy), te zaś
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elementy łączą się z procesami badań, edukacji i innowacji. Taki właśnie układ
komponentów jest w obszarze największych zainteresowań Komisji Europejskiej.
Osiągnięcie powodzenia przedkładanej wizji w zakresie produkcji surowców
rolno-spożywczych, żywności, nutracetyków i suplementów diety w oparciu o zasady transferu wiedzy z kręgów nauki do gospodarki przy sprzyjających układach
politycznych, ekonomicznych i gospodarczych to cel nie tylko Komisji Europejskiej ale również i cel polskich konsumentów i środowisk dla nich pracujących.
Praca zespołowa na wszystkich poziomach, w tym powiązania kooperacyjne
w łańcuchu współpracy zapewnić powinny bezpieczeństwo dla wszystkich współpracujących podmiotów, dając szerokie możliwości:
■ korzystania z transferu wiedzy,
■ wdrażania innowacyjności,
■ korzystania z konsultingu technologicznego i prawnego,
■ korzystania z laboratoriów badawczych,
■ podejmowania wspólnych przedsięwzięć,
■ rozwijania przedsiębiorczości,
■ wzmacniania konkurencyjności.
Klasyczna formą powiązań kooperacyjnych pomiędzy jednostkami naukowymi a gospodarką, sprzyjającą transferowi wiedzy są klastry działające jako konsorcja. W ostatnim okresie pojawia się w Polsce w różnych branżach znaczna liczba
klastrów, co wydaje się być dobrym zjawiskiem gospodarczym sprzyjającym innowacyjności.
Ważną dla przyszłości procesów innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym
jest propozycja Komisji Europejskiej w zakresie Europejskiego Planu Naprawy
Gospodarczej (COM(2008) 800) dla przeciwdziałania konsekwencjom kryzysu
finansowego, dotycząca przeznaczenia dodatkowych środków na tzw. „nowe wyzwania” WPR, zidentyfikowane w trakcie przeprowadzonego w 2008 r. Przeglądu
Wspólnej Polityki Rolnej (Health Check). Z propozycji tej wynika, że Polska będzie mogła uzyskać na realizację „nowych wyzwań” kwotę 90 mln euro, z ogólnej
puli 270 mln euro przeznaczonych dla nowych państw członkowskich UE. Propozycja ta obejmuje deklarację wsparcia środkami WPR programów innowacyjnych
dla strategicznych programów badawczych, ważnych dla WPR, realizowanych
między innymi w ramach platform technologicznych czy klastrów.

6. Klaster NUTRIBIOMED jako przykład powiązań kooperacyjnych;
misja, problemy, prognozy rozwoju przedsiębiorczości
i konkurencyjności
Przyspieszenie transferu wiedzy ze środowisk naukowych do gospodarki może
odbywać się poprzez projekty celowe oraz dzięki nowemu pakietowi programów
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Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2007 – 2013. Szczególnie efektywne wykorzystanie tych środków może być zrealizowane w ramach dobrze funkcjonujących
konsorcjów naukowo – przemysłowych, czyli klastrów. Brak jest jednoznacznej definicji klastra oraz określenia jego formuły organizacyjnej. Inaczej były organizowane klastry w Dolinie Krzemowej, inaczej we włoskim przemyśle obuwniczym,
inaczej w niemieckiej Sieci Kompetencji, a jeszcze inaczej rozwijana jest formuła
klastra utworzonego na Dolnym Śląsku pod nazwą NUTRIBIOMED.
Korzystając z definicji Ministerstwa Gospodarki pod pojęciem klastra rozumie się przestrzenną i sektorową koncentrację co najmniej 10 podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, na terenie jednego
lub kilku sąsiednich województw. Organizacje te konkurują i/lub współpracują
w tych samych lub pokrewnych branżach oraz są powiązane rozbudowaną siecią
relacji o formalnym i nieformalnym charakterze. Więcej niż połowę podmiotów
funkcjonujących w ramach klastra stanowią przedsiębiorcy.
Z inicjatywy Wrocławskiego Parku Technologicznego (WPT) utworzono
w dniu 13.11.2007 roku klaster żywnościowy i biotechnologiczno-biomedyczny
o wspomnianej nazwie NUTRIBIOMED. Nad przedmiotową koncepcją pracowano ponad 2 lata, organizując w międzyczasie 4 konferencje i liczne spotkania
ze światem nauki, administracji samorządowej (Urząd Marszałkowski we Wrocławiu) oraz biznesu. Oparto się przy tym na wcześniejszych, ponad 10-letnich
doświadczeniach w ramach różnych projektów badawczych w środowisku akademickim Wrocławia oraz na współpracy z Urzędem Marszałkowskim.
Przystępując do decyzji utworzenia klastra koncepcja była w pełni dojrzała,
co zaowocowało podpisaniem umowy konsorcjalnej pomiędzy ok. 30 podmiotami, w tym 5 Uczelni wyższych Wrocławia. Poza uczelniami pozostali uczestnicy
klastra to szeroki wachlarz firm z 6 województw kraju począwszy od producentów surowca (rolnicy), przedsiębiorstwa przetwórstwa żywności, producenci opakowań, aż po polskie firmy farmaceutyczne. W klastrze znaleźli się producenci
środków higienicznych, firmy wielobranżowe, dostawcy sprzętu i aparatury pomiarowej i firmy finansowe. Do klastra dołączają permanentnie nowe jednostki
gospodarcze. Utworzony Klaster znalazł szerokie poparcie władz samorządowych
Dolnego Śląska na czele z Marszałkiem Województwa oraz ogromne zainteresowanie ze strony Business Centre Club.
Kolejnym etapem w rozwoju klastra jest tworzenie firm i spółek biotechnologicznych na terenie WPT, których rolą będzie konsolidacja potencjału intelektualnego uczelni Wrocławia i jego transfer do gospodarki regionów współpracujących. Generalnie taki system będzie stwarzał efekt pobudzania działalności
gospodarczej poprzez innowacyjność i będzie sprzyjać przedsiębiorczości oraz
konkurencyjności. Tym samym musi nastąpić ssanie z rynku surowców i wstępnie przetworzonych półproduktów do firm spin off (na terenie Parku), gdzie te

50

Tadeusz Trziszka, Czesław Nowak, Eugeniusz K. Chyłek

surowce i półprodukty w oparciu o know how (patenty; bio- i nanotechnologie)
zostaną przetworzone na wysokozaawansowane produkty, które będą transferowane na drodze ssania i tłoczenia m.in. przez firmy farmaceutyczne i system dystrybucyjny na rynki suplementów diety do wykorzystania dla celów biomedycznych, a także w praktyce klinicznej. Formuła utworzonego klastra znalazła duże
uznanie niemieckiej grupy rządowej „Kompetenznetze Deutschland” skupiającej
120 najlepszych klastrów niemieckich.
Aktualnie najważniejszym zadaniem jest tworzenie na terenie Parku Technologicznego nowych jednostek wysokich technologii, w tym firm biotechnologicznych z udziałem wybitnych postaci akademickich i polskich jednostek gospodarczych.
Współpraca z ekspertami medycyny pozwala na kompleksowe wykorzystanie wiedzy w celu poprawy jakości życia, profilaktyki społecznej oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym poprzez wdrażanie nowoczesnych, własnych
metod i technologii pozwalających wykorzystać naturalne surowce i produkty
w służbie dla naszych obywateli i rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności
wobec rynków zewnętrznych. Jako istotny element przyszłościowego działania
klastra NUTRIBIOMED należy uznać projekt tworzenia ośrodków biomedycznych i centrów rewitalizacji. Jednostki takie mogą być tworzone przy sanatoriach,
domach wypoczynkowych, centrach turystycznych, SPA, lub specjalnie tworzonych jednostkach rewitalizacji zdrowia. Zasadniczą ideą tego przedsięwzięcia jest
promowanie i prowadzenie działań profilaktycznych i prewencyjnych bazując na
sprawdzonych i wysokiej jakości znanych substancjach oraz na własnych nutraceutykach, suplementach diety i preparatach biomedycznych. Może to być jeden
ze sposobów wspierania programu zdrowia publicznego naszych obywateli, co
stanowi główne przedsięwzięcia kolejnych rządów RP. W program ten można
włączyć polskie środowisko wiejskie włącznie z agroturystyką, ekologiczną produkcją żywności oraz naturoterapią. W tym obszarze można opracować określone projekty.
Jest to pierwsze przedsięwzięcie w Polsce w aspekcie wiązania zdrowia publicznego i innowacyjności jako działania na rzecz doskonalenia jakości życia ze
szczególnym uwzględnieniem suplementów diety, nutraceutyków i preparatów
biomedycznych. Przedsięwzięcie na tak dużą skalę i z profesjonalnym przygotowaniem działań gospodarczych przy powiązaniu nauki, administracji i biznesu na
obecną chwilę jest bezprecedensowym.
Klaster NUTRIBIOMED w swojej strukturze jest innowacyjnym konsorcjum
składającym się z obszaru produkcji surowców pochodzenia rolniczego oraz obszaru wysokoprzetworzonych produktów nutraceutycznych. Pomiędzy tymi obszarami rozpoczynają działanie firmy wysokich technologii, stanowiące system
pomp ssąco-tłoczących, co powoduje udrażnianie sieci dystrybucyjnych w obu
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obszarach. System ten wymaga szybkich działań organizacyjnych, szkoleniowych
i wdrożeniowych.
Uwzględniając istnienie wysokiego potencjału intelektualnego w przedmiotowym obszarze i dogodne warunki transferu wiedzy z jednostek naukowo-badawczych do gospodarki, staje się pilną, sprawa wspólnych uzgodnień polityczno-gospodarczych oraz naukowo-biznesowych w trosce o zatrzymanie tego potencjału
w naszym kraju w celu rozwinięcia konkurencyjności w agrobiznesie i branżach
współpracujących.

7. Podsumowanie
Określony do 2013 roku kształt Wspólnej Polityki Rolnej jest wynikiem rozstrzygnięć, jakie zapadły w Luksemburgu w 2003 roku, a więc rok przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Od 2003 roku przeprowadzono kilka reform tej
polityki, jednak miały one charakter cząstkowy i dotyczyły poszczególnych rynków rolnych (cukier - 2006, owoce i warzywa - 2007, wino - 2007). Także rozpoczęty w 2007 roku przegląd Wspólnej Polityki Rolnej (Health-Check) według założeń Komisji Europejskiej nie ma na celu dogłębnej reformy, a miał służyć jedynie
dostosowaniom instrumentów obecnej WPR do sytuacji jeszcze z przed kryzysu
ekonomicznego i gospodarczego jaki nastąpił pod koniec 2008 roku. Zapewne
kryzys ten będzie miał znaczący wpływ na działania Komisji Europejskiej i rządów krajów członkowskich wobec sektora rolno-spożywczego. W ostatnich kilkudziesięciu latach WPR wniosła ogromny wkład w zapewnienie bezpieczeństwa
żywnościowego Europie - od końca lat 70-tych Unia Europejska jest samowystarczalna w produkcji rolnej, a nadwyżki eksportuje do krajów trzecich. Stosunkowo
nowym zjawiskiem w skali globalnej jest szybko rosnący popyt na surowce rolne
w dużych, dotychczas biednych, a dziś szybko bogacących się państwach (głównie
Azji), który będzie musiał być zrównoważony rosnącą produkcją na całym świecie, również w Europie. Szacuje się, iż w celu wyżywienia 9 miliardowej populacji
ludności globu w 2050 roku konieczne będzie podwojenie produkcji rolnej. Europa wciąż posiada znaczny potencjał wzrostu produkcji rolnej, nie tyle ze względu
na duże naturalne zasoby produkcyjne, ale dzięki dostępowi do nowych technologii i sprawnej organizacji łańcucha żywnościowego. Uruchomienie tego potencjału może okazać się nieuchronne w sytuacji, kiedy znaczna część populacji globu
jest trwale niedożywiona. Wymaga to z kolei zapewnienia możliwie stabilnych
i przewidywalnych warunków ekonomicznych i prawno-instytucjonalnych dla
rolnictwa oraz dążenia do ciągłej poprawy konkurencyjności.
Dotychczasowy pozytywny wpływ poszczególnych elementów WPR na sektor
rolno-spożywczy w Polsce (interwencja rynkowa, płatności bezpośrednie, programy rozwoju obszarów wiejskich, inne mechanizmy w obszarze jednolitego
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rynku), w tym na niwelowanie dystansu rozwojowego między rolnictwem Polski
i starych państw UE-12 oraz między obszarami wiejskimi i miejskimi w Polsce, jest
faktem. Wskazują na to liczne opracowania naukowe, statystyczne, jak i analiza
podstawowych wskaźników ekonomicznych m.in. ewolucja poziomu dochodów
w rolnictwie i obszarach wiejskich, w tym dysparytet dochodów, intensywność
inwestycji i tempo modernizacji, zmiany strukturalne w sferze produkcyjnej, wyniki wymiany handlowej, różnorodność, jakość i bezpieczeństwo żywności, interakcje rolnictwa i obszarów wiejskich ze środowiskiem. Te działania wspierane są
wynikami pracy różnych środowisk, w tym także środowiska naukowego. Wiele
rozwiązań i wyników zarówno prac badawczych jak i systemu edukacji pozwoliło
na rozwój sektora rolno-spożywczego. Jednak dynamika tych zmian mogła być
zdecydowanie większa i przynieść sektorowi rolno-spożywczemu jeszcze większe
korzyści. Na przeszkodzie stanęły bariery systemu wdrażania innowacji, których
wyeliminowanie powinno stać się priorytetem działań wszystkich, którzy mają
wpływ na ich usunięcie, w tym pracowników nauki, polityków, parlamentarzystów, a także odbiorców wyników badań, bez których innowacje nie będą mogły
być wykorzystane w praktyce.
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BARIERY WPROWADZENIA DO PRAKTYKI W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM
NOWOCZESNYCH TECHNIK I TECHNOLOGII

Słowa kluczowe: nauka, oświata, doradztwo, innowacje, platforma technologiczna, klaster, sektor rolno-spożywczy, agrobiznes
STRESZCZENIE

Po odejściu od gospodarki centralnie planowanej, która z perspektywy sektora rolnospożywczego w Polsce była raczej gospodarką ustawicznych niedoborów, nastąpiło przesunięcie priorytetów od „więcej, lepiej, taniej” do wymagań gospodarki rynkowej. Gwałtownie wzrosło wówczas znaczenie jakości produkcji, marketingu. Te działania spowodowały
zwiększone zapotrzebowanie w sektorze rolno-spożywczym na nowe technologie przy
zastosowaniu nowoczesnych technik wytwarzania, co pozwalało na uzyskanie produktu
zgodnego z oczekiwaniami rynku i bezpiecznego dla konsumenta. Jednak nie wszystkie
ogniwa triady „nauka – oświata - doradztwo” wspierające sektor rolno-spożywczy, w jednakowym stopniu dostosowały się do współczesnych reguł konkurencji. W artykule przedstawiono występujące w Polsce bariery wprowadzenia do praktyki w sektorze rolno-spożywczym nowoczesnych technik i technologii. Przedstawiono również propozycje usuwania barier w systemie wdrażania innowacji, których wyeliminowanie powinno przyczynić
się do efektywnego rozwoju rolnictwa, rynków rolnych, przetwórstwa i dostosować sektor
rolno-spożywczy do oczekiwań rynku i konsumentów.
TADEUSZ TRZISZKA, CZESŁAW NOWAK, EUGENIUSZ K. CHYŁEK
BARRIERS OF THE INTRODUCTION TO THE PRACTICE OF MODERN TECHNIQUES
AND TECHNOLOGIES IN AGRI-FOOD SECTOR

Key words: science, education, advisory service, innovations, technological platform, cluster,
agri-food sector, agribusiness
SUM M A RY

After withdrawal from the centrally planned economy which from perspective of agrifood sector in Poland was rather an economy of constant shortages, followed transfer of
priorities from „more, better, cheap” to requirements of market economy. Violently increased then the meaning of quality of production and marketing. These activities caused enlarging application in agri-food sector on new technologies at use of modern techniques
of production, what allowed obtainment of consistent product with expectations of market and safe for consumer. However not all links of the triad „the science - the education
- the advisory” supporting the agri-food sector, in the similar degree adjusted to present
rules of competition. In presented article barriers in introduction to practice to agri-food
sector of modern techniques and technologies occurring in Poland. It was also presented
proposals of elimination of barriers in the system of innovation initiation whose elimination should contribute to effective development of agriculture, agrimarkets, processing
and adapt the agri-food sector to expectations market and consumers.
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WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH JAKO PRODUKT RYNKOWY
1. Wstęp
O wynikach badań naukowych wiele się mówi, wskazując na ich rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym oraz w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa. Wymienione czynniki mają wpływ na formułowanie wymagań odnośnie sposobu
prowadzenia badań i ich efektywności w gospodarce rynkowej. Chodzi bowiem
o rentowność badań, która jest podstawą uzyskiwania środków na dalsze ich prowadzenie. Tymczasem w latach transformacji w Polsce brakuje środków na badania, które coraz w mniejszym stopniu są finansowane przez budżet państwa,
a nie w pełni uczestniczą w ich wspieraniu organizacje gospodarcze. Taka sytuacja
wymaga rozwiązania i działania, zmierzającego do sprzedaży wyników badań poprzez ich marketingowe przygotowanie i oparcie dalszego ich finansowania przez
środki uzyskane z tej sprzedaży,
Omawiane zagadnienia mają istotną rolę w dalszym prowadzeniu badań i ich
rozwoju, dlatego też w niniejszym opracowaniu podjęto próbę ukazania wyników
badań naukowych jako produktu w powiązaniu istniejącymi uwarunkowaniami
po stronie popytu i podaży oraz wskazania sposobu doskonalenia tego produktu. Na treść opracowania składają się następujące zagadnienia: produktowe ujęcie
wyników badań naukowych, modele procesu prowadzenia badań naukowych oraz
zagadnienia etyki w wyborze badań naukowych i ich wprowadzaniu do praktyki.
Cel pracy ma charakter poznawczy, który może być wykorzystany w praktyce.
Opracowanie zostało wykonane na podstawie literatury przedmiotu, a zwłaszcza
z zakresu zarządzania innowacjami, poprzez adaptację definiowania produktu
w ujęciu marketingowym i modeli innowacyjnych.
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2. Produktowe ujęcie wyników badań naukowych
Badania naukowe są poznawaniem świata we wszystkich jego przejawach,
przebiegające wieloetapowo, od powzięcia i ustalenia problemu do opracowania
materiałów naukowych [Apanowicz 2003]. Mają one różne charakter w zależności od dziedziny, źródeł wiedzy i przygotowania wyników badań do zastosowania
w praktyce oraz czynności z tych związanych, co z kolei jest podstawą wyodrębnienia typów badań. Występują różne podziały tych badań [Apanowicz 2003,
Pomykalski 2001, Wiatrak 2005], ale najczęściej stosuje się następujące: badania
podstawowe, badania stosowane, prace rozwojowe i prace wdrożeniowe.
Prowadzenie badań naukowych jest domeną instytucji naukowych (uniwersytetów, instytutów), ale może być prowadzone przez różne organizacje. Podkreślić
przy tym należy, że badania naukowe i upowszechnianie ich wyników badań we
wszystkich systemach społeczno-ekonomicznych są domeną państwa i jego agend
rządowych. Wynika to głównie z ich niekwestionowanej roli dla rozwoju gospodarki, ale również z małej atrakcyjności dla kapitału prywatnego. Działania w zakresie badań (zwłaszcza podstawowych i stosowanych) oraz upowszechniania ich
wyników są w sferze publicznej, tj. organizacji publicznych biorących w całości
odpowiedzialność za nie (w tym za finansowanie) [Woś 1995]. Wzrasta natomiast
udział firm w finansowaniu badań o charakterze użytkowym (zwłaszcza prac rozwojowych i wdrożeniowych), ale jest to zróżnicowane w przekroju działów i branż
gospodarki narodowej [Pomykalski 2001].
Tabela 1
Wiedza dostępna i ukryta oraz ich źródła
Wiedza racjonalna (umysł)

Wiedza doświadczalna (ciało)

Wiedza sekwencyjna (tam i wtedy)

Wiedza symultaniczna (tu i teraz)

Wiedza cyfrowa (teoria)

Wiedza analogowa (praktyka)

Źródło: [Nonaka i Takeuchi 2000].

Źródła wiedzy – jak w wynika z tabeli 1 – mogą być zróżnicowane, ale jej podstawą są badania, zarówno o charakterze naukowym, jak i o charakterze biznesowym – związanym z prowadzeniem firm i przygotowaniem ich strategii działania.
Badania naukowe są zwykle – o czym była już mowa – prowadzone przez uczelnie,
instytuty i lub placówki naukowe badawcze, nakierowane na rozwój określonej
dziedziny nauki, w zależności od profilu badawczego i zapotrzebowania społecznego. Z kolei badania biznesowe prowadzone przez firmy dotyczą bowiem zwykle
innowacyjności (produktów, organizacji itp.), a następnie poprawy efektywności
działalności. Zwykle wynikają one z przygotowanych strategii rozwojowych, innowacji i zmian.
Badania naukowe i badania biznesowe wzajemnie się uzupełniają, a ich wyniki
są podstawą analiz, porównań i przygotowania nowych rozwiązań, które znajdują
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zastosowanie w praktyce i zaspakajają potrzeby nabywców (producentów i konsumentów). Niezależnie od miejsca powstania wyników badań należy zwracać
uwagę na sposób ich prowadzenia oraz na sprawność i efektywność podmiotów
zajmujących się ich prowadzeniem. Podstawą takiej oceny jest z jednej strony zaspokojenie potrzeb nabywców i zastosowanie w praktyce, a z drugiej – planowanie
badań i ich prowadzenie w sposób zorganizowany i racjonalny. Do oceny takiej
można wykorzystać przedstawienie wyników badań, jako produktu kierowanego
do nabywców i użytkowanego przez nich.
Produkt w zarządzaniu i marketingu określany jest w sposób systemowy
i kompleksowy jako zespół elementów materialnych i niematerialnych tworzących całość zdolną do zaspokojenia określonych potrzeb. Podstawową potrzebą
zaspakajaną przez wyniki badań jest ich zastosowanie w praktyce, zmiana metod produkcji i produktów, wprowadzenie innowacji, ochrona środowiska itp. Na
ofertę sprzedaży mogą składać się różne elementy i części składowe tych wyników
badań i dóbr z nimi związanych (różne ich kombinacje), które znajdują nabywców zaspakajających swoje potrzeby poprzez ich zastosowanie w praktyce. Potrzeby te są zróżnicowane, dlatego też wyniki badań mają różny zasięg rzeczowy.
W większości są one kompozycją różnych wyników badań oraz produktów i usług
z nimi związanych, spełniających odmienne role w zależności od zapotrzebowania. Łącznie tworzą one tzw. pakiet badawczo-innowacyjny, który nabywca wybiera, jeśli jest on zbiorem korzyści i użyteczności dla niego. Biorąc pod uwagę zbiór
tych korzyści w wynikach badań jako produkcie [por. Mruk i Rutkowski 1994;
Payne 1996 oraz rysunek 1]:
– rdzeń produktu,
– produkt rzeczywisty,
– produkt poszerzony.
Rdzeń produktu określają główne korzyści, które są celem zakupu wyników badań i zaspokojenia potrzeb nabywców. Stanowią one istotę produktu. Rdzeniem
tym może być: zwiększenie rozmiarów wytwarzanej produkcji, polepszenie parametrów użytkowo-zdrowotnych wytwarzanych produktów, polepszenie stanu
zdrowia i poprawa zdrowotności, ochrona środowiska i krajobrazu, poprawa produktywności wytwarzanej produkcji itp.
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Rysunek 1

Źródłó: Opracowanie własne.

W celu jednak zrealizowania tych potrzeb potrzeba zagwarantować zestaw
różnego rodzaju produktów i usług, o określonej strukturze i poziomie jakościowym, które składają się na produkt rzeczywisty, sprzedawany z określonymi wynikami badań Właśnie produkt rzeczywisty jest przedmiotem sprzedaży i zakupu,
gdyż on tworzy realną, występującą, formę produktu. Natomiast rdzeń produktu
– nieraz postrzegany w formie zmysłowej – nie stanowi samodzielnego przedmiotu transakcji, jest natomiast podawany w „obudowie”, która umożliwia realizację
wyników badań (np. poprzez zakup technologii i związanych z nimi licencji i patentów, czy też rekonstrukcja lub zmiana procesów). Część tej obudowy (dokumentacji, bazy danych itp.) jest niezbędna do zaspokojenia istoty potrzeby w zakresie zastosowania wyników badań, część natomiast dodatkowo umożliwia ich
realizację i zastosowanie w praktyce (np. porady, pokazy, doradztwo, szkolenia,
usługi, wykonawstwo, posprzedażowy serwis itp.).
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Produkt poszerzony stanowi więc całość pakietu badawczo-innowacyjnego,
łącznie z dodatkami, które również mogą decydować o jego zainteresowaniu i zakupie, a zwłaszcza organizacje, które nie są dobrze przygotowane do zastosowania wyników badań. Uwzględnić jednak należy, że barierą skorzystania z pełnego
produktu poszerzonego może być cena jego zakupu.
Badania naukowe są prowadzone w określonym środowisku, które ma środki na ich sfinansowanie, zgłasza konkretne potrzeby, współpracuje w celu powadzenia badań itp. Uwzględnić należy, że badania te są prowadzone w uczelni lub
instytucie, które są kompetentne w danej dziedzinie, posiadają przygotowany personel oraz prowadzą badania zgodnie z procedurami zapewniającymi ich jakość
i etyczność. Sprzedaż zaś wyników badań zależy od ich ceny i dostępności, ale też
od współpracy i więzi, które sprzyjają komunikowaniu, uzgadnianiu, zgłaszaniu
potrzeb itp., ale przede wszystkim ich doskonaleniu. Na ceny ma wpływ również
rzetelność prowadzonych badań oraz prestiż i marka danej instytucji naukowej.
Zainteresowanie nabywcy osiąga się dzięki odpowiednio dobranej strukturze
produktu, uwzględniającej potencjalne jego elementy, tj. atrybuty produktu, które
trzeba połączyć w starannie dobraną wiązkę, zawierającą:
– wartość użytkowa,
– opakowanie oraz usługi podstawowe, dodatkowe i posprzedażne,
– jakość, markę, gwarancję itp. [Payne 1996].
Analizując wyniki badań jako produkt, należy uwzględnić ich złożoność i komplementarność, a w związku z tym mały stopień standaryzacji. Rdzeń produktu,
jak również sam produkt rzeczywisty, nie jest stały, a zmienia się w zależności od
warunków ekonomicznych, społecznych i kulturowych społeczeństwa oraz jego
preferencji. Niemniej jednak wyniki badań, chociaż mają pomocniczy charakter,
odgrywają istotną rolę we wprowadzanych zmianach, zmieniając nieraz w rewolucyjny sposób istniejący stan.

3. Modele procesu prowadzenia badań naukowych
Traktowanie badań naukowych jako produktu jest podstawą oceny sprawności ich prowadzenia i ukierunkowania na sprzedaż. Takie podejście jest związane
z wprowadzeniem do ich oceny kategorii rynkowych, poczynając od ceny, a kończąc na podaży i popycie oraz ich powiązaniu ze sobą. Biorąc pod uwagę te kategorie, można wyodrębnić trzy podstawowe modele procesu prowadzenia badań
naukowych:
1. Model podażowy;
2. Model popytowy;
3. Model popytowo-podażowy.
W modelu podażowym wyniki badań są następstwem stanu wiedzy i skłonności badaczy do szukania zmian, odkrywania świata i poznania przebiegu ob-
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serwowanych procesów. Wynikają one z postawy twórczej pracowników naukowo-badawczych, ich potrzeby osiągnięć i samorealizacji, ale też z przygotowanego
warsztatu badawczego i infrastruktury badań. Osiągnięcia te pojawiają się jako
efekt prowadzonych badań, które mogą być sprzedane jeśli znajdą nabywców.
W związku z tym wyniki te należy upowszechnić poprzez działania marketingowe, a zwłaszcza poprzez reklamę, pokazy, public relations itp. W następstwie
działań marketingowych powstaje możliwość intensyfikacji sprzedaży i docierania do coraz to nowych nabywców. Odbiorca pełni rolę bierną, obserwując rynek
badań naukowych i dokonując zakupów zgodnie z ich przydatnością. Zjawisko to
i poszczególne jego etapy ilustruje rysunek 2.
Rysunek 2
Przebieg procesu badań naukowych w modelu podażowym

Źródło: Adaptowano z Butrym (2004) i Janasz (2008).

Model podażowy procesu badań można określić, że jest modelem klasycznym,
który w Polsce praktycznie trwał do końca lat osiemdziesiątych XX wieku [Janasz
2008]. Podstawą tego modelu jest zaangażowanie zespołów badawczych na rzecz
badań i tworzenia nowych rozwiązań. Aby tak było, należy stworzyć warunki do
ich wykonywania (infrastrukturę badań) oraz zapewnić wynagrodzenie zespołów
badawczych. Wynagrodzenie takie w przypadku trafności oferty (wyników badań)
może zapewnić sprzedaż, dlatego też należy określić sprzężenia zwrotne między
sprzedażą a prowadzonymi badaniami oraz pracami rozwojowymi i wdrożeniowymi. Jednakże takie sprzężenia nie zawsze mogą występować, jak np. w przypadku
badań podstawowych – rozwijających naukę, ale nie zawsze będących podstawą
sprzedaży. Wówczas może powstać zagrożenie braku ich prowadzenia i zastosowania w pozostałych typach badań. W związku z tym istnieje potrzeba ich wspomagania poprzez system instytucjonalny, uzupełniający system rynkowy.
Przeciwieństwem modelu podażowego jest model popytowy, w którym punktem wyjścia procesu badawczego jest pojawienie się określonego popytu na wyniki badań, lepiej zaspakajającego istniejące lub nowe potrzeby. Potrzeby badawcze
zgłaszane poprzez rynek wywołują inicjację działalności badawczej, jako efekt
ssania popytu. W rezultacie potrzeb rynkowych w zakresie wyników badań jest
uruchamiane ich prowadzenie i prace rozwojowe, a następnie prace wdrożeniowe,
które są podstawą przygotowania do sprzedaży zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem. Zależności te ilustruje rysunek 3.
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Rysunek 3
Przebieg procesu badań naukowych w module popytowym

Źródło: Adaptowano z Butrym (2004) i Janasz (2008).

W modelu popytowym badań naukowych odbiorca ma postawę czynną, zgłaszając zapotrzebowanie i oczekując zaspokojenia jego potrzeb. W takim ujęciu
badania są nastawione na sprzedaż i zysk, który jest podstawą funkcjonowania
placówki naukowo-badawczej poprzez zatrudnianie i wynagradzanie kadry oraz
zakup aparatury badawczej. Jednakże w takim modelu mogą być prowadzone
tylko wybrane badania, na które istnieje zapotrzebowanie i które są rentowne,
a więc przede wszystkim badania stosowane (zgodnie z zapotrzebowaniem) oraz
związane z nimi prace rozwojowe i wdrożeniowe. W takim ujęciu może wystąpić
brak prowadzenia badań podstawowych i części badań stosowanych, co w efekcie
nie będzie przyczyniało się do rozwoju nauki jako całości. Można jednak liczyć,
że placówki naukowe-badawcze – prowadząc badania zgodnie z zapotrzebowaniem
rynkowym i sprzedając je – wygospodarują środki na badania podstawowe i stosowane. Placówki naukowo-badawcze można też wzmacniać poprzez mechanizm
instytucjonalny.
Wyniki badań w modelu popytowym wynikają z potrzeb rynkowych w tym
zakresie, a ich realizacja poprzez sprzedaż stwarza możliwości nie tylko prowadzenia dalszych badań, ale także kreowania potrzeb w tym zakresie. Uwzględnić
należy sprzężenia zwrotne, które określają powiązania różnego rodzaju organizacji (gospodarczych i publicznych) z placówkami naukowo-badawczymi. Powiązania te mogą mieć różny charakter, wynikający też z uzyskiwanych korzyści przez
strony uczestniczące (odbiorców i placówki naukowo-badawcze), takich samych
lub zróżnicowanych w zależności od ich pozycji, marki i możliwości wpływania
na cenę sprzedaży (por. rysunki 1 i 3).
Niedoskonałości omawianych modeli skłaniają do poszukiwania nowych powiązań między placówkami prowadzącymi badania i ich odbiorcami oraz sposobu i zakresu wspierania badań. Efektem tych poszukiwań są różne modele
prowadzenia badań [Jasiński 2006, Janusz 2008]. Jednych z nich jest model popytowo-podażowy, łączący aktywność po stronie popytu i podaży oraz wspólne
wspomaganie prowadzenia badań. Punktem wyjścia w tym modelu są potrzeby
społeczno-rynkowe oraz stan obecny badań, wiedzy i technologii. Potrzeby społeczno-rynkowe są następstwem zapotrzebowania ze strony odbiorców na wyniki
badań, w tym wynikającego ze wsparcia ze strony instytucjonalnej, nakierowanej
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także na badania podstawowe i stosowane. Natomiast stan badań, wiedzy i technologii odzwierciedla istniejące dokonania i osiągnięcia badawcze, w tym możliwość i potrzeby ich kontynuowania przy istniejącej infrastrukturze badawczej.
W rezultacie powstają nowe możliwości badawcze, które z w połączeniu z nowymi
potrzebami badań sprzyjają wykrystalizowaniu się pomysłów badawczych, które
z kolei uruchamiają proces badawczy (badania oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe), a następnie przygotowanie ich do sprzedaży zgodnie z zawartymi wcześniej kontraktami lub poprzez instrumenty marketingu (rysunek 4).
Rysunek 4
Przebieg procesu badań naukowych w modelu popytowo-podażowym
(zintegrowanym)

Źródło: Adaptowano z Mierzejewska (2008).

W modelu popytowo-podażowym ważną rolę spełniają powiązania uczestników rynku wyników badań naukowych. Z jednej strony potrzeby społecznorynkowe badań wpływają na zakres prowadzonych prac badawczych, stale je
wzmacniając. Z drugiej strony stan badań, wiedzy i technologii oddziałuje na kierunki prowadzonych prac badawczych poprzez uzyskiwane wyniki, możliwe do
zastosowania w praktyce, ale też wymagające dalszego badania, doskonalenia i ich
ulepszania. Ważną rolę w tych działaniach ma dyskusja naukowa, która może weryfikować otrzymane wyniki i promować określone ich prowadzenie, co ilustrują
bezpośrednie sprzężenia zwrotne. Stan badań, wiedzy i technologii wpływa też
na rynek, określając możliwości zaspokojenia określonego rodzaju potrzeb w zakresie badań, jak i kreowania nowych potrzeb, wynikających z niepełnego zaspokojenia dotychczasowych oraz powstających w następstwie użytkowania nowych
wyników badania. Nowe bowiem doświadczenia są zwykle motorem dalszych
zmian i udoskonaleń. Trzeba tutaj uwzględnić, iż powiązanie czynników podażowych z popytowymi powoduje, że w ostatecznym rozrachunku wyniki badań
przynoszą korzyść potencjalnemu ich odbiorcy, dlatego też stara się je jak najlepiej wykorzystać poprzez wprowadzenie następnych nowych rozwiązań. Czynnikiem ograniczającym ich zastosowanie może być brak środków finansowych po
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stronie odbiorcy (ograniczający popyt) lub też brak środków po stronie placówki
naukowo-badawczej (ograniczający podaż), dlatego też ważną rolę mają wzajemne relacje i powiązania (por. rysunki 1 i 4), określające wybór współpracy oraz
kierunków i zakresu prowadzonych badań.
Przedstawione modele procesu badań naukowych wskazują, że nie ma idealnych rozwiązań, które optymalizowałyby sposób i zakres ich wprowadzenia,
dlatego też ważną rolę w ich wsparciu może mieć mechanizm instytucjonalny
i współpraca oparta na modelu popytowo-podażowym.

4. Etyka w wyborze badań naukowych i ich wprowadzaniu do praktyki
Traktowanie wyników badań jako produktu rynkowego może powodować –
o czym była już mowa – zagrożenia zaprzestania prowadzenia tych badań, które
nie są przedmiotem transakcji sprzedaży. Z drugiej strony przyjęcie podażowej
koncepcji badań przy wspieraniu publicznym może powodować małe zainteresowanie praktyką i zastosowaniem w niej wyników badań. Brak motywacji do
rozwijania badań może wynikać także z niedostatecznych środków na ich prowadzenie. W następstwie tego mogą wystąpić następujące zjawiska (obserwowane
w Polsce):
– brak systematyczności badań o charakterze interdyscyplinarnym, które
mogą być zastosowane w praktyce,
– dublowanie prowadzonych prac badawczych ze względu na rozproszenie
środków na badania, co w następstwie powoduje małe ich powiązanie ze
sobą (np. nie zapewniające kompleksowości technologii produkcji),
– kończenie wielu prac naukowych na etapie rozwiązań teoretycznych, bez ich
adaptacji w praktyce,
– nie uwzględnianie w praktyce wyników badań krajowych, a opieranie się na
innowacjach importowanych (np. w warzywnictwie).
Na wymienione zachowania złożyły się różnorodne czynniki, nie tylko natury finansowej, ale także wynikające z braku polityki naukowej i powiązania jej z praktyką, Wpływ na te zachowania mają też postawy uczestników rynku wyników badań
naukowych, które można rozpatrywać w warstwie etycznej. Po stronie odbiorców
wyników badań zwykle dominuje wybór na podstawie ceny i kompleksowości oferty, a następnie efektywności ich zastosowania i czasu zwrotu poniesionych wydatków na te cele. Poszukiwanie kompleksowości produktu może np. ograniczać zakup
wyników badań polskich placówek naukowo-badawczych, które nie oferują w pełni
produktu poszerzonego (rysunek 1). Dodatkowo wiele firm zagranicznych działających w Polsce nie korzysta z polskich wyników badań, a z kraju pochodzenia.
Z kolei placówki prowadzące badania naukowe mogą ograniczyć zakres ich
prowadzenia do posiadanych środków bez szerszej współpracy z praktyką, bez
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poszukiwania nowych źródeł ich finansowania i sprzedaży wyników itp. Taka
postawa nie sprzyja rozwijaniu badań, a powodować może ich stopniowe zaniechanie. Z drugiej strony placówki naukowo-badawcze nakierowane tylko na odbiorców nie widzą potrzeby rozwijania innych badań, w tym powiązanych z nimi
i mających wpływ na ich rezultaty. Nastawienie rynkowe badań zawęża zakres
prowadzonych badań. Ponadto prowadzenie badań na zamówienie niesie niebezpieczeństwo pomijania wielu aspektów związanych z ich prowadzeniem i zastosowaniem, gdy stara się spełnić wymagania odbiorcy. I tak np. poprzez zastosowanie
wyników badań można szybciej i taniej uzyskać przyrost wagi ryby, ale jednocześnie może mieć to skutki zdrowotne dla konsumentów. Przykłady takich działań
znajdujemy w praktyce (np. konsekwencje zastosowania DDT), przy czym skutki
zwykle uwidaczniają się po wielu latach.
Biorąc pod uwagę istniejące zagrożenia wyborów o charakterze etycznym należałoby w praktyce badań naukowych upowszechnić normalizację i standaryzację, obejmującą sposób ich prowadzenia, poczynając od planowania, a kończąc na
wdrożeniu wyników badań.

5. Podsumowanie
Badania naukowe powinny być prowadzone w sposób zaplanowany, obejmujący ich cele, czas, sposób prowadzenia i zastosowania itp. Podstawą ich powinny
być następujące zasady: kompleksowość, interdyscyplinarność, długofalowość,
spójność, systematyczność oraz zgodność z potrzebami i praktyką. Punktem
wyjścia stosowania wymienionych zasad powinna być polityka naukowa, wraz
z określeniem kierunków i sposobów wspierania badań oraz ich efektywności.
Wybór taki jest możliwy poprzez oparcie się na modelu popytowo-podażowym
procesu badań naukowych, w którym uwzględnia się istniejący stan badań, wiedzy i technologii, potrzeby społeczno-rynkowe w zakresie wyników badań i ich
zastosowania oraz istniejące możliwości oparte na sprzedaży wyników badań i na
wspieraniu określonej grupy potrzeb przez czynnik instytucjonalny. Biorąc pod
uwagę, że środki na badania mogą być niewystarczające, należy określić hierarchię wydatków i kompleksowość wspierania w określonych dziedzinach, stosując
zasadę mocnego uderzenia (koncentracji środków na określony kierunek, a nie
rozproszenia) i stopniowego jej przenoszenia na nowe kierunki. W celu zapewnienia efektywności kolejności wyboru, należy przygotować się i rozpoznać istniejące warunki prowadzenia badań poprzez kompleksowe rozpoznanie potrzeb
i możliwości ich zaspokojenia.
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STRESZCZENIE

Na treść artykułu składają się następujące zagadnienia: produktowe ujęcie wyników
badań naukowych, modele procesu prowadzenia badań naukowych oraz zagadnienia etyki w wyborze badań naukowych i ich wprowadzaniu do praktyki. Omawiane zagadnienia
mają istotną rolę w dalszym prowadzeniu badań i ich rozwoju, dlatego też w niniejszym
opracowaniu podjęto próbę ukazania wyników badań naukowych jako produktu w powiązaniu istniejącymi uwarunkowaniami po stronie popytu i podaży oraz wskazania sposobu doskonalenia tego produktu.
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The plot of article consist on following questions: result of scientific research as product, process models of scientific research conducts, and also ethics questions in choice
of scientific research and introduction to practice Discussed questions have important
role in farthest conduct of research and development, and so in this article take attempt
to presentation of scientific research result of as product in connection between existing
conditionality of demand and supply, and also indications ways of improvement these
products.
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OCENA DZIAŁALNOŚCI KUJAWSKO – POMORSKIEGO
OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO PRZEZ DORADCÓW
PZDR W GRUDZIĄDZU ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCYCH
Z NIMI ROLNIKÓW
1. Wstęp
Wraz z ciągłymi zmianami w gospodarce rynkowej ewolucji podlega także
otoczenie instytucjonalne, które musi nieustannie adaptować się do panujących
warunków. Wchodząc w struktury unijne Polska musiała dostosować się do wymagań Wspólnej Polityki Rolnej oraz sprostać nowym problemom i obawom pojawiającym się wśród społeczności wiejskiej. Zmiany otoczenia rolnictwa i warunków, w których przyszło mu funkcjonować wymaga aktywnego wsparcia ze
strony doradztwa rolniczego [Miś, Walenia 2007].
Charakterystyczne jest, że instytucji zajmujących się doradztwem rolniczym
i pozarolniczym na wsi przybywa. Obecnie coraz większe znaczenie ma komercyjne doradztwo rolnicze, o dużym stopniu wyspecjalizowania i dostosowania swojej
oferty do konkretnej grupy gospodarstw rolniczych [Wiatrak 2004]. Jednak wciąż
największe tradycje oraz zasługi w działalności doradczej mają ośrodki doradztwa
rolniczego, będące publiczną instytucją wspierającą rozwój wsi i rolnictwa. Rosnąca konkurencja na rynku usług niematerialnego wspierania rolników powinna stanowić impuls dla jednostek doradczych do ciągłego podnoszenia poziomu
swoich usług. W celu usprawniania działalności wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (WODR) niezmiernie ważna jest regularna ocena ich działania
oraz ocena niematerialnego wsparcia udzielanego rolnikom [Zawisza 2008].
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2. Metody badawcze
Najprostszym sposobem oceny działalności instytucji publicznej jest zbadanie
opinii beneficjentów jej usług [Kołyska 2007]. Badania zostały wykonane na terenie powiatu grudziądzkiego we wrześniu 2008 roku. Na zasadzie doboru przypadkowego1 z populacji generalnej składającej się z 4,783 tys. gospodarstw, badaniem
objętych zostało 180 rolników. Taka wielkość próby badawczej pozwoliła na uzyskanie żądanej wiarygodności i dokładności szacunku na poziomie współczynnika ufności 0,90 przy maksymalnym błędzie pomiaru 6%. Dodatkowo, w tym
samym czasie, zostały przeprowadzone wywiady kwestionariuszowe z siedmioma pracownikami Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Grudziądzu
(PZDR), będącego jednostką organizacyjną K-PODR w Minikowie.
Celem analizy było poznanie opinii rolników współpracujących z PZDR
w Grudziądzu na temat działalności na obecnym etapie rozwoju, rolniczych organizacji doradczych. Ponadto dokonano oceny jakości świadczonych usług niematerialnego wspierania rolników.
Wśród badanych rolników mężczyźni stanowili 66,7%, zaś kobiety 33,3%. Ze
średnim wykształceniem było 42,2% badanych, natomiast 36,1% posiadało wykształcenie zawodowe. Następną grupę stanowili rolnicy z wykształceniem wyższym (15,6%). Wykształcenie podstawowe wśród rolników posiadało 6,1% osób.
Przeważały osoby w wieku 40-49 lat (35,6%) oraz 30-39 lat (28,9%). Kolejną pozycję zajęły dwie grupy wiekowe 50-59 lat (20, 6%) i powyżej 60 lat (8,9%), najmniej
zaś było osób w wieku do 29 lat (6,1%). Dane umieszczone na rysunku 1 wskazują, że wśród badanych największą grupę stanowili użytkownicy gospodarstw
o powierzchni 50,1 – 100 ha (21,7%). Najmniejszą natomiast właściciele gospodarstw o powierzchni do 5 ha (9,4%) oraz powyżej 100 ha (6,7%).

3. Wyniki badań
Jak wskazują Czudec, Kata, Miś oraz Zając [2008] sprawność działania poszczególnych instytucji zależy nie tylko od ich liczby i struktury, ale w dużym stopniu
jest wynikiem silnych relacji z ich beneficjentami (przedsiębiorcami, rolnikami).
Zapytano więc badanych rolników, jak często korzystają z usług świadczonych
przez K-PODR. Najwięcej respondentów utrzymywało kontakt z ośrodkiem doradztwa raz na pół roku - 33,9% wskazań oraz raz na kwartał - 22,8% badanych.
Więcej danych znajduje się na rysunku 1.
Analizując dane umieszczone w tabeli 1 oraz tabeli 2 można zauważyć, że im
wyższy poziom wykształcenia oraz powierzchnia użytkowanego gospodarstwa,
tym częstsze relacje badanych rolników z ośrodkiem doradztwa. Najwięcej rolni1 Badacz bada jednostki do których ma dostęp.
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ków korzystających raz na kwartał z pomocy doradczej posiadało wykształcenie
wyższe (42,9%) oraz gospodarstwa o pow. powyżej 100 ha (50,0%). Natomiast
wśród odwiedzających K-PODR nieregularnie znaleźli się głównie rolnicy z wykształceniem podstawowym (54,5%) oraz posiadający gospodarstwa do 5 ha
(58,8%). Otrzymane wyniki uwzględniające wiek oraz płeć badanych rolników
nie wykazały znaczących różnic.
Rysunek 1
Częstotliwość korzystania z usług rolniczych organizacji doradczych
przez badanyh rolników powiatu grudziądzkiego

Źródło: Wyniki badań własnych.

Tabela 1
Częstotliwość korzystania z usług rolniczych organizacji doradczych
z uwzględnieniem wykształcenia badanych rolników powiatu grudziądzkiego
Wykształcenie
Wyszczególnienie

podstawowe

zawodowe

średnie

Ogółem

wyższe

L

%

L

%

L

%

L

%

L

%

Raz na miesiąc

0

0,0

1

1,5

1

1,3

2

7,1

4

2,2

Raz na kwartał

3

27,3

13

20,0

13

17,1

12

42,9

41

22,8

Raz na pół roku

1

9,1

21

32,3

32

42,1

7

25,0

61

33,9

Raz na rok

0

0,0

14

21,5

13

17,1

1

3,6

28

15,6

Nieregularnie

6

54,5

12

18,5

17

22,4

5

17,9

40

22,2

Brak odpowiedzi

1

9,1

4

6,2

0

0,0

1

3,6

6

3,3

Razem

11

100,0

65

100,0

76

100,0

28

100,0

180

100,0

Źródło: Wyniki badań własnych.
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Tabela 2
Częstotliwość korzystania z usług rolniczych organizacji doradczych z uwzględnieniem powierzchni gospodarstw badanych rolników powiatu grudziądzkiego
Powierzchnia gospodarstwa

Wyszczególnienie

do 5ha

Raz na miesiąc

L
0

5,1- 10 ha 10,1- 20 ha 20,1- 30 ha 30,1-50 ha 50,1- 100 ha

% L
0,0 0

%
L
0,0 3

%
10,0

L
0

Raz na kwartał

0

0,0

6

28,6

2

6,7

12

Raz na pół roku

3

17,6

3

14,3 13

43,3

6

Raz na rok

0

0,0

2

9,5

5

16,7

10

58,8

9

42,9

7

4

23,5

1

4,8

0

Nieregularnie
Brak odpowiedzi
Razem

%
L
0,0 1

Ogółem

L
0

%
0,0

L
0

%
0,0

L
4

%
2,2

4

14,8

11

28,2

6

50,0

41

22,8

17,6 13

48,1

21

53,8

2

17,0

61

33,9

11

32,4

4

14,8

5

12,8

1

8,3

28

15,6

23,3

5

14,7

5

18,5

2

5,1

2

17,0

40

22,2

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

8,3

6

3,3

34 100,0 27 100,0

39

100,0

17 100,0 21 100,0 30 100,0

35,3

%
3,7

> 100 ha

12 100,0 180 100,0

Źródło: Wyniki badań własnych.

Powyższe dane dowodzą, że relacje z K-PODR w Minikowie utrzymywali
najczęściej lepiej wykształceni rolnicy oraz użytkujący gospodarstwa o średniej
i większej powierzchni.
W jednym z pytań ankiety poproszono badanych rolników o ocenę działalności K-PODR w Minikowie. Pozytywnie działalność ośrodka doradztwa oceniło
59,4% badanych rolników, w tym bardzo dobrze - 17,2% i dobrze - 42,2%. Natomiast 28,3% badanych oceniło działalność K-PODR przeciętnie. Najmniej liczną
grupą byli rolnicy, którzy odpowiedzieli na dane pytanie negatywnie (źle - 2,2%,
bardzo źle - 0,6%). Niewielka grupa respondentów nie miała zdania (8,9%) lub nie
udzieliła odpowiedzi na to pytanie (0,6%).
Rolnicy podejmując decyzje potrzebują profesjonalnego wsparcia poradami instytucji doradczej [Zawisza, Niedbalski 2007]. Jakość porad może wzrosnąć dzięki
ciągłej wymianie i aktualizacji informacji między instytucjami. Badanym doradcom
zadano więc pytanie o ocenę różnych źródeł wiedzy. Uzyskane wyniki wskazują,
że doradcy najwyżej cenili sobie informacje uzyskane przez Internet (71,4%) oraz
wiedzę własną zdobytą dzięki doświadczeniu (57,1%). Wysoko respondenci ocenili
także informacje przekazywane przez specjalistów K-PODR w Minikowie (42,9%).
Na kolejnych miejscach, z taką samą liczbą wskazań znalazły się informacje przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (28,6%) oraz
zdobyte w trakcie szkoleń (28,6%). Dane przedstawia rysunek 2.
Ponadto badani doradcy stwierdzili, że najlepszym bezpośrednim sposobem informowania rolników, może być indywidualny przekaz od doradców do rolników
(100,0%) i w mniejszym zakresie szkolenia (93,3%). Z kolei pośredni przekaz poprzez
takie nośniki informacji jak: materiały informacyjne dostępne w K-PODR (60,0%),
Internet (40,0%), oraz TV (13,3%). Szczegółowe dane przedstawiono na rysunku 3.
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Przeszło 70,0% doradców oraz 60,0% rolników uważało, że informacje o udzielanej pomocy dla rolników przez K-PODR były im dostępne. Przeciwnego zdania
było zaledwie 32,8% badanych doradców oraz 14,3% rolników (rysunek 4).
Rysunek 2
Ocena przydatności informacji pochodzącej z różnych źródeł
w opinii badanych doradców PZDR w Grudziądzu

* suma odpowiedzi przekracza 100%, gdyż respondenci mogli zaznaczyć więcej niż
1 odpowiedź

Źródło: Wyniki badań własnych.

Najbardziej skuteczne sposoby przekazywania informacji
w opinii badanych doradców PZDR w Grudziądzu

Rysunek 3

* suma odpowiedzi przekracza 100%, gdyż respondenci mogli zaznaczyć więcej niż
1 odpowiedź

Źródło: Wyniki badań własnych.
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Rysunek 4
Ocena dostępności informacji o udzielanej pomocy przez K-PODR
w Minikowie dla rolników w opinii respondentów powiatu grudziądzkiego

Źródło: Wyniki badań własnych.

O tym, że szkolenia organizowane przez ODR były jednym z ważniejszych
sposobów przekazywania informacji dla rolników, może świadczyć fakt, że z takich szkoleń skorzystało 62,2% badanych rolników. Z kolei 37,8% rolników nie
brało udziału w takim procesie kształcenia.
Specyfiką ośrodków doradztwa jest niewątpliwie ich szeroki zakres działań
w obszarze niematerialnego wspierania rolników (informacyjnych, kształceniowych, doradczych, upowszechnieniowych). Tak szeroki zakres świadczonych
usług wymaga nie tylko sprawnej organizacji, ale także odpowiednio wykwalifikowanej kadry doradczej skłonnej do udzielania pomocy. Bez wykwalifikowanej
i kompetentnej kadry trudno sobie wyobrazić efektywne wsparcie udzielane rolnikom przez rolnicze organizacje doradcze [Zawisza, Niedbalski 2007].
W badaniach poproszono respondentów o ocenę kompetencji doradców
pracujących w K-PODR w Minikowie. Prawie 90,0% doradców z PZDR w Grudziądzu oceniło pozytywnie własne kompetencje zawodowe. Nieco mniej pozytywnych opinii o nich sformułowali badani rolnicy (70,0%). Szczegółowe dane
umieszczone zostały na rysunku 5.
Sprawność działania instytucji zależy w dużej mierze od satysfakcji jej pracowników. W wywiadzie skierowanym do doradców PZDR w Grudziądzu zapytano, jakie
są największe trudności w wykonywaniu obecnych i przyszłych zadań pracowników
doradztwa rolniczego. Badani za najważniejszą trudność w wykonywaniu ich pracy
uznali zbyt niskie płace (85,7%). Kolejnym utrudnieniem był brak wystarczających
środków finansowych na dojazdy (57,1%). Ponadto taką samą liczbę odpowiedzi
(42,9%) uzyskały: nadmiar zadań administracyjnych, niedostateczne wyposażenie
w sprzęt i urządzenia biurowe, konkurencja ze strony prywatnych firm doradczych
oraz zbyt duża liczba zadań. Z kolei po 14,3% każda otrzymały następujące trudności: zbyt mało czasu na przyswajanie potrzebnych informacji, zbyt mało pracowników, upolitycznienie ODR, wprowadzenie odpłatności za świadczone usługi, zbyt
mało czasu na pracę w terenie oraz brak aktywności ze strony rolników.
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Rysunek 5
Ocena kompetencji doradców pracujących w K-PODR
w Minikowie w opinii respondentów powiatu grudziądzkiego

Źródło: Wyniki badań własnych.

W wyniku dokonujących się przemian szczególnie ważne znaczenie nabierają
wszelkie działania w celu stworzenia instytucji sprawnej, efektywnej ekonomicznie, oferującej wysokiej jakości usługi dostosowane do potrzeb beneficjentów.
Wraz z integracją z UE zakres zadań dla doradztwa znacznie się zwiększył, powodując tym samym zmiany w funkcjonowaniu ośrodków doradztwa [Rybka, Knieć
2008]. Zapytano więc respondentów czy uważają, że w związku z integracją Polski
z UE poprawiło się funkcjonowanie K-PODR w Minikowie. Zdecydowana większość badanych doradców (85,7%) oraz rolników (61,7%) uznała, że integracja
poprawiła funkcjonowanie tego ODR. Z twierdzeniem tym nie zgodziło się tylko
19,4% badanych rolników (rysunek 6).
Rysunek 6
Ocena funkcjonowania K-PODR w Minikowie po integracji Polski
z UE w opinii respondentów powiatu grudziądzkiego

Źródło: Wyniki badań własnych.
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Ponadto wszyscy badani doradcy (100,0%) odpowiedzieli, że po integracji
wzrosło wśród rolników zainteresowanie oferowaną przez nich pomocą doradczą.
W związku z tym podjęto nowe kierunki działalności (100,0%). Dla 57,2% badanych doradców wraz z członkostwem Polski do UE ranga doradcy rolniczego wzrosła. Ponadto wszyscy badani doradcy PZDR uczestniczyli w kierowanych do nich
właściwych formach kształcenia po wejściu do Wspólnoty. Większość doradców
(57,1%) stwierdziła też, że warunki pracy raczej się nie zmieniły po integracji z UE,
a dla 42,9% badanych praca stała się trochę bardziej skomplikowana (rysunek 7).
Rysunek 7
Zmiany spowodowane integracją z UE w opinii
badanych doradców PZDR w Grudziądzu

* suma odpowiedzi przekracza 100%, gdyż respondenci mogli zaznaczyć więcej
niż 1 odpowiedź

Źródło: Wyniki badań własnych.

Zapytano badanych rolników czy zauważyli korzystne zmiany dla swoich gospodarstw w wyniku wsparcia udzielonego przez K-PODR w Minikowie. Prawie
60,0% badanych stwierdziło, że dostrzegło korzystne zmiany w gospodarstwie na
skutek udzielonego wsparcia. Natomiast niespełna 30,0% rolników było przeciwnego zdania (rysunek 8).
Kolejne pytanie miało na celu zbadać opinię doradców PZDR w Grudziądzu na
temat roli, jaką odgrywa WODR. Wszyscy badani doradcy byli zgodni, że istnienie ośrodków doradztwa rolniczego sprzyja rozwojowi polskiego rolnictwa. Dalsza
analiza wyników wykazała, że według badanych rolników (52,1%) WODR mogą
mieć największy wpływ na rozwój rolnictwa i wsi. Dane przedstawia rysunek 9.
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Rysunek 8
Ocena korzyści dla gospodarstw w wyniku wsparcia udzielonego przez
K-PODR w Minikowie w opinii badanych rolników powiatu grudziądzkiego

Źródło: Wyniki badań własnych.

Rysunek 9
Organizacje, które zdaniem badanych rolników mogą mieć największy
wpływ na rozwój rolnictwa i wsi

* suma odpowiedzi przekracza 100%, gdyż respondenci mogli zaznaczyć więcej
niż 1 odpowiedź

Źródło: Wyniki badań własnych.

4. Wnioski
Przeprowadzone badania pozwoliły na dokonanie oceny działalności K-PODR
w Minikowie przez doradców PZDR w Grudziądzu oraz współpracujących z nimi
rolników. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie następujących wniosków
z badań:
1. Z usług doradztwa rolniczego korzystali najczęściej rolnicy lepiej wykształceni oraz mający większe gospodarstwa, co można wywnioskować z charakterystyki rolników utrzymujących relacje z ośrodkiem doradztwa.
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2. Rolnicy ocenili pozytywnie działanie K-PODR w Minikowie. Zdecydowana
większość beneficjentów stwierdziła, że działalność K-PODR jest bardzo dobra oraz dobra. Ponadto duży odsetek badanych zauważył korzystne zmiany
w funkcjonowaniu instytucji doradczej po integracji z UE. Zdecydowana
większość badanych rolników dostrzegła korzystne zmiany dla swoich gospodarstw w wyniku wsparcia udzielonego przez K-PODR w Minikowie.
3. Z przeprowadzonych badań wynika, że K-PODR w Minikowie podnosił
jakość świadczonych usług poprzez szkolenia i doskonalenie zawodowe
pracowników, a także współpracę z innymi instytucjami i organizacjami.
Badani doradcy PZDR w Grudziądzu dość wysoko cenili sobie informacje
przekazywane przez specjalistów zakładowych K-PODR w Minikowie oraz
przez ARiMR.
4. Doradcy PZDR w Grudziądzu dość wysoko ocenili własne kompetencje zawodowe. Podobną ocenę o nich wyrazili współpracujący z tą organizacją
rolnicy.
5. Z badań wynika, że doradcy pracujący w PZDR w Grudziądzu najczęściej,
jako główne przeszkody w realizacji własnych zadań zawodowych, z którymi się borykali, wymieniali zbyt niskie płace, brak pieniędzy na dojazdy
oraz zbytnie obciążenia sprawami administracyjnymi.
6. Wszyscy badani respondenci uważali, że istnienie takiej instytucji, jak
WODR ma duży wpływ na rozwój wsi i rolnictwa.
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono wyniki badań, przeprowadzonych we wrześniu 2008 roku,
dotyczących oceny działalności Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Minikowie przez doradców PZDR w Grudziądzu oraz współpracujących z nimi rolników. Badanym rolnikom przekazano bezpośrednio 180 kwestionariuszy ankietowych na
zasadzie doboru przypadkowego. Wśród badanych rolników przeważały osoby ze średnim
wykształceniem i w wieku 40-49 lat oraz użytkujące gospodarstwa o średniej powierzchni.
Wyniki badań dowodzą, że relacje z K-PODR w Minikowie utrzymywali najczęściej lepiej
wykształceni rolnicy oraz użytkujący gospodarstwa o większej powierzchni. Działalność
K-PODR pozytywnie oceniło prawie 60,0% badanych rolników. Ponadto dość wysoko badani rolnicy i pracownicy PZDR w Grudziądzu ocenili jakość świadczonych usług rolniczych organizacji doradczych oraz kompetencje zawodowe doradców. K-PODR w Minikowie podnosił jakość udzielanych porad dzięki ciągłej wymianie i aktualizacji informacji
między instytucjami oraz szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników. Prawie 60,0%
badanych rolników zauważyło korzystne zmiany w gospodarstwie w skutek udzielonego im wsparcia. Wyniki badań pokazały, że największym problemem w pracy doradców
PZDR w Grudziądzu były zbyt niskie płace. Wszyscy respondenci uważali, że istnienie
takiej instytucji, jak ODR ma duży wpływ na rozwój wsi i rolnictwa.
MAGDALENA CHMURA
EVALUATION OF ACTIVITY KUJAWSKO – POMORSKIEGO AGRICULTURAL
COUNSELING CENTER BY ADVISORS PZDR IN GRUDZIĄDZ AND FARMERS
COOPERATING WITH THEM

Key words: agricultural consulting, evaluation of activity, functioning, European Union,
adviser, farmer
SUM M A RY

The article presents the results, studies conducted in September 2008, concerning evaluation of activities Kujawsko – Pomorskiego Agricultural Counseling Center in Minikowo by advisory PZDR in Grudziądz and farmers cooperating with them. For examined
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farmers directly handed over 180 of the questionnaire on the principle of the accidental
selection. Amongst examined farmers they predominated persons with the secondary
education and in century 40 - 49 years and owners of bigger farms. The achieved results
show that relations with K-PODR in Minikowie held most often better educated farmers
and owners of bigger farms. The activity K-PODR positively it judged almost 60,0% of
examined farmers. Moreover quite high farmers and advisors PZDR judged quality of services of farming advisory organizations and professional competence advisors. K-PODR
in Minikowo raised the quality of given advice thanks to the constant exchange and the
update of the information among institutions and the training and the in service training.
The law 60,0% of examined farmers it noticed beneficial changes in household into the effect granted for them support advisory. Results reveal that the main problem for advisory
PZDR in Grudziądz were their low earnings. Everyone respondents thought, that being of
such an institution as ODR is playing a significant role in supporting the development of
rural areas and agriculture.
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Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ANALIZA REALIZACJI PLANU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH W LATACH 2004-2006 W UKŁADZIE
MAKROREGIONÓW
1. Wstęp
W ramach Wspólnej Polityki Rolnej coraz większą uwagę przywiązuje się do
badań mających na uwadze analizę zjawisk w ujęciu regionów lub makroregionów. Badania tego typu mają na celu poznanie właściwości większych obszarów
wiejskich, których wspólną cechą są źródła powstania takiego obszaru, wyrosłego na ogół na podstawie zaszłości historycznych. Region jako typ wyodrębniony
z pewnego obszaru, charakteryzuje się zbiorowym doświadczeniem ludności rolniczej, zaś podstawową cechą jest praca w rolnictwie.
Rozwój rolnictwa wspomagany jest także ze środków przeznaczonych przez
UE na przyspieszenie przemian w regionach opóźnionych w rozwoju. W ramach
funduszy strukturalnych dokonuje się współfinansowania przemian agrarnych
regionów, w tym zwłaszcza promowanie przyspieszenia rozwoju regionów zacofanych, pomoc upadającym gospodarstwom czy też programy społeczne, dotyczące
zatrudnienia w rolnictwie i na wsi.
W okresie międzywojennym, w trakcie tworzenia państwowości polskiej, powstały trzy naturalne makroregiony, będące dziedzictwem po zaborach, a mianowicie makroregion po byłym zaborze pruskim, austriackim i rosyjskim. W makroregionach tych obowiązywały nie tylko odrębne regulacje prawne, ustawodawstwo, przepisy administracyjne, ale także zwyczaje, obyczaje, sposoby spadkobrania, dziedziczenia a zwłaszcza poziom kultury rolnej. Sposobem na integrację
makroregionów były reformy rolne, które zmierzały do podziału wielkiej własności rolnej, przy czym ustawa była najbardziej korzystna dla terenów byłego zaboru
pruskiego, w którym można było tworzyć większe gospodarstwa rolne.
Po II wojnie światowej proces wyodrębniania regionów był zróżnicowany
w zależności od podziału administracyjnego kraju. W latach 1975-1998, w okre-
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sie funkcjonowania 49 województw, wyodrębniono 9 regionów rolniczych, opartych głównie na cechach przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych. Region
rolniczy był obszarem o względnie wyrównanym typie gospodarstw rolnych oraz
zbliżonym poziomie i strukturze produkcji. Obowiązujący wówczas podział makroregionalny uważano za zadawalający do badań regionalnych o charakterze
ekonomiczno-rolniczych i był obowiązujący w planowaniu i dystrybucji środków
produkcji.
Polityka regionalna zmierzała do wyrównania szans rozwoju poszczególnych
obszarów kraju, poprzez kierowanie środków produkcji do regionów charakteryzujących się niższym poziomem produkcji, wspomaganie przemian agrarnych,
stymulowanie rozwoju kulturalnego i postępu rolniczego.

2. Zakres i metody badań
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowany w latach 2004-2006 obejmował 10 działań, w tym 7 o charakterze merytorycznym i 3 o charakterze technicznym lub uzupełniającym. Wśród działań merytorycznych znajdowały się
1. renty strukturalne, 2. wspieranie gospodarstw niskotowarowych, 3. ONW, 4.
pakiety rolnośrodowiskowe, 5. zalesianie gruntów rolnych, 6. grupy producentów rolnych, 7. dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE. Z kolei
3 pozostałe działania obejmowały: 1. pomoc techniczną, 2. uzupełnienie płatności bezpośrednich i 3. kontynuację programu zatwierdzonego w ramach Rozporządzenia (KE) nr 1268/1999. W niniejszych badaniach analizę skoncentrowano
na 7 działaniach merytorycznych, które były adresowane bezpośrednio do producentów rolnych, którzy poprzez swoją aktywność, wyrażoną liczbą złożonych
wniosków, określali wysokość wykorzystania środków finansowych. W PROW
na lata 2004-2006 wysokość wsparcia wszystkich 10 celów działań określono na
poziomie 3592,4 mln euro, w tym na 7 analizowanych w artykule działań przewidziano kwotę 2713,1 mln euro (75,5%). Wszystkie działania były współfinansowane ze środków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
rolnej. Zgodnie z zapisami Traktatu Akcesyjnego z 2003 r. udział Wspólnoty we
współfinansowaniu działań PROW wynosił 80%. Natomiast 20% planowanych
wydatków miało zostać pokrytych ze środków krajowych. Wśród 3 dodatkowych
działań, których nie poddano analizie w niniejszym artykule, najwięcej środków
przeznaczono na finansowanie działania pod nazwą „uzupełnienie płatności obszarowych” (705,3 mln euro), mniej na „pomoc techniczną” (34,0 mln euro) oraz
na kontynuację programu SAPARD (140,0 mln euro). Wysokość pomocy wyrażona w euro miała moc obowiązującą, natomiast kwoty pomocy w złotych polskich
miały charakter orientacyjny i ulegały corocznie zmianie, w zależności od kursu
wymiany. Wysokość wymiany euro w stosunku do złotego ustalała corocznie Ko-
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misja Europejska na koniec września danego roku, zgodnie z zasadą stosowania
agromonetarnego systemu euro w rolnictwie (PROW 2004).
Podstawowym celem badań było ukazanie PROW poprzez pryzmat makroregionów, które zaczynają dominować w myśleniu strategicznym państw członkowskich. Głównym celem polityki regionalnej jest bowiem z jednej strony zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej a z drugiej równoczesne zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju między regionami. Założono hipotetycznie, że
występujące regionalne zróżnicowania w dostępie do funduszy europejskich nie
spowodują zrównania szans rozwoju obszarów wiejskich, lecz w miarę kontynuowania tego negatywnego zjawiska w kolejnych planach, narastać będą procesy
zwiększające dystans regionalny.
W pracy zastosowano metody analityczne i statystyczne, pozwalające na grupowanie danych z poszczególnych makroregionów. Metody te okazały się najbardziej adekwatne w stosunku do prowadzonej analizy. Podstawowym źródłem
danych były informacje zawarte w Systemie Informacji Zarządczej ARiMR. W ramach UE obowiązuje zasada pełnego rozliczenia danego programu w dwa lata
(N+2) po zakończeniu okresu planowania. W naszym przypadku termin ten minął w grudniu 2008 r.

3. Charakterystyka makroregionów
Wprowadzony w 1999 r. nowy podział administracyjny kraju, polegający na
wyodrębnieniu 16 nowych województw, skłonił Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej IERiGŻ do przygotowania nowych zarysów makroregionów. Za podstawowe kryterium wyodrębniania nowych regionów uznano podobieństwo cech
strukturalnych sektora gospodarstw indywidualnych, jako dominującego w polskim rolnictwie. Zaliczono do nich przede wszystkim strukturę obszarową gospodarstw jako cechę najbardziej trwałą. Ponadto wzięto pod uwagę cechy mniej
trwałe, ale dobrze charakteryzujące rolnictwo, jak zasoby czynnika ludzkiego,
źródła utrzymania oraz poziom wyposażenia gospodarstw rolnych w ciągniki. Do
opracowania dotyczącego makroregionów włączono także elementy struktury zasiewów i pogłowia inwentarza [Szemberg 1999]. W wyniku prac studialnych przyjęto podział kraju na 5 makroregionów, obejmujących następujące województwa:
– I makroregion środkowo-zachodni – kujawsko-pomorskie i wielkopolskie,
– II makroregion środkowo-wschodni- łódzkie, mazowieckie, lubelskie i podlaskie,
– III makroregion południowo-wschodni –świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie i śląskie,
– IV makroregion południowo-zachodni – opolskie, lubuskie i dolnośląskie,
– V makroregion północny – zachodniopomorskie, pomorskie i warmińskomazurskie.
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Mapa makroregionów

Rysunek 1

Makroregiony różnią się między sobą liczbą występujących w nich województw. Dwa makroregiony położone na południu i wschodzie kraju obejmują
po cztery województwa. Dwa kolejne makroregiony łączą w sobie po trzy województwa. Jedynie makroregion środkowozachodni obejmuje dwa województwa
[Chmieliński 2006].
Pod względem powierzchni użytków rolnych największy jest II makroregion
środkowowschodni, który obejmuje 35,9% obszaru kraju. Najmniejszy jest zaś IV
makroregion, który ze swoimi 3 województwami, zajmuje tylko 12,9% powierzchni użytków rolnych kraju. Nieco różni się charakterystyka makroregionów, biorąc
pod uwagę liczbę gospodarstw rolnych występujących w danych makroregionach.
Najmniejszą liczbą gospodarstw rolnych dysponuje V makroregion południowo
zachodni (tabela 1).
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Charakterystyka makroregionów pod względem powierzchni
i liczby gospodarstw rolnych
Makroregion

Powierzchnia
UR w tys. ha

Procent

Ranking

Liczba gospodarstw
rolnych w tys.

Procent
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Tabela 1

Ranking

I

2742,5

17,2

3

226,1

12,7

3

II

5726,5

35,9

1

735,3

41,3

1

III

2531,1

15,8

4

541,6

30,4

2

IV

2053,9

12,9

5

142,1

7,9

4

V

2905,4

18,2

2

137,4

7,7

5

Razem

15959,4

100

1782,5

100

Źródło: opracowanie własne.

4. Ogólna charakterystyka PROW na lata 2004-2006
Przyjęte do realizacji działania w ramach PROW na lata 2004-2006 zostały dokonane w oparciu o obowiązującą strategię rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
Za główny cel uznano zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, przy równoczesnym dążeniu do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych. Generalny plan
został ukierunkowany na ułatwienie dostosowania polskich gospodarstw rolnych
do nowych warunków funkcjonowania na rynku wspólnotowym, który w powiązaniu z innymi programami wdrażanymi po uzyskaniu członkostwa w UE, miał
zapewnić spójne i kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów występujących w ramach wsi i rolnictwa (Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004).
W PROW przyjęto dwa szczegółowe cele strategiczne. Pierwszy cel strategiczny to poprawa konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej oraz cel drugi
to zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. W tym ostatnim celu wyodrębniono z kolei priorytety, w tym priorytet pierwszy związany był z wyrównaniem
szans rozwoju obszarów wiejskich, priorytet drugi dotyczył ochrony środowiska
i zachowania walorów przyrodniczych obszarów wiejskich, oraz priorytet trzeci
zmierzał do zwiększenie lesistości kraju [Wawrzyniak, Wojtasik 2008]
Z kolei instrumenty wsparcia PROW obejmowały dwie grupy działań. Do pierwszej należały działania zaliczone do grupy środków towarzyszących WPR, w tym renty strukturalne, programy rolnośrodowiskowe, zalesienie gruntów rolnych oraz
wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).
Do drugiej grupy należały instrumenty zapisane w Traktacie Akcesyjnym. Ideą tej
propozycji było rozwiązanie podstawowych problemów z jakimi borykały się kraje
wstępujące do UE. Okazało się, że część instrumentów należała do grupy zupełnie
nowych, nie występujących uprzednio we wspólnocie. Do nich przykładowo można
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zaliczyć wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych czy też wsparcie na rzecz osiągnięcia standardów UE (Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004).

5. Analiza składanych wniosków na działania w ramach PROW
Podstawą prawną przyznania wsparcia finansowego w ramach programów
Unii Europejskiej było złożenie odpowiedniego wniosku przez producenta rolnego, który został wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego
systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków. Prawo do skorzystania z instrumentów wsparcia miał rolnik, który
dysponował gospodarstwem rolnym o powierzchni co najmniej 1 ha i prowadził
działalność rolniczą w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Wsparcie przyznawane było do wysokości limitu w danym roku, stanowiącego równowartość
w złotych kwoty w euro określonej w PROW oraz według kolejności otrzymywania wniosków przez ARiMR. W badanym okresie nie określono wysokości limitu
na poszczególne województwa i nie było tzw. „koperty wojewódzkiej” regulującej
kwestię wyczerpywania się środków preliminowanych na dany rok. Tutaj rolę regulatora pełnił system informatyczny Agencji, określający stopień wykorzystania
środków w danym roku w skali całego kraju [Wstępna analiza, Cz. I 2009].
Składanie wniosku było możliwe dopiero po ukazaniu się odpowiedniego rozporządzenia Rady Ministrów. Jako pierwsze (1 V 2004 r. ukazało się rozporządzenie RM w spawie udzielenia pomocy finansowej na wspieranie działalności
rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wnioski
o przyznanie renty strukturalnej można było składać od 1 VIII 2004 r., zaś wnioski o zalesienie gruntów rolnych i programy rolnośrodowiskowe od 1 IX 2004 r.
Z kolei grupy producentów rolnych mogły składać wnioski od 15 XII 2004 r. Natomiast na dwa ostatnie działania można było składać wnioski dopiero po roku od
wejścia do UE a mianowicie od 1 II 2005 r.
W sumie przyszli beneficjenci złożyli 2 510,1 tys. wniosków, przy czym najwięcej, bo 2 055,0 tys. (81,9%) na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wyjątkiem wśród pozostałych działań były wnioski na ONW, które
należało składać corocznie. Drugie miejsce pod względem ogólnej liczby złożonych wniosków zajęli rolnicy ubiegający się o wspieranie gospodarstw niskotowarowych (173,0 tys. tj. 6,8%), trzecie zaś beneficjenci ubiegający się o programy
rolnośrodowiskowe (137,6 tys. tj. 5,5%). Najmniej wniosków wpłynęło od grup
producentów rolnych (103) (tabela 2).
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Tabela 2

Programy Zalesienie
Renty GospoStan- Grupy
Makrodarstwa ONW I ONW II ONW III rolnogruntów dardy produ- Razem Proregiony struk- niskośrodocentów
cent
UE rolnych
turalne towarowe
wiskowe rolnych
I
9906
18001 98698 106282 106728
21229
1490 28441
44
390819 19,3
II
27267
88120 291568 336035 341379
50969
4658 28885
7 1168888 57,8
III
10592
51590 137048 151856 152820
31509
3341
3812
10
54578 2,8
IV
5428
6367 38096 42833 43626
10980
967
1896
28
150221 7,4
V
5149
8996 63352 71669 73055
22947
2206 10267
14
257654 12,7
Razem 58342 173074 628762 708675 717608 137634
12662 73301
103 2510161 100

Źródło: obliczenia własne.

Analizując liczbę złożonych wniosków w układzie makroregionów, należy
stwierdzić, że zdecydowana kumulacja tych wniosków wystąpiła w II makroregionie środkowo-wschodnim (57,8%), który był jednocześnie największy pod względem powierzchni użytków rolnych i liczby gospodarstw rolnych. Drugie miejsce
pod względem liczby złożonych wniosków (19,3%) zajął I makroregion środkowo-zachodni. Łącznie te dwa makroregiony partycypowały w procesie składania
wniosków na poziomie 77,1%. Najmniejszą rolę w procesie składania wniosków
odegrał III makroregion południowo-wschodni (2,8%). Porównując dane dotyczące charakterystyki makroregionów do liczby złożonych wniosków, otrzymamy
następujące dane (tabela 3):
Tabela 3
Porównanie złożonych wniosków do powierzchni UR i liczby
gospodarstw rolnych (w %)
Makroregion

I
II
III
IV
V

Powierzchnia
użytków rolnych

Liczba
złożonych
wniosków

17,2

19,3

36,9

57,6

15,8

2,8

12,9

7,4

18,2

12,7

Liczba
gospodarstw
rolnych

Liczba
złożonych
wniosków

+ 2,1

12,7

19,3

+ 6,6

+ 20,7

41,3

57,6

+ 16,3

- 13,0

30,4

2,8

- 27,6

- 5,5

7,9

7,4

- 0,5

- 5,5

7,9

12,7

- 4,8

Różnica + -

Różnica + -

Źródło: obliczenia własne.

Przy porównaniu liczby złożonych wniosków do powierzchni użytków rolnych, jaki zajmuje dany makroregion, otrzymane wyniki wskazują na bardzo dobre wykorzystanie swojej pozycji przez duży makroregion II, który złożył ponad
20,7% więcej wniosków, niż wskazywałby na to udział powierzchniowy. Podobnie pozytywnie zachowali się producenci rolni skupieni w makroregionie I.(+
2,1%). W trzech pozostałych makroregionach nie wykorzystano w pełni poten-
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cjału tkwiącego w każdym gospodarstwie rolnym. Także pozytywnie wyróżniają
się dwa pierwsze makroregiony, jeśli rozpatrzymy udział wniosków w stosunku do
liczby gospodarstw rolnych (odpowiednio +6,6% i + 16.3%). Ogólnie biorąc dwa
pierwsze makroregiony obejmujące 54,1% powierzchni użytków rolnych, partycypują w 77,1% wszystkich wniosków złożonych w latach 2004-2006. Podobnie rzecz
wyglądała przy analizowaniu liczby wniosków w stosunku do liczby gospodarstw
rolnych. Dwa pierwsze makroregiony obejmujące 54,0% wszystkich gospodarstw
rolnych, zdobyły 76,9% wszystkich wniosków [Wstępna analiza, Cz. II 2009)].
W strukturze złożonych wniosków dominowały działania związane ze wspieraniem działalności na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
(ONW). Ponieważ wnioski ONW składane były łącznie z wnioskami o dopłaty
bezpośrednie, ich udział w analizie charakteryzował się powszechnością, co czyniło mniej czytelnym obraz badanych zjawisk. Dlatego w badaniach dążono do
„oczyszczenia” liczby składanych ogółem wniosków z danych o liczbie wniosków
związanych ze wspieraniem gospodarstw na obszarach ONW, dokonano też powtórnie analizy. Wyniki przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4
Liczba złożonych wniosków ( bez ONW) wg makroregionów
Makroregiony

Renty
strukturalne

Gospodarstwa
niskotowarowe
18001

I

9906

II

27267

88120

III

10592

51590

Programy
rolnośrodowiskowe
21229

Zalesianie
gruntów
rolnych

Standardy
UE

Grupy
producentów
rolnych
44

Razem
79111

Procent

1490

28441

17,3

50969

4658

28885

7

199906

43,8

31509

3341

3812

10

100854

22,5

IV

5428

6367

10980

967

1896

28

25666

5,6

V

5149

8995

22947

2206

10267

14

49564

10,8

Razem

58342

173073

137634

12662

73301

103

455101

100,0

Źródło: obliczenia własne.

Zgodnie z oczekiwaniami badawczymi okazało się, że duży II makroregion
środkowo-wschodni stracił swoją dominującą pozycję, i jego udział w składaniu
wniosków zmniejszył się z 57,8% do 43,8%. Podobnie stracił na wadze I makroregion środkowo-zachodni, którego udział w składaniu wniosków zmniejszył się
odpowiednio z 19,3% do 17,3%. Z drugiej strony w sposób istotny swoją pozycję poprawił III makroregion południowo-wschodni, którego udział w składaniu
wniosków wzrósł aż 10 krotnie, z 2,8% do 22,5%. Interpretując te dane należy
wskazać, że omawiany region ma co prawda tereny kwalifikujące się jako obszary
o niekorzystnych warunkach gospodarowania, ale rozdrobniona struktura agrarna nie pozwalała sięgnąć po instrumenty wsparcia unijnego (wymagany obszar to
1 ha użytków rolnych).
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Na temat prawidłowego przebiegu składania wniosków zebrano informacje,
pozwalające na porównanie liczby wniosków zawartych w planie, w stosunku do
zrealizowanych działań, co obrazuje poniższe zestawienie:
Plan

Wykonanie

Różnica

- renty strukturalne

52400

58342

+5942

- gospodarstwaniskotowarowe

126000

173073

+47073

- standardy UE

66500

73301

+6801

172

103

-69

- grupy producenckie

Pozostałe działania zawarte w planie wyrażono w miernikach naturalnych
(w ha), co trudno przełożyć na liczbę złożonych wniosków. I tak wspieranie działalności na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania planowano
przeprowadzić na powierzchni 9 386,4 tys. ha, wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych na powierzchni 1 236,0 tys. ha i zalesienie gruntów rolnych na
powierzchni 47,0 tys. ha.
Wysokie przekroczenie działań planowanych miało miejsce szczególnie w pozycji wspieranie gospodarstw niskotowarowych (o 37,3%), dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE (o 10,2%) oraz renty strukturalne (o 11,1%).

6. Finansowy wymiar realizacji PROW w latach 2004-2006
Charakterystyczną cechą instrumentów wsparcia finansowego było to, że występowała duża różnorodność i niepowtarzalność w zakresie wysokości pomocy
udzielanej beneficjentom w ramach określonych działań. Wysokość wsparcia była
ustalana odrębnie dla każdego działania, a ponadto istotne zróżnicowania występowały wewnątrz programów unijnych. Przy ustalaniu warunków i trybu udzielania pomocy finansowej brane były pod uwagę takie czynniki, jak powierzchnia
gospodarstwa rolnego, wiek (renty strukturalne), ESU (niskotowarowe), klasy bonitacyjne gleb (zalesienia), ochrona środowiska, itp.
Liczba beneficjentów otrzymujących wsparcie oraz wysokość środków przekazanych beneficjentom była zróżnicowana regionalnie. W sumie kwoty wypłaconych należności wyniosły 10,6 mld zł w ramach 7 analizowanych działań (bez
pomocy technicznej, uzupełnienia płatności bezpośrednich i SAPARD). Najwięcej środków wypłacono stosownie do wielkości danego rejonu w makroregionie
II – 43,0% ogólnej kwoty, następnie w makroregionie I – 21,7%, makroregionie V – 15,0%, makroregionie III – 13,3% i ostatnie miejsce zajął makroregion
IV – 7,0%.
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Tabela 5
Wielkość środków finansowych wydatkowanych na PROW
w latach 2004-2006 w układzie makroregionów (w tys. zł)
GospoRenty darstwa
Makro- strukturegion ralne niskotowarowe

ONW I

ONW II

Programy Zalesienie Stanrolnośro- gruntów dardy
dowisko- rolnych
UE
we

ONW III

Grupy
producentów
rolnych

Razem

I

358406

128693

214093

227742

230574

127791

19252

973161 11245

2290957

II

984659

678966

522092

586787

599577

191119

55380

947249

1765

4567594
1417885

III

354000

394714

128547

148166

150909

115885

25847

98531

1286

IV

193773

50728

86039

94753

97607

137136

18192

58876

6525

743629

V

192895

63270

193850

210477

216470

241949

136581

339676

3372

1598540

Razem 2083733 1316371 1144621 1267925 1295137

813880

255252 2417493 24193

10618605

Źródło: obliczenia własne.

Płatności środków finansowych na poszczególne działania między makroregionami nie były istotnie zróżnicowane. Czynniki, które odgrywały istotną rolę
na poziomie pojedynczego gospodarstwa, zostały zniwelowane w ramach dużych
zbiorowości beneficjentów. Przykładowo wysokość rent strukturalnych była uzależniona od wielkości przekazywanych powierzchni na rzecz następców i była
względnie wyrównana we wszystkich makroregionach. Powyższe zjawisko obrazuje tabela 6.
Tabela 6
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na jednego beneficjenta
w układzie makroregionów w latach 2004-2006 (w tys. zł)
Makroregiony

Renty
strukturalne

Gospodarstwa niskotowarowe

ONW I

ONW II

ONW III

Programy Zalesienie
Grupy prorolnogruntów Standardy
ducentów
środoUE
rolnych
wiskowe rolnych

I

39,2

7,2

2,1

2,1

2,1

5,8

12,8

34,1

232,2

II

39,6

7,6

1,8

1,7

1,7

3,7

11,1

31,6

263,4

III

35,7

7,7

0,9

0,9

1,1

4,1

8,4

26,2

179,4

IV

38,8

8,1

2,1

2,1

2,1

19,6

16,8

31,3

299,3

V

40,1

6,9

3,1

2,9

2,9

10,6

25,6

32,3

269,1

Źródło: obliczenia własne.

Istotną rozpiętość w wysokości pomocy finansowej przypadającą na 1 wniosek
zanotowano w programach rolnośrodowiskowych (jak 1:5), zalesieniu gruntów
rolnych (jak 1:3) i ONW (1:3).
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7. Wykonanie budżetu PROW w latach 2004-2006
Porównując preliminowane koszty funkcjonowania PROW w stosunku do
wydatków, zwracają uwagę przesunięcia, jakich dokonano w ramach budżetu.
Należy podkreślić fakt, że w 6 przypadkach wydatki były mniejsze od pierwotnego preliminarza. Przekroczenia i to na wysokim poziomie 261,7% miały miejsce
w przypadku działania „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE”.
Niski poziom wykorzystania środków finansowych przewidzianych w Planie zanotowano w działaniu „Grupy producentów rolnych” (25,2%), oraz „Wspieranie
przedsięwzięć rolno środowiskowych” i „Poprawa dobrostanu zwierząt” (59,8%).
Przekroczenie ogólnej kwoty wydatków o 58,8 mln euro (102,2%) zrealizowano
poprzez sięgnięcie do działania „Pomoc techniczna”, które wykorzystano tylko na
poziomie 13,4%.
Tabela 7
Porównanie planowanych kosztów ze zrealizowanymi wydatkami
na realizację PROW w latach 2004-2006 (w mln euro)

Renty strukturalne

640,5

534,9

Różnice
w mln euro
(+ -)
- 105,6

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

376,3

341,3

- 35,0

90,7

Wspieranie działalności na obszarach ONW

976,8

948,6

- 28,2

97,1

Pakiety rolnośrodowiskowe

348,9

208,7

- 140,2

59,8

Zalesianie gruntów rolnych

101,8

94,9

- 6,9

93,2

Standardy UE

243,4

637,1

+ 393,7

261,7

Działania PROW 2004-2006

Grupy producentów rolnych
Razem

Plan wydatków
PROW

Realizacja wydatków
PROW

Procent
83,5

25,4

6,4

-19,0

25,2

2713,1

2771,9

+ 58,8

102,2

Źródło: obliczenia własne.

Przesunięcia między działaniami w ramach PROW odbywało się na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który opiniowany był z kolei przez
Zespół - Komitet Monitorujący a następnie kierowany do Komisji Europejskiej.
Zmian tych dokonywano w wyniku bieżącego monitoringu PROW na lata 20042006, prowadzonego przez MRiRW na podstawie danych przekazywanych przez
ARiMR. Do zakresu działania Komitetu należało między innymi opiniowanie
projektów, podział środków na poszczególne działania PROW, dokonywanie analiz wyników PROW oraz ocena osiągania celów ustanowionych dla poszczególnych działań.
Uwzględniając całość preliminarza budżetu w wysokości 3592,4 mln euro, realizacja na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosła 100%, co dobrze świadczy o polityce kształtowania obszarów wiejskich przez Ministerstwo Rolnictwa oraz przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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8. Uwagi końcowe
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 był największym programem wspierającym rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Był to
plan realizowany z funduszy unijnych zaraz po wstąpieniu do Unii Europejskiej.
Celem planu było wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych. W pierwszym planie przyjęto kryterium realizacji celów poprzez pryzmat siedmiu wybranych działań o charakterze merytorycznym oraz trzech działań o charakterze uzupełniającym. Wyboru
działań dokonały zespoły specjalistów spośród propozycji przedstawionych przez
wspólnotą europejską. Wybór trafnie odzwierciedla oczekiwania rolników, którzy
związali swoje losy ze wsią i rolnictwem i chcą modernizować i restrukturyzować
swoje gospodarstwa rolne.
Koncepcja badania PROW poprzez pryzmat 5 makroregionów, których kształt
zaproponowany został przez IERiGŻ, okazała się poprawna merytorycznie i przydatna do dalszych badań. Pozwoliła bowiem na dostrzeżenie nowych zjawisk, które uprzednio trudne były do oceny z pozycji województw, czyli 16 małych regionów. Ogólna teza sprowadza się do konstatacji, że dominującymi makroregionami
są dwa położone w środkowym pasie kraju a mianowicie I makroregion środkowo-zachodni oraz II makroregion środkowo-wschodni. Oba makroregiony pod
względem powierzchni użytków rolnych i liczby gospodarstw rolnych zajmują
54,1%, zaś partycypowały w procesie składanych wniosków na poziomie 77,1%
(wzrost o 23,0 punktów procentowych). Interpretując te dane, można powiedzieć,
że aktywność producentów rolnych, stymulowana zapewne przez doradców,
sprzyjała korzystaniu z instrumentów wsparcia finansowego zaproponowanych
przez Unię Europejską. Do omawianych dwóch makroregionów napłynęło również 64,6% wszystkich środków finansowych przewidzianych na 7 analizowanych
działań PROW.
Makroregiony położone zarówno w pasie nadmorskim, jak i południowym
były w mniejszym zakresie uczestnikami PROW i zarazem beneficjentami środków unijnych, chociaż V makroregion północny skorzystał ze wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Otwarta formuła dostępu do programów unijnych była zapewne przyczyną,
że jedynym kryterium korzystania ze wsparcia finansowego UE, była aktywność
rolników, polegająca na złożeniu w odpowiednim czasie poprawnie wypełnionego wniosku. Średnio w kraju każdy rolnik złożył 1,5 wniosku, zaś bez wniosków
dotyczących terenów o niekorzystnych warunkach gospodarowania 0,3 wniosku.
W sytuacji działań cieszących się dużym zainteresowaniem rolników, przydziały
regionalne były regulowane przez system informatyczny ARiMR.
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STRESZCZENIE

Celem badań była analiza realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach
2004-2006, której dokonano z uwzględnieniem makroregionów występujących w kraju.
Badaniom poddano 7 merytorycznych działań występujących w ramach PROW. Dostęp
do programów unijnych dokonywał się poprzez złożenie odpowiednich wniosków przez
przyszłych beneficjentów. Najwięcej wniosków wpłynęło w II makroregionie środkowowschodnim (57,8%) i w I makroregionie środkowo-zachodnim (19,3%). Średnio w kraju
każdy rolnik złożył 1,5 wniosku, zaś analizując ten problem bez danych uwzględniających
złożenie wniosków w związku z niekorzystnymi warunkami gospodarowania, każdy rolnik
złożył statystycznie 0.3 wniosku. Do omawianych dwóch makroregionów napłynęło również 64,6% wszystkich środków finansowych przewidzianych na 7 analizowanych działań
PROW, wobec pozostających w ich dyspozycji 54,1% powierzchni użytków rolnych.
Badania realizacji PROW w układzie makroregionów wskazują na dominującą pozycję dwóch makroregionów (I i II) leżących w pasie środkowym kraju. Absorbowały one
najwięcej środków pomocy finansowej pochodzących z Unii Europejskiej.
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AN ANALYSIS OF REALIZATION OF THE PLAN OF RURAL
AREAS DEVELOPMENT 2004 - 2006 IN MACRO-REGIONAL CONTEXT
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SUM M A RY

The aim of the research was to analyze the Plan of Rural Areas Development 2004 2006 (PRAD 2004 -2006) which was done by taking macro-regions into consideration.
There were examined 7 content-related actions occurring in the frame of the PRAD 2004 2006. To be able to access to the program the beneficiaries had to apply the suitable proposals. The highest numbers of proposals were handed in the 2nd middle-east macro-region
(57.8%) and 1st middle-west region (19.3%). On average every farmer in Poland handed
in 1.5 proposals. Analyzing the issue without the data concerning unfavourably farming
conditions, every farmer handed in 0.3 proposals (on average). The two discussed regions
used 64.6% of the whole amount of financial support provided for the 7 actions within the
PRAD 2004 - 2006, in the face of having by the regions 54.1% of arable lands.
The research concerning macro-regional order shown dominant position of the two
regions (1st and 2nd) located in the middle belt of the country which absorbed the highest
amount of financial support coming from the European Union.
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SYTUACJA DOCHODOWA GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ
W CHOWIE TRZODY CHLEWNEJ W LATACH 2005-2007, DOBRANYCH
W RAMACH SYSTEMU POLSKI FADN

1. Wstęp
Chów trzody chlewnej opiera się na ziemiopłodach będących artykułami rynkowymi, co powoduje jego dużą zależność od sytuacji rynkowej. Warunki występujące na rynku żywca wieprzowego mają wpływ na opłacalność produkcji trzody
chlewnej, ale także na dochody gospodarstw zajmujących się chowem świń. Wpływ
ten jest tym większy im większy jest stopień specjalizacji danego gospodarstwa.
W zależności od zmian, jakie występują na rynku, następują odpowiednie zmiany
w stanie pogłowia trzody chlewnej i rozmiarach produkcji. Te procesy przebiegają
stale, ponieważ gospodarstwo nie mając wpływu na ceny, może dostosowywać
się do zmiennej sytuacji rynkowej tylko poprzez zmiany w wielkości produkcji i ponoszonych nakładach [Dowigiałło, Mandecki 1983]. W gospodarstwach
charakteryzujących się wysoką intensywnością i produkcyjnością prowadzonych
działalności, działaniem które może zapewnić osiąganie godziwego dochodu jest
zwiększanie skali prowadzonej produkcji. W gospodarstwach specjalizujących
się w chowie trzody chlewnej oznacza to zwiększenie pogłowia trzody. Wielkość
i struktura stada posiadanej trzody chlewnej uzależniona jest od możliwości zakupu pasz, rozmiaru produkcji pasz własnych, liczby stanowisk oraz zasobów siły
roboczej wykorzystywanej do obsługi zwierząt [Żuk 1977].

2. Cel i metodyka badań
Celem opracowania było określenie sytuacji dochodowej gospodarstw specjalizujących się w chowie trzody chlewnej w latach 2005-2007 oraz ukazanie zmian
w dochodach tych gospodarstw w zależności od skali chowu trzody chlewnej,
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mierzonej średnioroczną liczbą tuczników w gospodarstwie. W pracy podjęto
próbę określenia wpływu zmiennej sytuacji rynkowej na wyniki produkcyjnoekonomiczne osiągane przez gospodarstwa oraz wskazania, które gospodarstwa,
jeśli chodzi o skalę chowu, są najbardziej wrażliwe na zmiany występujące na rynku trzody chlewnej a także na rynku pasz.
Źródłem informacji do analizy były dane z dobranych losowo indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość w ramach systemu Polski FADN1 w latach 2005-2007. Analizą objęto 139 gospodarstw specjalizujących
się w chowie trzody chlewnej. Były to jednostki, utrzymujące trzodę w systemie
otwartym i zamkniętym. Zgodnie z metodologią FADN, gospodarstwa te, ponad
2/3 Standardowej Nadwyżki Bezpośredniej (SGM2) osiągnęły z chowu trzody
chlewnej [FAPA 2000]. Kryterium selekcji był także większy niż 80% udział wartości sprzedaży tuczników w wartości sprzedaży ogółem w gospodarstwie. Można
więc powiedzieć, że były to gospodarstwa wąsko wyspecjalizowane. Dla przykładu, w literaturze za takie, uznaje się gospodarstwo, które z jednej gałęzi osiąga ponad 66% wartości produkcji w gospodarstwie [Grontkowska 1997]. Udział żywca
wieprzowego w wartości produkcji ogółem, średnio w badanych gospodarstwach
wynosił, w zależności od roku, od 68 do 79%. Do badań zakwalifikowano także
gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna była większa niż 4 ESU3. Kryterium to miało na celu wyeliminowanie gospodarstw o małym pogłowiu. Trudno
jest bowiem mówić o gospodarstwie wyspecjalizowanym w chowie trzody chlewnej w przypadku, gdy posiada ono stado wielkości kilku sztuk.
Obiekty badawcze podzielono na cztery grupy. Wyodrębniono takie gospodarstwa, w których średnioroczny stan tuczników wynosił: do 25, 25-50, 50-100 oraz
100-200 sztuk. W każdej z grup, w rozpatrywanych latach (2005-2007), znajdowały się te same gospodarstwa co umożliwiło lepsze ukazanie zmian w wynikach
ekonomicznych oraz pozwoliło na wskazanie przyczyn tych zmian. Wykonane
rachunki i obliczenia są w pełni zgodne z metodyką stosowaną w systemie FADN.
Poza kategoriami dochodu, wyodrębnionymi w systemie, został obliczony dochód
rolniczy netto, który obrazuje wartość różnicy pomiędzy wartością produkcji
a poniesionymi kosztami w gospodarstwie [Skarżyńska, Sadowska 1997]. Miało
to na celu ukazanie rezultatów ekonomicznych, które przynosi prowadzona przez
gospodarstwa działalność operacyjna, bez wpływu dopłat do działalności operacyjnej, a także inwestycyjnej. W pracy dokonano również wskaźnikowej oceny
1 FADN (Farm Acountancy Data Network) jest to System Zbierania Danych o Produktach Rol-

niczych [Goraj 2004].
2 SGM (Standard Gross Margin) jest to nadwyżka średniej z trzech lat wartości produkcji określonej działalności produkcji roślinnej lub zwierzęcej nad średnią z trzech lat wartością kosztów
bezpośrednich [Ziętek 2008].
3 ESU (ang. European Size Unit) europejska jednostka wielkości, odpowiada kwocie 1200 euro
[Józwiak 2007].
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efektywności ekonomicznej gospodarstw. Posłużono się wskaźnikiem opłacalności, który odzwierciedla stosunek wartości produkcji do wysokości poniesionych
kosztów [Fereniec 1999]. Obliczono także wskaźniki dochodowości trzech podstawowych czynników produkcji: pracy wyrażonej w jednostkach przeliczeniowych (AWU4), ziemi wyrażonej powierzchnią użytków rolnych (ha) oraz kapitału, odzwierciedlającego wartość aktywów gospodarstwa rolnego na koniec roku
obrachunkowego (zł), odnosząc do tych wielkości wartość dochodu z rodzinnego
gospodarstwa rolnego (DzRGR) [Goraj 2007].

3. Charakterystyka obiektów badawczych
Sposród badanych jednostek najbardziej liczną grupę stanowiły gospodarstwa,
w których średniorczny stan tuczników wynosił 100-200 sztuk – 50 gospodarstw.
Najmniej natomiast, bo 19 gospodarstw (13,6% całej zbiorowości) znajdowało się
w grupie, gdzie stado tuczników nie przekraczało 25 sztuk. Mimo niewielkiej liczebności, w każdym roku reprezentowały one więcej gospodarstw niż jednostki
z pozostałych grup (tabela 1). Dla przykładu, jedno gospodarstwo z grupy o najmniejszym pogłowiu tuczników w roku 2007 reprezentowało przeciętnie 77 gospodarstw w Polsce, podczas gdy z grupy 100-200 tuczników - zaledwie 8.
Analizując poszczególne grupy, można zauważyć, że we wszystkich rozpatrywanych latach, wraz ze wzrostem pogłowia trzody chlewnej rosła wielkość ekonomiczna gospodarstw – od około 8 ESU w grupie o najmniejszym, do ponad 50
ESU w grupie o największym pogłowiu tuczników – tabela 1. Z roku na rok odnotowywano wzrost siły ekonomicznej badanych gospodarstw – średnia wielkość
ekonomiczna w badanym zbiorze, w ciągu 2 lat zwiększyła się o 3,7 ESU. W analogicznym czasie wzrosła także powierzchnia ziemi będącej w użytkowaniu rolników
– przeciętnie o 1,3 ha (4,9%). Powierzchnia użytków rolnych również była związana
z wielkością posiadanego stada – im większa skala chowu, tym większymi zasobami
ziemi dysponowali rolnicy. Przeciętne gospodarstwo z grupy 100-200 tuczników
w 2007 roku posiadało 39,9 ha i było to 3,9-krotnie więcej niż w grupie do 25 sztuk.
Udział zbóż w strukturze zasiewów we wszystkich badanych grupach, w każdym
analizowanym roku kształtował się podobnie i wynosił około 90%.
Średnio w badanych gospodarstwach stado świń, wyrażone w sztukach przeliczeniowych (LU5) liczyło 61-62 LU. Tuczniki – średnio w zbiorze – stanowiły
niewiele ponad 33% udziału w strukturze stada świń. Obsada trzody chlewnej
4 AWU (ang. Annual Work Unit) - roczna jednostka pracy. Odpowiada osobie w pełni sprawnej, która
przepracowała rocznie 2200 godzin w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego [Goraj 2007].
5 LU (Livestock Unit) – jednostka przeliczeniowa zwierząt stosowana w Unii Europejskiej. Jedna jed-

nostka LU odpowiada jednej krowie, ale nie jest tożsama z przeliczeniową sztuką dużą stosowaną w Polsce
[Józwiak 2006].
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w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych (UR) rosła wraz ze zwiększaniem się liczby tuczników. W grupie gospodarstw o największym pogłowiu trzody, w każdym
z analizowanych lat zanotowano ponad 2-krotnie większą obsadę tego gatunku zwierząt niż w jednostkach, w których pogłowie świń było najmniejsze. Wzrost obsady
zwierząt świadczy o tym, że gospodarstwa o większych stadach były luźniej związane z posiadanymi zasobami ziemi, co wymuszało na nich konieczność skorzystania
w większym stopniu z pasz zakupionych. Większe stado zwierząt wymagało poniesienia również większych nakładów pracy. W gospodarstwach utrzymujących 100200 tuczników poziom zatrudnienia był o około 50% wyższy niż w grupie o stadzie
mniejszym niż 25 tuczników. Im skala chowu była większa, tym większy był udział
pracy najemnej w strukturze pracy ogółem. Praca własna w gospodarstwach największych i utrzymujących jednocześnie duże stada tuczników (100 -200 sztuk) stanowiła
około 90% pracy ogółem, podczas gdy w gospodarstwach o najmniejszym stadzie
(do 25 szt.) zasoby siły roboczej to prawie w całości praca rolnika i jego rodziny.
Ogólne informacje o gospodarstwach wydzielonych według
skali chowu tuczników w latach 2005-2007
Wyszczególnienie

j.m.

Liczba gospodarstw

[szt.]

Liczba reprezentowanych
gospodarstw

[szt.]

Wielkość ekonomiczna
gospodarstwa

[ESU]

Powierzchnia użytków
rolnych

[ha]

Liczba przeliczeniowych
sztuk trzody chlewnej

[LU]

Obsada trzody chlewnej

[LU/100 ha]

Nakłady pracy ogółem

[AWU]

Nakłady pracy własnej

[FWU1]

*)

Rok
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007

Tabela 1

Średnioroczny stan tuczników w gospodarstwie
<25
19
19
19
1871
1084
1457
7,7
81
8,4
10,6
10,2
10,2
13
14
13
125
138
128
1,4
1,3
1,3
1,4
1,3
1,3

25-50
32
32
32
1061
996
1001
16,4
16,3
17,4
18,7
18,1
18,7
30
29
28
159
160
152
1,7
1,6
1,7
1,6
1,6
1,6

50-100
38
38
38
709
664
648
29,6
30,3
33,0
28,1
28,3
29,0
55
56
56
196
199
195
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9

100-200
50
50
50
506
501
411
51,0
53,3
57,8
36,9
37,8
39,9
102
106
106
277
282
266
2,0
2,0
2,0
1,8
1,8
1,8

Razem w badanym zbiorze gospodarstw.
(ang. Family Work Unit) - roczna jednostka pracy rolnika i członków jego
rodziny wyrażona w osobach pełnozatrudnionych.

1) FWU

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Średnio
139*
139*
139*
4147*
3245*
3517*
31,3
32,3
35,0
26,7
26,9
28,0
61
62
62
227
232
221
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
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4. Majątek i źródła finansowania gospodarstw
W roku 2007 przeciętne badane gospodarstwo dysponowało majątkiem o wartości 574 tys. zł, tj. o 6,6% większym niż w roku poprzednim oraz o 16,3% większym niż w 2005 roku. Gospodarstwa o większej skali chowu dysponowały większym majątkiem, niż gospodarstwa z mniejszą liczbą świń. W 2007 roku średnia
wartość gospodarstwa, które posiadało 100-200 tuczników, wynosiła 878 tys. zł
i była 4,6–krotnie wyższa niż w grupie gospodarstw o najmniejszym pogłowiu.
Struktura pasywów badanych gospodarstw we wszystkich analizowanych latach
kształtowała się podobnie. Majątek badanych gospodarstw pokrywany był w zdecydowanej części poprzez kapitał własny, choć w miarę wzrostu skali produkcji
można zauważyć, że udział kapitału własnego w finansowaniu majątku malał. Gospodarstwa o większej skali produkcji częściej korzystały z obcych źródeł finansowania. Głównie były to kredyty długo- i średnioterminowe. Można wnioskować
zatem, że jednostki z większą liczbą trzody chlewnej są bardziej skłonne do inwestowania i rozwoju. Gospodarstwa mniejsze preferowały bardziej bezpieczną
formę finansowania majątku i nie wykazywały chęci do inwestycji. W przypadku
skali najmniejszej (do 25 szt.) rola kredytów krótkoterminowych miała większe
znaczenie niż kredytów długo- i średnioterminowych.

5. Produkcja i koszty
Rok 2007 był mniej korzystny niż dwa poprzednie lata dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, miedzy innymi ze względu na spadek cen sprzedaży
żywca. W 2007 roku, średnio w badanych gospodarstwach rolnicy za jeden kilogram żywca wieprzowego otrzymywali 3,61 zł, co było o 3,0% mniej niż w roku
poprzednim oraz o 8,8% niż dwa lata wcześniej. Gorsze warunki cenowe nie spowodowały jednak spadku wartości produkcji żywca wieprzowego w badanych
gospodarstwach. Z roku na rok produkowano go więcej, przez co jego wartość,
a tym samym, wartość produkcji zwierzęcej w analizowanych latach systematycznie rosła (tabela 2). Było to odzwierciedleniem sytuacji na rynku wieprzowiny
w Polsce, gdzie od początku 2005 roku obserwowano ciągły wzrost produkcji
żywca. W 2007 roku wyniosła ona 2,8 mln. ton i była większa niż w roku 2006
i 2005 odpowiednio o 0,4 i 9,3%. Utrzymujące się jednak od jesieni 2006 roku
skrajnie niekorzystne warunki chowu trzody chlewnej doprowadziły w drugiej
połowie 2007 roku do spadku pogłowia świń, a także do spadku produkcji żywca
wieprzowego [Analizy rynkowe 2008].
Spadek cen żywca w największym stopniu odczuły gospodarstwa o małych
stadach (do 25 szt.). Wartość wyprodukowanego żywca wieprzowego, pomimo
większej ilości z roku na rok w tej grupie zmniejszała się. Rolnicy z gospodarstw
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o mniejszych stadach tuczników (do 25 szt. i 25-50 szt.) w każdym roku, za 1 kg
sprzedanego żywca otrzymywali relatywnie niższe ceny, niż rolnicy z gospodarstw
o większych stadach – tabela 2.
Tabela 2

Wartość produkcji, sprzedaż i ceny żywca wieprzowego
w gospodarstwach wydzielonych według skali chowu tuczników
w latach 2005-2007
Wyszczególnienie

Średnioroczny stan tuczników w gospodarstwie

j.m.

Rok

<25

25-50

Wartość produkcji ogółem

[zł]

2005
2006
2007

50163
53849
59274

95470
101672
115874

191928
199612
222171

329355
344665
393216

199778
209318
236960

Produkcja roślinna

[zł]

2005
2006
2007

12340
16531
21934

24433
29830
43464

39094
50152
73218

56928
66814
110009

38477
46871
72592

Produkcja zwierzęca

[zł]

2005
2006
2007

37724
37233
37311

70729
71029
72059

152301
147910
148181

271771
276732
282600

160835
161421
163854

[zł]

2005
2006
2007

36910
36200
36091

69004
69480
69980

150470
145921
146406

268666
274099
279971

158709
159433
161777

Produkcja pozostała

[zł]

2005
2006
2007

100
85
29

307
813
351

533
1550
771

656
1119
607

466
1025
514

Wartość sprzedaży ogółem

[zł]

2005
2006
2007

38920
38346
39102

74608
75156
77089

157667
159546
163208

300083
300682
314626

173543
174320
180885

[zł]

2005
2006
2007

36605
35429
36653

70337
70193
71432

149219
149884
152353

288817
287361
298302

165881
165345
170408

[zł/kg]

2005
2006
2007

3,87
3,52
3,46

3,77
3,55
3,43

3,96
3,75
3,67

4,11
3,87
3,73

3,96
3,72
3,61

w tym: żywiec wieprzowy

w tym tuczniki
Średnia cena sprzedaży żywca
wieprzowego

50-100

100-200

Średnio

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN.

W analizowanym okresie, w badanych gospodarstwach następował również
systematyczny wzrost wartości produkcji roślinnej. W 2007 roku, w odniesieniu
do 2006 roku wynosił on 54,9%, a w porównaniu do 2005 roku 88,7%. Zmiana
ta wywołana była w głównej mierze lepszą sytuacją cenową na rynku zbóż. Dla
przykładu w 2007 roku średnia cena żyta na targowiskach wynosiła 66,06 zł/dt
i była wyższa o 58,3% niż w roku poprzednim oraz o 90,5% niż dwa lata wcześniej.
Natomiast cena jęczmienia w analogicznym okresie wzrosła o 66,6% i w 2007
roku wynosiła 71,16 zł/dt [GUS 2008]. Dodatkowo wysokie ceny zbóż w 2007
roku zbiegły się z wysokimi ich plonami, co wpłynęło na tak duży wzrost wartości
produkcji roślinnej w porównaniu do 2006 roku.
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W konsekwencji wartość produkcji ogółem z roku na rok zwiększała się w każdej badanej grupie gospodarstw. W okresie od 2005 do 2007 roku średnio w zbiorze wzrosła ona o 18,6%. W 2007 roku największą wartość produkcji ogółem,
biorąc pod uwagę badane grupy gospodarstw osiągnęły jednostki utrzymujące
100-200 tuczników – 393 tys. zł, było to 6,6-krotnie więcej niż w gospodarstwach
o średniorocznym stanie tuczników mniejszym niż 25 sztuk.
Sytuację rolników utrzymujących trzodę chlewną pogarszał jednak ciagły
wzrost cen pasz. Średnie ceny zbóż w 2006 roku były o kilka procent wyższe niż
rok wcześniej. Ponadto niedostateczne zbiory w 2006 roku spowodowały ich niedobór na rynku, a to wywołało dalszy i jeszcze większy wzrost ich cen, a także
wpłyneło niekorzystnie na opłacalność produkcji żywca. Ceny podstawowych
zbóż w okresie od grudnia 2006 roku do grudnia roku 2007 wzrosły o kilkadziesiąt procent. Sytuacja ta sprawiła, że koszty ogółem w badanych gospodarstwach
– w 2007 roku w porównaniu do roku 2006 – były wyższe o 17,0%, a w porównaniu do 2005 roku o 27,5%. Największy wpływ miał na to wzrost kosztów bezpośrednich, których wartość w przeciągu analizowanych lat zwiększyła się o 34,8%,
a w szczególności koszty pasz dla zwierząt ziarnożernych, które w analogicznym
okresie wzrosły o 39,0%.
Większa skala chowu trzody chlewnej pociągała za sobą wzrost kosztów ponoszonych na produkcję (tabela 3). W strukturze kosztów ogółem we wszystkich
latach dominowały koszty bezpośrednie. Ich udział rósł wraz ze wzrostem pogłowia i w 2007 roku wynosił od 69,1% w gospodarstwach o najmniejszym stadzie do 76,3% w gospodarstwach o największej liczbie tuczników. Udział kosztów
bezpośrednich produkcji zwierzęcej w kosztach bezpośrednich ogółem wahał się
odpowiednio od 81,2% do 88,1%. Głównym składnikiem kosztów bezpośrednich
produkcji zwierzęcej był koszt pasz dla zwierząt ziarnożernych (trzody chlewnej
i drobiu). We wszystkich badanych latach, w każdym z analizowanych przypadków stanowił on ponad 93% tych kosztów. Biorąc pod uwagę znikomy udział
drobiu w stadzie zwierząt w gospodarstwach, można stwierdzić że prawie całość
tych pasz przeznaczona była do żywienia świń. Zauważalne są jednak różnice jeśli chodzi o strukturę kosztów poniesionych na żywienie zwierząt. Widoczna jest
zależność: im większa skala produkcji, tym mniejszy udział kosztu pasz własnych.
W 2007 roku, w jednostkach posiadających poniżej 25 tuczników pasze pochodzące z własnego gospodarstwa stanowiły 61,5% kosztów żywienia, podczas gdy
w gospodarstwach z największym stadem (100-200 tuczników) tylko 38,0%. W latach poprzednich (2005-2006) proporcje te były zbliżone.
Silniejsze wzrosty kosztów pośrednich zanotowały gospodarstwa o większej
liczbie tuczników. W gospodarstwach o małej skali (do 25 szt.) koszty pośrednie
w każdym badanym roku kształtowały się na mniej więcej zbliżonym poziomie.
Biorąc pod uwagę udział kosztów pośrednich w kosztach ogółem, we wszystkich
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grupach badanych gospodarstw można zauważyć, że zmniejszał się on w miarę wzrostu pogłowia tuczników. Koszty ogólnogospodarcze i amortyzacja były
głównymi składowymi kosztów pośrednich. Należy dodać, że wraz ze wzrostem
skali rosły też koszty czynników zewnętrznych. Związane to było głównie z wynagrodzeniami (większa skala pociąga za sobą większe nakłady pracy – więcej pracowników najemnych) oraz odsetkami od kredytów, które w większym stopniu
zaciągały gospodarstwa o dużej skali chowu.
Tabela 3
Poziom kosztów w gospodarstwach wydzielonych według skali chowu
tuczników w latach 2005-2007
Wyszczególnienie

j.m.

Koszty ogółem

[zł]

Koszty bezpośrednie

[zł]

w tym: produkcji roślinnej
produkcji zwierzęcej

[zł]
[zł]

w tym: pasze dla trzody i drobiu [zł]
w tym: własne

[zł]

pozostałe koszty
bezpośrednie
produkcji zwierzęcej

[zł]

Koszty pośrednie

[zł]

Rok
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007

Średnioroczny stan tuczników w gospodarstwie
<25
44166
47419
53446
27501
30721
36936
7019
6725
7800
20915
24605
30004
19485
23407
28560
11674
14095
17552
1244
994
1271
16665
16698
16511

25-50
80318
85653
98323
51893
57479
68667
10246
10642
12628
42023
47065
55834
40149
45149
53953
22714
24421
30224
1785
1843
1791
28424
28174
29656

50-100
149620
162446
182096
103852
114321
132060
17650
19622
20209
87578
95889
112768
83894
90802
108569
35707
39975
53338
3419
4895
3956
45768
48125
50036

100-200
251668
276164
331088
182356
202708
252624
26781
27058
31930
157064
176759
222535
147989
165754
212448
51191
56842
80780
8792
10656
9868
69311
73456
78464

Średnio
155959
169950
198819
109693
121602
147832
17777
18466
20983
92973
103995
127812
88075
98041
122426
35001
38924
52996
4678
5731
5217
46266
48348
50988

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN.

6. Sytuacja dochodowa gospodarstw
Występujące w poszczególnych latach (2005-2007) zmiany w wartości produkcji, a także ponoszonych kosztach powodowały, że działalność operacyjna w badanych gospodarstwach przynosiła coraz mniejsze efekty ekonomiczne. Z roku na rok
odnotowywano spadek dochodu rolniczego netto. Dochód ten w latach 2006 i 2007
w badanej zbiorowości, w odniesieniu do roku 2005, był niższy odpowiednio o 10,2
i 13,0%. Analizując jednak zachowanie wysokości dochodu rolniczego netto w po-
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szczególnych grupach gospodarstw w badanych latach można zauważyć, że w każdej z nich zmieniał się on inaczej. W gospodarstwach o skali chowu 100-200 szt.
następował regularny spadek dochodu rolniczego netto, podczas w grupie 25-50
tuczników odnotowywano jego systematyczny wzrost – tabela 4.
Najlepsze pod względem dochodu rolniczego netto, okazały się gospodarstwa
utrzymujące największe stada tuczników (100-200 szt.). Osiągnięty dochód rolniczy netto był tam, w zależności od roku, 11-13–krotnie wyższy niż w gospodarstwach o skali najmniejszej.
Po uwzględnieniu w rachunku salda dopłat i podatków do działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej otrzymano kategorię dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego (DzRGR), który zostaje rolnikowi do dyspozycji i stanowi opłatę za
zaangażowanie własnych czynników produkcji. Jak można zauważyć, w każdym
roku dopłaty były bardzo ważnym czynnikiem kształtowania dochodów badanych gospodarstw. Należy wspomnieć, że trzoda chlewna jako działalność nie jest
objęta Wspólną Polityką Rolną ani systemem wsparcia ze strony Państwa. Ponad
90% otrzymanych dopłat do działalności operacyjnej w każdej grupie badanych
gospodarstw stanowiły: jednolite płatności obszarowe (JPO), płatności do produkcji roślinnej a także dopłaty za prowadzenie działalności na obszarach o trudnych warunkach gospodarowania. Wsparcie jakie otrzymywali rolnicy związane
było zatem z posiadanymi przez nich zasobami ziemi. Zyskali na tym rolnicy, którzy posiadali większe jej zasoby, a więc w tym przypadku gospodarstwa o większej
skali chowu. Jednakże wraz z powiększaniem się stada, udział dopłat do działalności operacyjnej w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rolnego zmniejszał
się. Większe wsparcie stanowiły one więc dla gospodarstw najmniejszych pod
względem pogłowia tuczników, w 2007 roku udział ten wynosił aż 69,8% dochodu, podczas gdy w skali największej – 36,9%.
Pogarszającą się sytuację chowu trzody w badanych gospodarstwach niwelowały dopłaty a także podatki do działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej. Po
uwzględnieniu ich w rachunku okazało się, że dochód z rodzinnego gospodarstwa
rolnego średnio, w badanej zbiorowości, w 2007 roku wzrósł o 0,6% w porównaniu do roku 2006 i o 4,5% w stosunku do 2005 roku. Analizując jednak wyodrębnione grupy gospodarstw, można zauważyć, że żadna nie charakteryzowała
się podobną tendencją. W gospodarstwach o największym stadzie (100-200 szt.)
w 2006 roku zanotowano spadek dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego
o 1,6% w stosunku do roku 2005, natomiast w 2007 roku zanotowano wzrost tej
wielkości o 2,3%. Odwrotnie sytuacja przedstawiała się w pozostałych grupach
gospodarstw, tam w 2006 roku dochód z rodzinnego gospodarstwa wzrósł w odniesieniu do roku 2005, by następnie w 2007 roku obniżyć się. Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w badanej grupie gospodarstw, był ściśle związany
z wielkością posiadanego stada świń – tabela 4.
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Ważną kwestią dla rolnika, pozwalającą określić słuszność prowadzonej działalności operacyjnej jest opłata zaangażowanych nakładów pracy własnej. Posługując się dochodem parytetowym określonym według metodyki stosowanej
w Zakładzie Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB można stwierdzić, że pełne pokrycie parytetowego wynagrodzenia dochodem z rodzinnego gospodarstwa rolnego w analizowanych gospodarstwach było możliwe dopiero przy skali 50-100
tuczników (w 2006 roku przy skali 25-50 tuczników)6.
Tabela 4
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w gospodarstwach wydzielonych
według skali chowu tuczników w latach 2005-2007
Wyszczególnienie

j.m.

Wartoś produkcji ogółem

[zł]

Wartość dodana brutto

[zł]

Wartość dodana netto

[zł]

Dochód rolniczy netto

[zł]

Dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego

[zł]

Dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego
na osobę pełnozatrudnioną
rodziny

[zł/FWU]

Rok

Średnioroczny stan tuczników w gospodarstwie

2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007

<25
50163
53849
59274
23000
25200
24105
15280
17720
17186
5997
6430
5827
14781
17041
16645

25-50
95470
101672
115874
42946
49756
48820
30655
37343
35880
15152
16018
17551
29051
34293
33969

50-100
191928
199612
222171
86470
98697
92724
67688
78781
70769
42309
37166
40075
61783
67268
65989

100-200
329355
344665
393216
141610
142819
143627
114018
113744
108714
77688
68502
62128
101853
100263
102581

Średnio
199778
209318
236960
87609
93255
91547
68664
73472
69062
43820
39368
38141
62237
64680
65035

2005
2006
2007

10865
12803
12590

17805
21400
20638

33006
35458
35042

55289
54562
56769

35851
37376
37713

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN.

Wskaźnikowa ocena efektywności ekonomicznej badanych gospodarstw wykazała, że bardziej sprawne ekonomicznie były gospodarstwa, które utrzymywały
większe stada trzody chlewnej. W każdym roku charakteryzowały się one wyższą
opłacalnością produkcji, a także wyższą dochodowością trzech czynników wytwórczych, tj. pracy, ziemi i kapitału. Zmiany wartości produkcji i ponoszonych
kosztów, w okresie do 2005 do 2007 roku spowodowały jednak obniżenie opłacalności produkcji w każdej z analizowanych grup gospodarstw. W największym
stopniu sytuacja ta miała wpływ na gospodarstwa o największym stadzie. Tam
wskaźnik opłacalności produkcji zmniejszał się w najszybszym tempie z 1,31
punktu w 2005 roku do 1,19 punktu w 2007 roku. Dla porównania wskaźnik ten
6 Dochód parytetowy w przeliczeniu na roczny czas pracy rolnika (2200 godzin) wynosił w 2005 roku –
19 052 zł, w 2006 roku – 19 844 zł, a w 2007 roku – 21 582 zł (źródło: IERiGŻ-PIB).
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w grupie do 25 tuczników w analogicznym okresie zmniejszył się o 0,03 punktu
a w grupie 25-50 sztuk zaledwie o 0,01 punktu. Można więc stwierdzić, że gospodarstwa o większym stadzie tuczników są bardziej wrażliwe na zmiany sytuacji
produkcyjno-cenowej na rynku trzody oraz pasz. Ma to związek między innymi
z większym powiązaniem rynkowym, wynikającym z konieczności zakupu pasz.
Mimo spadku opłacalności, produkcja w gospodarstwach o największej skali chowu w 2007 roku była i tak bardziej opłacalna, niż w jednostkach o mniejszej skali
chowu, nawet w odniesieniu do lat poprzednich. Najniższą opłacalnością charakteryzowały się gospodarstwa o najmniejszej skali chowu (do 25 sztuk), w 2007
roku przeciętnie z jednej złotówki poniesionych kosztów uzyskały one 1,11 zł
wartości produkcji. Tendencje zmian w dochodowości pracy, ziemi oraz kapitału
w latach 2005-2007 w poszczególnych grupach gospodarstw przedstawione zostały w tabeli 5.
Tabela 5
Wybrane wskaźniki ekonomiczne dla gospodarstw wydzielonych
według skali chowu tuczników w latach 2005-2007
Wyszczególnienie
Wskaźnik opłacalności

j.m.
[pkt]

Dochodowość pracy

[zł/AWU]

Dochodowość ziemi

[zł/ha]

Dochodowość kapitału

[pkt]

Rok
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007

Średnioroczny stan tuczników w gospodarstwie
<25
1,14
1,14
1,11
10860
12768
12590
1400
1670
1626
0,08
0,09
0,09

25-50
1,19
1,19
1,18
17537
21173
20463
1551
1891
1816
0,10
0,11
0,10

50-100
1,28
1,23
1,22
31675
33388
32865
2197
2378
2276
0,13
0,12
0,12

100-200
1,31
1,25
1,19
50744
49318
50552
2760
2655
2570
0,14
0,12
0,12

Średnio
1,28
1,23
1,19
34146
35202
35312
2329
2406
2324
0,13
0,12
0,11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN.

7. Podsumowanie
W latach 2005-2007 sytuacja producentów żywca trzodowego nieustannie się
pogarszała. Spadek cen żywca oraz wzrost cen pasz dla trzody sprawiły, że opłacalność chowu trzody chlewnej w kolejnych latach była coraz niższa. Mimo to,
rolnicy w badanych gospodarstwach sprzedawali więcej żywca, dlatego odnotowywano wzrost wartości jego produkcji. Wzrost ten zniwelowały jednak zwiększające się koszty żywienia zwierząt. Relacje cen pasza-żywiec przyjmowały w kolejnych latach coraz bardziej niekorzystne wartości. W konsekwencji, dochód rolniczy netto średnio w badanej próbie zmniejszał się z roku na rok i w 2007 roku
był o 13,0% niższy niż dwa lata wcześniej.
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W sytuacji, kiedy osiągnięte przychody w niewielkim stopniu pokrywają poniesione koszty najlepszym rozwiązaniem, w celu poprawy wyników ekonomicznych
jest zwiększenie skali produkcji. Jak pokazały przeprowadzone analizy, dochód
rolniczy netto jak też dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w jednostkach
wyspecjalizowanych w chowie trzody chlewnej był związany ściśle z wielkością
posiadanego stada świń. Wzrost skali chowu w każdym roku pociągał za sobą
zwiększenie opłacalności produkcji. Gospodarstwa o większych stadach charakteryzowały się także wyższą dochodowością pracy, ziemi oraz kapitału. Były
one jednak bardziej wrażliwe na zmiany rynkowe. Jak wykazały badania, opłacalność produkcji w analizowanym okresie, w grupie gospodarstw o największej
skali chowu zmniejszała się w najszybszym tempie. Wraz ze wzrostem skali rosły
także dochody przypadające na pełnozatrudnionego członka rodziny. Niezależnie
od rozmiaru produkcji żywca, dążenie do polepszenia wyników ekonomicznych
powinno odbywać się również poprzez dobór bardziej optymalnych technologii,
pozwalających na obniżenie jednostkowych kosztów produkcji.
Należy podkreślić ogromne znaczenie dopłat do działalności operacyjnej gospodarstw. W przypadku gospodarstw o małej skali chowu tuczników wsparcie
w tej postaci stanowiło główne źródło dochodu. Udział dopłat do działalności
w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rolnego, w przypadku gospodarstw
o najmniejszej skali chowu (do 25 szt.), w 2007 roku wynosił aż 69,8%, a w latach
poprzednich był niewiele mniejszy. Wysokość dopłat była uzależniona od wielkości posiadanej ziemi. Uzasadnione jest więc posiadanie większych jej zasobów,
również ze względu na możliwość wytwarzania pasz dla zwierząt, których stosowanie czyni produkcję żywca znacznie tańszą. Ponadto dopłaty łagodzą nieco
negatywny wpływ sytuacji rynkowej na wyniki ekonomiczne.
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SYTUACJA DOCHODOWA GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE
TRZODY CHLEWNEJ W LATACH 2005-2007, DOBRANYCH W RAMACH SYSTEMU
POLSKI FADN

Słowa kluczowe: trzoda chlewna, dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego,
dochodowość, specjalizacja gospodarstwa, skala chowu
STRESZCZENIE

Niniejszy artykuł dotyczy sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych wyspecjalizowanych w chowie trzody chlewnej w latach 2005-2007. Zostały przedstawione zmiany w wynikach ekonomicznych tych gospodarstw na tle pogarszającej się sytuacji producentów
żywca wieprzowego. Dokonano również wskaźnikowej oceny efektywności ekonomicznej
gospodarstw w analizowanych latach. Wyniki badań, przedstawiono średnio dla badanej
zbiorowości oraz, w celu ukazania zróżnicowania, w grupach gospodarstw wydzielonych
ze względu na skalę chowu.
Uzyskane wyniki pokazują, iż niezależnie od sytuacji na rynku trzody wzrost skali
chowu pozytywnie wpływa na dochody producentów żywca trzodowego, gospodarstwa
o większej skali są jednak bardziej wrażliwe na zmiany zachodzące na rynku. W pracy
omówiono również kwestię wpływu dopłat na dochody badanych gospodarstw. Jak wykazały badania, są one istotnym wparciem dla rolników utrzymujących trzodę.
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THE YEARS 2005-2007, CHOSEN FROM THE POLISH FADN SYSTEM
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SUM M A RY

This article relates to the income situation of farms specialized in rearing of pigs in the
years 2005-2007. The results of economic changes in those holdings have been presented
against the background of the worsening situation of the pig livestock producers. The
economic efficiency of farms in the analyzed years have been calculated. Results of the
research have been presented on average for the test group and, in order to demonstrate
diversity, farms have been grouped in terms of scale of farming.
The results show that regardless of situation in pig market, increase of scale of production have a positive effects on incomes of pig livestock producers, nonetheless farms
a larger scale are more susceptible on changes in the market. The impact of payments on
incomes of surveyed farms have been described too. Research has shown that pay-

ments is important support for farmers.
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KOMPETENCJE ZAWODOWE STUDENTÓW KIERUNKÓW
TECHNICZNYCH
1. Wstęp
Konsekwencją dokonujących sie zmian społeczno-gospodarczych jest w wymiarze społecznym dostosowanie kwalifikacji, w tym również absolwentów
uczelni wyższych do potrzeb rynku pracy. W zasadzie do 2002r. statystyki i badania GUS (m.in. NSP 2002, cykliczne badania BAEL) wykazały wyraźną liniową
tendencję zniżkową wskaźników zatrudnienia. Tendencja ta uległa zmianie po
2003 r., głównie z powodu głębokich przemian gospodarczych. Istotne znaczenie dla sytuacji na rynku pracy miało wstąpienie Polski do UE i związane z tym
procesem zmiany w sposobie funkcjonowania gospodarki oraz pojawienie się
możliwość wsparcia finansowego procesów rozwoju. Niemniej jednak kryzys gospodarczy ostatniego roku przyczynił się do wystąpienia zawirowań, w tym szczególnie na rynku pracy.
Największe problemy z odnalezieniem się na „nasyconym” rynku pracy mają
osoby o niskim poziomie wykształcenia, mieszkańcy wsi i ludzie młodzi [Sytuacja... 2007]. W tej sytuacji jest ważne sprawne, prorynkowe funkcjonowanie
systemu edukacji (dostosowywanie profili kształcenia do potrzeb pracodawców),
a także podejmowanie działań przez odpowiedzialne instytucje na rzecz wyrównania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej oraz kształtowanie wśród tej grupy
osób kompetencji miękkich, których znaczenie nieustannie wzrasta.
Poziom aktywności zawodowej ludzi młodych jest stosunkowo niski, przy
czym ten problem w szczególności dotyczy młodzieży wiejskiej. Jest więc ważne
poszukiwanie skutecznych sposobów zwiększania kompetencji zawodowych tej
właśnie grupy mieszkańców wsi. Szansą w tym względzie są oferty szkoleniowe
różnych podmiotów realizujących projekty w ramach Europejskiego Funduszu
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Społecznego skierowane na podnoszenie kompetencji zawodowych różnych grup
społecznych, w tym również ludzi młodych.
Możliwości korzystania z ofert szkoleniowych poszerzających realizowane
w ramach programów studiów treści lub umożliwiających nabywanie nowych
umiejętności mają studenci UWM w Olsztynie. Liczne szkolenia i kursy są organizowane zarówno przez działające przy UWM w Olsztynie Centrum Innowacji
i Transferu Technologii, jak i inne jednostki uczelni oraz podmioty zewnętrzne.
Oferowane programy mają zwykle dogodną dla studentów lokalizację (miasteczko studenckie) i formę.
Badaniami objęto 84. studentów kończących techniczne kierunki studiów,
w zawodach związanych z wiejskim rynkiem pracy. Byli to studenci wydziałów:
Nauki o Żywności, Nauk Technicznych, Bioinżynierii Zwierząt, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Dobór próby
do badań był celowy i obejmował studentów, którzy prezentowali postawy proprzedsiębiorcze (wstępnie wyrazili chęć uczestniczenia w szkoleniach z zakresu
przedsiębiorczości). Badania, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, przeprowadzono w październiku 2009 r. Celem badań było poznanie czynników warunkujących kompetencje zawodowe absolwentów studiów wyższych kierunków
technicznych, z uwzględnieniem specyfiki wiejskiego rynku pracy.

2. Zakres kształcenia i możliwości dokształcania
Zmiany na rynku pracy oraz wysoki odsetek osób pozostających bez pracy
znajdują odzwierciedlenie w ewolucji systemów poszczególnych poziomów edukacyjnych. Każda reforma oświatowa, przynajmniej teoretycznie, zmierza w kierunku lepszego powiązania struktur edukacyjnych i rynku pracy. Trzeba jednak
pamiętać, że zmiana profilu kształcenia zawodowego w systemie edukacyjnym jest
procesem rozciągniętym w czasie. Decyduje o tym zarówno odpowiednio długi
okres czasu niezbędny na przygotowanie nowej oferty jak i trwający kilka lat proces kształcenia. Te czynniki sprawiają, że w kształceniu powinno się odchodzić od
przygotowywania kadr „wąskich” specjalności na rzecz przygotowania młodych
ludzi do zawodów, które obecnie istnieją oraz wyrobienia zdolności przystosowania się w przyszłości do wykonywania innych prac. W tym kontekście szczególnie
ważne są kompetencje.
Zjawisko wypierania w literaturze przedmiotu pojęcia kwalifikacji przez kompetencje nie jest tylko kwestią językową, ale ma przede wszystkim ważne znaczenie dla rzeczywistości zawodowej. Kwalifikacje najczęściej są utożsamiane z wykształceniem i zawodowym stażem pracy, natomiast kompetencje są pojęciem
znacznie szerszym i obejmują:
– opanowanie wiedzy z danego zakresu (wiem co),
– umiejętności (wiedza proceduralna - wiem jak i potrafię),
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– postawy (chcę i jestem gotów wykorzystać swoją wiedzę),
– zestaw cech osobowości [Kossowska M., Sołtysińska I., 2002, Whiddett S.,
Hollyforde S., 2003, Kęsy M., 2008].
Pracodawcy coraz rzadziej oczekują od przyszłych pracowników odpowiednich kwalifikacji, domagając się od nich określonych kompetencji, które ujmowane są jako właściwa każdej jednostce swoista „mieszanka” zdolności. Na wspomniane zdolności składają się umiejętności nabyte przez kształcenie techniczne
i zawodowe, a także wykształcone postawy społeczne, zdolność pracy w zespole,
chęć podejmowania inicjatyw, zamiłowanie do skalkulowanego racjonalnie ryzyka, łatwość porozumiewania się i pracy z innymi, regulowania konfliktów i ich
rozwiązywania itp. [Siciński, 2003]. W pojęciu kompetencji mieści się również
dostosowanie umiejętności i wiedzy do nowych sytuacji w ramach obszaru zawodowego i poza zasadniczymi zajęciami.
Mobilność na rynku pracy zależy nie tylko od posiadanych umiejętności wykonywania konkretnych zadań zawodowych (jest to bardzo trudne do osiągnięcia
w systemie kształcenia formalnego i wymaga odbywania praktyk zawodowych oraz
staży w szerszym zakresie), ale również od wysokich kompetencji miękkich (takich jak komunikatywność, umiejętność współpracy i rozwiązywania problemów,
przedsiębiorczość). Zdaniem P. Smółki [2006], kompetencje miękkie należą do
najważniejszych kompetencji zawodowych. Są one coraz bardziej doceniane przez
pracodawców i wręcz niezbędne do rozpoczęcia kariery zawodowej oraz sprawnego
funkcjonowania w miejscu pracy. Składają się na nie zarówno umiejętności osobiste, które pomagają w przezwyciężaniu stresu oraz wspierają automotywację, kreatywne myślenie, a także umiejętności interpersonalne. Te ostatnie z umiejętności
sprzyjają skutecznej komunikacji i współpracy w zespole, wspomagają zarządzanie
zespołem, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie negocjacji.
Konieczność sprostania obowiązującym standardom kształcenia nie zawsze
pozwala na umieszczenie w programach nauczania treści kształtujących umiejętności miękkie. Również możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego
(praktyki zawodowe, staże) są często ograniczone. Niemniej jednak 54,8% objętych badaniami studentów wskazała realizowane w ramach programu studiów
przedmioty uczące postaw lub zachowań przedsiębiorczych (najczęściej wskazywano przedmioty ekonomiczne). Również z raportu PARP [Przedsiębiorczość …
2009] wynika, że 60% studentów pozytywnie ocenia działania uczelni w zakresie
kształtowania działań przedsiębiorczych. Wysoko oceniane są programy studiów
z punktu widzenia ich praktycznej przydatności (w opinii 80% studentów są one
„zdecydowanie” lub „raczej przydatne”). Potwierdzają to również wyniki badań
własnych, gdzie większość studentów (ok. 61%) stosunkowo dobrze ocenia poziom przygotowywania przez uczelnię do wykonywania pracy zawodowej, ale tylko 6% ocenia poziom przygotowania „bardzo dobrze” (rysunek 1). Należy zauwa-
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żyć, że jest to opinia osób, które dopiero wejdą na rynek pracy, a rzeczywistość
może zweryfikować te oceny.
Wyniki badań wskazują, że studenci często podejmując decyzje o wyborze
kierunku kształcenia uwzględniali własne zainteresowania. Prawdopodobieństwo
znalezienia pracy związanej z wybranym zawodem ma często znaczenie drugoplanowe, podobnie zresztą jak inne czynniki rynkowe. Generalnie dokonywane
życiowe wybory edukacyjne mają często charakter pozamerytoryczny, co wykazały prowadzone badania. Przedstawiana tendencja mieć może związek z przekonaniem respondentów, że sam fakt ukończenia studiów jest poważnym atutem
na rynku pracy i częściowo jest to opinia uzasadniona. Odsetek bezrobotnych
wśród osób legitymujących się wyższym wykształceniem jest w populacji najniższy, jednak poziom skolaryzacji społeczeństwa sukcesywnie rośnie i absolwentów
studiów różnego typu jest coraz więcej, a więc wyższe wykształcenie relatywnie
traci na wartości. Atutem staje się „elastyczność” absolwenta i gotowość do przyswajania nowej wiedzy oraz podejmowania nowych wyzwań.
Rysunek 1
Ocena przydatności programów studiów do wykonywania pracy zawodowej
(% odpowiedzi)

Źródło: badania własne.

Szansą na podnoszenie kompetencji zawodowych wśród studentów są szkolenia i kursy, zarówno te odpłatne, jak i dofinansowywane ze środków UE. Wśród
badanych 53,6% studentów aktywnie uczestniczyło, w okresie ostatnich dwóch
lat, w kursach i szkoleniach. Najczęściej był to kurs nauki prawa jazdy (37,8%),
którego posiadanie jest w zasadzie niezbędne przy wykonywaniu wielu zawodów
i znacznie podnosi mobilność pracowników. Ok. 1/5 studentów dodatkowo, poza
programem podstawowego kształcenia, uczestniczyło w kursach językowych.
Młodzież doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważna jest na rynku pracy znajomość
języków obcych. Ponadto objęci badaniami studenci uczestniczyli w kursach
i szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków z UE, kursach biznesowych i z za-
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kresu przedsiębiorczości. Nabywali również w trakcie szkoleń nowe umiejętności
z zakresu IT i obsługi programów komputerowych (np. Autocad). Niewielki odsetek respondentów w trakcie szkoleń doskonalił umiejętności interpersonalne,
by w przyszłości świadczyć usługi doradcze. Ponadto studenci w systemie szkoleń
nabywali również praktyczne umiejętności, jak chociażby kończyli kursy inseminacyjne, kursy kombajnisty, instruktora jeździectwa, operatora wózków widłowych, czy bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. Rodzaj i charakter
kształcenia pozaedukacyjnego wskazuje na pragmatykę, którą kierowali się studenci. Można również zauważyć wpływ na decyzje studentów czynników subiektywnych, dotyczących pozazawodowej sfery aktywności człowieka (możliwości
rozwoju osobistego, uzyskania satysfakcji własnej, pogłębianie zainteresowań
itp.). Trudna sytuacja na rynku pracy sprawia, że osoby które w nieodległej przyszłości znajdą się na tym rynku, powinny już obecnie zadbać o własny rozwój.
Takie zachowania obejmują podnoszenie kompetencji dzięki wykorzystaniu dostępnych ofert, takich jak: kursy i szkolenia zarówno bezpośrednie jak i prowadzone na odległość (internetowe, korespondencyjne), samokształcenie bądź inne
formy edukacji.

3. Możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach
praktyk studenckich i staży
Do rozwijania umiejętności i kompetencji zawodowych przedsiębiorczym
studentom służyć mogą praktyki i staże. Poznanie problemów funkcjonowania
firm, ich bieżącej działalności, a także metod pracy może znacząco przyczynić się
do uzupełnienia wiedzy teoretycznej. Doświadczenie zawodowe jest również jednym z głównych kryteriów, jakie biorą pod uwagę potencjalni pracodawcy. Absolwenci rzadko jednak mogą pochwalić się osiągnięciami w tym zakresie. Praktyki
zawodowe, które są obowiązkowym elementem edukacji na studiach wyższych,
nie zawsze pozwalają na osiągnięcie zakładanych celów, chociaż sytuacja ta ulega poprawie. Z raportu PARP [Przedsiębiorczość akademicka… 2008] wynika,
że praktyki zawodowe zostały wysoko ocenione z punktu widzenia ich jakości
i praktycznej przydatności. W opinii 77% studentów są one zdecydowanie lub
raczej przydatne. Również z badań własnych wynika, że w zasadzie wszyscy studenci odbywali praktyki zawodowe i raczej pozytywnie oceniają korzyści z nich
wynikające. Generalnie najczęściej respondenci akcentowali korzyści wynikające
z możliwości poznania środowiska pracy (53,6%) i kultury organizacyjnej firmy
(23,85). W prowadzonych badaniach wysoko została również oceniona możliwość zapoznania się z procedurami i przepisami obowiązującymi w praktyce gospodarczej (22,6%) oraz możliwość zweryfikowania wiedzy teoretycznej (42,9%).
Blisko 42% respondentów wskazało również na korzyści wynikające z możliwości
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wpisania praktyki lub stażu do „CV”, co znacznie zwiększa szansę na zatrudnienie
w przyszłości. Co piąty objęty badaniami student wskazał na korzyści wynikające ze zwiększonych szans na zatrudnienie w firmie, w której praktyki takie mają
miejsce. Dla części respondentów praktyki oznaczały korzyści natury społecznej
i osobistej (możliwość poznania nowych ludzi - 41,7%, odpoczynek od obowiązków na uczelni - 7,2%), zaś dla 22,6% ankietowanych stanowiły one ważne źródło
dochodu (rysunek 2).
Rysunek 2
Ocena przydatności praktyk zawodowych i staży (% respondentów)

Źródło: badania własne.

Pomimo wielu zalet wskazywanych przez studentów, były zauważone również
pewne mankamenty związane z niską jakością i przydatnością samych praktyk.
Respondenci skarżyli się najczęściej na otrzymywanie zbyt prostych zadań do
wykonania, traktowanie praktykantów jako osób zbędnych, nieprzychylne nastawienie pracowników. Ponadto sygnalizowano, że praktyki czasem nie mają
określonego planu i sprowadzają się do zlecania czynności prostych i błahych, co
w efekcie sprawiło, że niewiele można się w ich trakcie nauczyć. W ogólnej ocenie
studentów przeważały korzyści wynikające z nauki praktycznej, a praktyki generalnie były postrzegane jako atuty zwiększające możliwość zaistnienia na rynku
pracy.

4. Kompetencje zawodowe absolwentów wobec potrzeb rynku pracy
Jednym z celów poznawczych pracy było określenie percepcji przyszłych szans
zawodowych studentów na rynku pracy. Konieczne było tym samym poznanie
opinii studentów na temat ich szans na skuteczne funkcjonowanie na rynku pracy bezpośrednio po zakończeniu studiów, w tym kontekście cenne było również
poznanie motywów, jakimi kierowali się młodzi ludzie przy wyborze kierunku
studiów.
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W oparciu o zebrany materiał można wysuwać tezę o istniejącej adekwatności edukacji w stosunku do realnych potrzeb rynku pracy. W trakcie badań było
również możliwe nakreślenie roli, jaką we własnym przygotowaniu zawodowym
odgrywają sami studenci. Można ją opisywać oceniając charakter podejmowanych przez studentów działań w zakresie kształcenia i edukacji oraz aktywności
lub bierności w sferze kształcenia.
Respondentów poproszono, by oszacowali procentowo swoje szanse na znalezienie zatrudnienia na regionalnym i ogólnopolskim rynku pracy. Wyniki badań
wykazały, że perspektywy znalezienia zatrudnienia, w opinii studentów, rosną
wraz z rozmiarami rynku pracy. Podczas gdy szanse na zatrudnienie w miejscu
zamieszkania dostrzegało zaledwie 3,5% ankietowanych, to już w przypadku rynku wojewódzkiego, czy krajowego odsetek studentów wzrastał 10-krotnie, do ok.
35%. Optymistyczny jest fakt, że zdecydowana większość objętej badaniami młodzieży dostrzega szanse pracy w zawodzie w niewielkiej odległości od miejsca
zamieszkania, zaś niepokoi fakt, że ok. 8% jako miejsce swojej przyszłej kariery
zawodowej dostrzega pobyt za granicą. Generalnie można stwierdzić, że perspektywy na zatrudnienie znacznie wzrastają wraz ze skłonnością studentów do większej mobilności (rysunek 3).
Rysunek 3
Ocena szans na znalezienie pracy na rynku pracy (% respondentów)

Źródło: badania własne.

Jednym z ważniejszych elementów aktywizacji zawodowej, szczególnie w sytuacji ograniczonego rynku pracy, jest samozatrudnienie. To również szansa dla
przyszłych absolwentów, a w odniesieniu do osób wiekowo młodych na wiejskim
rynku pracy jest to szczególnie preferowana forma aktywizacji zawodowej.
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Z raportu dotyczącego sytuacji ludzi młodych na rynku pracy wynika, że absolwenci studiów wyższych cechują się małą aktywnością w samozatrudnieniu.
Zdaniem autorów raportu [Raport... 2007], przyczyną takiego stanu są bariery
mentalne wynikające przede wszystkim z chęci bycia specjalistą w określonej
dziedzinie oraz rosnącej świadomości ograniczeń i zagrożeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podkreśla się również, że przyczyn omawianego stanu należy upatrywać w malejącej liczbie absolwentów kierunków
technicznych, którzy w procesie kształcenia nabywają kwalifikacji zawodowych
i są skłonni do podejmowania działalności na własny rachunek. W tej sytuacji
uzyskane wyniki badań nie są optymistyczne. Mimo że ok. 3/4 respondentów myślało o podjęciu działalności gospodarczej, to odpowiednie motywacje do tego
typu decyzji posiadało już tylko ¼ badanych. Analizując plany dotyczące działalności gospodarczej, w zależności od miejsca zamieszkania, można zauważyć, że
młodzież wiejska prezentuje wyraźnie zachowawcze postawy w tym zakresie. Zaledwie 15% objętych badaniami studentów pochodzących ze wsi ma skonkretyzowane plany uruchomienia własnej działalności gospodarczej, podczas gdy wśród
respondentów pochodzących z miasta takie opinie wyraziło 40% z nich (rysunek
4). Trzeba zauważyć, że objęta badaniami młodzież jest elitą wśród ogółu studentów w zakresie postaw przedsiębiorczych, co dodatkowo pokazuje, jak wiele
pozostaje w tej kwestii jeszcze do zrobienia w ramach systemu edukacji.
Rysunek 4
Plany dotyczące podjęcia działalności gospodarczej (% studentów)

Źródło: badania własne.

Jak wynika z badań ok. ¾ respondentów wyraża opinię, że będzie pracowało
w wyuczonym zawodzie. Jeśli dodamy do tego blisko 18% objętych badaniami
studentów, którzy zamierzają podjąć działalność na własny rachunek, bądź kontynuować rodzinne tradycje, percepcję oceny szans na zatrudnienie absolwentów
w wyuczonym zawodzie można uznać za bardzo wysoką (rysunek 5).
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Rysunek 5

Źródło: badania własne.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że objęci badaniami studenci oceniają wysoko posiadane własne kwalifikacje, uznają także, że legitymują się odpowiednim
doświadczeniem, nabytym w trakcie praktyk studenckich i staży zawodowym
oraz chętnie uzupełniają lub poszerzają posiadaną wiedzę i nabywają nowe umiejętności praktyczne.

Podsumowanie
Na podstawie wyników prowadzonych badań można zauważyć pewien
dysonans, jaki wynika z konfrontacji oczekiwań i wyobrażeń młodych ludzi na temat rynku pracy oraz sytuacji faktycznej. Niewątpliwie dla większości studentów konieczność podjęcia pracy w zawodzie innym niż wyuczony
(i związany z tym wymóg przyswojenia nowych umiejętności i zasobów wiedzy)
jest przeżyciem niepożądanym. W związku z powyższym należy dołożyć większych starań w zakresie mentalnego i kompetencyjnego przygotowania młodych
ludzi do wejścia na rynek pracy, stawiający oczekiwania częstokroć inne - i to
diametralnie - od spodziewanych.
Wydaje się, że problematyczną kwestią związaną z funkcjonowaniem absolwentów studiów technicznych na rynku pracy jest ich zbyt niska ich motywacja do podejmowania pracy na własny rachunek. Większość studentów preferuje
wykonywanie pracy najemnej. Trudno wskazać czynniki, które mają wpływ na
taką sytuację, generalnie można jednak stwierdzić, że poziom przedsiębiorczości
wśród studentów wydziałów technicznych jest niezadowalający.
Zasadne jest podjęcie działań dostosowujących system edukacji na poziomie
szkolnictwa wyższego do oczekiwań rynku pracy, poprzez wprowadzenie treści
merytorycznych, a zwłaszcza umiejętności praktycznych wpływających na poprawę predyspozycji mentalnych i kompetencyjnych przygotowania młodych ludzi
do pracy w nowoczesnych firmach i przy nowych zasadach i systemach zarządzania przedsiębiorstwem, niezależnie od jego wielkości.
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Stymulowanie przedsiębiorczości powinno stać się jednym z priorytetów rozwoju lokalnego rynku pracy. Tworzenie nowych miejsc pracy nie w podmiotach
już istniejących, ale poprzez powstawanie nowych firm z pewnością przyczyni się
do wzrostu atrakcyjności lokalnego rynku pracy. Tworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu własnych przedsiębiorstw posiada również tę zaletę, że absolwenci mogliby w większym stopniu realizować swoje aspiracje zawodowe w wyuczonych zawodach.
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STRESZCZENIE

Celem artykułu jest poznanie czynników warunkujących kompetencje zawodowe studentów kończących wybrane kierunki techniczne, z uwzględnieniem specyfiki wiejskiego rynku pracy. Badaniami objęto grupę celową 84 studentów, którzy zadeklarowali chęć
podnoszenia kompetencji przedsiębiorczych w systemie pozaedukacyjnym. Wyniki badań wykazały, że studenci wysoko oceniają zarówno przydatność wiedzy nabywanej pod-
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czas toku studiów, jak i rangę doświadczenia zawodowego w ramach praktyk zawodowych
i staży. Niska jest natomiast orientacja na tworzenie miejsc pracy, w tym podejmowania
działalności gospodarczej na własny rachunek.

KATARZYNA BRODZIŃSKA, ZBIGNIEW BRODZIŃSKI
PROFESSIONAL STUDENT’S COMPETENCES OF TECHNICAL EDUCATIONAL
DIRECTIONS

Key words: professional competences, students, labor market
SUM M A RY

The aim of this article is to recognize factors which determined professional competences of students who in the short time are finishing choosen technical direction of high
education with particular regard paid to rural labour market. The survay covered 84 studentas, which wanted to bring up their entrepreneurial competence in extraeducational
system. Results of research showed that students evaluated highly usefulness of knowledge, which they obtained during study as well as knowlege, they evaluated within professional practices. However, they aren’t interested in creation of work place and taking up own
economic activites. Therefore, it is indispensable to look for effective ways on stimulation
of entrepreneurship among young people.
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KORZYSTANIE Z USŁUG NIEMATERIALNEGO WSPIERANIA
ROLNIKÓW PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI
DO UNII EUROPEJSKIEJ
1. Wstęp
Współcześnie coraz częściej dostrzega się ekonomiczny aspekt wiedzy. W jakości posiadanych informacji oraz umiejętności ich wykorzystania upatruje się
ważną determinantę produktywności, efektywnej działalności gospodarczej oraz
zdolności dostosowywania się do zmian zachodzących w otoczeniu [Piech 2009].
Oprócz systemu oświaty i szkolnictwa wyższego istotne źródło wiedzy użytecznej w pracy zawodowej stanowią wyspecjalizowane instytucje świadczące usługi
wsparcia niematerialnego [Kujawiński 2008]1. W wyniku akcesji Polski do UE
zasadniczej zmianie uległy warunki funkcjonowania gospodarstw rolnych, co stanowiło przesłankę do rozwoju i reorientacji podmiotów działających na rynku
usług niematerialnego wspierania rolników2. Obok reformy organizacyjnej instytucje te musiały sprostać nowym oczekiwaniom mieszkańców wsi, w tym głównie
rozszerzyć zakres obszarów swojej działalności [Sikorska 2006]. Dostosowanie
rolników do nowych wymagań produkcji ujętych w przepisach WPR oraz możliwość korzystania z większej liczby środków pomocowych niż przed akcesją Polski
do Wspólnoty, zwiększyło skalę zapotrzebowania na profesjonalne usługi z zakresu niematerialnego wspierania rolników. Różnorodny charakter instrumentów wsparcia, z jednej strony stanowił szansę na rozwój działalności produkcyjnej i poprawę poziomu życia rodzin rolniczych, a z drugiej przysparzał trudności
w efektywnej absorpcji kierowanych na obszary wiejskie środków finansowych3.
1 Do usług niematerialnego wsparcia rolników zaliczono: działalność doradczą, kształceniową,
informacyjną, innowacyjną, w tym przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się
wsparcie z funduszy unijnych.
2 Do tej grupy należą m.in. podmioty świadczące usługi doradztwa rolniczego, którymi są
głównie publiczne organizacje doradcze – Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (WODR).
3 Chodzi tu o działania mające na celu rozwój ekonomiczny sektora rolniczego, narzędzia nakierowane na szeroko pojętą ochronę środowiska oraz środki uzupełniające dochody i o charakterze
socjalnym [Rowiński 2009].
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2. Materiał i metody
Celem badań była analiza rozpowszechnienia korzystania przez rolników
z usług niematerialnego wsparcia po przystąpieniu Polski do UE. W pracy określono zmiany w częstotliwości współpracy kierowników gospodarstw rolnych
z organizacjami świadczącymi tego typu usługi w badanym okresie oraz przedstawiono zróżnicowanie regionalne tego zjawiska. Zidentyfikowano również wybrane cechy gospodarstw rolnych i rolników, które wiązały się z częstotliwością
korzystania ze wsparcia niematerialnego4.
Materiał empiryczny wykorzystany w pracy stanowiły wyniki panelowych badań ankietowych, przeprowadzonych przez Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej IERiGŻ-PIB w roku 2005. Badaniem objęto 76 wsi położonych na terenie
całego kraju. Dobór miejscowości był celowy ze względu na cechy społeczno-ekonomiczne, a w szczególności wielkość gospodarstw rolnych, dzięki czemu wyniki
badań oddawały rzeczywistą strukturę obszarową w ujęciu całościowym i regionalnym5. Zarówno w ujęciu całościowym, jak i wyodrębnionych makroregionów
próba badawcza obejmowała około jedną pięćsetną rzeczywistej liczby polskich
gospodarstw indywidualnych o obszarze od 1 ha UR wzwyż i wynosiła 3705 jednostek obserwacji [Sikorska 2006]. Uzyskane informacje odnośnie współpracy
rolnika z osobą udzielającą mu niematerialnego wsparcia (w tym profesjonalnym
doradcą rolniczym) stanowiły fragment wyników ankiety IERiGŻ-PIB, które były
analizowane w powiązaniu z wybranymi danymi otrzymanymi z badania, dotyczącymi właściwości jednostek produkcyjnych (powierzchni UR, skali produkcji
towarowej, oceny kierownika dotyczącej możliwości rozwojowych i poziomu wyposażenia w maszyny6), a także z niektórymi cechami ich właścicieli (wiekiem,
wykształceniem ogólnym i rolniczym kierownika, częstotliwością jego pracy
w gospodarstwie rolnym7).
4 Do określenia wspomnianego związku posłużono się analizą poziomową [Józwiak 2006] oraz

wybranymi statystycznymi miarami współwystępowania [Rószkiewicz 2002].
5 W badaniu wyróżniono pięć makroregionów, reprezentujących historyczne różnice w cechach wiejskich społeczności i właściwościach rolnictwa: środkowozachodni (województwa: kujawsko-pomorskie i wielkopolskie), środkowowschodni (łódzkie, mazowieckie, lubelskie, podlaskie),
południowo-wschodni (świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie), południowo-zachodni
(opolskie, lubuskie, dolnośląskie), północny (zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie).
6 Poziom wyposażenia gospodarstw w maszyny zbadano pod względem posiadania czterech rodzajów urządzeń: środków transportowych, maszyn do nawożenia i ochrony roślin, do siewu i sadzenia
oraz do zbioru. Gospodarstwa, w których znajdowało co najmniej dziesięć maszyn ze wszystkich wymienionych grup uznano za dobrze wyposażone. Gospodarstwa z pięcioma maszynami, z co najmniej
trzech wyróżnionych grup, określono jako średnio wyposażone. Gospodarstwa z dwiema maszynami,
z co najmniej dwóch podanych grup, zakwalifikowano do jednostek słabo wyposażonych.
7 Zaangażowanie kierownika gospodarstwa w pracę mogło mieć charakter: stały w pełnym wymiarze czasu pracy, stały w niepełnym wymiarze czasu, sezonowy i dorywczy.
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3. Zmiany w rozpowszechnieniu korzystania z usług niematerialnego
wsparcia rolników w latach 1992-2005
Jak wynika z badań IERiGŻ-PIB w roku 2005 wśród ogółu badanych rolników znacząco zwiększyła się grupa osób korzystających z usług niematerialnego
wsparcia. W 1992 roku odsetek respondentów współpracujących stale i okresowo
z instytucjami świadczącymi tego typu usługi wynosił 14,0%, a w ostatnim roku
badania wzrósł on o 13,9 punktów procentowych i wynosił 27,9% (rysunek 1).
W porównaniu do lat poprzednich, najbardziej znaczący wzrost odsetka rolników
korzystających z usług niematerialnego wsparcia odnotowano w 2005 roku, co
łączyć należy z nasileniem działalności instytucji świadczących tego typu usługi
(głównie WODR) oraz ze wzrostem zapotrzebowania na specjalistyczną informację wśród rolników. Znaczna część właścicieli gospodarstw chciała bowiem dostosować się do nowych warunków prowadzenia działalności, które uległy zmianie
wraz z objęciem polskiego sektora rolnego mechanizmami WPR. Z tego powodu pojawił się większy popyt na wiadomości i umiejętności przydatne chociażby
w planowaniu i wdrażaniu procesów modernizacyjnych, w korzystaniu z instrumentów socjalnych czy ze środków wspierających ochronę środowiska. W szczególności niezbędna okazała się profesjonalna pomoc w przygotowaniu wniosków
aplikacyjnych o wsparcie finansowe z funduszy unijnych na rozwój i modernizację gospodarstw.
Niewątpliwie znaczna część z ankietowanych rolników nawiązała kontakt
z różnymi instytucjami udzielającymi niematerialnego wsparcia w związku z płatnościami bezpośrednimi8. Szacuje się, że 30% wniosków o dopłaty bezpośrednie w latach 2005 i 2006 było przygotowanych z pomocą doradców rolniczych
[Kania 2008]9. Dodatkowo znacząca liczba wniosków i biznesplanów rolników,
które były niezbędne do uzyskania wsparcia w ramach Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2004-2006 (PROW 2004-2006) i Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich” (SPO „Rolnictwo”) było przygotowanych z udziałem pracowników instytucji sfery niematerialnego wspierania rolników, głównie WODR-ów10. Miało
8 Rok, w którym przeprowadzano badanie był pierwszym rokiem przyznawania dopłat.
9 Przygotowanie przez doradców wniosków o dopłaty bezpośrednie było wspierane poprzez

projekty realizowanych w ramach działania PROW 2004-2006 „Wsparcie doradztwa rolniczego”.
10 W ramach PROW 2004-2006 doradcy najczęściej przygotowywali wnioski dotyczące rent
strukturalnych, wspierania gospodarstw niskotowarowych, płatności rolnośrodowiskowych, dostosowania gospodarstw do standardów UE i grup producenckich (udział pomocy doradczej obejmował od 10 do 45% wszystkich wniosków). Z kolei w ramach SPO „Rolnictwo” doradcy wspierali
rolników aplikujących do działań: „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”, „Różnicowanie działalności rolniczej” oraz „Ułatwianie startu młodym rolnikom” (udział pomocy doradczej obejmował
odpowiednio 35, 31, 12% wszystkich złożonych wniosków) [Kania 2008].
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więc miejsce istotne nasilenie działań jednostek publicznych doradztwa rolniczego, ale także innych firm obsługujących rolnictwo oraz firm prywatnych [Zawisza
2008]. W nowych warunkach uzyskanie informacji stało się dla wielu rolników
niezbędne dla osiągnięcia dodatkowych korzyści z gospodarowania. Dostosowanie się do zmian systemowych było nie tylko motywowane chęcią osiągnięcia
większego zysku, ale także, w dłuższej perspektywie, określało możliwości rozwojowe i pozycję konkurencyjną na rynku producentów rolnych.
Rysunek 1
Zmiany w rozpowszechnieniu korzystania z usług niematerialnego
wspierania rolników w latach 1992-2005

Źródło: ankieta IERiGŻ-PIB 1992, 1996, 2000, 2005.

W 2005 roku, podobnie jak w latach poprzednich, badani najczęściej korzystali z usług WODR-ów. Spośród wszystkich rolników, aż 95,2% wybierało kontakt
z tymi instytucjami. Potwierdziła się tym samym dominująca pozycja publicznych rolniczych organizacji doradczych na rynku usług niematerialnego wsparcia
rolników. Popularność WODR-ów wśród rolników wynikała z kilku przyczyn. Po
pierwsze, właściciele gospodarstw rolnych wysoko oceniali merytoryczne przygotowanie pracowników tych organizacji. Chodzi tu zarówno o pomoc w rozwiązywaniu problemów technologicznych czy ekonomicznych gospodarstw, jak
również o jakość prowadzonych różnych form kształcenia. Warto podkreślić, iż
zdaniem rolników wsparcie oferowane przez WODR-y było lepsze w porównaniu
do tego oferowanego przez inne instytucje tej sfery [Zawisza 2008]. Dodatkowo
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pomoc udzielana przez WODR-y była na ogół darmowa i stosunkowo łatwo dostępna, co zwiększało jej atrakcyjność, w porównaniu chociażby z podmiotami
komercyjnymi. Nie bez znaczenia dla preferencji rolników w wyborze instytucji
oferujących im niematerialne wsparcie była również bogata tradycja doradztwa
rolniczego w Polsce, sięgająca końca lat 60-tych [Zegar 1998, Parzonko 2005].
Wsparcie świadczone przez inne podmioty było mniej wykorzystywane przez badanych rolników. W 2005 roku zaledwie 4,8% respondentów korzystało z pomocy innych organizacji, takich jak zakłady rolno-spożywcze i odbiorcy żywności,
urzędy gmin, agencje rządowe, uczelnie i instytuty naukowe.

4. Zróżnicowanie regionalne w korzystaniu z niematerialnego
wsparcia rolników
Rozpowszechnienie korzystania z niematerialnego wsparcia rolników we
wszystkich badanych okresach było zróżnicowane regionalnie. Fakt ten wiązać
należy przede wszystkim z odmiennościami w rozwoju rolnictwa w kraju. W 2005
roku wsparcie instytucji zajmujących się opisywaną działalnością najliczniej deklarowali rolnicy z makroregionu północnego (rysunek 2). Z pomocy wspomnianych organizacji korzystało 36,0% właścicieli gospodarstw z tego makroregionu.
Na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz
pomorskiego stosunkowo liczna grupa rolników posiadała gospodarstwa silne
ekonomicznie o znaczącej powierzchni UR, które mają ugruntowaną pozycję
w strukturach agrobiznesu [Sikorska 2007]. Można stąd wnioskować, że istniało tam relatywnie duże zapotrzebowanie na uzyskanie profesjonalnego wsparcia
w celu optymalizacji procesów produkcyjnych i inwestycyjnych. W podobny sposób interpretować należy współpracę rolników z organizacjami udzielającymi im
niematerialnego wsparcia w makroregionie środkowozachodnim. W 2005 roku
kontakty z opisywanymi podmiotami deklarowało tam 34,1% badanych. Poza tym
w makroregionie środkowozachodnim odnotowano największy przyrost odsetka
rolników kontaktującymi się z organizacjami nakierowanymi na ich niematerialne wsparcie (wzrósł on o 18,4 punktów procentowych, tj. z 15,7 do 34,1%).
Na przeciwległym biegunie pod tym względem sytuowali się właściciele gospodarstw położonych w makroregionie południowo-wschodnim. Od lat rolników
z tamtych terenów charakteryzuje najmniejsza aktywność w zakresie korzystania
z opisywanych usług. W 2005 roku takich osób było 22,8%. Niskie zapotrzebowanie
na usługi niematerialnego wsparcia w południowo-wschodniej części kraju łączyć
należy z cechami strukturalnymi występującego tam rolnictwa. W makroregionie
południowo-wschodnim działalność rolnicza stanowiła główne źródło dochodu dla
stosunkowo najmniejszej grupy rodzin użytkujących gospodarstwa rolne. Równocześnie dla prawie połowy dominującą pozycję w domowym budżecie miały dochody uzyskiwane z pracy poza rolnictwem. W makroregionie południowo-wschodnim
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relatywnie największy, w porównaniu z innymi regionami, był też odsetek rodzin
emeryckich, stanowiący jedną trzecią ogółu. Dla wymienionych kategorii ludności
posiadane gospodarstwo rolne częściej spełniało funkcje pozaprodukcyjne, stanowiło źródło zaopatrzenia w żywność, domowe siedlisko czy było przedmiotem działalności hobbystycznej. W takich przypadkach pomoc osoby udzielającej niematerialnego wsparcia w zakresie produkcji rolniczej wydawała się mniej niezbędna.
Rysunek 2
Przestrzenne zróżnicowanie odsetka rolników korzystających
z usług niematerialnego wsparcia w roku 2005

Źródło: obliczenia własne na podstawie ankiety IERiGŻ-PIB 2000, 2005.

5. Charakterystyka gospodarstw rolników współpracujących
z osobami udzielającymi niematerialnego wsparcia
Wyniki pogłębionej analizy danych wskazują na fakt istnienia związku między
korzystaniem z niematerialnego wsparcia a wybranymi cechami ekonomicznymi
gospodarstw i wybranymi cechami ich właścicieli11. Aktywność rolnika w tym
11 W mniejszym stopniu współpraca kierownika gospodarstwa z osobą udzielającą niematerialnego wsparcia była powiązana z pozostałymi badanymi zmiennymi: wiekiem, wykształceniem
rolniczym i ogólnym badanego, częstotliwością pracy rolnika w gospodarstwie, przekonaniem respondenta o istnieniu możliwości rozwojowych gospodarstwa oraz poziomem wyposażenia warsztatu produkcyjnego w maszyny.
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zakresie łączyła się stosunkowo najbardziej z posiadanym areałem UR oraz skalą
prowadzonej produkcji (tabela 1)12. Jednostki o znacznej powierzchni UR, w których produkty rolnicze wytwarzano na dużą skalę, w większości korzystały z opisywanego wsparcia. W grupie gospodarstw powyżej 30 ha UR okresową i stałą
współpracę z instytucjami tej sfery zadeklarowało odpowiednio 45,0 i 35,6% właścicieli. Takie działania charakteryzowały również 36,6 i 17,4% spośród rolników
w gospodarstwach, których produkcja towarowa prowadzona była na dużą skalę.
Należy przypuszczać, że właścicielom gospodarstw dobrze wyposażonych w majątek wytwórczy, uzyskujących wyniki produkcyjne pozwalające nie tylko na zaspokojenie potrzeb użytkowników, ale i na odtwarzanie potencjału produkcyjnego, najczęściej potrzebna była aktualna informacja i profesjonalna pomoc, m.in.
z zakresu analizy ekonomicznej, planowania, zarządzania czy marketingu. Osoby
z silniejszych ekonomicznie gospodarstw mogły być również bardziej zainteresowane kwestiami zmian technik i technologii produkcji rolnej, a także możliwościami publicznego i komercyjnego wsparcia dalszych inwestycji.
Na tym tle rolnicy z gospodarstw małych i bardzo małych, nie prowadzący
produkcji lub wytwarzających na niewielką skalę, cechowali się na ogół brakiem
współpracy z osobami udzielającymi niematerialnego wsparcia. Dla zdecydowanej większości rodzin z tych grup głównym źródłem dochodów była praca zarobkowa oraz świadczenia emerytalno-rentowe. Gospodarstwo rolne na ogół pełniło tam funkcje pozarolnicze i dlatego nie wymagało wsparcia w takim zakresie,
jak jednostki, z których dochód stanowił dla użytkowników dominującą pozycję
w domowym budżecie. W zbiorowości gospodarstw do 5 ha oraz w grupie gospodarstw o bardzo małych wynikach produkcyjnych, opisywany rodzaj wsparcia
(okresowy lub stały) był relatywnie słabiej rozpowszechniony i dotyczył odpowiednio 14,5 i 0,8% oraz 20,1 i 1,3% jednostek.
Tabela 1
Korzystanie z usług niematerialnego wspierania rolników w grupach
gospodarstw wyróżnionych ze względu na obszar UR (w ha) oraz skalę
produkcji towarowej (w %)
Wyszczególnienie

brak

okresowa

stała

Od 1 do 5

84,7

14,5

0,8

Od 5 do 10

76,6

19,0

4,4

Od 10 do 15

61,7

30,0

8,3

Od 15 do 30

45,9

40,9

13,2

Powyżej 30

19,4

45,0

35,6

Ogółem

72,1

22,2

5,7

T(3703) = 23,63; współczynnik korelacji rang Spearmana (rho) = 0,362; p=0,000.
12 Związek między zmiennymi był dodatni oraz charakteryzujący się przeciętną siłą.
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brak

okresowa

stała

Bez produkcji

Wyszczególnienie

94,7

4,7

0,6

Poniżej pierwszego kwartyla

78,6

20,1

1,3

Między pierwszym kwartylem
a medianą

80,7

17,6

1,7

Między medianą a trzecim kwartylem

69,7

24,9

5,4

Powyżej trzeciego kwartyla

46,0

36,6

17,4

Ogółem

72,1

22,2

5,7
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T(3703) = 21,44; współczynnik korelacji rang Spearmana (rho) = 0,332; p=0,000.
Źródło: obliczenia własne na podstawie ankiety IERiGŻ-PIB 2005.

6. Powody braku korzystania z usług niematerialnego
wspierania rolników
Wyniki badań IERiGŻ-PIB wskazują, że główną przyczyną nie korzystania
z usług niematerialnego wspierania rolników był brak takiej potrzeby (rysunek
3). Wśród respondentów nie współpracujących z opisywanymi instytucjami powód ten podało aż 84,6% ankietowanych. Interpretując powyższy wynik, warto
podkreślić, że wyraźną tendencją obecną w ostatnich latach wśród właścicieli
gospodarstw rolnych jest dostosowywanie posiadanego majątku produkcyjnego
do głównej funkcji gospodarstwa [Sikorska 2007]. Można przypuszczać, że dla
części z tych rolników dotychczasowe korzyści z użytkowania gospodarstwa były
względnie zadowalające, co przejawiało się m.in. w nie podejmowaniu zmian
i nie korzystaniu ze stosunkowo łatwo dostępnych usług niematerialnego wsparcia.
Inni mogli uznać, że dla planowanych przez nich przekształceń w gospodarowaniu,
opisywany rodzaj pomocy może okazać się nieprzydatny. Niewątpliwie brak podejmowania współpracy z osobami udzielającymi niematerialnego wsparcia dotyczył
również tych rolników, którzy dysponowali wystarczającą wiedzą dotyczącą prowadzenia własnego gospodarstwa czy zmian zachodzących w jego otoczeniu.
W tym kontekście stosunkowo niewielką przeszkodę dla badanych stanowiły
ograniczenia finansowe. Nie podejmowanie współpracy z instytucjami niematerialnego wspierania rolników z powodu braku pieniędzy charakteryzowało zaledwie co dwunastego respondenta nie korzystającego z przedmiotowych usług. Ta
grupa rolników mogła być więc potencjalnie zainteresowana płatnymi i specjalistycznymi poradami, na które nie było ich stać. Nie wystarczająca liczba doradców stanowiła przyczynę braku zainteresowania omawianymi usługami tylko dla
bardzo małej liczby rolników (zaledwie dla 3,9% nie korzystających). Tak niewielki odsetek świadczyć może o relatywnie dużej dostępności usług niematerialnego
wsparcia rolników.
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Rysunek 3
Przyczyny braku korzystania z usług niematerialnego wsparcia rolników

Źródło: obliczenia własne na podstawie ankiety IERiGŻ-PIB 2005.

7. Podsumowanie
Jak wynika z badań IERiGŻ-PIB w latach 1992-2005 wśród badanych rolników znacząco zwiększyła się grupa osób korzystających z usług niematerialnego
wsparcia. W 2005 roku odsetek takich właścicieli gospodarstw zwiększył się w porównaniu do roku 1992 o 13,9 punktów procentowych i wynosił 27,9%. W odniesieniu do poprzedniego roku badania najbardziej znaczący wzrost opisywanego
wskaźnika odnotowano w 2005 roku, co łączyć należy ze wzrostem zapotrzebowania na specjalistyczną pomoc i informację w związku z objęciem rolnictwa mechanizmami WPR. Korzystanie z omawianych usług najbardziej dotyczyło terenów Polski północnej i środkowo-zachodniej. Analiza danych udokumentowała
fakt istnienia związku między korzystaniem z usług niematerialnego wsparcia
przez rolników a wybranymi cechami ekonomicznymi należących do nich gospodarstw, w szczególności powierzchnią UR oraz skalą produkcji towarowej.
Należy sądzić, że w przyszłości tendencja do powiększania się grupy rolników zainteresowanych kontaktami z instytucjami udzielający im niematerialnego
wsparcia zostanie utrzymana. Pomoc ta będzie niewątpliwie niezbędna dla właścicieli gospodarstw silnych ekonomicznie. Dla zachowania korzystnej pozycji na
rynku krajowym oraz uzyskania zdolności do konkurowania na rynku unijnym
niezbędne okażą się wartościowe informacje dotyczące nie tylko zmieniających
się warunków funkcjonowania, ale i procesu inwestycyjnego związanego z poprawą efektywności ekonomicznej oraz adaptacją nowych rozwiązań, dotyczących
możliwości produkcji rolnej. Z tych samych względów usługami niematerialnego
wsparcia mogą być również zainteresowani rolnicy z gospodarstw o przeciętnej
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wielkości ekonomicznej. W sytuacji nasilających się procesów polaryzacyjnych,
dla wielu jednostek z tej zbiorowości brak zmian w sposobach gospodarowania
może wiązać się z pogorszeniem wyników produkcyjnych i przejściem do kategorii jednostek nierozwojowych. Wreszcie opisywany rodzaj pomocy może okazać się niezbędny dla części gospodarstw najsłabszych. Ich właściciele rozważając
ewentualne wycofanie się z działalności rolniczej będą chcieli być wyposażeni
w wiedzę dotyczącą możliwości uzyskania alternatywnych źródeł dochodów czy
jak najlepszego spożytkowania posiadanych dotychczas zasobów.
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MICHAŁ DUDEK
KORZYSTANIE Z USŁUG NIEMATERIALNEGO WSPIERANIA ROLNIKÓW
PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Słowa kluczowe: rolnik, usługi niematerialnego wspierania rolników, Wojewódzkie
Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR), UE
STRESZCZENIE

Przedmiotem badań była analiza zmian w rozpowszechnieniu współpracy rolników
z organizacjami udzielającymi niematerialnego wsparcia po przystąpieniu Polski do UE.
Jak wynika z badań IERiGŻ-PIB objęciu rolnictwa mechanizmami Wspólnej Polityki
Rolnej (WPR) towarzyszyła większa aktywność rolników w korzystaniu z usług niematerialnego wsparcia. Po przystąpieniu Polski do UE odsetek kierowników gospodarstw
korzystających z opisywanego rodzaju wsparcia wzrósł z 17,2 do 27,9%. W artykule zidentyfikowano wybrane cechy gospodarstw, które były najbardziej związane z częstotliwością korzystania przez rolników z niematerialnego wsparcia. Okazały się nimi być:
powierzchnia UR oraz skala produkcji towarowej w gospodarstwie. Materiał empiryczny
wykorzystany w pracy pochodził z panelowych badań ankietowych, przeprowadzonych
przez Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej IERiGŻ-PIB w 76 wsiach położonych na
terenie całego kraju.
MICHAŁ DUDEK
USE OF THE IMMATERIAL SUPPORT SERVICES BY FARMERS AFTER POLAND’S
ACCESION TO THE EU

Key words: farmer, immaterial support services, agricultural advisory centres, EU
SUM M A RY

The purpose of the study was to analyze the changes in use immaterial support by
farmers after Poland’s accession to the European Union (EU). According to the research
findings, following the Polish EU integration and CAP implementation, a bigger activity
of farmers in use of the immaterial services was observed. Comparing with the year 2000,
the share of farmers supported by services mentioned above increased from 17.2 to 27.9%.
In the paper, selected characteristics of farmers and agricultural holdings, covered by immaterial services, were identified (such as area of agricultural land and scale of agricultural production). The main source of analysed data were surveys of 3705 farming families
residing in 76 villages across Poland, carried out by IAFE-NRI in 2005.
e-mail: dudek@ierigz.waw.pl
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INNOWACJE W OCHRONIE FUNGICYDOWEJ
Ochrona fungicydowa roślin uprawnych to temat wywołujący zawsze wiele
pytań i wzbudzający emocje. Kiedy i czym opryskiwać? Wystarczy raz czy może
koniecznie trzeba wykonać przynamniej dwa zbiegi, a w przypadku zbóż nawet
trzy? Odpowiedzią na te sporne kwestie są nowe rozwiązania w ochronie fungicydowej.
Ciekawym elementem tejże ochrony jest innowacyjny fungicyd nalistny
Yamato 303 SE. Jest to nowatorska propozycja kompleksowego zwalczania chorób w uprawie zbóż, rzepaku i buraków cukrowych. Preparat został opracowany
zgodnie ze strategią przeciwdziałania odporności patogenów. Fungicyd zawiera
w swym składzie dwie substancje aktywne z dwóch różnych grup chemicznych,
o różnych i wzajemnie uzupełniających się mechanizmach działania. Znany tiofanat metylu oraz substancja z grupy azoli - tetrakonazol. Substancja ta jest jedną z najdroższych z grupy azoli, sprawdzoną już w uprawach specjalnych, takich
jak sady i warzywa. Tetrakonazol jako substancja o działaniu systemicznym łatwo
przenika przez warstwę woskową kutikuli, szybko przemieszcza się i jednolicie
rozprowadza w tkankach, wykazuje działanie lecznicze i interwencyjne oraz nie
wykazuje fitotoksycznego oddziaływania na rośliny uprawne.
Fungicyd ten to nowatorska i zaawansowana formulacja SE stałych cząstek
i małych kapsułek zawieszonych w wodzie. Taki układ przyczynia się do łatwiejszego przenikania przez warstwę woskową liści oraz ogranicza zmywanie przez
deszcz. Działanie systemiczne preparatu powoduje zabezpieczenie całej rośliny
bez względu na miejsce naniesienia i szybkość wzrostu.
Zarodniki grzybów nie uznają granic, wytyczanych na polach przez miedze.
Dlatego zwalczanie chorób powinno być prowadzone kompleksowo najlepiej we
wszystkich sąsiadujących z sobą uprawach. Zboża ozime w ostatnich latach miały
bardzo dogodne warunki rozwoju. W trakcie zimowych miesięcy przebiega intensywny wzrost i normalna wegetacja zakłócana jest dość rzadko spadkami tem-
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peratury poniżej 0oC. Szybko rosnące i wegetujące praktycznie całą zimę zboża są
porażane przez takich sprawców chorób jak Blumeria graminis – mączniak prawdziwy zbóż i traw, Septoria tritici- septorioza paskowana liści pszenicy, Pucinia recondita – rdza brunatna pszenicy oraz cały kompleks chorób fuzaryjnych. Wiosną
wymagają więc szybkiej i skutecznej interwencji celem zwalczenia występujących
w łanie chorób. Rośliny zbożowe poza chorobami liści porażane są przez grzyby
z rodzaju Fusarium, obejmującego kilkanaście gatunków. Najgroźniejsze z nich
to: Fusarium culmorum, F. graminearum, F. avenaceum i Microdochium nivale.
Z tymi grzybami trzeba bezwzględnie walczyć od końca fazy strzelania w źdźbło
do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31). Wykonując zabieg w tym terminie
zwalczamy sprawców chorób podstawy źdźbła oraz liści. Nowy fungicyd bardzo
dobrze zwalcza wczesne infekcje rozwijające się od jesieni (zabieg w terminie T1),
choroby liści porażające łan (w terminie T2) takie jak rdze, septorioza, mączniak,
brunatna plamistość liści, a także doskonale nadaje się do zwalczania septoriozy
i fuzariozy kłosa w terminie T3.
Środek ten umożliwia jednak nie tylko zwalczanie chorób w uprawie pszenicy
ozimej. Fungicyd skutecznie zwalcza czerń krzyżowych, zgniliznę twardzikową
oraz szarą pleśń w uprawach rzepaku ozimego. Można go stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w dawce 1,75 l/ha. W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu
wykształcenia pierwszych łuszczyn przestrzegając jednakże terminu karencji.
W uprawie buraka cukrowego zastosowanie tego innowacyjnego preparatu, to
skuteczna ochrona przed chwościkiem. Zalecana dawka 1,25 do 1,5 l/ha. Wyższą
dawkę należy zastosować w przypadku dużego nasilenia choroby. Podobnie jak
w przypadku rzepaku fungicyd ten można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.
Podsumowując, można powiedzieć, iż Yamato 303 SE to szeroki zakres stosowania, dobra klasyfikacja ekotoksykologiczna, brak prewencji dla pszczół oraz
dwie substancje aktywne wykazujące synergizm działania. To kompleksowe
rozwiązanie, bez potrzeby tworzenia mieszanin, dające lepsze możliwości walki
z chorobami grzybowymi zbóż, rzepaku ozimego oraz buraków cukrowych.
Opracowano na podstawie wyników badań - dr inż. Zuzanny Sawińskiej /Katedra
Uprawy Roli i Roślin Akademia Rolnicza w Poznaniu/
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską”. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Sławomira Zawiszy. Wydawca: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009, s. 261.
Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania rolnictwa do wymagań i zasad Wspólnej Polityki Rolnej. Niższy poziom przedsiębiorczości, słabe zorganizowanie producentów rolnych, jak i znaczne rozdrobnienie rolnictwa w naszym kraju powodują słabszą pozycję polskiego
rolnictwa w konkurencji z silniejszymi i dobrze zorganizowanymi w strukturach
poziomych i pionowych farmerami z krajów Europy Zachodniej. Jednym z ważniejszych działań mających na celu poprawę tego stanu jest stworzenie warunków sprzyjających organizowaniu się rolników w grupy producentów rolnych,
a także wspieranie działań w zakresie przedsiębiorczości. Wszelkie zmiany na wsi
i w rolnictwie, w tym także tworzenie grup producenckich i rozwój różnych form
przedsiębiorczości, odbywają się przy wsparciu doradczym instytucji odpowiedzialnych za rozwój obszarów wiejskich. Istotne jest zatem nie tylko samoorganizowanie się producentów ale także pomoc doradcza w tym zakresie, świadczona
przez przygotowane do takich zadań państwowe jednostki doradztwa rolniczego
w postaci sieci WODR w całym kraju. Dzięki wysiłkowi grupy badaczy z różnych
ośrodków w Polsce, zajmujących się problematyką przedsiębiorczości, zespołowych form gospodarowania w rolnictwie oraz doradztwa rolniczego, udało się
zebrać, w prezentowanym czytelnikom wydawnictwie, efekty poszukiwań badawczych skupiających się wokół tej problematyki. Publikacja składa się z dwóch
części; pierwsza poświęcona jest efektom badań na temat roli przedsiębiorczości i doradztwa w rozwoju gospodarstw rolnych, druga - to wybór opracowań
poświęconych roli i działaniu grup producentów rolnych. Książka przeznaczona
zarówno dla naukowców, jak i decydentów oraz urzędników powiązanych zawodowo z zagadnieniami rozwoju różnych form przedsiębiorczości na wsi, a także
wszystkich innych zainteresowanych powyższą tematyką.
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Wskazówki dla autorów

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 1100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• Tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim - maksymalnie po 14 wierszy;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz
dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW
w formacie B5;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym, np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem
wydania (podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– 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;
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• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły,
punkty będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
• 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 dyskietce, 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 Wydawcy, obok spisów treści kolejnych numerów zamieszczane są pełne teksty artykułów w języku polskim i streszczenia w języku polskim i angielskim. Jeśli Autor nie wyraża zgody na zamieszczenie artykułu na stronie internetowej Wydawcy 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.

