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INFORMACJA OD REDAKCJI
KWARTALNIKA
„ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO”

Szanowni Czytelnicy.
Od 2011 roku kwartalnik „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” ma dwóch
współwydawców:
Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Poznaniu (wydawca od 1994 r.) –
którego celem działania jest m. in. podwyższanie kwalifikacji zawodowych doradców rolniczych, nauczycieli szkół rolniczych, rolników i innych mieszkańców
obszarów wiejskich, zwłaszcza dotyczących organizacji oraz prowadzenia gospodarstw rolnych i poprawy ich konkurencyjności rynkowej, zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich, podejmowania przedsięwzięć gospodarczych na wsi
w celu powiększania poziomu dochodów rolniczych i pozarolniczych itd.
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu – organizacji społecznej powstałej w 1993 roku, której celem działania jest m. in. popieranie badań
naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych i społecznych związanych z rolnictwem, agrobiznesem, doradztwem oraz upowszechnianie i wymiana doświadczeń
i osiągnięć naukowych i dydaktycznych.
Cele działania współwydawców są zbieżne, a zwłaszcza w zakresie upowszechniania wyników badań naukowych w praktyce rolniczej i na obszarach wiejskich.
Centrum Doradztwa Rolniczego współpracuje ściśle z instytucjami administracji
rządowej i samorządowej, organizacjami rolników, placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego oraz innymi organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. Spośród pracowników wymienionych instytucji najczęściej rekrutują się członkowie Stowarzyszenia, którymi
są m. in.:
– osoby prowadzące działalność naukową z zakresu rolnictwa, agrobiznesu
i wspierania rozwoju wsi,
– praktycy z zakresu rolnictwa i agrobiznesu,
– osoby wspierające swą działalnością badania i wdrożenia osiągnięć naukowych z zakresu rolnictwa i agrobiznesu,
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– osoby interesujące się zawodowo i społecznie sprawami rolnictwa i agrobiznesu,
– studenci i uczniowie szkół średnich zainteresowani problematyką rolnictwa
i agrobiznesu.
Wymieniony zakres działań obydwu współwydawców jest zbieżny z problematyką kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, na łamach którego są
publikowane: studia, materiały, komunikaty z badań, prace przeglądowe oraz rozprawy dotyczące metodyki doradztwa, oświaty rolniczej, polityki agrarnej i wiejskiej, funkcjonowania podmiotów w agrobiznesie, wielofunkcyjnego rozwoju
wsi i rolnictwa, polityki agrarnej, socjologii wsi, ekologii i ochrony środowiska
oraz rozwoju zrównoważonego. Obejmują szeroki wachlarz zagadnień jakie stoją
przed rolnictwem, gospodarką żywnościową oraz wsią, zagadnień dotyczących
stanu doradztwa, uwarunkowań jego zmian i nowych zadań po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Kwartalnik przeznaczony jest dla szerokiego grona czytelników, poczynając od
doradców pracujących w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego i nauczycieli szkół
rolniczych, poprzez pracowników naukowych zajmujących się upowszechnianiem wyników badań w praktyce, a kończąc na pracownikach instytucji rolniczych. Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu biorąc pod uwagę wspólne środowisko działania i zbieżność
celów swojej pracy postanowiły współpracować w tym zakresie, aby osiągnąć
efekt synergiczny, wyrażający się m.in. w:
– poszerzeniu bazy artykułów o wyniki badań naukowych z zakresu rolnictwa, agrobiznesu i wsi prowadzonych w polskich uczelniach i instytutach,
– prezentowaniu na łamach kwartalnika dyskusji naukowych dotyczących rolnictwa, agrobiznesu i wsi oraz miejsca w nich doradztwa rolniczego,
– przygotowywaniu artykułów, zawierających omówienie ekspertyz, analiz
i prognoz w zakresie rolnictwa, agrobiznesu i wsi, w tym również odnoszących się do rozwoju doradztwa rolniczego i funkcjonowania instytucji
doradczych;
– przygotowywaniu artykułów, które mogą być podstawą materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla ośrodków doradztwa rolniczego i nauczycieli
szkół rolniczych,
– szerszym upowszechnianiu wyników badań naukowych z zakresu rolnictwa, agrobiznesu i wsi, poprzez doradców i nauczycieli szkół rolniczych do
rolników i społeczności wiejskiej,
– informowaniu o wynikach badań naukowych zastosowanych w praktyce,
w tym zwłaszcza poprzez współpracę z ośrodkami doradztwa rolniczego.
Uzyskanie efektu synergicznego będzie możliwe, jeśli współdziałały będą osoby związane z tymi organizacjami oraz celami, które one propagują.
W związku z tym zachęcamy do współpracy, podzielenia się wynikami swoich
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badań, doświadczeń i spostrzeżeń wszystkich, którym są bliskie sprawy rolnictwa,
agrobiznesu i wsi. Liczymy na współpracę i oczekujemy jak najbardziej wartościowych materiałów, ich przystępności w upowszechnianiu w społecznościach wiejskich, ale też w gremiach, które decydują o rolnictwie, wsi i agrobiznesie. Chcielibyśmy, aby publikacje w kwartalniku były znane i pozwalały kształtować opinię
o omawianych przez nas problemach. Jednocześnie chcielibyśmy, aby były dobrze
oceniane, miały wysoki walor zarówno naukowy-poznawczy, jak i praktyczny. W
związku z tym oczekujemy, że współpraca współwydawców i poszerzenie grona
Autorów będzie sprzyjało zwiększaniu jakości merytorycznej pisma, co znajdzie
odzwierciedlenie w punktacji czasopism prowadzonej przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Komitet Redakcyjny i Rada Programowa podejmie starania w tym zakresie, ale
ich podstawą będzie jakość artykułów przysyłanych do Redakcji.
Zapraszamy do Współpracy
W imieniu Komitetu Redakcyjnego
i Rady Programowej kwartalnika
„Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak – redaktor naczelny
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STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA
I AGROBIZNESU

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA) jest organizacją międzynarodową, zarejestrowaną, działająca na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie zostało powołane 26 listopada 1993 roku na założycielskim zabraniu w Falentach k/Warszawy. Wolę powołania Stowarzyszenia wyraziło blisko 60 członków założycieli. Ówczesny rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu
prof. dr hab. Ryszard Ganowicz wyraził zgodę, aby siedzibą Stowarzyszenia była
Akademia Rolnicza w Poznaniu.
Stowarzyszenie stanowi zorganizowaną formę integracji a zarazem reprezentacji ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu. Wspiera swoich członków w rozlicznych formach działalności w zakresie rozwoju ekonomiczno-rolniczych dyscyplin
naukowych, nauczania uniwersyteckiego, doradztwa rolniczego itd. Dla członków
Stowarzyszenia ważny jest profesjonalny patriotyzm, poczucie odpowiedzialności
za sprawy wsi polskiej, rolnictwa polskiego, wiara w sens i skuteczność działań na
rzecz rozwoju rolnictwa i wsi.
Stowarzyszenie stanowi forum wzajemnej inspiracji, wspierania się, ale i krytycznej oceny społeczności ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu. Zachowuje niezależność polityczną.
Stowarzyszenie organizuje corocznie międzynarodowe Kongresy umożliwiające spotkanie naukowe członków Stowarzyszenia. I Kongres SERiA odbył się
w Poznaniu w dniach 2-3.12.1994. Dotyczył tematu „Doradztwo rolniczo-ekonomiczne wobec wymagań współczesnego rolnictwa”. Otworzył go Rektor Akademii
Rolniczej im. A. Cieszkowskiego prof. dr hab. Ryszard Ganowicz. Organizatorem
Kongresu obok Stowarzyszenia była Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Akademii Rolniczej w Poznaniu.

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 1/2011

9

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu wydaje Roczniki Naukowe, które ukazują się od 1998 r. Czasopismo to zawiera publikacje z dziedziny nauk ekonomicznych i społecznych związanych z rolnictwem i agrobiznesem.
Pracami programowymi kieruje Rada Programowa Roczników Naukowych SERiA w skład, której wchodzą wszyscy dotychczasowi Prezesi SERiA oraz Sekretarz Generalny. Artykuły przygotowywane są w standardzie odpowiadającym wymogom listy filadelfijskiej tzn.: tytuł artykułu i słowa kluczowe w języku polskim
i angielskim, synopsis i treść artykułu (wstęp, materiał i metody, wyniki badań,
podsumowanie i wnioski oraz bibliografia) w języku polskim, opis tabel i rysunków w języku polskim i angielskim, streszczenie w języku angielskim (summary)
oraz dane autora (tytuł naukowy, adres, miejsce pracy, telefon, e-mail).
Cele i zadania Stowarzyszenia to:
■ Popieranie badań naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych i społecznych związanych z rolnictwem i agrobiznesem.
■ Wymiana doświadczeń i osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz w zakresie doradztwa.
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:
■ organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji naukowych;
■ opracowanie ekspertyz;
■ organizowanie i pośredniczenie w wymianie naukowej krajowej i zagranicznej;
■ powołanie Fundacji Stowarzyszenia Ekonomistów rolnictwa i Agrobiznesu, której zadaniem będzie pozyskanie środków finansowych na działalność
statutową Stowarzyszenia ze źródeł innych niż składki członkowskiej i prowadzenie działalności gospodarczej.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:
■ Osoby prowadzące działalność naukową w dziedzinach ekonomicznych
i społecznych związanych z rolnictwem i agrobiznesem.
■ Praktycy z zakresu rolnictwa i agrobiznesu.
■ Osoby wspierające swą działalnością badania i wdrożenia osiągnięć naukowych.
■ Osoby interesujące się zawodowo i społecznie sprawami rolnictwa i agrobiznesu.
■ Studenci i uczniowie szkół średnich zainteresowani problematyką rolnictwa
i agrobiznesu.
W charakterze członków wspierających mogą występować osoby i organizacje wspierające realizację celów Stowarzyszenia. Osobom wybitnie zasłużonym
w dziedzinie badań ekonomicznych i społecznych związanych z rolnictwem na
wniosek Zarządu przyznaje się członkowstwo honorowe.
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Organami Stowarzyszenia są:
■ Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia;
■ Zarząd;
■ Komisja Rewizyjna.
Zarząd Stowarzyszenia
■ Prezes SERiA, prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
■ V-ce Prezes SERiA, prof. dr hab. Grażyna Karmowska - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
■ V-ce Prezes SERiA, prof. dr hab. Barbara Kutkowska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
■ Sekretarz Generalny SERiA, prof. dr hab. Michał Jerzak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
■ Skarbnik SERiA, prof. dr hab. Feliks Wysocki - Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
■ Członek Zarządu SERiA, dr hab. Józef Kania - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
■ Członek Zarządu SERiA, dr Adam Sadowski - Uniwersytet w Białymstoku
■ Sekretariat SERiA, mgr Joanna Stanisławska - Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
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Prof. dr hab. Aleksander Lewczuk Dr h.c.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
19 marca 2011 r. zmarł
prof. dr hab. Aleksander Lewczuk Dr h.c.,
wybitny naukowiec, wychowawca
i nauczyciel akademicki, wieloletni
kierownik Katedry Agrobiznesu
i Ekonomii Środowiska, człowiek prawy,
życzliwy i pracowity.
Prof. dr hab. Aleksander Lewczuk urodził
się 8 kwietnia 1940 r. w Krzywcu na Podlasiu. Studia wyższe ukończył w 1965 r. na Wydziale Hodowli Zwierząt, Wyższej
Szkoły Rolniczej w Olsztynie uzyskując tytuł magistra. W latach 1965-1969 pracował w Wojewódzkiej Stacji Oceny Zwierząt w Olsztynie jako główny specjalista
ds. hodowli bydła, przygotowując jednocześnie pracę doktorską. Pracę w Wyższej
Szkole Rolniczej w Olsztynie rozpoczął w 1969 r. na stanowisku starszego asystenta
w organizującym się wówczas Zakładzie Upowszechniania Postępu w Rolnictwie.
Po uzyskaniu w 1971 r. stopnia naukowego doktora nauk rolniczych na Wydziale
Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie awansował na stanowisko adiunkta. Kolejny etap pracy zawodowej Profesora A. Lewczuka to uzyskany w 1976 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych.
Po przekształceniu w 1983 r. Zakładu Upowszechniania Postępu w Rolnictwie
w Zakład Doradztwa Rolniczego i włączeniu go do Instytutu Oświaty Rolniczej
ART w Olsztynie Profesor A. Lewczuk objął w nim funkcję zastępcy dyrektora
d/s naukowych. W 1991 r. Rada Państwa nadała Mu tytuł profesora nauk rolniczych. Od 1992 do 2010 r. Profesor A. Lewczuk piastował funkcję kierownika Katedry Doradztwa Rolniczego, a od 2003 r. po zmianie nazwy Katedry Agrobiznesu
i Ekonomii Środowiska.
W pracy zawodowej Profesora A. Lewczuka wyróżnić można dwa okresy. Okres
pierwszy związany z pracą w Wojewódzkiej Stacji Oceny Zwierząt w Olsztynie,
w którym zainteresowania Profesora koncentrowały się wokół problematyki intensyfikacji mlecznego użytkowania krów w warunkach północno-wschodniej Polski.
Drugi okres od 1971 r. był ściśle związany z pracą na Uczelni, tu zainteresowania
naukowe Prof. Lewczuka koncentrowały się wokół zagadnień postępu w produkcji
rolniczej, teorii i praktyki upowszechniania wiedzy oraz doradztwa rolniczego.
Profesor A. Lewczuk jest autorem lub współautorem 370 prac w tym 175 oryginalnych prac twórczych (monografie, studia, rozprawy), 62 artykułów i komu-
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nikatów naukowych, 45 opracowań o charakterze praktycznym (opracowania
informacyjno-bibliograficzne dotyczące transferu nauki do potrzeb praktyki rolniczej, syntezy z badań ART, instrukcje wdrożeniowe badań własnych, prace popularno-naukowe). Ponadto Profesor A. Lewczuk jest współautorem podręcznika
pt.: „Wybrane kategorie gospodarstw indywidualnych a upowszechnianie postępu” oraz współautorem i autorem 7 skryptów akademickich.
Do szczególnych osiągnięć Profesora A. Lewczuka należy zaliczyć popularyzowanie nowej specjalności naukowej i dydaktycznej o nazwie „Doradztwo
w agrobiznesie”. Profesor A. Lewczuk był inicjatorem powołanych w 1993 r., Magisterskich Zaoczno-Eksternistycznych Studiów Uzupełniających z Doradztwa
w Agrobiznesie, dla których opracował program. Studia te cieszyły się bardzo
dużą popularnością w kraju. Obecnie są to Magisterskie Studia Uzupełniające
z Doradztwa Rolniczego. Pod kierunkiem Prof. A. Lewczuka zostało obronionych
11 prac doktorskich i około 450 prac magisterskich.
Profesor A. Lewczuk wiele wysiłku i pasji naukowej wkładał we współpracę
z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, służąc nie tylko wiedzą, ale często udzielając wsparcia organizacyjnego w wielu przedsięwzięciach. Szczególnie cenił sobie
Prof. Lewczuk zainteresowania badawcze dotyczące problematyki doskonalenia
systemu doradztwa rolniczego w Polsce.
Z ważniejszych osiągnięć praktycznych z tego zakresu należy wymienić opracowania:
– kierunków doskonalenia systemu doradztwa rolniczego dla gospodarstw rodzinnych dokonujących transformacji do warunków gospodarki rynkowej,
– założeń systemu doradztwa dla ekorozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa ekologicznego,
– założeń dla systemu edukacji i doradztwa na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania mieszkańców wsi w duchu przedsiębiorczości.
Od początku powstania kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
Profesor Aleksander Lewczuk współpracował z Redakcją, a od roku 2002 był
członkiem Rady Programowej czasopisma. Poprzez swoje życzliwe i wnikliwe
opinie oraz zamieszczane w Kwartalniku artykuły wpływał na poziom merytoryczny czasopisma.
Za bogaty dorobek naukowy, dydaktyczny i społeczny był wielokrotnie wyróżniony nagrodami i odznaczeniami. Do najważniejszych należy zaliczyć: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznakę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Odznakę Honorową NOT, Odznakę Zasłużony Białostocczyźnie, Zasłużony Pracownik Rolnictwa,
Honorową Odznakę Uczelni, Honorową Odznakę Zasłużony dla Warmii i Mazur,
Odznakę Zasłużony dla Województwa Suwalskiego, Medal Zasłużony dla Uczelni,
Medal Zasłużony dla Akademii Rolniczej w Szczecinie.
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JUSTYNA DOROFIEJCZUK-PARADNY 1,
SŁAWOMIR ZAWISZA
Katedra Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy

EWOLUCJA SYSTEMÓW WSPARCIA DORADCZEGO NA ŚWIECIE
- OD DORADZTWA PAŃSTWOWEGO DO PRYWATNYCH
USŁUG DORADCZYCH
1. Wstęp
Współczesne systemy wsparcia doradczego są efektem wielu wieków ewolucji
różnych form upowszechniania wiedzy rolniczej oraz ponad 160 lat przekształceń
instytucjonalnych form doradztwa rolniczego. W wielu krajach, o których można powiedzieć, że są przykładem skutecznego rozwoju gospodarczego obszarów
wiejskich i całej sfery agrobiznesu, rozwinęły się systemy wsparcia doradczego.
Początkowo były to niesformalizowane sposoby przekazywania wiedzy o metodach i sztuce prowadzenia produkcji rolniczej. Następnie zaczęły powstawać
formalne podstawy dla profesjonalizacji doradztwa rolniczego i tworzenia grupy
zawodowej pracowników zajmujących się wyłącznie doradzaniem rolnikom. Początki i ewolucja instytucjonalnych form doradztwa rolniczego w różnych krajach
jest nieco odmienna, stąd też obecnie mamy do czynienia z różnymi formami
organizacyjnymi systemów wsparcia doradczego w poszczególnych krajach. Jak
wskazuje Kania [2007], w najbardziej rozwiniętych gospodarczo państwach następuje stopniowy proces komercjalizacji usług doradczych. Przyczyną tego jest
zapewne kilka czynników, wśród których należy wymienić przede wszystkim: ro1 Współautorka przebywała przez kilka lat w Kanadzie i przygotowała pracę magisterską pod
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snące wymagania rolników korzystających z doradztwa, swobodę konkurencji na
rynku usług doradczych w krajach o gospodarce rynkowej, rosnącą zamożność
rolników powodującą większe możliwości sfinansowania porad, brak możliwości
świadczenia usług doradczych w pełnym zakresie przez systemy państwowe oraz
ich ograniczoną efektywność.
Analizy ewolucji doradztwa rolniczego zostały wykonane w oparciu o studia
literaturowe dotyczące procesu rozwoju systemów doradczych w świecie. Zostały
przedstawione wyzwania doradztwa rolniczego w połączeniu z przeglądem historycznym doradztwa i jego początkami wywodzącymi się ze starożytnej Mezopotamii i Chin. Zaprezentowano udoskonalanie systemów doradztwa w Europie na
początku XIX wieku oraz w Stanach Zjednoczonych w późnych latach XIX i na
początku XX wieku. Przegląd kończy analiza współczesnych, nowoczesnych form
wsparcia doradczego funkcjonujących od lat osiemdziesiątych XX wieku, z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz ich komercjalizacji.

2. Historia powstania doradztwa rolniczego
Zmienność w sposobie dostarczania ważnych informacji rolnikom istniała
zanim powstały współczesne zinstytucjonalizowane systemy doradztwa rolniczego. Natrafiono na ślad najstarszego znanego przykładu doradztwa z około 1800
roku przed naszą erą w Mezopotamii. Na glinianych tablicach wyryto użyteczne informacje i rady dla rolników na temat nawadniania upraw i zapobiegania
inwazji szczurów. Także hieroglify wyryte na kolumnach egipskich zawierają
porady na temat sposobów uniknięcia szkód w uprawach z powodu wylewów
Nilu. Najwcześniejsze teksty rolnicze pochodzą z antycznej Grecji i cywilizacji
Fenickiej, które w późniejszym czasie zostały zaadaptowane przez Rzymskich pisarzy. Kilka łacińskich tekstów napisanych w okresie pomiędzy II wiekiem przed
naszą erą, a IV wiekiem naszej ery, udzielających porad z zakresu praktycznych
doświadczeń hodowlanych, miało na celu pomóc Rzymianom utrzymać majątki
i poprawić dochody. W Chinach pierwsze formy doradztwa rolniczego rozwijały się mniej więcej w tym samym czasie. Od VI wieku przed naszą erą pomoc
w rozpowszechnianiu informacji i doświadczeń w dziedzinie rolnictwa stała się
problemem dla państwa, gdyż dochody opierały się w znacznej mierze na opodatkowaniu produkcji rolnej. Najstarszy zachowany chiński tekst pochodzący z XVI
wieku naszej ery: „Istotne techniki dla chłopstwa” nauczał właścicieli ziemskich,
że mogą osiągnąć zyski przekazując najemcom porady efektywnego zarządzania
gospodarstwem. Kolejne chińskie rządy w dalszym ciągu organizowały i promowały rozpowszechnianie informacji rolniczych, badań i edukacji, zdając sobie
sprawę jak ważne jest dobrze prosperujące doradztwo w osiąganiu jak największych korzyści z działalności rolniczej [Jones, Garforth 1997].
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W 1827 roku pojęcie doradztwa ciągle było na etapie rozwoju, a organizacje
w Wielkiej Brytanii (np. „Towarzystwo Rozpowszechniania Przydatnych Informacji”) zmierzały do przekazywania informacji wszystkim grupom w społeczeństwie, zwłaszcza tym, które nie były w stanie skorzystać z innego źródła lub wolały uczyć się same. Starano się przekazywać informacje przygotowując publikacje
o niskim koszcie wytwarzania i pomagając w założeniu lokalnych komitetów na
terenie całego kraju, w celu ułatwienia dostępu do informacji. Ta praktyka umożliwiła drukowanie i rozprowadzanie praktycznych przewodników i poradników
dotyczących nowych odkryć i nowości z zakresu rolnictwa na znaczną skalę [Jones, Garforth 1997].
Dopiero w 1840 roku w Wielkiej Brytanii zostało zanotowane powszechne użycie terminu „extension” [Van den Ban, Hawkins 1996, s. 7]. Przyjmuje się, że pierwszy ówczesny system doradztwa rolniczego powstał w latach 1845-1851 w Irlandii
w wyniku zarazy ziemniaczanej, która zniszczyła plony w Irlandii. W 1847 roku
brytyjski wicekról w Irlandii, hrabia Clarendon zaapelował do Królewskiego Towarzystwa Poprawy Rolnictwa o powołanie doradców rolniczych, których zadaniem
miało być podróżowanie do najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo terenów
rolnych, zwłaszcza właścicieli małych gospodarstw, aby poradzić im, w jaki sposób
mogą poprawić praktyki rolnicze i uprawiać inne rośliny, oprócz ziemniaków. Przez
cztery lata istnienia tego programu praca tych objazdowych doradców rolniczych
była finansowana przez właścicieli ziemskich z darowizn i w około 50% z funduszy
zarządzanych przez rząd [Jones, Garforth 1997]. W polskiej literaturze przyjmowano dotychczas za początki profesjonalnego doradztwa powołanie, w 1860 roku
przez Królewskie Duńskie Towarzystwo Rolnicze, konsultanta w zakresie mleczarstwa. Był to pierwowzór doradców, którzy następnie byli powoływani w Danii i innych krajach Europy, stanowiąc podstawę do ukształtowania się odrębnej
profesji doradcy rolniczego. Na ziemiach polskich zaś początki upowszechniania
i doradztwa związane były z działaniem Towarzystwa Rolniczego w Wielkopolsce,
gdzie w końcu XIX wieku zatrudniono wędrownych nauczycieli, którzy wygłaszali
rocznie około 100-150 pogadanek dla rolników [Maziarz 1984, s.32].
Pomysł powoływania doradców rolniczych, którzy podróżowali do społeczności wiejskich w celu edukacji i rozpowszechniania informacji był dalej rozwijany
w Niemczech. Wprowadzono system „Wanderlehrer”, w miesiącach letnich podróżowano do wiejskich społeczności w celu wygłaszania wykładów i pokazów, w miesiącach zimowych uczono w szkołach rolniczych. Model ten rozprzestrzenił się na
wiele uprzemysłowionych krajów w Europie w okresie późnego XIX wieku, stymulując tworzenie lokalnych systemów doradztwa rolniczego [Jones, Garforth 1997].
Każdy kraj do koncepcji doradztwa dodał swoje indywidualne zmiany, istnieje
jednak szereg warunków, które musiały być spełnione, aby rozwinąć system doradztwa rolniczego:
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• funkcjonowanie prawa, które uznaje wartość prac doradczych i możliwość
ich kontynuowania,

• powołanie organu administracyjnego nadzorującego działania w zakresie
upowszechniania informacji,

• zorganizowanie i gromadzenie informacji na temat innowacyjnych praktyk
rolniczych oraz wyników badań naukowych,

• wyznaczenie grupy nauczycieli i doradców rolnych do podróżowania na

obszary wiejskie, w celu zaangażowania rolników do uczestniczenia w ich
lokalnych społecznościach w prezentacjach i rozmowach na temat nowych
i ulepszonych praktyk rolniczych,
• wsparcie finansowe dla pracowników doradztwa w całości lub częściowo
pochodzące z funduszy publicznych [Jones, Garforth 1997].
W XVIII i XIX wieku w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych rozpoczęły wzmożoną działalność towarzystwa rolnicze, podobne do tych założonych w Europie.
Towarzystwa te umożliwiały dostęp do nieoficjalnej edukacji, korzystając z umiejętności i wiedzy swoich członków w celu rozpowszechniania informacji na obszarach wiejskich. Większość wczesnego doradztwa była prowadzona za pośrednictwem tych towarzystw rolniczych [Blackburn, Vist 1984].
Ustawa z 1862 roku (Morrill Act) uważana jest za jeden z najbardziej znaczących aktów prawodawstwa w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego w historii
Stanów Zjednoczonych. Położyła ona podwaliny do powołania ogólnokrajowego systemu badań naukowych w dziedzinie rolnictwa i edukacji. Postanowienia
w niej zawarte przyznawały każdemu stanowi ziemie należące do tej pory do państwa, a zyski z ich sprzedaży były przeznaczone na tworzenie i finansowanie państwowych uczelni z kierunkami rolniczymi i mechanicznymi [Cash 2001]. Dotacje te przyczyniły się do promowania ówcześnie przyjętej koncepcji zakładającej,
że edukacja powinna być dostępna dla każdego [Blackburn, Vist 1984].
W tym okresie zaobserwowano szczególnie szybki rozwój usług doradczych
na amerykańskim Zachodzie, gdzie utworzenie centrów edukacji rolniczej, dostępnych dla ludności zamieszkującej obszary wiejskie, uznano za ważny krok na
drodze do ułatwienia procesu osiedlania i samowystarczalności na tych terenach.
Wpłynęło to na sprawniejsze przekazywanie informacji rolniczych do nowo powstałych terenów wiejskich, szczególnie w czasie, gdy przekazywanie wiadomości
było kosztowne i powolne [Cash 2001].
Powołana do życia w 1914 roku nowa ustawa (Smith-Lever Act), uformowała
niepowtarzalne partnerstwo pomiędzy Federalnym Biurem Doradztwa w Ministerstwie Rolnictwa w Stanach Zjednoczonych (Federal Extension Office in the
United States Departament of Agriculture USDA), a Stanową Spółdzielnią Doradczą (State Cooperative Extension Offices) z siedzibą w Lad-Grant Collage. Rezultatem tego partnerstwa było ustanowienie Spółdzielczego Serwisu Doradztwa
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(Cooperative Extension Service CES) [McKenna 1987]. Główną funkcją CES było
rozpowszechnianie informacji i umożliwienie dostępu do edukacji ludziom, którzy nie byli zarejestrowani na państwowych uczelniach. W ciągu swojego istnienia
CES spełniał różne funkcje w społecznościach rolniczych Stanów Zjednoczonych.
Jednak głównie wspólnie z Uniwersytetem Land-Grant odgrywał istotną rolę
w rozwoju programów edukacyjnych opartych na problemach i możliwościach
stojących przed rolnikami. CES jest ogólnie uznawany za największy pozauczelniany system nieformalnej edukacji na świecie [Blackburn, Vist 1984].

3. Współczesne zmiany zachodzące w kształtowaniu się systemów
wsparcia doradczego
Od początku lat osiemdziesiątych XX wieku zaobserwowano ważne zmiany
na całym świecie w zakresie relacji państwowych i prywatnych usług doradztwa
rolniczego, głównie w finansowaniu i dostarczaniu usług doradczych do zainteresowanych rolników. Znaczne zmiany w państwowych instytucjach odpowiedzialnych za doradztwo rolnicze sugerują, iż rządy chciały odizolować się od pełnienia ważnej roli w dostarczaniu porad i serwisów informacji rolnikom. Literatura
rolnicza koncentruje się na zmianach, które zaszły w Ameryce Południowej, lecz
siły powodujące te zmiany oraz ich efekty były widoczne również w Ameryce Północnej [Kidd i inni 2000].
Spośród kilku sił napędowych tych zmian, być może jedną z najbardziej znaczących było stałe obniżanie budżetów operacyjnych przeznaczonych na finansowanie państwowego doradztwa rolniczego. W dużym stopniu wynikało to
z krytyki instytucji publicznych odpowiedzialnych za doradztwo, wskazywano
bowiem, że ich programy są niezwiązane z rzeczywistymi potrzebami rolników
i sektora rolnego jako całości. Powstało przekonanie, że instytucje publiczne są
niezdolne do właściwego wykorzystania dostępnych środków, a skuteczne doradztwo wymaga kompetentnego doradztwa oraz szybkiego dostępu rolników do
porad i informacji [Anderson, Feder 2004]. Instytucje państwowe były traktowane jako nieskuteczne i biurokratyczne, zbyt sztywno i nieodpowiednio reagujące
na potrzeby nowoczesnych rolników, źle zorganizowane, z brakami wykwalifikowanej kadry, materiałów edukacyjnych i z nieuzasadnionymi, wysokimi kosztami
administracyjnymi [Kidd i inni 2000].
Dalsza krytyka państwowego doradztwa obejmowała: brak odpowiednich
i aktualnych technologii, negatywne ogólne wrażenie spowodowane udzielaniem
niepełnych porad, brak odpowiednich rozwiązań problemów napotykanych przez
rolników, zauważalny brak odpowiedzialności ze strony personelu doradczego
za efekty porad [Davidson, Ahmad 2003]. Dzieje się tak, gdyż klienci są coraz
bardziej wyspecjalizowani i zróżnicowani, zatem doradzanie staje się coraz trud-
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niejsze dla niewyspecjalizowanego pracownika doradztwa, który ma trudności
z poprawnym zidentyfikowaniem ich potrzeb. Rolnicy coraz częściej potrzebują
specjalistycznych porad i wielu z nich, znając odpowiedniego specjalistę, zwraca się bezpośrednio do niego, mając przekonanie, że ogólny doradca nie będzie
w stanie im pomóc [Baker 1987, s. 12].
Doradztwo rolnicze w tradycyjnej strukturze dalej było krytykowane za liniowy, ukierunkowany sposób przepływu informacji pomiędzy instytucjami badawczymi, a rolnikami [Farrington 1995]. Doradztwo zamiast pomagać ludziom
w rozwiązywaniu ich problemów, jako partner w ramach systemu, stało się skupiskiem biurokratycznych organizacji [Kidd 2000]. Badacze naukowi doradztwa
rolniczego zaczęli odrzucać nieskuteczny model doradztwa, gdzie doradcy byli
twórcami informacji, które później były „dostarczane w postaci informacji do zastosowania niespodziewającym się tego rolnikom” [Russell 1981].
Poprzez ogólną krytykę państwowego doradztwa rolniczego stało się oczywiste, że era państwowo administrowanego systemu doradztwa dobiega końca,
a „rolnicy powinni mieć szanse uzyskania porad i możliwości, których szukają od
tych, którzy mogą im najszybciej i najskuteczniej pomóc” [Kidd i inni 2000, s. 95].
W odpowiedzi na wszechobecną krytykę, nieskuteczność i nieudolność, rządy
w wielu częściach świata zmierzały do szybkiego wyzbycia się ciężaru zarządzania i finansowania doradztwa rolniczego. Ta nagła transformacja i instytucjonalne
uzgodnienia dotyczące państwowego doradztwa odegrały ważną rolę w rozwoju
doradztwa prywatnego [Kidd i inni 2000]. Pojawiły się zwłaszcza większe szanse
dla małych gospodarstw w uzyskaniu technicznych i biznesowych informacji z innych źródeł niż państwowe doradztwo [Farrington 1995]. Zakłada się, że prywatny sektor specjalistów, wolny od organizacyjnych i politycznych ograniczeń, widocznych w publicznie zarządzanym doradztwie, nadal będzie dostarczać usługi
informacyjne dla rolników w ramach zasad wolnorynkowych. Uważa się, że oparty na mechanizmie rynkowym prywatny sektor jest bardziej zdolny do świadczenia usług wymaganych przez rolników, przy jednoczesnym bardziej efektywnym
wykorzystaniu dostępnych zasobów [Kidd i inni 2000].
Coraz bardziej widoczne są przyspieszone zmiany w organizacji, funkcjach
i strategiach doradztwa rolniczego. Nowo opracowany model doradztwa rolniczego obejmuje przejście od „mentalności usługodawcy”, związanej z tradycyjnym
pojęciem doradztwa, skupionej na dystrybucji wcześniej zaplanowanych i określonych materiałów, w kierunku „mentalności użytkownika”, skupionej na reagowaniu na potrzeby klienta i zapewnieniu dostępu do informacji i wiedzy [King,
Boehlje 2000]. Spadek znaczenia publicznego sektora w doradztwie, jako dostawcy informacji rolniczych, nie usunął go całkowicie z mapy doradztwa rolniczego.
Wpłynęło to na wzmożone powstawanie nowych uczestników w zmieniającym
się środowisku doradztwa. Należą do nich: organizacje rolników, spółdzielnie,
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grupy producentów rolnych (w zakresie zaopatrzenia w odpowiednie środki do
produkcji: materiał siewny, pasze, nawozy i środki chemiczne), ośrodki badawcze
i wydziały uniwersyteckie [Marsh, Pannell 2000].
Ekspansja sektora prywatnego doprowadziła do ułatwionego dostępu do szerszej grupy doradców. Kombinacja zwiększonego dostępu odbiorców do informacji, poprzez technologiczne zmiany w połączeniu z pojawieniem się komercyjnych
dostawców informacji przyczyniła się do zmiany pozycji państwowego doradztwa
rolniczego. Z pozycji jedynego źródła informacji stało się uczestnikiem (jednym
z wielu) w nowym, konkurencyjnym rynku [King, Boehlje 2000]. Zmiana polityki w sferze państwowego doradztwa w kierunku zwiększonej aktywności sektora
prywatnego wywarła presję na rządy, aby uzyskać większą wydajność i odpowiedzialność w oczach podatników [Marsh. Pannell 2000]. Koncepcja doradztwa dotyczącego bezpośrednio rolników i pozostającego tylko obowiązkiem rządu państwowego jest obecnie postrzegana, jako przestarzała [Farrington 1994]. Nowe
podejście do doradztwa wskazuje na to, że rolnicy często są gotowi zapłacić za
usługi doradcze. Gdy wzrasta zapotrzebowanie na informacje i dostęp do odpowiednich informacji rolniczych, powinien istnieć odpowiadający na ten popyt
rozwój serwisów obsługujących rolników [Anderson, Feder 2004]. W kontekście
reform w doradztwie często cytowane są pojęcia: „ dobro publiczne” i „dobro
prywatne”, jako sposób określenia, które usługi uzasadniają nakłady publicznych
środków, a które powinny być finansowane z prywatnych środków. Następstwa
wynikające ze zmian koncepcji doradztwa rolniczego można ująć w 5 poniższych
punktach:
• niezależnie od tego, czy najlepsze usługi są dostarczane lub finansowane
przez sektor publiczny czy sektor prywatny lub poprzez wspólne partnerstwo pomiędzy nimi, serwis zależy od charakterystyki informacji i usługi,
• dostarczenie informacji ściśle związanych z zakupem w rolnictwie (szczegóły produktu, rodzaj i wykorzystanie) jest generalnie w rękach prywatnego
sektora,
• informacje uważane za specyficzne mogą być efektywnie dostarczone wspólnym wysiłkiem obu sektorów,
• informacje na temat zarządzania wspólnymi dobrami (lasy, wspólne pasy
ziemi, woda) o niskiej możliwości wykluczenia i wysokiej konkurencyjności, są zwykle najlepiej dostarczane przez rolnicze i charytatywne organizacje,
• tylko wtedy, gdy zagrożenia rynku są wysokie lub występują stany klęski,
publiczny sektor powinien być odpowiedzialny za finansowanie, tworzenie
i rozpowszechnianie informacji [Anderson, Feder 2004].
W ramach nowej koncepcji państwowe doradztwo, kierując się zasadą maksymalnej wydajności, odsuwa na dalszy plan porady produkcyjne i technologiczne,
skupiając się na obszarach w niedostatecznym stopniu obsługiwanych przez pry-
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watny sektor. Skupia się także na długoterminowej stabilizacji i ochronie zasobów
naturalnych, dostarczaniu informacji i serwisów rolnikom znajdującym się na
szczególnie odległych obszarach i pracą z najbardziej poszkodowanymi grupami
w społeczeństwie [Kidd i inni 2000; Marsh, Pannell 2000].
Sektor prywatny nie tylko zwiększył swoją rolę w dostarczaniu informacji i porad rolnikom w ciągu ostatnich dwudziestu, trzydziestu lat, ale także ma większy
wpływ na określanie priorytetów w polityce rolnej i badaniach naukowych [Lacy
2001]. Zmiany w doradztwie pomogły instytucjom państwowego doradztwa lepiej
skoncentrować się na badaniach i przyczyniły się do wykorzystania przez sektor
prywatny nowych handlowych nisz. Struktura ta stworzyła wiele obaw i niepokojów. Obawy te szczególnie dotyczą jakości generowanych informacji i zaufania do
rozpowszechnianych porad. Oba systemy publiczny i prywatny mogą mieć różne
priorytety badań i celów oraz różne podejścia do ich osiągnięcia [Lacy 2001].
Sektor prywatny, często bardziej zainteresowany zdobywaniem większego
udziału w rynku, ma tendencję do krótkoterminowych celów gospodarczych oraz
pracy z wynikami badań z zapewnioną prywatnością w ramach ochrony praw
własności intelektualnej. Ten rosnący trend w kierunku zastrzeżonych informacji
zawiera potencjalne ograniczenia dotyczące udostępniania i przekazywania ważnych informacji rolnikom [Boone, Meisenbach, Trucker 2000]. Prywatny sektor
chce, aby badania i doradztwo rozwijały się w kierunku większego wykorzystania
nawozów, herbicydów, pestycydów i rozmnażania zastrzeżonych odmian materiału siewnego. Organizacje rządowe jednak mogą ustalić priorytety, które przewidywać będą badania i rozwój nowych odmian nasion, nieszkodliwych dla środowiska i takich, z których wytworzona zostanie bezpieczna żywność [Lacy 2001].
Ponadto przedsiębiorstwa, będące dostawcami dla rolników, często zatrudniają
agronomów i specjalistów żywienia zwierząt. W połączeniu z zespołem sprzedaży i marketingu są oni odpowiedzialni za badania, rozwój działalności doradczej
i udzielanie porad indywidualnym klientom. Informacje i porady uzyskane przez
rolników z prywatnego sektora zazwyczaj wiążą się także z dokonaniem zakupów
od tych prywatnych dostawców [Marsh, Pannell 2000]. Doradztwo firm obsługujących rolnictwo jest zatem usługą dodatkową, oferowaną jako uzupełnienie
sprzedaży swoich produktów. Celem jest zapewne zwiększenie sprzedaży poprzez
oferowanie dodatkowego serwisu doradczego i związanie klientów na stałe, dzięki
zwiększeniu zadowolenia rolników z kompleksowej obsługi.

4. Nowoczesne technologie w działalności doradczej dla rolników
W wyniku rewolucyjnego postępu w telekomunikacji i technologii komputerowej, kraje rozwinięte mają teraz natychmiastowy dostęp do różnych informacji
i baz danych z całego świata [Russell 1981]. Niektórzy twierdzą, że szybki rozwój
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Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (ICTs) był przyczyną ostatecznego
upadku tradycyjnego modelu doradztwa. Jedną z głównych korzyści z rozwoju
technologii jest umożliwienie dotarcia do większej populacji w bardziej wygodny
i mniej kosztowny sposób. W przeszłości mogło to być wykonane tylko przez drogich specjalistów w określonych, niewygodnych dla klientów lokalizacjach. Szczególne znaczenie mają takie aplikacje jak: internet, poczta elektroniczna, biuletyny
i serwisy informacyjne. Na konkurencyjnym rynku powodzenie zależy od wiedzy
i dostosowania do zmieniających się potrzeb klientów. Wiele osób jest przekonanych, że usługi doradcze będą dostarczane do rolników w coraz większym stopniu
za pośrednictwem szybko rozwijających się technologii [King, Boehlje 2000]. Biorąc pod uwagę szybkość dostarczenia informacji do wielu klientów w tym samym
czasie oraz nieograniczony zasięg przekazywanych serwisów informacyjnych poprzez tworzone bazy danych, doradztwo przez serwisy udostępniane w zasobach
przesyłanych poprzez intenet ma coraz większe znaczenie. Jedyne ograniczenie
dotyczy dostępu do sieci (w krajach najbardziej rozwiniętych nie stanowi to bariery) oraz dostępu do adresów baz danych oferujących niezbędne informacje,
a także wyposażenia technicznego i umiejętności posługiwania się technologiami
informatycznymi (w krajach mniej rozwiniętych). Taka sytuacja stwarza również
rynek dla firm tworzących i udostępniających bazy danych dla świadczenia usług
doradczych.
Prywatne organizacje doradcze uznały wartość własnych baz wiedzy, a nie tylko zdobywanie i adaptowanie informacji napływających z instytucji publicznych.
Często za pośrednictwem nowych technologii komunikacyjnych zainteresowani
uzyskują dostęp do grupy ludzi o podobnych potrzebach i zainteresowaniach, co
wiąże się z dostępem do wielu cennych i praktycznych informacji [King, Boehlje
2000]. Jednak wielu krytyków uważa, iż zbytnie skupianie się na elektronicznym
dostarczaniu informacji i usług może być błędne zwłaszcza, gdy w wyniku tego
mniej informacji jest udostępnianych w konwencjonalny sposób. Elektroniczne serwisy informacyjne wydają się być odpowiednim nośnikiem dostarczania
informacji wymagających bieżącego aktualizowania, takich jak: informacje dotyczące zarządzania gospodarstwem rolnym, informacje rynkowe na temat cen
towarów czy warunków pogodowych. Lecz dla innych rodzajów informacji, między innymi dotyczących technologii w agronomii, zwłaszcza produkcji polowej
i chowie zwierząt gospodarskich, internet wydaje się być mniej użyteczny [Marsh,
Pannell 2000].
Internet na całym świecie stał się jednym z najbardziej popularnych sposobów
komunikacji między ludźmi, służąc do wysyłania wiadomości oraz dostępu do
serwisów i baz danych zawierających różne zasoby informacji. Rola i wykorzystanie tego środka, jako jedynego źródła informacji nadal nie jest oczywista [Boone
2000]. Internet jest cennym źródłem informacji dla niektórych, lecz większość
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rolników nadal polega na kontaktach międzyludzkich i publikacjach dotyczących
rolnictwa dla zaspokojenia swych potrzeb [Claussen 2005]. Rolnicy na obszarach wiejskich często żyją w większej izolacji niż zatrudnieni w innych zawodach.
W wyniku tego cenią sposoby pozyskiwania informacji, które zapewniają również
kontakt społeczny. Istnieje duże prawdopodobieństwo odrzucenia technologii
mogących działać na rzecz dalszego zmniejszania kontaktów z ludźmi. Wydawałoby się, że rolnictwo, jako styl życia wraz z poważnymi brakami w bazie telekomunikacyjnej na obszarach wiejskich, wesprze internetową komunikację. Tak się
jednak nie stało, bowiem zanotowano słabe przyjęcie elektronicznego doradztwa
jako cennego źródła informacji [Marsh, Pannell 2000].
W centrum zainteresowania doradztwa rolniczego istnieje idea komunikacji,
jako środka pogłębiającego zrozumienie i zastosowanie nowych idei i technologii.
Naukowcy związani z rolnictwem, opierając się na wiedzy specjalistycznej wybierają tematy badawcze z potencjalnymi odkryciami naukowymi, które mogą
mieć istotny wpływ na produkcję. Prowadzą badania w stacjach badawczych, które są później replikowane w różnych miejscach. Na podstawie tych doświadczeń
pracownicy naukowi formułują zalecenia, które są przekazywane pracownikom
doradztwa rolniczego w celu rozpowszechnienia ich wśród rolników. Najbardziej nowatorscy rolnicy pierwsi przyjmują nowe technologie [Kaimowitz 1991,
s. 103]. W tradycyjnym modelu związek doradcy z rolnikiem istnieje na zasadzie:
doradca w roli eksperta, a rolnik na pozycji słuchacza, odbiorcy informacji [Leeuwis 2004, s. 23]. Liniowe podejście do doradztwa przedstawia przepływ informacji w jedną stronę, od naukowców do rolników. Jednak odbiorcy informacji
nie zawsze oczekują informacji przewidywanych przez doradców. Liniowy model
nie pozwala na udział rolników w doświadczeniach i tworzeniu nowych technologii, są oni raczej biernymi odbiorcami i użytkownikami jednorodnych pakietów
technologii. Zauważono, iż często nietechniczne czynniki mają wpływ na przyjmowanie innowacji przez rolników, nie branie pod uwagę odmienności produkcji rolniczej na różnych obszarach, płci rolników oraz innych czynników nie jest
skuteczne z punktu widzenia procesu doradczego [Davison, Ahmad 2003]. Spowodowało to poszukiwanie innych rozwiązań, które wyeliminują powyższe ograniczenia. Ważne było umieszczenie perspektywy „systemu doradztwa rolniczego”
w poszukiwaniach skutecznego doradztwa. Wzrosło zainteresowanie aspektami
kulturowymi środowisk rolniczych, stylem życia, światopoglądem, zapotrzebowaniem na informacje. Gospodarstwa rolne stały się częścią dynamicznego systemu,
związanego ze społecznością, edukacją, marketingiem, polityką rządu itp. [Boone
1989]. Koncepcja systemu wiedzy rolniczej i informacji (Agricultural Knowledge
and Information System – AKIS) wprowadzona przez Niels Röling definiowana jest jako zbiór organizacji rolniczych lub osób i powiązań między nimi. Biorą
one udział w procesach takich jak wytwarzanie, transformacja, przechowywanie,
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pobieranie, integracja, dyfuzji, wykorzystanie wiedzy i informacji w celu podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i wprowadzania nowości [Röling
1987]. System integruje rolników, badaczy naukowych, wykładowców i doradców
do wykorzystania wiedzy i informacji dla różnych źródeł w celu usprawnienia
produkcji rolniczej i poprawy warunków życia mieszkańców wsi.
Literatura opisuje zmiany w doradztwie rolniczym z tradycyjnego modelu,
z jednym źródłem informacji, w kierunku modelu zdominowanego przez wielu
prywatnych dostawców informacji. Faktem jest, że rolnicy mają dostęp do informacji związanych z zarządzaniem gospodarstwem z coraz większej liczby źródeł.
Nowsze badania potwierdzają wzrost różnorodnych źródeł dostępnych dla rolników, szczególnie w zakresie doradztwa prywatnego. Interakcja wielu czynników:
wielkość gospodarstwa, wiek rolników, doświadczenie, typ gospodarstwa, położenie geograficzne, podejście do zarządzania określają wybór źródła informacji.
W przeszłości wiele informacji pochodziło z państwowego doradztwa i uniwersyteckich placówek. W ówczesnych czasach pojawiło się wiele prywatnych placówek
pełniących tę rolę, starając się rozprowadzać informację w najbardziej efektywny sposób, poprzez biuletyny informacyjne, konsultantów, przedstawicieli handlowych czy komputerowe bazy danych [Ford, Babb 1989]. Rolnicy generalnie
jednak preferują międzyludzkie kontakty, niż korzystanie z samych pisemnych
informacji, baz danych i serwisów.
Instytucje odpowiedzialne za państwowe doradztwo rolnicze powinny dążyć
do zapewnienia wysokiej jakości serwisów, aby sprostać nowym potrzebom rolników. Ze względu na powszechne występowanie prywatnych przedsiębiorstw rolniczych, rozpowszechniających informacje i świadczących usługi doradcze, współpraca z organizacjami doradztwa państwowego powinna zapewnić dostarczanie
wysokiej jakości serwisów do rolników. Badania naukowe i opracowania technologiczne powinny być prowadzone nadal przez państwowe instytucje i uczelnie
szczególnie w dziedzinach pomijanych przez prywatny sektor doradztwa [Ford,
Babb 1989]. Stwierdzono, że wybór źródeł informacji, z których korzystają rolnicy zależy od indywidualnych cech rolnika, wieku, wykształcenia, rodzaju i wielkości gospodarstwa, odległości od zaludnionych terenów i aglomeracji miejskich.
Lecz mimo istnienia tych korelacji, przewidzenie wyboru źródła przez rolnika jest
w dalszym stopniu znikome [Solano i inni 2003]. Wykorzystanie publicznych lub
prywatnych źródeł informacji i porad przez rolników zależy w dużej mierze od
charakteru informacji i typu dostarczanych usług, ale także od społeczno-gospodarczej i rolno-ekologicznej sytuacji rolników korzystających z usług [Anderson,
Feder 2004].
Większość autorów w publikowanych badaniach dąży do określenia wyborów
źródeł informacji przez rolników, wielu nie było zarazem w stanie wyjaśnić motywacji ich wyboru, zwyczajnie stwierdzając, że pochodziły one z zaufanych źródeł.
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Sugerowano, iż należy zwrócić większą uwagę na: źródła informacji, dynamikę
przepływu informacji, mechanizmy promowania, transfer technologii i szkolenia [Solano i inni 2003]. Zapotrzebowanie na doradztwo w gospodarstwie można
znaleźć we wszystkich procesach niezbędnych do skutecznego funkcjonowania
gospodarstwa rolnego, od rozpoznania problemu, poprzez dokonanie analizy, do
rozwiązania problemu i końcowej oceny wyników [Öhlmer 1992]. Istnieje wiele powodów, dlaczego rolnicy preferują i mają zaufanie do konkretnych źródeł
informacji, lecz są to jedynie spekulacje badaczy, nie byli oni bowiem w stanie
uzasadnić motywacji wyboru przez rolnika danego źródła informacji.
Doradztwo rolnicze ma za sobą długą historię rozwoju od powstania w XIX wieku. Od samych początków jakość informacji była jednym z kluczowych elementów
doradztwa rolniczego. Rola sektora państwowego spada w wyniku redukcji finansowania i kwestionowanej wydajności. Instytucje państwowe świadczące usługi doradcze pozostają w dalszym ciągu głównym źródłem informacji dla wielu rolników,
jednak coraz większą rolę w dostarczaniu informacji rolnikom odgrywają przedstawiciele sektora prywatnego, organizacje rolnicze oraz internet. Współpraca wszystkich tych elementów jest bardzo istotna w procesie tworzenia systemu doradztwa
rolniczego i w jego prawidłowym funkcjonowaniu [Hulsebosch 2001].

5. Podsumowanie
Obecny stan rozwoju systemów doradztwa rolniczego jest efektem wielu
dziesiątek lat przemian instytucji doradczych i różnych doświadczeń w realizacji programów wsparcia doradczego dla rolników. Początki doradztwa rolniczego
związane były głównie z działalnością oświatową. Dopiero w dalszych etapach
rozwoju doradztwa rolniczego działalność oświatowo-szkoleniowa stała się jednym z wielu elementów aktywności organizacji doradczych. Przekształcenia organizacji wspierających rolników usługami doradczymi były zawsze spowodowane
koniecznością dostosowania się do nowych oczekiwań rolników oraz wyzwań jakie niosły przemiany gospodarcze. Poziom rozwoju wsi i rolnictwa był także wyznacznikiem zadań, celów i programów doradczych dla rolników. Ewolucja instytucjonalnych form wsparcia doradczego prowadziła do kolejnych etapów rozwoju
systemów wsparcia doradczego. We współczesnych systemach doradczych zauważa się wiele elementów wypracowanych we wcześniejszych dziesięcioleciach,
które tworzą podstawy dla nowych form działalności doradczej. Wydaje się, że
ewolucja nieuchronnie prowadzi w kierunku swobody konkurowania pomiędzy
podmiotami doradczymi na rynku usług dla rolników. Zmniejsza to zarazem rolę
państwa w kształtowaniu wsparcia doradczego dla rolników, a w zasadzie zmienia
rolę jaką powinno odgrywać doradztwo państwowe na konkurencyjnym rynku
usług doradczych. We współczesnych systemach doradztwa rolniczego zapewne
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jest miejsce dla państwowych organizacji doradztwa, jak i dla prywatnych usług
doradczych. Komercjalizacja może dotyczyć głównie tego zakresu działalności
doradczej, która jest najbardziej podatna na osiągnięcie rynkowych efektów ze
sprzedaży klientom informacji dających szybkie efekty ekonomiczne. Trudno
natomiast spodziewać się, aby udało się skomercjalizować ten zakres działań organizacji doradczych, który przynosi widoczne efekty w dłuższej perspektywie.
Wydaje się zatem, że jest to ten segment, który powinien pozostać w państwowym
sektorze doradczym, nie znajdzie on bowiem swojego miejsca w działalności prywatnego sektora doradztwa rolniczego.
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EWOLUCJA SYSTEMÓW WSPARCIA DORADCZEGO NA ŚWIECIE - OD DORADZTWA
PAŃSTWOWEGO DO PRYWATNYCH USŁUG DORADCZYCH
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STRESZCZENIE

Zaprezentowane analizy ewolucji doradztwa rolniczego zostały wykonane w oparciu
o studia literaturowe dotyczące procesu rozwoju systemów doradczych w świecie. Zostały
przedstawione wyzwania doradztwa rolniczego w powiązaniu z przeglądem historycznym doradztwa i jego początkami wywodzącymi się ze starożytnej Mezopotamii i Chin.
Zostały one udoskonalone w Europie na początku XIX wieku, a osiągnęły pełny rozwój
w Stanach Zjednoczonych w późnych latach XIX i na początku XX wieku. Obserwacja
przemian systemów doradztwa wskazuje na coraz większy udział prywatnych organizacji
doradczych na rynku usług dla rolników, zwłaszcza od lat osiemdziesiątych XX wieku.
Jednocześnie następuje zmiana funkcji i zadań doradztwa państwowego, wobec mniejszej
zdolności do zaspokajania potrzeb doradczych rolników i krytykowanej słabszej sprawności i zdolności do racjonalnego gospodarowania publicznymi środkami finansowymi.
Przegląd kończy analiza współczesnych, nowoczesnych form wsparcia doradczego z wykorzystaniem technologii informatycznych, które jak się wydaje nie będą w stanie wyeliminować bezpośrednich kontaktów z doradcami. Specyfika zamieszkiwania w środowiskach wiejskich, położonych peryferyjnie, wywołuje u rolników potrzeby utrzymywania
relacji społecznych. Powoduje to ograniczenie znaczenia udostępniania usług doradczych
do serwisów internetowych i baz danych z tendencjami zachowania kontaktów osobistych
z pracownikami instytucji doradczych.
JUSTYNA DOROFIEJCZUK-PARADNY, SŁAWOMIR ZAWISZA
EVOLUTION OF THE WORLD AGRICULTURAL EXTENSION SYSTEMS – FROM PUBLIC
TO PRIVATE EXTENSION SERVICES

Key words: agriculture, agricultural extension, evolution, extension services
SUM M A RY

In the article there have been presented literature based analyses of agricultural extension concerning the process of extension systems development in the world. There have
been presented challenges to be coped with by those systems as well as a historical survey
of agricultural extension whose origin dates back to ancient Mesopotamia and China.
Those systems were improved at the beginning of the XIX century, to come to full bloom
in the United States, in the late years of the XIX and the beginning of the XX century. Observation of extension systems indicates that the offer of private extension has been increasing, especially since the 80s of XX century. At the same time, a shift in function and tasks
offered by the state owned extension companies has been reported as their ability to fulfill
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farmers’ needs, work efficiency and poor management of public financial means came
in for criticism. The survey finishes with an analysis of contemporary extension support
forms using information technologies which appear unable to eliminate direct contact of
counselors with their clients. Specificity of living in peripherally situated rural areas, make
farmers willing to maintain social relations. This means that making extension services
and data bases more available via the Internet is not of primary importance as the farmers
tend to keep personal contact with agents of extension companies.
e-mail: j.drofiejczuk-paradny@utp.edu.pl
s.zawisza@utp.edu.pl
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ODNOWA WSI W DOLNEJ AUSTRII
1. Wstęp
Unia Europejska to związek 27 państw obejmujący 77 regionów (wg klasyfikacji NUTS 2) oraz setki mniejszych jednostek administracyjnych (prawie 100 tysięcy wg klasyfikacji NUTS 5). Pomimo zróżnicowanych warunków organizacyjnych, prawnych, poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego, położenia geograficznego itp. realizują one wiele podobnych, tzn. ukierunkowanych na osiągnięcie
podobnych celów, inicjatyw, projektów. Jednym z nich jest odnowa wsi
Z doświadczeniami, przykładami i rozwiązaniami organizacyjnymi we wdrażaniu projektów odnowy wsi w Dolnej Austrii mogli się zapoznać uczestnicy
szkolenia nt.: „Odnowy wsi w Dolnej Austrii” zorganizowanego w dniach 13-17
września 2010 przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Poznaniu oraz Europejskim Stowarzyszeniem Odnowy Wsi i Rozwoju Obszarów Wiejskich - ARGE.
Celem artykułu jest przedstawienie istoty odnowy wsi na podstawie wybranych przykładów oraz wskazanie, że przybiera ona różne wymiary w zależności
od miejscowych uwarunkowań, które determinują jej przebieg. Jej podstawę stanowi aktywność i zaangażowanie mieszkańców wsi, które sprzyja diagnozowaniu
problemów rozwojowych i poszukiwaniu dróg ich rozwiązań poprzez wykorzystanie miejscowych zasobów.
Artykuł ma zarazem charakter poznawczy, jak i praktyczny, wskazujący w jakim
iść kierunku. Odnowa wsi jest bowiem jednym ze sposobów osiągania celów rozwojowych, umożliwiającym poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. Podstawą
artykułu jest analiza przypadków zebranych podczas wyjazdu studyjnego i uzupełnionych danymi statystyki masowej i informacjami na temat odnowy wsi.
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2. Analiza przykładów z zakresu odnowy wsi w Dolnej Austrii
Popieranie zrównoważonego i trwałego postępu gospodarczego i społecznego,
w szczególności poprzez utworzenie przestrzeni bez granic wewnętrznych, umacnianie gospodarczej i społecznej spójności oraz ustanowienie unii gospodarczej
i walutowej, obejmującej docelowo jedną walutę1, stanowi jeden z głównych celów
Unii Europejskiej. Dokonujący się proces rozszerzenia Unii Europejskiej, zwłaszcza akcesja 10 nowych państw z Europy Środkowo Wschodniej w 2004 roku pokazuje, że współdziałanie w ramach wspólnoty europejskiej wpływa na zdynamizowanie procesów gospodarczych krajów członkowskich i jest następstwem m.in.:
1. Zwiększonego napływu środków finansowych w ramach projektów, programów UE;
2. Rozwoju i unifikacji rynków;
3. Wzrostu partnerstwa i wymiany handlowej między państwami, członkami
wspólnoty;
4. Zwiększonej wiarygodności nowych członków na arenie międzynarodowej;
5. Swobodnego przepływu dóbr, usług, ludności itp.
Dane Eurostat wskazują, że w 2006 r. 42 regiony UE notowały dynamikę PKB
na poziomie powyżej 7%, z tego 21 regionów znajdowało się w „nowych” krajach członkowskich. Szybki wzrost gospodarczy umożliwia zniwelowanie różnic
rozwojowych, jednak nadal widoczne są duże dysproporcje w układzie krajów
członkowskich, ale także albo przede wszystkim na poziomie lokalnym – regionów (wykres 1).
Ośrodki charakteryzujące się wysokim poziomem rozwoju społeczno – gospodarczego (zazwyczaj aglomeracje miejskie) oferują wyższą jakość usług dla
mieszkańców w zakresie infrastruktury technicznej, społecznej, kulturalnej czy
warunków mieszkaniowych, oferty rynku pracy. Tym samym zaczynają oddziaływać na ośrodki lokalne – obszary podmiejskie, gminy, miejscowości, wsie posiadające niższy potencjał rozwojowy, odznaczające się niższą konkurencyjnością.
Widocznym tego skutkiem są:
1. Odpływ, migracja ludności;
2. Trwałe zmiany w strukturze wiekowej ludności – spadek populacji w wieku
przed i produkcyjnym, wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym;
3. Spadek dochodów samorządów, a tym samym ograniczenie finansowania
bieżącej działalności oraz inwestycji;
4. Wzrost zapotrzebowania na „specyficzne” usługi dla mieszkańców m.in.
usługi dla osób starszych, niepełnosprawnych itp.
1 Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej – Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii

Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/13 z 9.05.2008 PL
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Wykres 1
Różnice regionalne poziomu PKB wg parytetu siły nabywczej
w 2007 roku (w %, UE 27=100)

▐

– przeciętny poziom PKB dla wybranego kraju
region stołeczny

●–

Turcja: dane dotyczą 2006 roku

Źródło: Opracowano na podstawie: Eurostat, Yearbook 2010.
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Dostrzegając ten problem Rada Unii Europejskiej zainicjowała we współpracy
z państwami – członkami wspólnoty szereg działań „mających na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich a dotyczących konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa, gospodarowania gruntami, środowiska naturalnego,
jakości życia i różnicowania działalności na tych obszarach, z uwzględnieniem
różnorodności sytuacji, od wyludniających się i podupadających oddalonych obszarów wiejskich aż po podmiejskie obszary wiejskie znajdujące się pod rosnącą
presją centrów miejskich”2.
Odnowa wsi jest jednym ze sposobów osiągania celów rozwojowych, rozumianych nie tylko w kontekście poprawy jakości infrastruktury. To także poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Ta możliwa jest wtedy, gdy angażuje jak
największą grupę mieszkańców wsi, we wszystkich aspektach życia. Program odnowa wsi – zakładając włączanie jej mieszkańców do tworzenia programów odnowy pobudza jednocześnie ich aktywność. To ważna inicjatywa, gdyż to właśnie
wciąż zbyt mała aktywność społeczna mieszkańców jest jedną z barier rozwoju
wsi3. Tę barierę można pokonać poprzez zaangażowanie władz lokalnych i ich
współpracę z mieszkańcami wsi, o czym świadczą doświadczenia gmin w Dolnej
Austrii, o których będzie mowa w dalszej części artykułu. Zaangażowanie i współpraca władz gmin, regionu Dolna Austria, instytucji społeczno – kulturalnych,
ale przede wszystkim mieszkańców umożliwiła właściwe zdiagnozowanie problemów, dokonanie gradacji celów a następnie przeprowadzenie szeregu działań,
które wpłynęły na poprawę jakości życia na danym obszarze.
Prellenkirchen – jest niewielką gminą (około 2020 mieszkańców) położoną w pobliżu granicy ze Słowacją, w regionie Römerland Camuntum. Zmiany po 1989 roku
stanowiły dla gminy nowe wyzwanie ale stworzyły także możliwości do jej rozwoju
w obszarze aglomeracyjnym Wiedeń – Bratysława. Dotychczasowe niekorzystne położenie stanowi obecnie jeden z głównych czynników rozwojowych gminy.
Imigracja, dwujęzyczność, opieka nad dziećmi, aktywizacja młodzieży, dobra
infrastruktura wypoczynkowa, aktywność podmiotów życia publicznego jak też
bogata oferta kulturalna oraz troska o zachowanie lokalnej tożsamości i zwyczajów są czynnikami, na których opiera się koncepcja rozwoju gminy i które mają
znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie mieszkańców.
W zakresie turystki gmina podejmuje działania ukierunkowane w pierwszym
rzędzie na mieszkańców obszaru aglomeracyjnego. Region słynie przede wszystkim z wysokiej jakości wina serwowanego w wyszynkach, bądź sprzedawanego
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW).
3 „Na wsi odnowa - nowa perspektywa” – edycja wielkopolska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2009.
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bezpośrednio w piwnicznych uliczkach – Kellergasse. Przykład różnicowania
działalności rolniczej na terenie gminy stanowi gospodarstwo państwa Bayer prowadzące produkcję żywca wołowego oraz działalność dodatkową, m.in. w zakresie usług noclegowych, sprzedaży produktów z gospodarstwa, edukacji dzieci na
temat produkcji rolniczej. Na potrzeby prowadzonej działalności, w celu częściowego uniezależnienia się od zewnętrznych źródeł energii oraz obniżki kosztów
funkcjonowania gospodarstwa, właściciele zdecydowali się na montaż w 2009
roku instalacji fotowoltaicznych i solarnych.
Jako uczestnik związku gmin na rzecz klimatu w Prellenkirchen podejmowane
są działania mające na celu wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Jednocześnie gmina działa na rzecz rozwoju i zastosowania odnawialnej energii, czemu
służy m.in. centrum informacyjne z zakresu energii wiatrowej (projekt latarnia
morska) o zasięgu ponadregionalnym i ponadgranicznym. Centrum Windinfo
rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2003 roku. Projekt zrealizowano przy
wsparciu kraju związkowego Dolna Austria, środków finansowych w ramach
programu Interreg IIIA Program Austria – Słowacja, jak też przy zaangażowaniu przedsiębiorców - producentów energii wietrznej. We współpracy z lokalnym
biurem podróży Auland - Carnuntum gmina opracowała specjalne programy dla
szkół, mające na celu wzrost zainteresowania i rozwój wiedzy na temat alternatywnych źródeł energii oraz ochrony środowiska. Zdecydowaną większość odwiedzających Centrum (prawie 80%) stanowią Słowacy.
Prellenkirchen podejmuje także działania skierowane do organizacji gospodarczych mające, na celu zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz promocje tego typu rozwiązań. Podobne długoterminowe inicjatywy kierowane i realizowane są przez i na rzecz mieszkańców gminy. Jednym z widocznych efektów tych działań jest współpraca kilku mieszkańców gminy związana
z budową i eksploatacją urządzeń biogazowni.
Równolegle z realizowaną odnową wsi i miast Dolnej Austrii podejmowane są
działania mające na celu aktywizację obywateli - projekt Gmina 21. Projekt ten realizowany jest w ramach akcji Gmina 21, będącej inicjatywą władz kraju związkowego Dolna Austria i służącej wsparciu władz oraz społeczności lokalnych w celu
wzmocnienia integracji społecznej oraz wypracowaniu modelu rozwoju na przyszłość. Formami takiej działalności są m.in. warsztaty, spotkania czy informowanie mieszkańców o planowanych działaniach rozwojowych oraz możliwość ich
uczestnictwa na każdym etapie procesu decyzyjnego. W zamierzeniu, realizacja
projektu Gmina 21 ma służyć zaangażowaniu mieszkańców wsi w rozwój ich bezpośredniego otoczenia - „wziąć sprawy w swoje ręce”. Dzięki takiemu podejściu
wiele oddolnych inicjatyw, projektów, idei odnowy wsi realizowanych w określonej miejscowości zostało rozwiniętych i wdrożonych na obszarze całej gminy.
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Grafenwörth położone jest na północno zachodnim krańcu Kotliny Tullneńskiej w odległości 60 kilometrów od Wiednia (obszar gminy 46 kilometrów kwadratowych, liczba mieszkańców 3460). Do lat 70 XX wieku w bezpośrednim
sąsiedztwie Grafenwörth istniały autonomiczne jednostki – gminy. W rezultacie połączenia gmin powstał związek miejscowości tzw. „Szóstka z Wagram”,
którego główne działania ukierunkowane są na zapewnienie wysokiej jakości
życia mieszkańców oraz rozwój oferty wypoczynkowo – turystycznej, z myślą
o osobach odwiedzających gminę. W ostatnich latach gmina zrealizowała szereg
inwestycji w zakresie opieki społecznej i medycznej.
We współpracy z władzami Dolnej Austrii w 2005 roku zainicjowano działalność centrum opieki społecznej Senecura. W założeniu centrum społeczne podejmuje działania na rzecz eliminacji największych problemów dnia codziennego:
samotności, nieporadności, znudzenia. Wspólne inicjatywy mieszkańców centrum,
dzieci, zajęcia ze zwierzętami bądź w otoczeniu centrum (gdzie znajdują się m.in.
drzewa owocowe, rabatki ziołowe, staw, mała architektura ogrodowa) mają na celu
wprowadzenie w porządek dnia więcej radości i spontaniczności. Centrum oferuje
możliwości pobytu dla 110 osób starszych bądź wymagających opieki, dysponuje
także 30 miejscami pobytu dla osób starszych, schorowanych wymagających stałej
opieki. Do budynku przylega kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy o powierzchni 10 000 m2. W celu łączenia pokoleń na terenie SeneCura Sozialzentrum Grafenwörth uruchomiono także przedszkole i plac zabaw dla dzieci.
W kwietniu 2008 roku, w sąsiedztwie centrum opieki społecznej Senecura
zrealizowano kolejną część projektu - budynek mieszkalny z 12 lokalami o powierzchni 53-71 m2 dla osób starszych, niepełnosprawnych jednak nie wymagających całodobowej opieki. Z myślą o mieszkańcach wprowadzono także szereg
udogodnień i rozwiązań jak np.
1. „Program dnia wolnego” czyli: treningi pamięciowe, spotkania, czytanie
książek, seanse filmowe;
2. Bezpłatny czek na opiekę, w razie potrzeby pomoc w zorganizowaniu opieki
szpitalnej;
3. Usługi dodatkowe jak np. 24 godzinny pakiet bezpieczeństwa, serwis domowy, usługi pralnicze, rehabilitację, krótkookresową opiekę medyczną;
4. Telefony alarmowe, 24 godzinny punkt wsparcia medycznego.
Podejmowane przez gminę działania są dowodem wdzięczności dla starszych
mieszkańców gminy i służą ułatwieniu i poprawie ich warunków życia. Pomimo,
iż finansującym budowę centrum była gmina, zarządzanie i opiekę nad obiektem sprawuje SeneCura, instytucja mająca wieloletnie doświadczenie w opiece
nad ludźmi starszymi, niedołężnymi, prowadząca sieć domów opieki społecznej
w Austrii.
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Realizacja powyższych projektów stanowiła również pierwszy ale bardzo
istotny krok w procesie rewitalizacji przestrzeni publicznej. Kolejną inwestycją
zrealizowaną w 2008 roku w ramach kompleksu była szkoła muzyczna. W roku
szkolnym 2008/09 do szkoły uczęszczało 540 uczniów, co stanowiło główną przesłankę do nadania szkole muzycznej regionu Wagram statusu regionalnej szkoły
muzycznej.
Szczególny nacisk w działalności szkoły kładziony jest na wczesną edukację
dzieci (w przedziale wiekowym 3,5 - 6 lat) m.in. rozwój umiejętności tanecznych,
śpiewu, gry na instrumentach smyczkowych, muzyki, umiejętności gry w orkiestrze, zespole muzycznym, akompaniamentu.
Po zakończonej wizycie w gminie Grafenwóerth kolejny punkt pobytu w Dolnej Austrii stanowił zespół zamkowy Grafenegg, otoczony parkiem o powierzchni 32 ha., będący obecnie doskonałym przykładem łączenia historii, nowoczesności oraz bogactwa botanicznego. Wraz z pracami restauracyjnymi w budynkach
po ich opuszczeniu przez wojska radzieckie, na terenie kompleksu zainicjowano
kilka projektów m.in. w zakresie kultury i sztuki mających na celu wzrost atrakcyjności turystycznej miejsca. Pierwszym zrealizowanym dziełem była Wolkenturm – scena typu open air wkomponowana w układ parkowy, w sposób naturalny wykorzystująca ukształtowanie terenu. Dzięki temu uzyskano doskonałe
warunki akustyczne oraz swobodę w kształtowaniu przestrzeni na widowni poprzez możliwość zwiększenia liczby istniejących 1730 miejsc o dodatkowe 300 na
przylegającym wzniesieniu. W 2008 roku ukończono budowę audytorium z salą
koncertową mogącą pomieścić 1372 słuchaczy, z myślą o organizowanych imprezach cyklicznych czy wydarzeniach muzycznych z udziałem wybitnych artystów,
zespołów przybywających do Grafeneeg z całego świata. Pomimo, iż zamek pozostaje własnością prywatną, władze regionu Dolna Austria na podstawie umowy
z właścicielem podjęły i zrealizowały szereg inwestycji w zamku oraz w jego otoczeniu. Dzięki tej współpracy osoby przybywające do Grafenegg mają możliwość
„zasmakowania” lokalnej tradycji, kultury, przyrody a zwłaszcza lokalnych przysmaków, potraw oraz wina.
Uprawa winorośli oraz produkcja wina w regionie Kamptal stanowi wielowiekową tradycję. Umiarkowany klimat jak też gleby lessowo – piaskowe wpływają
na najwyższą jakość uzyskiwanego wina o czym uczestnicy wyjazdu przekonali
się w Engabrunn.
Engabrunn – jest jedną z południowoaustriackich wsi tematycznych. Oznacza
to, że rozwój wsi podporządkowany jest określonej tematyce, w tym przypadku
„winu i kulturze”. Każdego roku związek odnowy wsi oraz właściciele winnic organizują spotkanie na dany temat. Wyjątkowość tych spotkań polega na tym, że
gospodarstwa nie tylko prezentują dorobek swoich winnic - wino oraz tradycyjne
przysmaki, ale podejmują ciekawe inicjatywy w zakresie kultury i sztuki. 3 maja
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2003 roku w trakcie pierwszego festiwalu” Wino i kultura” dokonano na terenie
winnicy Riede Stein instalacji rzeźby. Co roku wystawa uzupełniona zostaje o kolejne rzeźby stanowiące dzieła różnych artystów. W zamyśle „droga rzeźby” stanowić ma impuls do osobistych przemyśleń, refleksji. W 2004 roku droga tematyczna zyskała nową atrakcję turystyczną – „wieżę widokową” o wysokości 10 m,
położoną 290 n.p.m. Przy dobrych warunkach pogodowych z wieży widoczne są
najwyższe wzniesienia Dolnej Austrii: Schneeberg i Oetscher oraz 5 okolicznych
winnic: Kamptal, Donauland, Traisental, Wachau, Kremstal. W sąsiedztwie drogi
rzeźby od bieżącego roku funkcjonuje także „ścieżka dobrej konwersacji” (pełniąca dotychczas rolę łącznika pomiędzy dwiema winnicami). Ścieżka składa się
z poszczególnych stacji rozmieszczonych na długości około 200 metrów W zamierzeniu powinna ona zachęcać, inspirować przechodnia do osobistej rozmowy,
czemu służą rozmieszczone tabliczki z cytatami, pytania, metafory (np. „chcesz
mieć racje lub być szczęśliwym”) oraz zastosowane rozwiązania jak choćby drogi
prowadzące donikąd, drogi okrężne, stanowiące artystyczną metaforę trudności
jakie każdy z nas napotyka w toku prowadzonych rozmów, konwersacji.
Ostatni dzień pobytu w Dolnej Austrii uczestnicy spędzili w Grossschönau.
Na terenie gminy zrealizowano szereg inwestycji z zakresu energii odnawialnej
(m.in. montaż w 1982 roku pierwszego w Dolnej Austrii pieca na biomasę przeznaczonego do ogrzewania pomieszczeń szkoły czy instalacji fotowoltaicznej
o mocy 25 KWp na dachu szkoły, z której energia wykorzystywana jest w pracy
urządzeń oczyszczalni ścieków), a także podjęto działania mające na celu promocję oraz rozwój wiedzy z danej tematyki (w ramach organizowanych wystaw
targowych oraz poprzez działalność centrum kompetencyjnego z zakresu budownictwa pasywnego).
Targi Bio–Energii BIOEM odbywają się od 1985 r i stanowią największą imprezę targową z zakresu energii odnawialnej o charakterze międzynarodowym
organizowaną w Austrii. Każdego roku targi odwiedza około 30000 osób, a swoje
produkty prezentuje około 250 wystawców.
W 2001 roku z inicjatywy Josefa Brucknera oraz burmistrza Martina Brucknera swoją działalność rozpoczęło Sonneplatz Grossschönau - kompleks budynków
pasywnych łączących funkcje edukacyjne oraz noclegowe. Budynki wykonane zostały w różnych technologiach m.in. drewnianej, betonowej itp. oraz cechują się
zróżnicowaną formą architektoniczną, dzięki czemu zainteresowane osoby mogą
odkrywać zalety oraz uzyskać cenne informacje na temat budownictwa pasywnego. Specjalnie zaprojektowane i wykonane pomieszczenia techniczne umożliwiają obserwację zużycia energii, ciepła oraz dostarczają wiele cennych informacji
o funkcjonowaniu domu.
Ze względu na różnice wynikające z podstaw kulturowych, geograficznych (położenie), historycznych, społecznych, gospodarczych każdy z podmiotów wypra-
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cował, zrealizował bądź realizuje własny model odnowy wsi. Ich działania wspierane są przez Związek „Odnowy wsi i miast Dolnej Austrii” powołany na rzecz
rozwoju kraju związkowego, regionów, gmin. Struktura organizacyjna związku
obejmuje zarząd - wytypowanych przedstawicieli gmin i miast oraz 4 biura regionalne, w których zatrudnionych jest 30 osób (specjalistów różnych dziedzin)
tzw. opiekunów kraju związkowego. Opiekunowie kraju związkowego wspierają
wsie i gminy w opracowaniu koncepcji oraz na etapie realizacji projektów, reprezentują interesy mieszkańców wsi, przyjmują ich wnioski, opinie, prowadzą
konsultacje, współpracują z instytucjami i osobami zaangażowanymi w projekt.
Punktem wyjścia dla współpracy jest wypracowana przez związek odnowy wsi,
mieszkańców, przedstawicieli władz lokalnych koncepcja, stanowiąca zbiór nadrzędnych dla rozwoju miejscowości celów oraz wypracowaną metodykę - system
oceny realizowanych przedsięwzięć.
Aktywne działania w zakresie i na rzecz odnowy wsi w aspekcie europejskim podejmuje ARGE czyli Europejskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi i Rozwoju Obszarów
Wiejskich. ARGE utworzone zostało w 1989 roku jako Platform des Ökosozialen
Forum Österreich natomiast od lutego 2007 roku działa jako niezależna jednostka
z siedzibą w Wiedniu. Członkostwo w Stowarzyszeniu wymaga opłacenia składki
członkowskiej, która różnicowana jest ze względu na poziom rozwoju gospodarczego jak też liczbę mieszkańców regionu przystępującego do stowarzyszenia.

3. Podsumowanie i wnioski
Działania związane z odnową wsi realizowane są na wielu płaszczyznach i polegają na:
1. Wzmacnianiu i budowaniu tożsamości społeczności, wspólnot lokalnych
przywiązanych do określonych wartości, kultury, historii;
2. Motywowaniu mieszkańców lokalnych społeczności do zaangażowania
w proces decyzyjny, w ramach realizowanych na danym terenie działań;
3. Wymianie doświadczeń w układzie:
– mieszkańcy, instytucje życia społecznego, przedstawiciele władz,
– na poziomie krajów, regionów, gmin, wsi;
4. Propagowaniu a także ukazywaniu istoty, znaczenia rozwoju obszarów wiejskich m.in. w mediach, w trakcie spotkań, kongresów oraz poprzez organizacje konkursów np. o „Europejską nagrodę w zakresie rozwoju wsi”;
5. Uczestnictwie w pracach komitetu doradczego „Rozwój Obszarów Wiejskich” funkcjonującego przy Komisji Europejskiej;
6. Gromadzeniu informacji, doświadczeń z dotychczas realizowanych działań na
rzecz rozwoju wsi i regionów, oceny, upublicznianiu wyników, redagowaniu
czasopism z danej tematyki np. „Międzynarodowy rozwój obszarów wiejskich”.
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Odnowa wsi stanowi impuls do pozytywnych zmian na obszarach wiejskich.
Nie ogranicza się ona jednak do pojedynczych inwestycji ale jest procesem, dzięki
któremu realizując cele cząstkowe osiąga się założony cel główny. Efektem takich
działań, takiego spojrzenia na odnowę wsi są nowe idee, pomysły, rozwój sieci
wzajemnych powiązań, współpracy, wzrost zaangażowania mieszkańców. Należy
pamiętać, że odnowa wsi stanowi jedynie „narzędzie”. Prawdziwy potencjał regionów tkwi w ludziach. Ludziach, którzy znają lokalne potrzeby oraz problemy
i bezpośrednio uczestniczą w ich rozwiązywaniu.
Wsparcie dla podejmowanych lokalnie działań przewidziano także w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku4. Stanowi ono jeden z celów głównych
WPR i służy wzmocnieniu, rozwojowi potencjału gospodarczego, społecznego,
przyrodniczego obszarów wiejskich poprzez wsparcie:
■ zatrudnienia na obszarach wiejskich oraz utrzymanie istniejącej struktury
społecznej,
■ gospodarki i dywersyfikację działalności w celu maksymalnego wykorzystania lokalnego potencjału ludzkiego a także posiadanych zasobów naturalnych,
■ różnicowania działalności w rolnictwie oraz zwiększanie potencjału i atrakcyjności regionów.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że realizacja tych działań wymaga
nie tylko zaangażowania środków publicznych ale i stworzenia rozwiązań organizacyjno – prawnych usprawniających działania jednostek publicznych. Podejmowane działania są także odpowiedzią na zmiany zachodzące na obszarach
wiejskich oraz w ich otoczeniu zarówno bliższym jak też dalszym (będące następstwem globalizacji i technologizacji).
Wiele projektów realizowanych lokalnie zaczyna także wykraczać poza administracyjnie określone granice regionów, a niekiedy państw (dotyczy to m.in.
działań w zakresie ochrony przyrody, ekologii, społecznych jak np. wspomniana
migracja przygraniczna na obszarze gminy Prellenkirchen czy gospodarczych).
Dobra współpraca na poziomie jednostek samorządowych, rozwój instytucji na
rzecz rozwoju wsi stanowi doskonałą platformę do wymiany informacji, doświadczeń, jednak służy przede wszystkim rozwiązywaniu problemów i wspieraniu regionów.
Badania prowadzone przez Komisję Europejską wskazują, że zrównoważony
rozwój obszarów wiejskich, poza wyżej wspomnianymi rezultatami dla społeczności lokalnych, w znacznym stopniu przyczynia się do zdynamizowania procesów
gospodarczych w UE. Wynika to z faktu, że działania te cechują się wysoką racjonalnością i efektywnością, są społecznie pożądane i powszechnie akceptowane.
4 Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela 18.11.2010 – http://ec.europa.eu/agriculture/cap-

-post-2013/communication/index_en.htm
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Pobyt w Dolnej Austrii był doskonałą okazją do poznania regionu, mniejszych
jednostek, jak gminy czy wsie oraz realizowanych tam przedsięwzięć odnowy wsi
ale przede wszystkim do wymiany doświadczeń, wiedzy, spostrzeżeń. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania, otwartości, życzliwości okazanej nam przez
przedstawicieli władz samorządowych, związku odnowy wsi, ARGE oraz mieszkańców.
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STRESZCZENIE

Odnowa wsi jest jednym ze sposobów osiągania celów rozwojowych, umożliwiającym
poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. W artykule dokonano analizy przypadków zebranych podczas pobytu studyjnego w Dolnej Austrii. Wskazano czynniki, a także zaprezentowano rozwiązania o charakterze organizacyjno - instytucjonalnym, które
w znacznym stopniu determinowały ich przebieg i pozwoliły osiągnąć zamierzone cele.
Przedstawiono również wpływ podejmowanych działań w odniesieniu do procesów społeczno – gospodarczych zachodzących na gruncie lokalnym, regionalnym czy krajowym.
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SUM M A RY

The village renewal is one of manners of attaining of development aims, making possible the improvement of quality of life on rural areas.
In the article one fulfilled analyses of gathered cases during the studio stay in Lower
Austria. Factors were showed, and also presented solutions with organizational - institutional character which greatly determined their course and permitted to reach intentional
aims. Also introduced the influence of undertaken activities with reference to social – economic processes occurring on local ground, regional or national.
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WSPÓŁPRACA ROLNIKÓW Z INSTYTUCJAMI SEKTORA
PUBLICZNEGO
1. Wstęp
Istotnym czynnikiem rozwoju1 gospodarstw rolnych może być ich modernizacja2, do której powinno przyczynić się wsparcie sektora publicznego – zwłaszcza
oferowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Skutkiem takiego
podejścia do rozwoju rolnictwa jest wyraźny wzrost znaczenia sektora publicznego, który wynika zarówno z transferu publicznych środków finansowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, jak i uczestnictwa różnych organizacji sektora
publicznego w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu tych środków przez rolników.
Modernizacja gospodarstw rolnych nie musi być i nie jest wyłącznie skutkiem
wsparcia publicznego. Decyzję o jej przeprowadzeniu podejmuje rolnik, który
decyduje również o źródłach finansowania tego procesu. Niemniej zmodernizowanie gospodarstwa często wymaga wiedzy, której rolnik nie posiada, a która
dotyczy np. technologii produkcji czy rozwiązań organizacyjnych. Funkcjonujący
w Polsce układ instytucjonalny umożliwia rolnikowi uzyskanie w tym zakresie
1 Rozwój: 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].
W naukach społecznych dla określenia właściwego stanu rozwoju danego obiektu używa się
jednego z następujących terminów:
– progres (inaczej postęp lub rozwój progresywny) - dla określenia zmiany rozwojowej ocenianej
pozytywnie,
– regres (inaczej rozwój regresywny) - dla określenia zmiany rozwojowej ocenianej negatywnie,
– stagnacja (inaczej degresja) - dla określenia stanu zatrzymania się w rozwoju.
2 Modernizacja [fr. modernisation]: unowocześnienie, uwspółcześnienie czegoś [Słownik Wyrazów Obcych PWN].

42

Adam Wasilewski

wsparcia ze strony sektora publicznego. Istotna staje się w związku z tym kwestia dostosowania układu instytucjonalnego w zakresie wspierania modernizacji
rolnictwa nie tylko do prowadzonej polityki, ale również do faktycznych potrzeb
producentów rolnych.
W przedmiotowym opracowaniu podjęto próbę oceny faktycznej współpracy
organizacji sektora publicznego z gospodarstwami rolnymi na rzecz modernizacji
gospodarstw rolnych. W ramach oceny ustalono jakie znaczenie dla modernizacji
gospodarstw rolnych miały usługi świadczone przez te organizacje. Ponadto, na podstawie opinii wyrażanych przez rolników, oceniono też jakość świadczonych usług.
Ich zakres i jakość były bowiem czynnikami podejmowania przez rolników decyzji o współpracy. W prowadzonych badaniach, analizie poddano również wpływ
wielkości gospodarstwa – mierzonej zarówno powierzchnią użytków rolnych jak
i poziomem nadwyżki bezpośredniej – na liczbę organizacji, z którymi gospodarstwo współdziałało. Oprócz oceny współpracy gospodarstw rolnych z organizacjami sektora publicznego podjęto ponadto próbę oceny znaczenia instytucjonalnych
układów wspierania gospodarstw rolnych w kontekście dystrybucji uzyskiwanych
dochodów oraz specyfiki działalności inwestycyjnej gospodarstw.
W badaniach dotyczących kooperacji gospodarstw rolnych z sektorem publicznym uwzględniono takie organizacje jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR), wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (WODR) oraz wszystkie szczeble samorządu
terytorialnego. Pod uwagę wzięto również samorząd gospodarczy rolników zorganizowany w formie Izb Rolniczych oraz jednostki naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe. Zakres przyjętych do badań organizacji wynikał z wykorzystania dość szerokiego ujęcia procesów modernizacyjnych. Obszaru współpracy nie
ograniczono bowiem do kwestii związanych z oddziaływaniem na proces wdrażania nowych innowacyjnych technologii czy technik produkcji rolnej, ale uwzględniono również kwestie związane m.in. z organizacją i zarządzaniem, ochroną środowiska przyrodniczego, poprawą jakości kapitału ludzkiego oraz infrastrukturą.
Źródłem danych i informacji wykorzystanych do powyższych analiz były badania
ankietowe, przeprowadzone w 2008 roku przez IERiGŻ-PIB oraz Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w grupie 400 gospodarstw rolnych. Próba gospodarstw była reprezentatywna
ze względu na położenie regionalne, wielkość ekonomiczną oraz typ produkcyjny.

2. Modernizacja gospodarstw rolnych, a sektor publiczny
W kontekście ekonomii neoklasycznej, zaangażowanie sektora publicznego
w proces modernizacji gospodarstw stanowi ingerencję państwa w rynek. Generalnie jest to sytuacja niepożądana, która prowadzi do zaburzeń procesów rynkowych. W ujęciu neokeynsowskim transfery środków publicznych do rolnictwa,
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których celem jest modernizacja gospodarstw rolnych, mają natomiast istotny
wpływ na wzrost popytu, co w kontekście kryzysu gospodarczego może ograniczać wzrost bezrobocia w innych sektorach gospodarki. Pozyskanie tych środków,
jak również ich wykorzystanie zgodnie z założonym celem wymaga jednak współpracy rolników z różnymi organizacjami sektora publicznego.
Współpraca rolników z organizacjami sektora publicznego, uwarunkowana
transferami środków publicznych, jest przede wszystkim efektem polityki rolnej państwa. W polityce tej przyjęto bowiem założenie, że modernizację gospodarstw rolnych może zdynamizować interwencja publiczna. Takie podejście do
interwencji publicznej wyjaśniają Czternasty i Czyżewski [2007] w swoich rozważaniach dotyczących roli instytucji w rozwoju gospodarczym. Uważają oni, że
państwo powinno zapewniać przede wszystkim swobodę działania jednostek, ale
w określonych warunkach „pojawiać się może potrzeba zabiegów interwencyjnych w postaci indukującego oddziaływania państwa”3. Z kolei przyjęcie przez
państwo określonego sposobu działania i strategii działania oraz prowadzenie
określonej polityki gospodarczej – określane przez autorów mianem makroregulatorów rozwoju społeczno-gospodarczego – są podstawą wyboru instrumentów
interwencji.
W powyższym ujęciu, przedmiotem wyboru może być również obszar interwencji, a nie tylko instrumenty jej służące. Innymi słowy, państwo może zdecydować, że modernizacja rolnictwa jest obszarem wymagającym działań indukujących. Taka decyzja w połączeniu z wyborem instrumentów interwencji może
jednak prowadzić do modernizacji całkowicie odmiennej grupy gospodarstw, niż
w przypadku gdy modernizacja zostaje wymuszona przez rynek. Pewne ryzyko
niesie również możliwość, że procesy modernizacji sterowane przez państwo nie
dostosują gospodarstw do działania w warunkach konkurencji rynkowej. Niemniej interwencja w zakresie modernizacji może być skutecznym instrumentem
w zakresie zachowania lub zmian określonych struktur w rolnictwie.
Jak już wcześniej zaznaczono, niektóre nurty ekonomiczne dopuszczają, nawet
dość daleko posuniętą, ingerencję państwa w procesy gospodarcze. Zawodność
rynku, w tym wynikająca z występowania dóbr publicznych [Stiglitz 2004], jest
natomiast uzasadnieniem interwencji dokonywanej przez różne organy państwa.
Modernizacja gospodarstw rolnych może być natomiast ukierunkowana na zachowanie walorów środowiska naturalnego. W takim przypadku interwencja
państwa jest w pełni uzasadniona, ponieważ wiąże się ona z wytwarzaniem dóbr
publicznych, np. w postaci określonego krajobrazu. Niemniej do dóbr publicznych zaliczana jest również jakość zarządzania państwem [Stiglitz 2004]. Poprawa
efektywności działań organów państwa może więc prowadzić do obniżenia ceny
3 Czternasty W., Czyżewski B. (2007): Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Wydaw-
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podatkowej świadczonych usług, a w konsekwencji obniżenia płaconych podatków. Wzrost efektywności tych działań przy zachowaniu istniejących stawek podatkowych powinien prowadzić z kolei do poprawy jakości świadczonych usług
oraz poszerzania ich zakresu.
Powyższe zależności znajdują swoje odzwierciedlenie we wspieraniu modernizacji gospodarstw rolnych. Państwo, uznając modernizację za priorytet prowadzonej polityki i dokonując transferów środków finansowych do sektora prywatnego na ten cel, powinno również zapewniać struktury pozwalające poprawić
efektywność wykorzystania tych środków. W praktyce takie zadanie spełniają
analizowane w niniejszym opracowaniu organizacje sektora publicznego współpracujące z gospodarstwami rolnymi. Niemniej omawiana współpraca nie jest
zdeterminowana wyłącznie układem hierarchicznym wynikającym z realizacji
polityki państwa. Analizowane relacje pomiędzy gospodarstwami rolnymi a organizacjami sektora publicznego miały bowiem charakter, który można określić
mianem „dobrowolnego”. Decyzja rolnika o podjęciu współpracy oraz o zakresie
tej współpracy zależy więc również od uwarunkowań rynkowych, w których funkcjonuje gospodarstwo. Działania państwa zmierzające do poprawy efektywności
wykorzystania środków publicznych ograniczają jednak możliwości sektora prywatnego w zakresie świadczenia usług gospodarstwom, które mogłyby również
przyczynić się do poprawy tej efektywności. Innymi słowy, dochodzi do ograniczenia konkurencji w obszarze usług konsultingowych dla gospodarstw rolnych,
co może mieć wpływ na ich jakość. Z tego względu istotna staje się ocena jakości
usług sektora publicznego. Osiągnięcie przez rolnika założonych celów współpracy powinno być natomiast wyznacznikiem kryteriów tej oceny.

3. Ocena współpracy gospodarstw rolnych z organizacjami sektora
publicznego
Z przeprowadzonych badań terenowych wynika, że gospodarstwa rolne dość
powszechnie korzystają z usług sektora publicznego (wykres 1). Poziom współpracy jest jednak dość zróżnicowany w zależności od specyfiki usług świadczonych przez poszczególne organizacje. Zdecydowanie najwięcej gospodarstw rolnych badanej grupy korzystało z pomocy wojewódzkich ośrodków doradztwa
rolniczego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wynika to
z możliwości uzyskania przez rolników wsparcia finansowego w ramach realizowanej Wspólnej Polityki Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Z tej pomocy
korzysta jednak ponad 90% gospodarstw, a to oznacza że w obecnym układzie instytucjonalnym są one niezastąpione. Na przeciwległym biegunie pod względem
znaczenia dla rolników uplasowały się natomiast: Agencja Rozwoju Regionalnego
oraz Powiatowe Urzędy Pracy. Nie oznacza to, że te organizacje są zbędne dla roz-
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woju wsi i rolnictwa. Świadczy to jednak, że prowadzona polityka rozwoju, pomimo obserwowanych zmian, w dalszym ciągu ma charakter sektorowy, a nie regionalny. Niemniej wypracowanie różnych form wsparcia dla ludności pozostającej
w gospodarstwach rolnych przez wspomniane organizacje mogłoby przyczynić
się do modernizacji sektora. Efektem wsparcia byłby bowiem odpływ ludności do
nierolniczych sektorów gospodarki, co z kolei jest jednym z głównych czynników
modernizacji.
Na podstawie przeprowadzonych badań można również założyć, że wśród rolników istnieje zapotrzebowanie na znacznie szerszą ofertę usług sektora publicznego niż ta, która jest związana ze zmianami technologii produkcji lub pozyskiwaniem środków finansowych w ramach wsparcia prowadzonej działalności rolniczej. Potwierdza to fakt, że blisko połowa gospodarstw rolnych współpracowała
z samorządami terytorialnymi szczebla gminnego i powiatowego, których zakres
obowiązków nie obejmuje pomocy tego rodzaju.
Wykres 1
Współpraca gospodarstw rolnych z organizacjami sektora publicznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
w 2008 roku przez IERiGŻ-PIB oraz Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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Jednym z najważniejszych czynników modernizacji jest poziom posiadanej
przez rolnika wiedzy. W ramach omawianego układu instytucjonalnego za systematyczny jej transfer do gospodarstw odpowiedzialne są przede wszystkim
Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Niemniej uzyskanie przez rolników specjalistycznej wiedzy dotyczącej innowacyjnych rozwiązań np. w sferze technologii produkcji lub zarządzania wymaga często bezpośredniego zaangażowania instytutów
badawczych lub innych jednostek o badawczo-rozwojowym profilu. W badanej
próbie współpracę z instytutami badawczymi podjęło ponad 15% gospodarstw,
a blisko 3% z innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi. Grupę tę można
w związku z tym określić, jako szczególnie podatną na procesy modernizacyjne.
Jak już wcześniej zaznaczono gospodarstwa rolne nie ograniczały swej współpracy z sektorem publicznym wyłącznie do jednej lub dwóch organizacji (wykres
2). Najczęściej korzystały one z usług aż 4 lub 5 organizacji. Można na tej podstawie stwierdzić, że zakresy oddziaływania poszczególnych instytucji na gospodarstwa rolne nie pokrywają się. Niemniej żadna z instytucji tego sektora nie jest
w stanie samodzielnie zaspokoić potrzeb zdecydowanej większości gospodarstw.
Dywersyfikacja współpracy prowadzi jednak do wzrostu kosztów transakcyjnych
usług publicznych. Pojawia się w związku z tym pytanie czy w kontekście modernizacji gospodarstw rolnych oraz optymalizacji wydatków publicznych na ten cel,
korzystna byłaby koncentracja różnych form pomocy w mniejszej liczbie organizacji. Z przeprowadzonej analizy otoczenia instytucjonalnego oraz układu instytucjonalnego wynika jednak, że skutkiem nadmiernej koncentracji tych usług
mogłoby być pogorszenie ich jakości. Istnieją jednak możliwości zmiany sposobu
integracji pionowej sektora, jak również wprowadzenia dodatkowych mechanizmów koordynacji w układzie poziomym, które w pewnym stopniu przyczyniłyby
się do koncentracji oraz zapewniły gospodarstwom rolnym dostęp do możliwie
najszerszego zakresu usług na relatywnie wysokim poziomie. Przykładem może
tu być zmiana sposobu integracji pionowej systemu doradztwa oraz szersze włączenie urzędów pracy w proces rozwoju rolnictwa.
Stroną weryfikującą znaczenie poszczególnych organizacji w procesie modernizacji gospodarstw są i powinni być rolnicy. To oni bowiem podejmują decyzję
o rozpoczęciu działań modernizacyjnych, a następnie dokonują wyboru organizacji, z której mogą uzyskać pomoc. Kryterium wyboru stanowi natomiast dostosowanie oferty usług do potrzeb rolnika. Z przeprowadzonych badań terenowych
wynika, że w obecnym układzie instytucjonalnym wiodącą rolę w zakresie prawie
wszystkich form pomocy publicznej, wspierającej modernizację rolnictwa, przypisują oni jednostkom doradztwa rolniczego (tabela 1). Niemniej podkreślają oni
również dość ważną rolę w tym procesie praktycznie wszystkich organizacji sektora publicznego. Potwierdza to zróżnicowanie ofert poszczególnych organizacji.
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Wykres 2
Dywersyfikacja współpracy gospodarstw rolnych z instytucjami
sektora publicznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
w 2008 roku przez IERiGŻ-PIB oraz Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

O znaczeniu poszczególnych organizacji w procesie modernizacji gospodarstw świadczy również częstotliwość kontaktów z gospodarstwami (wykres
3). Specyfika wymienionych wyżej form pomocy wyklucza z reguły możliwość
uzyskania jakichkolwiek efektów w wyniku jednorazowych, sporadycznych kontaktów – zwłaszcza jeśli ich celem jest modernizacja. Z przeprowadzonych badań
wynika jednak, że prawie wszystkie organizacje (z wyjątkiem Agencji Rozwoju
Regionalnego) świadczyły usługi części ankietowanych gospodarstw kilka razy
w roku. Największą częstotliwością charakteryzowały się kontakty gospodarstw
rolnych z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Należy podkreślić, że
z ich usług korzystała również największa liczba gospodarstw. Stawia to je w roli
wiodącej organizacji sektora publicznego w procesie modernizacji oraz rozwoju
rolnictwa. Na uwagę zasługują również częste i regularne kontakty pomiędzy gospodarstwami a samorządami terytorialnymi szczebla gminnego i powiatowego.
Taka częstotliwość kontaktów dotyczyła ponad 70% ogółu korzystających z ich
usług gospodarstw. Potwierdza to istotne znaczenie lokalnych samorządów terytorialnych nie tylko w rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej ale również gospodarstw rolnych.
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Tabela 1
Znaczenie instytucji sektora publicznego w świadczeniu różnych form
pomocy na rzecz rolników
Forma pomocy
Doradztwo, szkolenia, konsulting
Informacja o programach unijnych
Wypełnianie wniosków i dokumentów na
potrzeby programów unijnych
Wypełnianie wniosków kredytowych
Sprzedaż produktów i usług
Wprowadzanie nowych technologii produkcji
oraz nowych produktów i usług
Przygotowanie planów inwestycyjnych
i rozwojowych
Uzyskanie certyfikatu
Powiększanie zasobów gospodarstwa –
ziemia, praca, kapitał

Rola instytucji w opinii rolników:
główna
WODR
WODR,
ARiMR

dość ważna
izby rolnicze, ARiMR, samorząd terytorialny
izby rolnicze, samorząd terytorialny, Urząd
Marszałkowski

WODR

izby rolnicze

WODR
ARR

izby rolnicze, ARiMR
WODR, izby rolnicze

WODR

ośrodki badawcze

WODR

izby rolnicze, ARiMR

WODR

–

–

WODR, ARiMR, ANR, PUP

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
w 2008 roku przez IERiGŻ-PIB oraz Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Jak już wcześniej zaznaczono, istotnym elementem modernizacji gospodarstw
rolnych jest wprowadzanie nowych innowacyjnych rozwiązań zarówno w sferze
produkcji rolnej, jak i dotyczących organizacji gospodarstwa oraz zarządzania
nim. W tej dziedzinie dość ważną rolą ogrywają instytuty badacze. Z prowadzonych badań wynika co prawda, że jedynie nieco ponad 15% gospodarstw korzysta
z ich usług, ale w przypadku ponad 50% gospodarstw tej grupy kontakty w ramach nawiązanej współpracy są relatywnie częste. Oznaczać to może, że jakość
świadczonych usług jest dla rolników satysfakcjonująca. Specjalistyczny charakter
tych usług zawęża natomiast grono rolników korzystających z nich. Modernizacja
gospodarstw w celu poprawy ich konkurencyjności na europejskim rynku wymagać będzie jednak przygotowania przez ośrodki badawczo-rozwojowe oferty dla
znacznie szerszej grupy gospodarstw. Usługi te nie muszą być jednak świadczone
wyłącznie na zasadzie bezpośrednich kontaktów z gospodarstwem rolnym, ale
również w sposób pośredni poprzez jednostki doradztwa rolniczego i samorządu
terytorialnego.
O jakości usług świadczonych przez organizacje sektora publicznego gospodarstwom rolnym świadczy nie tylko częstotliwość kontaktów ale również bezpośrednie, wyrażane na jej temat opinie. Z przeprowadzonych badań wynika, że
każda z organizacji uzyskała od ponad 50% współpracujących z nią rolników pozytywną opinię o jakości świadczonych usług (wykres 4). W rankingu najwyżej
uplasowały się jednak wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego oraz instytuty
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badawcze, których usługi pozytywnie oceniało odpowiednio ponad 90 i ponad
80% rolników. Pomoc tych organizacji była więc na bardzo wysokim poziomie
pod względem merytorycznego przygotowania pracowników. Należy jednak zaznaczyć, że prawie wszystkie organizacje otrzymały również oceny negatywne od
rolników. Odsetek tych opinii był relatywnie niewielki i wynosił z reguły poniżej
10%. Niemniej oznacza to, że wszystkie organizacje zobligowane są do systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadr oraz dostosowywania oferty do aktualnych potrzeb rolników.
Wykres 3
Struktura gospodarstw korzystających z pomocy organizacji sektora
publicznego wg częstotliwości kontaktów z organizacją

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
w 2008 roku przez IERiGŻ-PIB oraz Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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Wykres 4
Struktura gospodarstw korzystających z pomocy organizacji sektora
publicznego wg opinii nt. efektów współpracy
z poszczególnymi organizacjami

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
w 2008 roku przez IERiGŻ-PIB oraz Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Analizując znaczenie instytucji sektora publicznego w procesie modernizacji
gospodarstw rolnych należy również zwrócić uwagę na uwarunkowania podejmowania współpracy przez rolników oraz efekty tej współpracy. Gospodarstwa
korzystające z pomocy zdecydowanej większości przyjętych do analizy instytucji
charakteryzowały się bowiem większą powierzchnią użytków rolnych, niż gospodarstwa, które nie podjęły współpracy (wykres 5). Sytuacja taka nie występowała
jedynie w przypadku wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Średnia powierzchnia gospodarstw współpracujących z nimi była nawet nieznacznie niższa
niż tych, które nie podjęły takiej decyzji. Niemniej z ośrodkami doradztwa, po-
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dobnie jak z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, współpracowało
ponad 90% gospodarstw, a przedmiotem tej współpracy było przede wszystkim
uzyskanie możliwości wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz płatności bezpośrednich. Wielkość gospodarstwa mierzona jego powierzchnią nie była więc istotnym kryterium podjęcia współpracy
w przypadku tych instytucji. Zdecydowanie największe gospodarstwa podejmowały natomiast współpracę z urzędami marszałkowskimi oraz Agencją Nieruchomości Rolnych. Na uwagę zasługuje zwłaszcza przypadek współdziałania
z wymienioną Agencją, który był przede wszystkim związany z powiększaniem
zasobów ziemi przez gospodarstwa rolne. Świadczy on bowiem, że zwiększaniem
powierzchni użytków rolnych zainteresowane są przede wszystkim gospodarstwa
większe. Średnia ich powierzchnia jest bowiem znacznie większa niż średnia całej
badanej grupy.
Wykres 5
Średnia powierzchnia gospodarstw korzystających oraz niekorzystających
z pomocy wybranych organizacji sektora publicznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
w 2008 roku przez IERiGŻ-PIB oraz Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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Jak już wcześniej zaznaczono istnieje związek pomiędzy powierzchnią gospodarstw a korzystaniem przez nie z usług poszczególnych organizacji sektora
publicznego. Z przeprowadzonej metodą probitową4 analizy wynika jednak, że
wzrost powierzchni gospodarstw dotychczas niekorzystających z usług nie spowoduje statystycznie istotnego wzrostu prawdopodobieństwa zmiany ich decyzji i w konsekwencji doprowadzenia do podjęcia współpracy. Można w związku
z tym powiedzieć, że wielkość gospodarstwa wiąże się ze specyfiką zapotrzebowania na usługi sektora publicznego. Jej wzrost w przypadku gospodarstw nie wykazujących takiego zapotrzebowania nie doprowadzi jednak do jego pojawienia
się – przynajmniej w krótkim okresie. Jeżeli natomiast zmieni się zwrot wektora
tej zależności to wówczas można stwierdzić, że gospodarstwa, które dotychczas
nie podjęły współpracy mają dość niewielkie szanse na zwiększenie powierzchni
użytków rolnych.
W badanej populacji gospodarstw ujawniła się jeszcze inna zależność, związana z dywersyfikacją współpracy gospodarstw z organizacjami sektora publicznego. Z przeprowadzonej analizy korelacji wynika bowiem, że pomiędzy liczbą
instytucji, z których pomocy gospodarstwo korzystało, a powierzchnią użytków
rolnych istniała niezbyt silna, ale statystycznie istotna zależność dodatnia (r=0,32,
α=0,05)5. Oznacza to, że gospodarstwa o większej powierzchni z reguły korzystały
z usług większej liczby organizacji sektora publicznego (wykres 6). W najliczniejszej grupie, która korzystała z pomocy od 4 do 7 instytucji, średnia powierzchnia
gospodarstwa była zbliżona do średniej całej badanej populacji. Niemniej w grupie, w której gospodarstwa nie współpracowały z żadną organizacją lub podjęły
taką współpracę z co najwyżej trzema organizacjami, średnia powierzchnia była
mniejsza o blisko 20 ha. W gospodarstwach, które korzystały z usług co najmniej
8 uwzględnionych w badaniach organizacji miały z kolei średnią powierzchnię
ponad dwukrotnie większą niż wspomniana, najliczniejsza grupa. Oznacza to, że
duże gospodarstwa rolne znacznie aktywniej poszukują wsparcia ze strony sektora publicznego i starają się maksymalnie wykorzystać wszelkie dostępne formy tego wsparcia. W wyniku podjęcia współpracy rolnicy mogą bowiem uzyskać
rentę instytucjonalną6.
4 Metoda probitowa należy do metod analizy jakościowej, opartych na analizie regresji, w których
zmienna zależna jest dychotomiczna (przyjmuje dwie wartości), a zmienna niezależna jest zmienną
ilościową o ciągłym charakterze. Celem analizy jest ustalenie związku pomiędzy zmianami zmiennej
niezależnej a prawdopodobieństwem wystąpienia zmiany zmiennej zależnej. Patrz: M. Lipiec-Zajchowska (red.). Wspomaganie procesów decyzyjnych. Tom II. Ekonometria. Wyd. C.H. Beck. Warszawa 2003.
5 r – współczynnik korelacji, α – poziom istotności współczynnika korelacji.
6 W tym opracowaniu „renta instytucjonalna” jest definiowana jako dodatkowy dochód podmiotu z tytułu funkcjonowania określonych rozwiązań prawnych oraz instrumentów polityki gospodarczej Polski oraz UE.
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Wykres 6
Średnia powierzchnia użytków rolnych w grupach gospodarstw
zróżnicowanych pod względem liczby współpracujących z nimi instytucji

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
w 2008 roku przez IERiGŻ-PIB oraz Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Nieco słabsza współzależność występowała pomiędzy współpracą z organizacjami sektora publicznego a wielkością ekonomiczną gospodarstw (wykres 7).
Grupa gospodarstw nie współpracująca z tymi organizacjami lub współpracująca
z maksymalnie trzema charakteryzowała się bowiem najniższym poziomem ESU.
W kolejnej grupie średnia wielkość ekonomiczna była o ponad 2 ESU większa.
Z kolei średnia wielkość ekonomiczna w grupie, która korzystała z pomocy co
najmniej 8 organizacji była już jedynie nieznacznie większa niż w grupie poprzedniej. Taka sytuacja wynika w pewnym stopniu z powiązań pomiędzy wielkością
gospodarstwa, a strukturą organizacji, z których pomocy ono korzysta. Gospodarstwa najmniejsze, zarówno pod względem powierzchni UR, jak i nadwyżki
bezpośredniej współpracują przede wszystkim z WODR, ARiMR oraz KRUS.
Gospodarstwa większe podejmują dodatkowo współpracę m.in. z samorządami
terytorialnym, izbami rolniczymi oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi.
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Wykres 7
Średnia wielkość ekonomiczna gospodarstw w grupach zróżnicowanych
pod względem liczby współpracujących z nimi instytucji

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
w 2008 roku przez IERiGŻ-PIB oraz Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Analizując znaczenie sektora publicznego w procesie modernizacji gospodarstw rolnych trzeba również zwrócić uwagę na efekty działalności tych organizacji. Na poziomie gospodarstwa rolnego trudno jest jednak uznać zmiany
określonych wskaźników, charakteryzujących wyniki ekonomiczne działalności,
za wyłączny skutek pomocy ze strony sektora publicznego. Niemniej wiele zachodzących w gospodarstwach zmian jest w pewnym stopniu efektem współpracy z sektorem publicznym. Wpływ na modernizację gospodarstw może mieć np.
poziom inwestycji, który w literaturze przedmiotu jest czasami wykorzystywany
do jej oceny. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie inwestycje mają charakter
innowacyjny i w szerszym kontekście można je uznać za składową procesu modernizacji. Taki charakter mogą one jednak mieć w ujęciu konkretnego gospodarstwa rolnego. Z przeprowadzonych badań wynika, że działalność inwestycyjna
gospodarstw była w pewnym stopniu związana z możliwością uzyskania pomocy
ze strony określonych organizacji sektora (wykres 8). Najwyższy jej poziom odnotowano bowiem w gospodarstwach współpracujących z ARiMR oraz WODR.
Można na tej podstawie sądzić, że współpraca gospodarstw z tymi organizacjami
była przede wszystkim zorientowana na pozyskanie środków publicznych, jako
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wsparcia dla działalności inwestycyjnej. Ponadto, jedynie w przypadku tych organizacji średnie wydatki inwestycyjne gospodarstw z nimi współpracujących
przewyższały wydatki tego rodzaju w gospodarstwach, które takiej współpracy
nie podjęły. Z działalnością inwestycyjną w znacznie mniejszym stopniu związane
było współdziałanie gospodarstw z pozostałymi instytucjami. Gospodarstwa, które bowiem nie korzystały z ich pomocy charakteryzowały się wyższym poziomem
inwestycji.
Wykres 8
Inwestycje brutto w gospodarstwach korzystających oraz nie korzystających
z pomocy wybranych organizacji sektora publicznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
w 2008 roku przez IERiGŻ-PIB oraz Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Inwestycje nie odzwierciedlają więc w pełni modernizacji gospodarstw rolnych. W literaturze ekonomicznej jako wskaźnik modernizacji społeczeństw wykorzystywany jest m.in. poziom zużycia energii elektrycznej w przeliczeniu na
mieszkańca. W związku z tym w prowadzonych badaniach wykorzystano podobny wskaźnik. Posłużono się mianowicie wartością zużytej w gospodarstwie
rolnym energii elektrycznej i gazowej w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych.
Niemniej w większym stopniu wskaźnik ten posłużył do określenia zróżnicowania podejmowanych przez gospodarstwo inwestycji, niż do oceny poziomu modernizacji gospodarstw. Z przeprowadzonej analizy współzależności pomiędzy
zużyciem energii a korzystaniem z usług poszczególnych organizacji wynika,
że współzależność statystycznie istotna istniała jedynie w przypadku ARiMR.
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Podjęcie współpracy z tą organizacją wiązało się więc ze zwiększeniem prawdopodobieństwa wzrostu zużycia energii.
Efekty współpracy z instytucjami mogą być odroczone w czasie. Statystycznie
istotny wpływ na poziom zużycia energii w gospodarstwach miał natomiast poziom osiąganego dochodu rolniczego oraz działalność inwestycyjna. Z przeprowadzonej analizy regresji wielorakiej7wynika, że w grupie wszystkich przyjętych
do badań gospodarstw zależność tę można opisać wzorem:
gdzie:
y – zużycie energii elektrycznej i gazowej w zł/ha
x1 – dochód rolniczy netto w zł/ha
x2 – inwestycje brutto w zł/ha
W skali wszystkich gospodarstw powyższy model jest statystycznie istotny,
ale jedynie w 28% wzrost poziomu dochodów i inwestycji wyjaśnia wzrost zużycia energii (współczynnik determinacji r2=0,28)8. Znacznie silniejsze zależności
pomiędzy powyższymi zmiennymi zaobserwowano natomiast w grupach gospodarstw zróżnicowanych pod względem liczby organizacji, z których pomocy korzystały. Zależności te były statystycznie istotne w grupach gospodarstw, które korzystały z usług od 2 do 7 organizacji. W największym stopniu zmiany dochodów
i inwestycji objaśniały zmiany zużycia energii w grupach gospodarstw współpracujących z 2, 5 i 6 organizacjami. Można je przedstawić w postaci następujących
modeli:
G2:
G5:
G6:

; gdzie r2=0,58,
; gdzie r2=0,81,
; gdzie r2=0,87

Gn – grupa gospodarstw współpracujących z n organizacjami
Nawet jeśli zaneguje się znaczenie poziomu zużycia energii elektrycznej i gazowej jako wskaźnika modernizacji gospodarstw to powyższa analiza dostarcza
dość ciekawych wniosków. Wynika z niej bowiem, że powiązania gospodarstwa
z określonym układem instytucjonalnym mogą wpływać na dystrybucję osiąganych przez nie dochodów. Przykładem jest tu inny dla każdej grupy gospodarstw
7 M. Lipiec-Zajchowska (red.). Wspomaganie procesów decyzyjnych. Tom II. Ekonometria.
Wyd. C.H. Beck. Warszawa 2003.
8 Miara dopasowania modelu do danych empirycznych. Patrz: M. Lipiec-Zajchowska (red.).
Wspomaganie procesów decyzyjnych. Tom II. Ekonometria. Wyd. C.H. Beck. Warszawa 2003.
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poziom wzrostu wydatków na energię w przypadku wzrostu dochodów o 1 zł.
Ponadto w poszczególnych grupach gospodarstw prowadzone są innego rodzaju
inwestycje. Świadczy o tym fakt, że mają one różny wpływ na poziom zużycia
energii. W przypadku powiązań z większością układów instytucjonalnych wywołują one wzrost zużycia energii, chociaż w różnym stopniu. Istnieją jednak również powiązania gospodarstw z układami, w których inwestycje redukują zużycie
energii. Słuszne wydaje się zatem stwierdzenie, że z jednej strony w ramach istniejącego systemu instytucjonalnego specyfika planowanej lub prowadzonej działalności inwestycyjnej może determinować określoną strukturę układu jednostek
sektora publicznego, z którym gospodarstwo współpracuje. Z drugiej natomiast,
współpraca z określonym układem może mieć wpływ na decyzje gospodarstw dotyczące rodzaju podejmowanych inwestycji.

4. Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania potwierdzają istotną rolę sektora publicznego w procesie modernizacji gospodarstw rolnych. Dotyczy to zarówno organów administracji rządowej, jak i samorządu terytorialnego oraz społeczno-zawodowego
rolników. Innymi słowy modernizacja w znacznym stopniu zależy od transferu
środków publicznych, przez co generuje ona dość wysokie koszty transakcyjne.
Za funkcjonowaniem sytemu wspierania gospodarstw rolnych w takiej formie
przemawiają jednak dwa argumenty. Pierwszy z nich wynika z posiadanych przez
gospodarstwa rolne czynników produkcji oraz relacji pomiędzy nimi. Drugi natomiast to konieczność realizacji zadań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej
i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Z przeprowadzonych badań wynika, że współpraca gospodarstw rolnych
z organizacjami sektora publicznego jest zjawiskiem dość powszechnym. Ponad
90% badanych gospodarstw korzystało np. z usług takich organizacji jak ośrodek
doradztwa rolniczego lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wynika to przede wszystkim z faktu, że współpraca gospodarstw z tymi organizacjami zwiększała ich szanse na uzyskanie wsparcia finansowego ze środków
przeznaczonych na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niemniej
z uzyskanych od rolników opinii wynika, że usługi te charakteryzowały się relatywnie wysoką jakością i profesjonalizmem.
Powyższe organizacje nie zaspokajają jednak w pełni zapotrzebowania gospodarstw rolnych na usługi sektora publicznego, którego wsparcie w ramach funkcjonującego systemu instytucjonalnego jest niezbędne w procesie modernizacji.
Świadczy o tym dość znaczny odsetek gospodarstw rolnych korzystających ze
wsparcia innych organizacji, w tym samorządu terytorialnego i gospodarczego
lub instytutów badawczych. Należy podkreślić również rolę, jaką do odegrania
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mają instytuty badawcze oraz inne ośrodki badawczo-rozwojowe. Mogą one bowiem zapewnić rolnikom dostęp do osiągnięć nauki, które w konsekwencji znacznie przyspieszą tempo modernizacji. Obecnie jednak bezpośrednia współpraca
gospodarstw z tymi ośrodkami jest słabo rozwinięta. Niemniej opinia rolników
na temat jakości świadczonych przez nie usług jest bardzo dobra. Konieczne będzie jednak poszerzenie oferty usług adresowanych do gospodarstw rolnych zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio – np. poprzez ośrodki doradztwa rolniczego.
Podejmowanie przez gospodarstwa rolne współpracy z określonymi organizacjami sektora publicznego, jak również dywersyfikacja tej współpracy są w pewnym
stopniu uzależnione od wielkości gospodarstwa, mierzonej zarówno powierzchnią
użytków rolnych, jak i poziomem nadwyżki bezpośredniej. Niemniej ani wzrost
powierzchni ani wzrost nadwyżki bezpośredniej w gospodarstwach, które dotychczas nie podjęły współpracy z określonymi organizacjami, nie spowoduje wzrostu
prawdopodobieństwa zmiany ich decyzji. Z badań wynika ponadto, że współpraca
gospodarstw z określonym układem instytucjonalnym pozostaje w związku z dystrybucją osiąganych dochodów oraz specyfiką działalności inwestycyjnej.
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STRESZCZENIE

W opracowaniu podjęto próbę oceny współpracy organizacji sektora publicznego
z gospodarstwami rolnymi na rzecz modernizacji gospodarstw rolnych. W ramach tej
oceny określone zostało znaczenie usług poszczególnych organizacji świadczonych gospodarstwom rolnym. Ponadto przeprowadzona została analiza jakości usług poszczególnych organizacji w opinii rolników. W opracowaniu przedstawiono również wyniki analizy wpływu wielkości gospodarstwa – mierzonej zarówno powierzchnią użytków rolnych
jak i poziomem nadwyżki bezpośredniej – na liczbę organizacji, z którymi gospodarstwo
współdziałało. Oprócz oceny współpracy gospodarstw rolnych z organizacjami sektora
publicznego podjęto ponadto próbę określenia znaczenia instytucjonalnych układów
wspierania gospodarstw rolnych w kontekście dystrybucji uzyskiwanych dochodów oraz
specyfiki działalności inwestycyjnej gospodarstw.
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The linkages and cooperation between public sector organizations and farmers for
farm modernization have come under review in this paper. The importance of public services provided by particular organizations to the farmers has been defined for the evaluation purposes. Furthermore the analysis of services quality in the farmers’ opinion was
made. The paper also presents the outcomes of analysis of farm size impact on the number of public organizations, which provided their services to the farm - in terms of both
economic and physical size. Apart from the assessment of cooperation between public
organizations and farms, the analysis of the influence of institutional arrangement on the
distribution of farm income and investment specificity was made.
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OCENA DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU TERENOWEGO AGENCJI
RYNKU ROLNEGO W BYDGOSZCZY PRZEZ JEGO
PRACOWNIKÓW I BENEFICJENTÓW
1. Wstęp
Agencja Rynku Rolnego (ARR) została utworzona na mocy Ustawy z 7 czerwca 1990 roku. Jest agencją państwową, która realizuje interwencyjną politykę rolną państwa w celu stabilizacji rynków produktów rolnych i żywnościowych oraz
ochrony dochodów rolników. Od momentu powstania tworzone i doskonalone są
formy, metody i sposoby działalności interwencyjnej w płaszczyźnie systemowej,
programowej i instytucjonalnej, dostosowywane do potrzeb, możliwości oraz nabytych doświadczeń i wiedzy [Rembisz, Stańko 2005].
W ramach Agencji Rynku Rolnego funkcjonuje biuro Agencji, zwane Centralą
oraz 16 oddziałów terenowych, których zasięg terytorialny obejmuje obszar województwa [Agencja.. 2009]. Grupami zainteresowanymi działaniami ARR są: producenci rolni (rolnicy indywidualni i grupy producenckie), przedsiębiorcy rolni
zajmujący się produkcją, przechowywaniem lub przetwórstwem artykułów rolno-spożywczych oraz zakupem i sprzedażą tych artykułów na terenie Unii Europejskiej (UE) lub krajów trzecich. W grupie tej znajdują się również: ministerstwa,
naukowcy, handlowcy, uczniowie i studenci, samorządy terytorialne, ośrodki doradztwa rolniczego i instytucje UE. Znaczna części udzielanej pomocy kierowana
jest także do organizacji charytatywnych oraz placówek oświatowych [Sobczyński
2010; Agencja… 2009].
Podstawowym zadaniem Agencji Rynku Rolnego jest administrowanie w Polsce
wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz mechanizmami
krajowymi i pewnym zakresem działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, dotyczących promocji i informacji [Kapusta 2008; Akty prawne… 2008].
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Agencja Rynku Rolnego, jako akredytowana agencja płatnicza UE, odpowiedzialna jest za wypełnianie trzech podstawowych funkcji. Pierwszą jest funkcja płatnicza, w ramach której ARR wypłaca beneficjentom środki finansowe, prowadzi
rachunki księgowe, nadzoruje i kontroluje wydatkowanie środków finansowych.
W ramach funkcji informacyjnej przekazuje za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacje między organami Unii Europejskiej a uczestnikami mechanizmów WPR. Funkcja ta realizowana jest przez informowanie
uczestników rynku o programach interwencyjnych oraz udzielaniu bieżących
informacji o sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych. W zakresie funkcji
wdrażającej, Agencja odpowiedzialna jest za prawidłowe wdrażanie prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego administrowania mechanizmami WPR oraz
prawodawstwa krajowego regulującego administrowane mechanizmy finansowane z budżetu krajowego [Agencja… 2008; Pazura, Kopeć 2003; Stańko 2003;
Rembisz; Stańko 2005].

2. Metodyka i organizacja badań
Celem pracy było poznanie opinii pracowników i beneficjentów Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy na temat działalności tej instytucji.
Badania przeprowadzane były od września 2009 roku do marca 2010 roku.
W badaniach własnych wzięły udział dwie grupy respondentów: pracownicy
OT ARR w Bydgoszczy oraz beneficjenci korzystający z usług OT ARR w Bydgoszczy, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W badaniach za pomocą metody sondażowej zostały wykorzystane następujące techniki: ankieta lub
wywiad kwestionariuszowy wśród beneficjentów oraz ankieta wśród pracowników. Na zasadzie doboru przypadkowego z populacji generalnej składającej się
z 30 700 beneficjentów została wyłoniona populacja badana w liczbie 186 osób1.
Przy tej liczebności próby uzyskane wyniki były analizowane z prawdopodobieństwem 90%, a błąd pomiaru wynosił 6%. Spośród populacji 52 pracowników na
pytania zawarte w ankietach odpowiedziały 32 osoby.
Wśród badanych pracowników OT ARR w Bydgoszczy przeważały kobiety,
których było trzykrotnie więcej (75,0%) niż mężczyzn (25,0%). W tej grupie respondentów najwięcej osób było w przedziale wiekowym od 30 do 39 lat – 50,0%.
1 Niezbędna wielkość próby (N ) została wyznaczona za pomocą wzoru:
b

Gdzie:
N – liczebność populacji, (30700 beneficjentów),
d – błąd pomiaru, (d = 6% = 0,06),
zα – P = 0,90, wobec czego α = 1 – P = 0,10; z0,10 = 1,64.
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Następnie osoby w wieku do 29 lat – 25,0%, od 40 do 49 lat – 12,5% oraz od 50 do
59 lat - 9,4%. Wśród badanych pracowników wykształceniem wyższym legitymowało się 91,7% kobiet i 75,0% mężczyzn, średnim 8,3% kobiet i 12,5% mężczyzn.
Staż pracy w OT ARR w Bydgoszczy dla większości pracowników – 43,8% wynosił 5 i więcej lat, następnie od 3 do 5 lat – 37,5% oraz taka sama liczba osób – 9,4%
pracujących do roku jak i od 1 roku do 3 lat.
Wśród badanych beneficjentów OT ARR w Bydgoszczy mężczyźni stanowili
78,0%, natomiast kobiety 22,0%. W tej grupie respondentów najwięcej osób było
w wieku od 40 do 49 lat – 40, 3%. Następnie osoby w przedziale wiekowym od 30
do 39 lat – 25,8%, od 50 do 59 lat – 19,9% oraz do 29 lat – 14,0%. Wykształcenie
wyższe miało 19,5% kobiet i 15,0% mężczyzn, zaś średnie 53,7% kobiet i 46,2%
mężczyzn. Wykształcenie zawodowe posiadało 26,8% kobiet i 37,9% mężczyzn.
Respondentami były głównie osoby fizyczne – 94,1%, osoby prawne stanowiły
4,3%, 1 instytucja – 0,5%. Dane umieszczone na rysunku 1 wskazują, że wśród beneficjentów największą grupę stanowili użytkownicy gospodarstw o powierzchni 20,1 -30 ha (26,9%). Najmniejszą natomiast użytkownicy gospodarstw o powierzchni powyżej 100 ha (3,8%). Znaczna większość beneficjentów to uczestnicy
rynku zbóż – 66,1%. Więcej danych znajduje się na rysunku 2.
Rysunek 1
Powierzchnia gospodarstwa użytkowanego przez beneficjentów
OT ARR w Bydgoszczy

Źródło: Wyniki badań własnych.
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Rysunek 2
Uczestnictwo beneficjentów OT ARR w Bydgoszczy w rynkach rolnych

Źródło: Wyniki badań własnych.

3. Wyniki badań
Działania podejmowane przez Agencję Rynku Rolnego uzależnione są od decyzji Komisji Europejskiej. Zakres i skala realizowanych mechanizmów Wspólnej
Polityki Rolnej zależą od zainteresowania beneficjentów udziałem w mechanizmach [Kowalczyk-Szot 2006].
Zdolność Oddziału do dostosowywania się do oczekiwań swoich klientów
większość pracowników – 59,4%, jak i beneficjentów – 56,5% oceniła wysoko.
Wśród obu badanych grup, żadna z osób nie oceniła tej zdolności nisko bądź
bardzo nisko (rysunek 3).
Kompetencje pracowników przez większość beneficjentów – 53,8% zostały
ocenione wysoko, następnie bardzo wysoko – 36,0%, przeciętnie – 8,1%, nisko –
1,1% i taki sam procent beneficjentów nie miało zdania.
Poziom usług świadczonych przez OT ARR w Bydgoszczy 59,0% pracowników oceniło wysoko, kolejne 34,4% bardzo wysoko. Natomiast 50,0% beneficjentów udzieliło odpowiedzi wysoko, a 36,6% - bardzo wysoko (rysunek 4).
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Rysunek 3
Ocena pracowników i beneficjentów dotycząca zdolności OT ARR
w Bydgoszczy do dostosowywania się do oczekiwań swoich klientów

Źródło: Wyniki badań własnych.

Przeprowadzone badania pokazały, że znaczna większość beneficjentów –
65,6% wysoko oceniła swoje zadowolenie z usług świadczonych przez Oddział,
19,9% oceniło przeciętnie, 13,4% bardzo wysoko i 1,1% nie miało zdania.
Beneficjentów zapytano również o opinię dotyczącą formularzy wniosków.
Znaczna większość z nich – 88,2% uważała, że wnioski są zrozumiałe i czytelne,
9,1% beneficjentów nie miało zdania, a 2,7% badanych wyraziła opinię, jakoby
formularze te nie były dla nich zrozumiałe i czytelne.
Pracownicy Oddziału zostali zapytani o błędy, jakie najczęściej popełniają beneficjenci w składanych dokumentach. Najczęściej udzielaną odpowiedzią były:
„źle wypełnione formularze wniosków” – 87,5%, następnie 59,4% to „brak odpowiednich załączników” i 12,5% „brak podpisów”.
W jednym z pytań ankiety poproszono pracowników oraz beneficjentów
o ocenę przekazywania informacji dotyczących zasad funkcjonowania rynku rolnego przez Oddział. Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 90,7% badanych
pracowników, w tym 46,9% bardzo wysoko i 43,8% wysoko, natomiast pozostała część przeciętnie. Jeśli chodzi o opinie beneficjentów to znaczna większość –
60,2% udzieliła odpowiedzi wysoko, natomiast 21,5% - bardzo wysoko. W tej gru-
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pie badanych znalazły się osoby nisko oceniające przekazywanie tych informacji
(rysunek 5).
Większa część pracowników – 56,3% wysoko oceniała przekazywanie informacji dotyczących uczestnictwa w rynkach rolnych. Odpowiedzi bardzo wysoko
udzieliło 34,4% pracowników. Również znaczna większość beneficjentów – 67,7%
wysoko oceniła przekazywanie tych informacji przez Oddział, a odpowiedzi bardzo wysoko udzieliło 15,1% z nich (rysunek 6).
Rysunek 4
Ocena poziomu usług świadczonych przez OT ARR w Bydgoszczy
w opinii jego pracowników i beneficjentów

Źródło: Wyniki badań własnych.

Znaczącym źródłem inormacji o rynku rolnym jest Biuletyn Inormacyjny ARR
oraz strona internetowa Agencji. Obie grupy respondentów zostały poproszone
o ocenę informacji zawartych w Biuletynie Informacyjnym ARR. Uzyskane wyniki wskazują, że 43,8% pracowników wysoko oceniło te informacje, 25,0% - bardzo
wysoko, 28,1% - przeciętnie, a 3,1% pracowników nie miało zdania na ten temat.
Większość beneficjentów – 54,3% wysoko oceniła informacje zawarte w Biuletynie
Informacyjnym ARR. Odpowiedzi bardzo wysoko udzieliło 22,6% z nich, a przeciętnie - 12,4%. Z kolei 6,5% beneficjentów nie korzystało z Biuletynu Informacyjnego
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ARR, natomiast 3,2% z nich nie miało zdania na ten temat, a 1,1% nisko oceniło
zawarte w nim informacje. Wśród badanych pracowników – 43,8% wysoko oceniło informacje zamieszczone na stronie internetowej ARR. Odpowiedzi bardzo
wysoko udzieliło 37,5% z nich, a 18,8 % - przeciętnie. Pośród beneficjentów –
47,3% wysoko oceniło informacje zamieszczone na stronie internetowej ARR.
Z kolei 17,2% z nich nie korzystało z tej strony, 15,1% oceniło przeciętnie te informacje, a 13,4% bardzo wysoko. Natomiast 5,9% z nich nie miało zdania na ten
temat, a 0,5% udzieliło odpowiedzi nisko.
Rysunek 5
Przekazywanie informacji dotyczących zasad funkcjonowania rynku rolnego
przez OT ARR w Bydgoszczy w opinii jego pracowników i beneficjentów

Źródło: Wyniki badań własnych.

Większość beneficjentów – 30,6% korzystało z usług świadczonych przez OT
ARR w Bydgoszczy raz na pół roku, a 24,2% - nieregularnie. Raz na kwartał z tych
usług korzystało 21,0% beneficjentów i taki sam procent osób raz na rok. Natomiast 2,7% osób z tej grupy wskazało odpowiedź raz na miesiąc.
Najczęściej wskazywaną przez beneficjentów usługą świadczoną przez Oddział były dopłaty do materiału siewnego – 51,6% wskazań. Następnie 20,4% kwotowanie produkcji mleka, jedynie 0,5% badanych beneficjentów wskazało
doradztwo (rysunek 7).
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Rysunek 6
Przekazywanie przez OT ARR w Bydgoszczy, informacji dotyczących
warunków uczestnictwa w rynkach rolnych w opinii jego pracowników
i beneficjentów

Źródło: Wyniki badań własnych.

Rysunek 7
Usługi świadczone przez OT ARR w Bydgoszczy, z których korzystali
jego beneficjenci w ciągu ostatnich 5 lat

* suma przekracza 100% ponieważ beneficjenci mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedź
Źródło: Wyniki badań własnych.

68

Aleksandra Brożek

4. Wnioski
Przeprowadzone badania umożliwiły dokonanie oceny działalności Oddziału
Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy przez jego pracowników i beneficjentów. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
1. Pracownicy Oddziału pozytywnie ocenili działalność OT ARR w Bydgoszczy. Wysoko ocenili zdolność do dostosowywania się do oczekiwań beneficjentów oraz poziom świadczonych usług, w tym przekazywanie informacji dotyczących warunków uczestnictwa w rynkach rolnych oraz zasad
ich funkcjonowania. Pracownicy byli zdania, że Biuletyn Informacyjny, jak
i strona internetowa ARR to godne źródła informacji, tym bardziej, że są
one bezpłatne i ogólno dostępne.
2. Beneficjenci OT ARR w Bydgoszczy wysoko ocenili kompetencje pracowników oraz zdolność Oddziału do dostosowywania się do ich oczekiwań.
Ponadto ich zadowolenie z usług świadczonych przez Oddział było wysokie.
Przekazywanie informacji dotyczących zasad funkcjonowania rynku rolnego, jak i warunków uczestnictwa w rynkach rolnych także ocenili pozytywnie. Niemal wszyscy beneficjenci korzystali z Biuletynu Informacyjnego
i strony internetowej ARR i wysoko ocenili te źródła informacji. Można
zatem wysunąć wniosek, że beneficjenci korzystający z usług Agencji pozytywnie oceniają działalność OT ARR w Bydgoszczy.
3. Znaczna większość beneficjentów Oddziału korzystała z dopłat do materiału siewnego. Dużą grupę stanowiły osoby korzystające z kwotowania
produkcji mleka. Pewna część beneficjentów za pośrednictwem Oddziału
pobierała i składała formularze wniosków. W mniejszym zakresie korzystali z płatności dla producentów surowca tytoniowego, płatności niezwiązanej w ramach sektora skrobi ziemniaczanej oraz interwencyjnego zakupu
i sprzedaży zbóż. Najmniej liczną grupą były osoby korzystające z usług doradczych.
4. Beneficjenci najczęściej korzystali z usług świadczonych przez OT ARR
w Bydgoszczy raz na pół roku. Podobna liczba osób korzystała z nich nieregularnie, raz na rok oraz raz na kwartał. Najmniej osób korzystało z pomocy
Oddziału raz na miesiąc.
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ALEKSANDRA BROŻEK
OCENA DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU TERENOWEGO AGENCJI RYNKU ROLNEGO
W BYDGOSZCZY PRZEZ JEGO PRACOWNIKÓW I BENEFICJENTÓW

Słowa kluczowe: Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego, województwo kujawsko-pomorskie, beneficjenci, pracownicy
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono wyniki badań, przeprowadzonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wśród pracowników i beneficjentów Oddziału Terenowego
Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy. Okres badawczy trwał od września 2009 roku do
marca 2010 roku. W badaniach posłużono się ankietą i wywiadem kwestionariuszowym.
Populację generalną stanowili beneficjenci w liczbie 30 700 osób oraz pracownicy w liczbie 52 osób. Przy założeniu 6% błędu, populacja badana beneficjentów wyniosła 186 osób.
Na pytania zawarte w ankiecie odpowiedziało 32 pracowników. Obie grupy respondentów
bardzo wysoko bądź wysoko oceniły dostosowywanie się do oczekiwań klientów oraz poziom usług oferowanych przez Oddział. Blisko 80,0% badanych beneficjentów bardzo wysoko lub wysoko oceniło swoje zadowolenie z usług świadczonych przez daną jednostkę.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zarówno pracownicy i jak
i beneficjenci OT ARR w Bydgoszczy pozytywnie ocenili działalność Oddziału.
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ALEKSANDRA BROŻEK
EVALUATION OF ACTIVITY OF REGIONAL BRANCH AGRICULTURAL MARKET
AGENCY IN BYDGOSZCZ BY ITS EMPLOYEES AND BENEFICIARIES

Key words: Regional Branch Agricultural Market Agency, Kuyavian-Pomeranian voivodeship, beneficiaries, employees
SUM M A RY

The article contains results of surveys carried in Kuyavian-Pomeranian province
among employees and beneficiaries of the Regional Branch of the Agricultural Market
Agency in Bydgoszcz. The surveys questionnaire and interview were conducted from September 2009 to March 2010. General population covered 30700 beneficiaries and 52 employees. It could be assumed that with the 6% margin of error, the population of beneficiaries amounted to 186 people. As much as 32 employees answered the questions raised
in the questionnaire. Both groups of respondents highly appreciated or adapt to customer
expectations and the level of services offered by the Branch. In addition, nearly 80.0% of
the beneficiaries very highly or highly rated their satisfaction with the services provided
by the unit. Based on the survey can be concluded that both the employees and beneficiaries of the RB and AMA in Bydgoszcz positively evaluated the activities of the Branch.
e-mail: olabrozek@o2.pl
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WDRAŻANIE DZIAŁANIA „KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW”
OBJĘTEGO PROW 2007-2013 W OPINII
OŚRODKÓW DORADZTWA ROLNICZEGO
1. Wstęp
Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej miały obowiązek stopniowego wprowadzania, od 2009 roku, minimalnych wymagań wzajemnej zgodności
w gospodarstwach rolnych (cross compliance)1. Dostosowanie gospodarstwa do
minimalnych wymagań w zakresie ochrony środowiska, zdrowotności roślin,
zdrowia ludzi i zwierząt, dobrostanu zwierząt oraz minimalnych norm Dobrej
Kultury Rolnej jest dla wielu rolników procesem trudnym. Rolnicy mogą, na zasadach pełnej dobrowolności, korzystać z usług doradczych w tym zakresie, które są częściowo dofinansowywane z działania „Korzystanie z usług doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów” w ramach PROW 2007-2013.
Usługi doradcze dla rolników z tego zakresu świadczą Ośrodki Doradztwa
Rolniczego i Izby Rolnicze oraz prywatne podmioty doradcze, które na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prowadzą działalność z zakresu doradztwa rolniczego. Ośrodki Doradztwa Rolniczego i Izby Rolnicze świadczą usługi doradcze
dofinansowywane w ramach Działania bez konieczności ubiegania się o akredytację. Prywatne podmioty doradcze oraz państwowe jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej działające na podstawie przepisów o lasach –
1 Rozporządzenie Rady (WE) 73/2009 z 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 oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005,
(WE) nr 274/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenia (WE) 1782/2009 (DZ. Urz.
UE. L 30/16 z 31.01.2009.
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muszą uzyskać akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi2. Wszystkie instytucje doradcze muszą zapewnić beneficjentom kompleksową pomoc w zakresie
leśnictwa lub rolnictwa. Każdy beneficjent ma zapewniony swobodny wybór instytucji lub podmiotu doradczego. Pomoc wynosi 80% kosztu kwalifikowanego
przypadającego na usługę doradczą, jednak nie więcej niż 1500 euro na gospodarstwo w całym okresie programowania. Dostęp do wsparcia w ramach działania
mają beneficjenci, którzy posiadają gospodarstwo rolne lub las i spełniają warunki
określone w rozporządzeniu, które określa też maksymalne stawki dofinansowania za usługi doradcze świadczone przez uprawnione podmioty.3

2. Cel, zakres i metodyka badań
Celem niniejszego opracowania jest analiza wdrażania działania „Korzystanie
z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego PROW 2007 –
2013 przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
W badaniach zastosowano metodę ankietową wykorzystując kwestionariusz
skierowany do 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.
Ankieta zawierała zagadnienia, które pozwoliły:
– przeprowadzić analizę udzielonych usług w ramach w/w działania,
– ocenić wpływ rozszerzenia zakresu usług doradczych na zainteresowanie
rolników, skorzystaniem ze wsparcia w ramach działania,
– określić podstawowe bariery w dostępie do działania oraz przyczyny małego
zainteresowania rolników korzystaniem z dostępnych w ramach działania
usług doradczych,
– wskazać propozycje zmian w zasadach udzielania pomocy doradczej w ramach działania.
W opracowaniu wyników badań skorzystano z metody indukcyjnej oraz metody dedukcyjnej, a także zastosowano zestawienia tabelaryczne i graficzne w celu
zaprezentowania danych. Badania przeprowadzone zostały w II półroczu 2010.

2 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427).
3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. nr 78, poz. 470].
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3. Analiza uzyskanych wyników

Tabela 1
Usługi świadczone przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego w ramach działania
„Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”
L.p
1.

Liczba kompleksowych ocen gospodarstw

2.

Liczba opracowanych planów dostosowania

3.

Liczba ocen BHP

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Do dnia
6.05.2010
455

Od 6.05.
do 16.08.2010
269

Od 16.08.2010
do 1.09.2010
105

8

1

0

369

265

105

Liczba przygotowanych biznes planów
(zał.3 rozporządzenia pkt I)
Liczba przygotowanych biznesplanów do
kredytów (zał. 3 rozporządzenia, pkt II)
Liczba opracowanych planów działalności
rolno środowiskowej
Liczba zmienianych lub uaktualnianych
planów działalności rolno środowiskowej

31

22

9

25

8

5

27

7

2

2

1

0

Liczba opracowanych planów nawożenia
Liczba opracowanych programów ochrony
roślin
Liczba sporządzonych ocen poprawności
zabiegów ochrony roślin
Liczba prowadzonych dokumentacji dla
OSN w 1.roku
Liczba prowadzonych dokumentacji dla
OSN w 2,3, albo 4 roku

0

1

0

1

0

0

1

2

1

0

0

0

0

0

0

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Największy udział w świadczonych usługach dotyczył kompleksowej oceny gospodarstw. Wynika to z konieczności wprowadzenia w gospodarstwie minimalnych
wymagań wzajemnej zgodności oraz kontroli przeprowadzanych w związku z ich
przestrzeganiem. Mały udział usług doradczych dotyczących przygotowania biznesplanów był prawdopodobnie spowodowany późnym wprowadzeniem ich do katalogu dofinansowywanych usług z równoczesnym późniejszym uruchomieniem dofinansowania działań inwestycyjnych. Wartym zastanowienia jest również znikoma
ilość opracowanych planów nawożenia i programów ochrony roślin. Szczególnie
obecnie, gdy ceny nawozów i środków ochrony roślin, a co za tym idzie koszty produkcji, ciągle rosną. Stąd też ważnym dla rolnika powinno być posiadanie wiedzy
w jaki najbardziej efektywny sposób stosować zabiegi ochrony i nawożenia by przyniosły skutek przy jak najmniejszym nakładzie środków finansowych oraz w sposób
najmniej uciążliwy dla środowiska.
Analizując liczbę podpisanych umów z rolnikami (tabela 2) na świadczenie
usług w ramach działania w porównaniu do ilości gospodarstw rolnych w Polsce,
korzystających z dopłat bezpośrednich (ok. 1,4 mln), wyłania się obraz małego zainteresowania tą formą wsparcia.
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Tabela 2
Stan wdrażania działania „Korzystanie z usług doradczych przez
rolników i posiadaczy lasów” przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego
Lp.

Wyszczególnienie

2.

Liczba podpisanych umów z rolnikami na
świadczenie usług w ramach działania
Liczba złożonych ARiMR wniosków o pomoc

3.

Liczba wydanych przez ARiMR decyzji
o przyznaniu pomocy

4.

Liczba złożonych w ARiMR wniosków
o płatność

5.

Liczba cesji dokonanych przez rolników

1.

Do dnia
6.05.2010

Od 6.05.
do 16.08.2010

Od 16.08.2010
do 1.09.2010

4289

250

47

4728

1

226

4269

7

0

61

0

59

704

224

49

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

By temu przeciwdziałać Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał Rozporządzenie w dniu 1 kwietnia 2010 r. poszerzające zakres usług. [Dz. U. z 2010 r.
Nr 65, poz. 416]. Widać to we wzroście liczby złożonych w ARiMR wniosków
o pomoc porównując okresy 6.05 do 16.08 oraz 16.08 do 1.09. W okresie od 16.08
do 1.09 Agencja uruchomiła także nabór wniosków w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Ułatwienie startu młodym
rolnikom”. Działania te cieszą się corocznie dużym zainteresowaniem wśród rolników i niejednokrotnie wymagają pomocy pracowników jednostek doradczych
w aplikowaniu o środki finansowe. Mimo to, wpływ tej zmiany w opinii Ośrodków Doradztwa Rolniczego jest niewielki, co przedstawia rysunek 1.
Poddano równocześnie analizie określenie podstawowych barier w dostępie
do działania i małego zainteresowania rolników. Z wykresu na rys. 2 wynika, że
w opinii pracowników ODR niewielki wzrost zaintersowania rolników działaniem,
mimo poszerzenia zakresu usług doradczych, wynika nadal z bariery finansowej
i motywacyjnej. Specyfika działania nakłada na rolnika obowiązek zapłaty całej
kwoty usługi łącznie z podatkiem VAT, a dopiero następnie uzyskanie refunadcji
w wysokości 80% kosztów netto. Co więcej koszt usługi określony jest w katalogu,
a pomoc przyznana gospodarstwu nie może przekroczyć w okresie 2007-2013 1500 euro. Niebagatelne znaczenie ma również mentalność rolników i bark motywacji do korzystania z takiego zakresu usług. Zniechęcająca w tym temacie jest
biurokracja oraz konieczność składania kolejnego wniosku o płatność w ARiMR
związana z uzyskaniem wsparcia. Biorąc pod uwagę, iż znaczna część rolników
korzystających z dopłat bezpośrednich i wielu działań PROW jest już zniechęcona
nadmierną biurokracją i czasochłonnością w uzyskaniu wsparcia, w efekcie coraz
częściej rezygnują oni z dalszego aplikowania o kolejne środki i wolą zapłacić za
usługę pełną kwotę, bez próby ubiegania się o refundację. Często też prywtane
podmioty doradcze są konkurencyjne dla jednostek doradztwa. Rolnik woli
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zapłacić więcej, ale przez to jest obsłużony kompleksowo, pojawiąjąc się po raz
pierwszy w Agencji dopiero w celu podpisania umowy.
Rysunek 1
Wpływ rozszerzenia zakresu usług doradczych na zainteresowanie
rolników korzystaniem ze wsparcia w ramach działania

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rysunek 2

Bariery w dostępie do działania oraz przyczyny małego
zainteresowania rolników korzystaniem z usług doradczych

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Jako dodatkowe czynniki wpływające na małe zainteresowanie rolnikow działaniem ODR wskazały:
– obawę przed ewentualnym ujawnieniem efektów oceny gospodarstwa,
– opóźnione uruchomienie działania (kwiecień 2009) co uniemożliwiło wielu
rolnikom i ODR powiązanie wymogów, które obowiązują lub będą obowiązywały,
– zbyt małą informację w mediach centralnych o istocie działania i wymogach
cross complicce (zasada wzajemnej zgodności),
– obawę rolników, że kontrola ARiMR w pierwszej kolejności przyjdzie do nich,
– dokumentacja sporządzona w ramach usługi doradczej nie jest wiążąca dla
innych instytucji.
Analizie poddano również propozycję zmian w zasadach udzielania pomocy
doradczej. Wyodrębniono trzy kategorie zmian, w ramach których ankietowane
jednostki miały wskazać swoje propozycje:
Pierwsza kategoria dotyczyła możliwości rozszerzenie katalogu dofinansowywanych usług. Najczęściej pojawiały się propozycje by wprowadzić:
– badanie gleb pod względem pH i zasobności w składniki pokarmowe,
– prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczenie podatku VAT,
– przygotowanie wniosków i biznesplanów dla wszystkich działań PROW.
Szczególnie ważną zmianą byłoby poszerzenie katalogu usług o prowadzenie
ksiąg rachunkowych i rozliczanie podatku VAT. Coraz większa grupa rolników,
którzy inwestują w swoje gospodarstwa, jest zainteresowana rozliczaniem podatku VAT jednakże z obawy przed biurokracją i nieznajomością podstawowych
zasad rezygnuje z tego, mimo iż dla wielu gospodarstw może to być finansowo
korzystne rozwiązanie, przyczyniające się do zwiększenia inwestycji co z kolei
przełożyłby się na wzrost dochodów rolników.
Drugą kategorię stanowił problem zmian aktualnie obowiązujących cen za
usługi. Wskazywane najczęściej były następujące propozycje:
– w zał. Nr 1 i 3 rozporządzenia, w nagłówku do tabel „Rodzaje usług doradczych dla rolników oraz stawki opłat za te usługi” i „ Rodzaje dodatkowych
usług doradczych dla rolników oraz stawki za te usługi” zasadnym byłoby
dodanie słowa „maksymalne” w odniesieniu do stawek
oraz
– zniesienie VAT jako kosztu rolnika lub zmniejszenie go do 7%,
– zmniejszenie udziału rolnika do 10% dla gospodarstw mniejszych,
– podwyższenie kwoty na sporządzenie dokumentacji dla działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”,
– zróżnicowanie ceny na przygotowanie dokumentacji na „Modernizację gospodarstw rolnych” w zależności od kwoty dofinansowania i wariantu „poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych”.
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Szczególnie oczekiwanym i dobrym rozwiązaniem byłoby zmniejszenie udziału
rolnika do 10% dla mniejszych gospodarstw. Obecnie udział rolnika wynosi faktycznie nie 20% lecz 42% kwoty za wykonaną usługę, gdyż poza udziałem własnym
rolnik musi zapłacić jeszcze podatek VAT. Mniejsze gospodarstwa nie rozliczają się
z podatku VAT, więc ponoszą faktycznie większe koszty usługi. Alternatywnym
rozwiązaniem byłby całkowite zniesienie podatku VAT jako kosztu niekwalifikowanego lub zmniejszenie go z 22% na 7%.
Trzecia kategoria propozycji zawiera możliwość zmian w zasadach ubiegania
się o usługi. Najczęściej propozycje były następujące:
– beneficjentem tego działania powinny być podmioty doradcze, a nie jak do
tej pory rolnicy i posiadacze lasów,
– nie wiązanie korzystania z katalogu usług dodatkowych z usługą kompleksowej oceny gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności,
– zrezygnowanie z zapisu, że warunkiem otrzymania pomocy jest otrzymanie
decyzji pozytywnej dotyczącej dopłat bezpośrednich z roku poprzedniego
w stosunku do roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
– zniesienie 20% udziału własnego od kosztów netto usługi.
Najkorzystniejszą, zdaniem pracowników ODR, zmianą byłoby przeniesienie
ciężaru aplikowania o pomoc w ramach dostosowania gospodarstw do wymagań
cross compliance na podmioty doradcze. Taka zmiana zdjęłaby z rolników i posiadaczy lasów obowiązek angażowania środków własnych, pozwalała uniknąć biurokracji, która niekiedy odstrasza i zniechęca potencjalnych beneficjentów. Wskazanie podmiotów doradczych jako beneficjentów pozwoliłoby na szersze i sprawniejsze dotarcie do klientów oraz na kompleksową obsługę gospodarstw rolnych.
Działanie byłoby wówczas zbliżone zasadami do „Wsparcia doradztwa rolniczego” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja obszarów wiejskich 2004-2006”, które znacznie przyczyniło się do wykorzystania środków finansowych z funduszy unijnych.
Badane jednostki doradztwa rolniczego zgłosiły także inne uwagi dotyczące
działania. Na uwagę zasługują następujące propozycje:
– większe korzyści formalne i finansowe dla gospodarstw, które posiadają
„kompleksową ocenę gospodarstwa” i ocenę BHP,
– program powinien obejmować wszystkie usługi w ramach cennika obowiązującego w ODR, a ocena gospodarstwa powinna być tylko jedną z wielu
usług do wyboru dla rolnika,
– małe zainteresowanie programem spowodowane jest wysokim kosztem
własnym, jaki muszą ponieść producenci rolni, tj. ok. 42% od kwoty brutto
wyszczególnionych usług,
– gospodarstwo posiadające „kompleksową ocenę gospodarstwa” bez względu na wynik, nie powinno podlegać kontroli „w zakresie cross compliance”
przez 3 lata.

78

Piotr Moskała, Paweł Radomski

Można stwierdzić, iż najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby stworzenie
modelu „marchewki na kiju”. Gospodarstwa, które poddadzą się kompleksowej
ocenie poza wskazaniem uchybień i sposobu dostosowania do wymogów wzajemnej zgodności oraz BHP, powinny mieć przysłowiowa „marchewkę” w postaci
uproszczonej biurokracji, okresowego zwolnienia z kontroli w zakresie cross compliance (w celu podjęcia ewentualnych działań dostosowawczych) oraz co wydaje
się najbardziej znaczącą zachętą uzyskanie dodatkowych profitów finansowych
(chociażby większej kwoty dofinansowania przy korzystaniu z działań inwestycyjnych). Niemniej ważnym byłoby rozszerzenie katalogu usług o wszystkie usługi
określone w aktualnie obowiązujących cennikach ODR, gdyż usługi te są odpowiedzią na faktyczne potrzeby doradcze rolników.

4. Podsumowanie i wnioski
Wymagania wobec gospodarstw wynikające z korzystania z dopłat bezpośrednich powodują, iż rolnicy coraz częściej potrzebują rzetelnych informacji i pomocy w organizacji i zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Niejednokrotnie za tego
typu usługi rolnicy i posiadacze lasów muszą ponosić koszty, a w przypadku działań
inwestycyjnych nawet dość znaczne. Obowiązek przestrzegania zasady wzajemnej
zgodności i przepisów BHP w gospodarstwach wprowadza potrzebę analizy stopnia
dostosowania gospodarstwa przez uprawnioną osobę (doradcę) posiadającą adekwatną do problematyki wiedzę. W ramach PROW 2007-2013 zostało utworzone
działanie „Korzystanie z usług doradczych rolników i posiadaczy lasów”. Z przeprowadzonych badań ankietowych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego wynika, iż
zainteresowanie rolników i posiadaczy lasów usługami doradczymi z zakresu dostosowania gospodarstw do wymagań wzajemnej zgodności było w analizowanym
okresie niewielkie. Spowodowane to było małym katalogiem usług doradczych podlegających finansowaniu, obawą przed biurokracją, niewiedzą o takiej możliwości.
Jednakże najbardziej kłopotliwy dla rolników jest sposób refundacji kosztów usługi. Refinansowanie wynosi tylko 80% kosztów netto (co nakłada na wnioskodawcę
obowiązek kosztów własnych w wysokości 42% kwoty brutto). Wnioskodawca musi
najpierw zapłacić za usługę a następnie uzyskać zwrot (po podpisaniu wcześniej
umowy z ARiMR, która zapewnia tę refundację).
Wnioski
Z przeprowadzonej analizy wynikają następujące wnioski:
1. Zbyt późne wprowadzenie możliwości korzystania z działania przyczyniło się
do niskiego stopnia wykorzystania pomocy finansowej na usługi doradcze;
2. Poszerzenie katalogu usług doradczych podlegających finansowaniu w opinii ODR-ów nie wpłynęło znacząco na wzrost zainteresowania działaniem,
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wynika to w szczególności z obowiązku zapłaty podatku VAT, niepełnej refundacji poniesionych kosztów, obawy przed nadmierną biurokratyzacją;
3. By działanie było w pełni efektywne w dalszym ciągu powinno ulegać zmianom, jak choćby przesunięcie obowiązku o aplikowanie środków z rolnika na
podmioty doradcze czy też dalsze poszerzanie katalogu usług doradczych.
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STRESZCZENIE

Celem opracowania była analiza zakresu korzystania przez rolników z usług doradczych Ośrodków Doradztwa Rolniczego, dofinansowywanych w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w początkowym okresie jego funkcjonowania. Wprowadzenie dofinansowania usług miało ułatwić rolnikom dostosowania gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności. Badania ankietowe przeprowadzono we
wszystkich 16 Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Została przedstawiona
analiza ilości udzielonych usług, oceniono wpływ rozszerzenia zakresu usług doradczych
na zainteresowanie rolników korzystaniem ze wsparcia oraz określono podstawowe bariery w dostępie do działania. Omawiane zagadnienia mają istotną rolę we wdrażaniu
w/w działania, dlatego też wskazano propozycje zmian w zasadach udzielania pomocy
doradczej.
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SUM M A RY

The aim of the study was to analyze the extent of use of advisory services of the Agricultural Advisory Centers, granted under the action entitled “Use of advisory services by
farmers and forest owners’ in the Rural Development Programme 2007-2013, in the initial
phase of its functioning.
The goal of the introduction of the co-financing services were to facilitate farmers to
adapt their farms to cross-compliance requirements. Survey research was conducted in
all 16 provincial advisory centres. Analysis of the quantity of services provided has been
presented, the impact of extending the scope of advisory services to farmers’ interest in
the use of support has been evaluated and the fundamental barriers of this action have
been identified. These issues have an important role in implementing the above actions,
therefore, the proposals for changes in the rules for the provision of advisory assistance
have been indicated.
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IRENA AUGUSTYŃSKA-GRZYMEK
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej –
Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI BROJLERÓW KURZYCH
W LATACH 2006-2010
1. Wstęp
Badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w latach 2006-2010 około 90% krajowego pogłowia drobiu ogółem stanowił drób kurzy,
a 60% tego ostatniego – brojlery kurze. GUS podaje ponadto, że chowem
brojlerów kurzych, zajmowało się w analizowanym okresie około 17% gospodarstw rolnych posiadających drób kurzy [Charakterystyka gospodarstw
2008; Augustyńska-Grzymek, Wituszyńska, Żurakowska 2009; Zwierzęta gospodarskie 2010]. Z powyższych danych wynika zatem, że produkcja brojlerów
kurzych ma w Polsce duże znaczenie gospodarcze. Jest to w znacznej mierze
skutek współczesnych upodobań kulinarnych naszych rodaków. Dane statystyki
publicznej oraz szacunki ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie wskazują
bowiem, że w latach 2006-2010 średnioroczne spożycie mięsa drobiowego (bez
podrobów) w przeliczeniu na przeciętnego Polaka utrzymywało się na poziomie
24 kg, a zdecydowaną większość tego produktu stanowiło mięso kurcząt rzeźnych
[Rynek drobiu 2010]. Krajowa produkcja brojlerów kurzych zwiększyła się w tym
okresie z 975 tysięcy ton w 2006 roku do 1390 tysięcy ton w 2010 roku. Wzrósł też
jej udział w produkcji żywca drobiowego ogółem w Polsce: z 65,8% w pierwszym
roku rozpatrywanego okresu do 72,0% w ostatnim. Badania GUS uwidoczniły
również, że produkcja brojlerów kurzych była w omawianych latach wystarczająco wysoka, by w pełni pokryć zapotrzebowanie krajowe. W związku z tym, rosnąca podaż żywca i mięsa drobiowego, a przy tym na ogół niższe niż na rynkach
zagranicznych ceny tych produktów sprzyjały ich eksportowi, głównie do państw
Unii Europejskiej. W efekcie, eksport tego mięsa wzrósł w rozpatrywanym okresie
prawie dwukrotnie: z 215 do 400 tysięcy ton. Stopniowo zwiększała się też relacja
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wyeksportowanego mięsa drobiowego do jego krajowej produkcji: z 20,7% w 2006
roku do 29,6% w 2010 roku [Jankowski, Rutkowski 2010; Rolnictwo 2010; Rynek
drobiu 2010].
Biorąc pod uwagę przytoczone informacje – a zwłaszcza fakt, że przy względnie
stabilnym w Polsce poziomie spożycia mięsa drobiowego, produkcja kurcząt rzeźnych sukcesywnie wzrastała – nasuwa się przypuszczenie, że w całym analizowanym
okresie (2006-2010) brojlery kurze były działalnością opłacalną. W związku z powyższym, podstawowym celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie, czy przypuszczenie to jest słuszne.

2. Materiał i metoda badań
Badania dla działalności brojlery kurze przeprowadzono w ramach funkcjonującego w IERiGŻ-PIB w Warszawie systemu AGROKOSZTY1. Zaprezentowane wyniki przygotowano w oparciu o dane rzeczywiste zebrane w 2006 roku. Dla
lat 2007-2010 wykonano rachunki symulacyjne.
Dane rzeczywiste pochodzą z rozmieszczonych na obszarze całej Polski 36 indywidualnych gospodarstw rolnych, które wybrano do badań w sposób celowy. Jednostki te musiały jednocześnie należeć do zbiorowości Polskiego FADN2 i prowadzić towarową produkcję brojlerów kurzych. Wybór był dość trudny, gdyż w Polsce
dominuje przydomowy chów drobiu, a stada brojlerów są na ogół niewielkie3.
Rachunki symulacyjne dla lat 2007-2010 przygotowano przede wszystkim w oparciu o dane publikowane przez GUS tj. ceny brojlerów kurzych oraz ceny środków do
ich produkcji. Oszacowano wartość produkcji i poniesione koszty. Przyjęto przy tym
założenie, że w całym badanym okresie ilość pasz zużytych na produkcję brojlerów
była identyczna jak w 2006 roku.
W opracowaniu przedstawiono efekty produkcyjno-ekonomiczne z chowu
brojlerów kurzych w dwóch wyodrębnionych grupach gospodarstw: o najwyższym i najniższym poziomie nadwyżki bezpośredniej4 uzyskanej z produkcji
1 AGROKOSZTY – System Zbierania Danych o Produktach Rolniczych utworzony w 2004

roku w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie.
2 Polski FADN – System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw
Rolnych. Jego funkcjonowanie stało się w Polsce obowiązkowe od 2004 roku, czyli od roku wstąpienia do Unii Europejskiej. Pieczę nad nim sprawuje IERiGŻ–PIB w Warszawie.
3 GUS podaje, że w 2007 roku, przeciętnie w kraju, spośród gospodarstw utrzymujących brojlery kurze, prawie 98% posiadało do 99 sztuk tych ptaków, a tylko nieco ponad 1% jednostek utrzymywało stada liczące 3000 i więcej sztuk [Charakterystyka gospodarstw 2009].
4 Nadwyżkę bezpośrednią z produkcji brojlerów kurzych policzono jako roczną wartość produkcji uzyskaną ze 100 kg żywca drobiowego brutto, pomniejszoną o koszty bezpośrednie poniesione na jej wytworzenie. W rachunku dla działalności brojlery kurze nie uwzględniono jednolitej
płatności obszarowej ani płatności uzupełniających.
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brojlerów kurzych (w przeliczeniu na 100 kg żywca drobiowego brutto5) na tle średnich wyników z całej rozpatrywanej zbiorowości. Do pierwszej z grup, określonej
mianem gospodarstw najlepszych, spośród całej analizowanej zbiorowości wybrano 25% gospodarstw z tzw. „górnego pułapu”, czyli tych, w których nadwyżka była
najwyższa. Do drugiej, zwanej gospodarstwami najsłabszymi, zakwalifikowano 25%
gospodarstw „dolnego pułapu”, tzn. te, które cechowały się najniższą nadwyżką bezpośrednią z badanej działalności. Celem wyłonienia tych grup było zobrazowanie
zróżnicowania efektów chowu brojlerów kurzych w polskich gospodarstwach rolnych oraz zidentyfikowanie podstawowych czynników, które o tym decydują. W badaniach wykorzystano pionową i poziomą analizę wyników produkcyjno-ekonomicznych. Pierwsza z analiz sprowadzała się głównie do przedstawienia, zaistniałych w rozpatrywanych próbach gospodarstw, zmian wartości produkcji, kosztów
i dochodów z produkcji brojlerów w kolejnych latach badań, druga – do porównań
wyników wyodrębnionych grup gospodarstw funkcjonujących w tym samym czasie
[Goraj, Mańko 2009; Horizontal Analysis 2011]. Kategorie kosztowe i dochodowe
wykonanych rachunków obliczono według schematu 1.
Schemat 1
Sposób obliczania dochodu z działalności brojlery kurze
Wartość produkcji
żywiec drobiowy (brojlery kurze)

–

Koszty bezpośrednie
wymiana stada (pisklęta)
pasze pochodzące z poza gospodarstwa (np. pasze treściwe, dodatki paszowe)
pasze własne z produktów potencjalnie towarowych (pasze treściwe)
pozostałe koszty bezpośrednie (np. ubezpieczenie zwierząt, usługi
weterynaryjne)

=
–

Nadwyżka bezpośrednia
Koszty pośrednie
koszty pośrednie rzeczywiste (np. energia elektryczna, opał, paliwo, podatek
rolny amortyzacja (budynków i budowli, środków transportowych, maszyn
i urządzeń) koszt czynników zewnętrznych (praca najemna, czynsze, odsetki
od zobowiązań)

=

Dochód z działalności
5 Produkcję żywca brutto określono jako sumę produkcji żywca drobiowego netto
oraz wagi piskląt brojlerów kurzych w chwili zakupu. Produkcję żywca netto ujęto zaś
jako roczny przyrost wagowy brojlerów kurzych uzyskany na stadzie tego drobiu.
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Wartość produkcji brojlerów kurzych to w tym przypadku wartość 100 kg wyprodukowanego żywca drobiowego brutto. Określono ją w oparciu o średnie ceny sprzedaży. Wielkość kosztów ogółem (tzn. sumę kosztów bezpośrednich i pośrednich)
ustalono na podstawie faktycznie poniesionych kosztów. Wartość produkcji oraz
koszty bezpośrednie obliczono w oparciu o dane systemu AGROKOSZTY. Poziom
kosztów pośrednich określono przy wykorzystaniu bazy Polskiego FADN.
Opłacalność produkcji brojlerów kurzych pozwala określić wskaźnik opłacalności produkcji ogółem, będący wyrażoną w procentach relacją wartości produkcji do kosztów ogółem (w przeliczeniu na 100 kg żywca brutto) – schemat 2.
Schemat 2
Wskaźnik opłacalności
produkcji ogółem [%]

wartość produkcji ogółem
=
koszty ogółem

x 100

Im wynik powyższego wskaźnika był wyższy od 100, tym opłacalność omawianej działalności była większa, jednak gdy był on niższy od 100 oznaczało to, że
produkcja przynosiła straty [Encyklopedia… 1984].

3. Informacje o uzyskiwanych efektach produkcyjnych i cenach oraz
nakładach pracy ponoszonych przez badane gospodarstwa rolne
w 2006 roku
W 2006 roku, w przyjętych do badań gospodarstwach wyprodukowano średnio ponad 500 ton żywca brutto brojlerów kurzych. W grupie gospodarstw najlepszych produkcja była o 18,1% mniejsza od średniej, a w najsłabszych o 2,8%
większa – tabela 1.
Tabela 1
Podstawowe informacje o wielkości produkcji i cenach sprzedaży
brojlerów kurzych oraz poniesionych nakładach pracy
Średnio
w badanych
gospodarstwach

Wyszczególnienie

W próbie gospodarstw
najlepszych

najsłabszych

Produkcja żywca brojlerów kurzych brutto

[t/gosp.]

509

417

523

Średnia waga sprzedawanych brojlerów

[kg/szt.]

2,29

2,23

2,23

Średnioroczna cena sprzedaży żywca

[zł/kg]

2,52

2,74

2,44

Nakłady pracy ogółem na 100 kg żywca brutto [godz.]

1,1

0,9

1,5

Udział nakładów pracy własnej w nakładach pracy
ogółem
[%]

50,1

57,7

41,9

Źródło: Opracowanie na podstawie danych systemu AGROKOSZTY.
Dane rzeczywiste dla 2006 roku.
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Średnio w badanych gospodarstwach waga sprzedawanych brojlerów wynosiła
2,29 kg, podczas gdy w obu wyodrębnionych grupach była nieco niższa (o 2,6%),
wynosiła 2,23 kg. Co zaś się tyczy ceny sprzedaży 1 kg omawianego żywca, średnio w próbie ukształtowała się ona na poziomie 2,52 zł; w jednostkach najlepszych
była prawie o 9% wyższa, a w najsłabszych o ponad 3% niższa. Przypuszcza się, że
różnice te były przede wszystkim odzwierciedleniem umiejętności zarządczych
kierowników badanych jednostek. Co więcej, kierownicy tych ostatnich mają
prawdopodobnie mniejszą siłę przetargową przy negocjacji cen.
Kolejnymi, zebranymi w ramach systemu AGROKOSZTY informacjami są
dane o poniesionych nakładach pracy (własnej i obcej). Wynika z nich, że średnio
w badanej próbie, na obsługę brojlerów kurzych – w przeliczeniu na 100 kg żywca
brutto – przeznaczano 1,1 godziny, przy czym 50% tego czasu przypadało na członków rodziny rolniczej. W gospodarstwach najlepszych pracochłonność produkcji
była trochę mniejsza od średniej – o 18,2%, a w najsłabszych większa – o 36,4%.
Gospodarstwa najlepsze i najsłabsze różniły się więc pod względem osiąganych z chowu żywca drobiowego efektów produkcyjnych i cen oraz ponoszonych
nakładów pracy. Dlatego też, w dalszej części opracowania przede wszystkim prezentowane będą wyniki uzyskiwane w obu tych grupach – często w odniesieniu
do całej rozpatrywanej zbiorowości.

4. Efekty ekonomiczne produkcji brojlerów kurzych
w latach 2006-2010
Przeprowadzone obliczenia wykazały, że w kolejnych latach badań wartość
produkcji oraz wysokość kosztów poniesionych na 100 kg żywca brutto brojlerów
kurzych zmieniały się różnokierunkowo. W konsekwencji, wahał się też poziom
zrealizowanego dochodu. Należy jednak zauważyć, że w całym rozpatrywanym
okresie, w analizowanej zbiorowości gospodarstw oraz w jednostkach najlepszych
możliwe było uzyskanie dochodu z przedmiotowej działalności, podczas gdy
w najsłabszych chów brojlerów był niedochodowy – tabela 2.
W rozpatrywanym pięcioleciu (2006-2010) wyższą niż średnia wartość produkcji z brojlerów kurzych uzyskiwano w jednostkach najlepszych, a niższą
– w najsłabszych. Oceniając sytuację w kolejnych latach, najkorzystniejszy pod
tym względem okazał się 2009 rok, a najsłabszy – 2006 rok. O wartości produkcji
decydowała cena sprzedaży żywca drobiowego. Średnio w badanej próbie cena
ta w niewielkim stopniu odbiegała od przeciętnej ceny skupu brojlerów kurzych
w Polsce. Jednak w przypadku jednostek najlepszych i najsłabszych różnice były
zdecydowanie większe. Wyraźnie obrazują to dane z 2006 roku – tabela 1 i 3.
Z notowań GUS wynika, że największy wzrost średniorocznej ceny skupu brojlerów kurzych w porównaniu z rokiem poprzednim (z 2,50 do 3,17 zł/kg żywca)

Irena Augustyńska-Grzymek

86

odnotowano w 2007 roku, wynosił on prawie 27% i był, jak podają eksperci z IERiGŻ-PIB, rezultatem wysokiej dynamiki eksportu żywca i mięsa drobiowego. W kolejnych
latach ceny skupu żywca były również odbiciem zmian dynamiki eksportu powyższych produktów: w 2008 roku – spowolnienia, a w 2009 roku – ożywienia.
Wartość produkcji, koszty i dochody z chowu brojlerów kurzych
w latach 2006-2010 (w zł/100 kg żywca drobiowego brutto)
Wyszczególnienie

2006

2007

2008

Tabela 2

2009

2010

Średnio w badanych gospodarstwach
Wartość produkcji

252

319

319

341

324

Koszty bezpośrednie

214

242

275

267

262

Nadwyżka
bezpośrednia

38

77

44

74

62

Koszty pośrednie

33

35

39

41

41

5

42

5

33

21

247

277

314

308

303

Dochód z działalności
KOSZTY OGÓŁEM

W próbie gospodarstw najlepszych
Wartość produkcji

274

347

345

372

353

Koszty bezpośrednie

196

223

249

246

242

Nadwyżka
bezpośrednia

78

124

96

126

111

Koszty pośrednie

37

38

43

53

54

Dochód z działalności

41

86

53

73

57

233

261

292

299

296

KOSZTY OGÓŁEM

W próbie gospodarstw najsłabszych
Wartość produkcji

244

310

312

330

314

Koszty bezpośrednie

247

280

323

306

302

-3

30

-11

24

12

Nadwyżka
bezpośrednia
Koszty pośrednie

35

35

41

43

44

Dochód z działalności

-38

-5

-52

-19

-32

KOSZTY OGÓŁEM

282

315

364

349

346

Źródło: Opracowanie na podstawie danych systemu AGROKOSZTY;
dla 2006 roku dane rzeczywiste, dla lat 2007-2010 dane szacunkowe.

W 2010 roku, średnioroczna cena skupu kurcząt rzeźnych ukształtowała się na
podobnym poziomie jak w latach 2007-2008, wynosiła 3,21 zł/kg żywca i po raz
pierwszy w całym badanym okresie była niższa w porównaniu z rokiem poprzednim (o 5%). Zadecydowały o tym relatywnie niskie ceny drobiu na początku 2010
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roku. Dla przykładu: w styczniu cena skupu kurcząt rzeźnych wynosiła średnio
2,91 zł/kg żywca, a w lutym – 2,99 zł/kg. Dla porównania: w czerwcu płacono
za ten drób średnio 3,42 zł/kg, a w sierpniu o kilka groszy więcej. Podstawową
przyczyną niekorzystnych cen skupu żywca brojlerów kurzych na początku 2010
roku, była dość duża w tym okresie podaż mięsa drobiowego w krajowym handlu
detalicznym. Co zaś się tyczy 2011 roku, eksperci przewidują, że w jego pierwszej połowie ceny polskiego drobiu będą zbliżone, do tych z końca 2010 roku,
ale w drugiej – prawdopodobnie wzrosną [Skup i ceny produktów 2008; Skup
i ceny produktów 2010; Rynek drobiu 2009; Rynek drobiu 2010; Ceny wieprzowiny 2010; Rynek rolny 2010; Średnie miesięczne ceny 2010].
Tabela 3
Ceny skupu brojlerów kurzych i dynamika ich zmian w latach 2006-2010,
wg danych GUS
Wyszczególnienie
Ceny skupu

[zł/kg żywca]

Dynamika zmian cen, rok poprzedni = 100

2006

2007

2008

2009

2010*

2,50

3,17

3,17

3,38

3,21

x

126,8

100,0

106,6

95,0

* Cenę skupu brojlerów w 2010 roku oszacowano na podstawie danych GUS z okresu
I-X 2010 roku. [x] - oznacza, że wykonanie obliczeń nie było uzasadnione.
Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS.

Badania wykazały, że w analizowanych próbach gospodarstw najniższy poziom kosztów ogółem produkcji brojlerów kurzych (w przeliczeniu na 100 kg
żywca drobiowego brutto) odnotowano w 2006 roku. Najwyższy zaś, w 2008 roku
– w całej badanej zbiorowości i jednostkach najsłabszych, a w 2009 roku – w gospodarstwach najlepszych. W omawianym okresie najniższe koszty produkcji
żywca odnotowano w gospodarstwach najlepszych, a najwyższe – w najsłabszych.
Dla przykładu, w 2006 roku w grupie najlepszych w relacji do najsłabszych poziom kosztów ogółem był niższy o 17%, a w 2010 roku – o 14% (tabela 2).
Koszty ogółem produkcji drobiu zależą od cen i ilości środków wykorzystanych na
tę produkcję: piskląt do wymiany stada, pasz czy energii elektrycznej. Dynamikę zmian
cen niektórych z nich przedstawiono na wykresie 1. Uwidacznia on, że w kolejnych
latach średnioroczna cena detaliczna piskląt brojlerów kurzych sukcesywnie wzrastała,
choć najwyższą dynamikę jej zmiany w stosunku do roku poprzedniego stwierdzono
w 2007 roku – 112,6%. Warto dodać, że w 2006 roku za jedno pisklę płacono w Polsce
średnio 1,03 zł, a w 2010 roku – 1,30 zł, czyli o ponad 26% więcej. Wykres 1. ukazał też
duże, a do tego różnokierunkowe wahania cen mieszanki przemysłowej oraz pszenicy, co może wskazywać na różnorakie zmiany cen innych pasz stosowanych w chowie
drobiu.
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Wykres 1
Dynamika zmian cen piskląt oraz wybranych pasz wykorzystywanych
w produkcji brojlerów kurzych w latach 2006-2010

* W przypadku 2010 roku cenę piskląt oszacowano na podstawie danych z okresu
I-VIII , cenę mieszanki paszowej - na podstawie danych z okresu I-VII, a cenę pszenicy - na podstawie danych z miesięcy I-X.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

W celu lepszego rozpoznania kosztów ogółem produkcji brojlerów kurzych przeanalizowano ich strukturę (tabela 4). Okazało się, że zdecydowaną ich większość
stanowiły koszty bezpośrednie – 82-88%. Wśród nich największy udział miał łączny
koszt pasz – 72-76%, a następnie koszt wymiany stada – 19-20%. Podobną opinię, co
do udziału kosztu pasz wyraziła w 2000 roku Świerczewska, która stwierdziła, że stanowi on 70% nakładów poniesionych na produkcję brojlerów [Świerczewska 2000].
Tabela 4
Struktura kosztów produkcji brojlerów kurzych w 2010 roku
(w %) w przeliczeniu na 100 kg żywca drobiowego brutto
Wyszczególnienie
Koszty ogółem
Koszty bezpośrednie

Średnio w badanych
gospodarstwach
100,0
86,2

W próbie gospodarstw
najlepszych

najsłabszych

100,0
100,0

81,8

100,0
100,0

87,5

100,0

z tego wymiana stada

19,8

19,4

18,9

pasze z zewnątrz gospodarstwa

72,1

69,8

75,2

pasze własne z produkt. towarow.

1,1

2,5

0,3

pozostałe koszty bezpośrednie

6,9

8,3

5,6

Koszty pośrednie

13,8

18,2

12,5

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych systemu AGROKOSZTY.
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Udział kosztu wymiany stada był w badanych próbach gospodarstw niemal
identyczny, a do tego stosunkowo nieduży, w związku z tym, o poziomie kosztów
bezpośrednich decydowały koszty pasz. Najmniejszym ich udziałem wyróżniały się
jednostki najlepsze, można więc sądzić, że wykorzystanie pasz w tych gospodarstwach było najefektywniejsze. Aby to sprawdzić określono zużycie poszczególnych
rodzajów pasz w przeliczeniu na 100 kg przyrostu brojlerów kurzych – tabela 5.
Tabela 5
Zużycie pasz na 100 kg przyrostu brojlerów kurzych
Wyszczególnienie
Produkcja żywca netto (przyrost)

[t/gosp.]

Średnio
w badanych
gospodarstwach

W próbie gospodarstw

najlepszych

najsłabszych

499

409

512

Na 100 kg przyrostu
Pasze z zewnątrz gospodarstwa
z tego: pasze treściwe

1,97

1,81

2,42

z tego: koncentr. i mieszanki przem.

1,57

1,39

2,02

ziarna i śruty ze zbóż

0,32

0,30

0,36

śruty poekstrakcyjne

0,08

0,10

0,04

[dt]

pozostałe treściwe

0,00

0,02

0,00

[kg]

1,54

0,81

0,16

Pasze własne z produktów towarowych
z tego: pasze treściwe
[dt]

0,08

0,10

0,00

z tego: ziarna i śruty ze zbóż

0,08

0,10

0,00

dodatki mineralne i paszowe

Źródło: Jak w tabeli 1.

Podstawą żywienia brojlerów kurzych były pasze treściwe, głównie koncentraty i mieszanki przemysłowe oraz pochodzące z zakupu ziarna i śruty zbożowe
(tabela 5, wykres 2). Jednak w gospodarstwach najlepszych, w porównaniu z najsłabszymi, pasz tych zużyto wyraźnie mniej: koncentratów i mieszanek o 31,2%,
a ziarna i śrut o 16,7%, co oznacza że wykorzystanie pasz było racjonalniejsze.
Co więcej, w grupie najlepszych, w przeciwieństwie do najsłabszych, w żywieniu
brojlerów stosowano także, tańsze od zakupionych, ziarna i śruty zbożowe z własnej produkcji.
W opinii ekspertów wielkość zużycia pasz decyduje o opłacalności produkcji
brojlerów kurzych [Świerczewska 2000]. Decyduje o tym również struktura ich zużycia. Mając więc na uwadze, że w żywieniu brojlerów stosowano głównie pasze
treściwe, przeanalizowano strukturę ich spasania (wykres 2). Wykazano, że w gospodarstwach najlepszych, w odniesieniu do najsłabszych, mniejszy był udział pasz
relatywnie najdroższych – koncentratów i mieszanek przemysłowych (wynosił 72,8
wobec 83,4%), a większy znacząco tańszych produktów ze zbóż (21,0 wobec 14,9%).
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Struktura zużycia pasz treściwych na 100 kg przyrostu
brojlerów kurzych (w %)

Wykres 2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych systemu AGROKOSZTY.
Dane rzeczywiste dla 2006 roku.

Znawcy rynku drobiu oceniają, że w najbliższych latach koszty produkcji brojlerów kurzych w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, znacząco wzrosną [Rynek drobiu 2010]. Już teraz przyczyniają się do tego wprowadzone w połowie 2010
roku, bardziej restrykcyjne przepisy odnoszące się do dobrostanu i zdrowia zwierząt. Ponadto, w niedalekiej przyszłości może zostać wprowadzony zakaz stosowania w chowie drobiu kokcydiostatyków6, jak też podawania kurczętom pasz z roślin
genetycznie modyfikowanych. Co zaś się tyczy obecnego 2011 roku, przewiduje się
znaczący wzrost cen pasz, wynikający ze słabszych niż w 2009 roku ubiegłorocznych zbiorów zbóż w kraju i na świecie [Jankowski, Rutkowski 2010; Mroczkowski,
Kowaliszyn, Sitkowska 2010; Rynek drobiu 2010; Rynek pasz 2010; Wężyk 2010].
Wykonane rachunki uwidoczniły, że w latach 2006-2010, średnio w badanych gospodarstwach produkcja brojlerów kurzych pozwoliła na osiągnięcie dochodu z działalności – tabela 2. Najwyższy jego poziom uzyskano w 2007 roku (42 zł/100 kg żywca
brutto), pozwolił on na pełną opłatę nakładów pracy rolnika i jego rodziny. Jednak
w 2006 i 2008 roku zrealizowany dochód był tak niski (5 zł), że oszacowana według
stawki parytetowej7 opłata nakładów pracy własnej nie była możliwa – wykres 3.
6

Kokcydiostatyki – antybiotyki lub chemioterapeutyki dotychczas dozwolone do stosowania u drobiu, wykorzystywane w profilaktyce lub leczeniu kokcydiozy – choroby wywoływanej przez pierwotniaki z rodzaju Eimeria [http://pl.wikipedia.org/wiki/Kokcydiostatyki;
Mrozowski 2011].
7 Stawkę parytetową obliczono na podstawie danych o wynagrodzeniach pracowników całej gospodarki narodowej, przy założeniu że rolnik pracuje rocznie 2200 godzin.
W przypadku 2010 roku stawkę parytetową oszacowano w oparciu o dane z okresu I-IX.
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Wykres 3
Dochód z działalności brojlery kurze średnio w badanej zbiorowości
i w gospodarstwach najlepszych - w przeliczeniu na 1 godzinę pracy rolnika w relacji do stawki parytetowej, w latach 2006-2010

Źródło: Jak w przypadku wykresu 2.

W gospodarstwach najlepszych ekonomiczne efekty produkcji brojlerów kurzych były bardziej spektakularne niż wyżej opisane. Osiągnięty dochód wynosił
od 41 zł/100 kg żywca brutto w 2006 roku do 86 zł w 2007 roku i przewyższał poziomem średni wynik rozpatrywanej zbiorowości: od około 2 razy w 2007 i 2009
roku do prawie 11 razy w 2008 roku (tabela 2). Dochód ten w przeliczeniu na
1 godzinę pracy rolnika był wielokrotnie wyższy niż oszacowana stawka parytetowa (w 2007 roku – aż 17-krotnie), umożliwiał więc pełną opłatę nakładów pracy
własnej. Natomiast w gospodarstwach najsłabszych – w całym badanym okresie wartość produkcji 100 kg żywca brojlerów kurzych nie była w stanie pokryć
poniesionych kosztów (ogółem). W 2006 i 2008 roku nie pokryte zostały nawet
koszty bezpośrednie (nadwyżka bezpośrednia wynosiła odpowiednio: -3 i -11 zł).
Rozpatrywana działalność nie przynosiła dochodu, a ponadto często generowała
duże straty – tabela 2.

5. Opłacalność produkcji brojlerów kurzych
Analizując wskaźniki opłacalności produkcji brojlerów kurzych zauważono, że
w całym omawianym okresie średnio w badanych gospodarstwach kształtowały się
one powyżej 100%. Produkcja zdawała się być opłacalna, jednak w 2006 i 2008 roku
nadwyżka wartości produkcji nad poniesionymi kosztami wynosiła tylko około 2%.
W gospodarstwach najlepszych opłacalność brojlerów kurzych była znacznie wyż-
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sza, wielkości obliczonych wskaźników były o kilkanaście (12,4-17,8) pkt. proc. korzystniejsze niż średnio w zbiorowości. W grupie najsłabszych gospodarstw chów
brojlerów był nieopłacalny, a największą stratę na produkcji stwierdzono w 2008
roku – tabela 6.
Tabela 6
Opłacalność produkcji brojlerów kurzych w wyodrębnionych grupach
gospodarstw (w %)
Wyszczególnienie

2006

2007

2008

2009

2010

102,0

115,2

101,6

110,7

106,9

najlepszych

117,6

133,0

118,2

124,4

119,3

najsłabszych

86,5

98,4

85,7

94,6

90,8

W próbie
gospodarstw

Średnio w badanych
gospodarstwach

Źródło: Jak w tabeli 4.

Rozpatrując zmiany opłacalności brojlerów kurzych w kolejnych latach badań
stwierdzono, że w 2007 i 2009 roku o jej wyraźnym zwiększeniu w porównaniu
odpowiednio z 2006 i 2008 rokiem zadecydował wzrost wartości produkcji wynikający z podwyższenia cen skupu drobiu (tabela 3 i 7). Natomiast pogorszenie opłacalności produkcji w 2008 roku wynikało głównie ze wzrostu kosztów,
zwłaszcza bezpośrednich, o których decydowały ceny pasz. W 2010 roku, spadek opłacalności był w dużym stopniu skutkiem niskich cen drobiu w pierwszych
miesiącach roku. Dynamikę zmian wartości produkcji i kosztów chowu brojlerów
kurzych zaprezentowano na przykładzie średnich danych dla całej zbiorowości –
tabela 7.
Tabela 7
Dynamika zmian wartości produkcji i kosztów chowu
brojlerów kurzych w latach 2006-2010, rok poprzedni = 100
Wyszczególnienie
Wartość produkcji

Średnio w badanych gospodarstwach
2007

2008

2009

2010

126,6

100,0

106,9

95,0

Koszty ogółem

112,1

113,4

98,1

98,4

z tego:

113,1
106,1

113,6
111,4

97,1
105,1

98,1
100,0

koszty bezpośrednie
koszty pośrednie

Źródło: Jak w tabeli 4.

Zastanawiając się zaś nad opłacalnością produkcji brojlerów po 2010 roku,
wzięto pod uwagę obecne realia oraz opinie ekspertów, co do przyszłych zmian
na rynku drobiu. Prognozy nie są zbyt optymistyczne, wynika z nich bowiem, że
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w 2011 roku nie należy spodziewać się poprawy opłacalności produkcji brojlerów
kurzych w porównaniu z 2010 rokiem. Istnieje jednak możliwość, że utrzyma się
ona na niezmienionym poziomie, bowiem pomimo prawdopodobnie wyższych
kosztów produkcji, w wyniku przewidywanego wzrostu eksportu wyższe mogą
być średnioroczne ceny sprzedaży żywca drobiowego [Rynek drobiu 2010]. Opłacalność produkcji drobiarskiej w kolejnych latach, stoi pod jeszcze większym znakiem zapytania. Znawcy rynku drobiu uważają, że zmiany w polityce importowej
niektórych krajów spoza bloku Unii Europejskiej np. w Rosji, mogą docelowo
przyczyniać się do konieczności sprzedaży nadwyżek polskiego żywca i mięsa
drobiowego po cenach niższych niż dotychczas. To zaś, przy założeniu dalszego
wzrostu kosztów chowu drobiu, może znacząco pogorszyć ekonomiczne wyniki
produkcji brojlerów kurzych w Polsce [Wężyk 2010].

6. Podsumowanie
Na podstawie wykonanych dla działalności brojlery kurze rachunków można
uznać, że w latach 2006-2010 w gospodarstwach produkujących 400-500 ton drobiu rocznie opłacalność tej produkcji była na ogół niska. Wśród badanych jednostek znajdowały się jednak takie, w których chów kurcząt był wysoce opłacalny,
jak i takie, gdzie był nieopłacalny. Gospodarstwa te określono jako najlepsze inajsłabsze. Ich wyniki różniły się między sobą oraz w odniesieniu do całej rozpatrywanej zbiorowości. Badania wykazały, że:
■ w gospodarstwach najlepszych i najsłabszych średnioroczne ceny sprzedaży
1 kg kurcząt rzeźnych były w badanych latach odpowiednio o 9% wyższe
i o 3% niższe niż średnio w zbiorowości; decydowały o tym prawdopodobnie umiejętności zarządcze kierowników tych jednostek,
■ w grupie najlepszych pracochłonność chowu brojlerów kurzych była o 40,0%
niższa niż w najsłabszych i o 18,2% niższa niż w całej próbie, co oznacza że
gospodarstwa najlepsze efektywniej wykorzystywały zasoby pracy,
■ w strukturze kosztów ogółem produkcji brojlerów kurzych największy udział
miały koszty bezpośrednie – 82-88%; wśród nich 19-20% stanowił koszt wymiany stada, a 72-76% – łączny koszt pasz; ten ostatni zadecydował zatem
o poziomie kosztów ogółem,
■ podstawą żywienia drobiu są pasze treściwe; w strukturze ich zużycia koncentraty i mieszanki paszowe stanowiły 72,8-83,4%, a pochodzące z zakupu ziarna i śruty ze zbóż – 14,9-21,0%; w gospodarstwach najlepszych udział tych
pierwszych był niższy, a drugich wyższy niż w najsłabszych; ponadto w jednostkach najlepszych zużycie wspomnianych grup pasz na 100 kg przyrostu
produkcji było odpowiednio o 31,2 i 16,7% mniejsze niż w najsłabszych,
■ w badanych próbach gospodarstw najwyższy poziom dochodu i opłacalności produkcji brojlerów kurzych stwierdzono w 2007 roku; wynikało to z ko-
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rzystnej relacji cen żywca drobiowego do cen środków wykorzystywanych
do jego produkcji,
■ w omawianych latach, w jednostkach najlepszych uzyskano kilkakrotnie
wyższy dochód z działalności (od 2 do 11 razy) niż średnio w badanych gospodarstwach, natomiast w grupie najsłabszych produkcja była niedochodowa, przynosiła straty,
■ w całym rozpatrywanym okresie, w gospodarstwach najlepszych dochód
z chowu brojlerów w przeliczeniu na 1 godzinę pracy własnej wielokrotnie
przewyższał oszacowaną stawkę za tę pracę, umożliwiał więc pełne opłacenie
wspomnianych nakładów. W grupie najsłabszych wartość produkcji nie pokrywała nawet bezpośrednich i pośrednich kosztów chowu, opłata nakładów
pracy własnej była więc niemożliwa.
Reasumując, z przeprowadzonych badań wynika, że opłacalność produkcji
brojlerów kurzych zależy w pewnym stopniu od cen sprzedaży żywca drobiowego,
ale przede wszystkim od kosztu spasanych pasz, wynikającego z gospodarowania
poszczególnymi z nich. W jednostkach najlepszych gospodarowanie to było bardziej racjonalne niż w pozostałych, w efekcie opłacalność omawianej działalności
była w nich najwyższa.
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23. Zwierzęta gospodarskie w 2009 r. (2010): GUS, Warszawa, 82 i 86.
24. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kokcydiostatyki.

IRENA AUGUSTYŃSKA-GRZYMEK
OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI BROJLERÓW KURZYCH W LATACH 2006-2010

Słowa kluczowe: brojlery kurze, koszty i dochody z produkcji brojlerów, opłacalność
produkcji
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono rachunki kosztów i dochodów z produkcji brojlerów kurzych w latach 2006-2010. Dla roku 2006 podstawą ich przeprowadzenia były dane rzeczywiste zebrane w indywidualnych gospodarstwach rolnych, dla lat kolejnych – dane
GUS i własne szacunki. W pracy omówiono też opłacalność produkcji tego drobiu. Wyniki z chowu brojlerów zaprezentowano średnio dla badanej zbiorowości oraz – w celu
pokazania zróżnicowania – w gospodarstwach najlepszych i najsłabszych, wybranych pod
względem uzyskanej z badanej działalności nadwyżki bezpośredniej.
Badania uwidoczniły, że w omawianym okresie, średnio w jednostkach wytwarzających około 500 ton żywca brojlerów kurzych rocznie, produkcja tego drobiu przynosiła nieduży dochód, a jej opłacalność była niska. Jednak w gospodarstwach najlepszych
wspomniana działalność była wyraźnie dochodowa i wysoce opłacalna, a w najsłabszych
– zdecydowanie nieopłacalna. Wykazano również, że o opłacalności chowu brojlerów kurzych decydował przede wszystkim koszt pasz wykorzystywanych w ich żywieniu.
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IRENA AUGUSTYŃSKA-GRZYMEK
PROFITABILITY OF TABLE CHICKENS’ PRODUCTION IN PERIOD OF 2006-2010

Key words: table chickens, costs and incomes of broilers production, profitability
of production
SUM M A RY

The paper presents accounts of the costs and incomes of the table chickens’ production in period of 2006-2010. The accounts for the 2006 were based on real data collected
on private farms, for the next years Central Statistical Office data and own estimations
were used. The paper also analyzes the broilers production profitability. Results from the
fattening table chickens are presented as averages for the surveyed sample and – in order
to show the diversity – in the best and weakest farms considering the gross margin level.
The study revealed that in the analyzed period, on farms producing about 500 tones of
table chickens per year, income and profitability level was low. However, in the best farms,
table chickens production was very profitable as opposed to the weakest farms, in which it
was definitely unprofitable. The researches also demonstrate that the profitability of fattening table chickens depends on the feeding stuff cost.
e-mail: Irena.Augustynska@ierigz.waw.pl
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POLSKIE DORADZTWO ROLNICZE WOBEC NOWYCH WYZWAŃ
W RAMACH UE
Pod takim tytułem w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się w dniu 7 grudnia
2010 roku konferencja, w której uczestniczyli: posłowie, Tadeusz Nalewajk – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Maria Sondij Korulczyk – dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki, przedstawiciele instytutów badawczych i uczelni, dyrektorzy Departamentów Rozwoju
Wsi i Rolnictwa Urzędów Marszałkowskich, dyrektorzy jednostek doradztwa
rolniczego, przedstawiciele Izb Rolniczych, dyrektorzy i nauczyciele szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Organizatorami
konferencji byli:
– Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
– Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk,
– Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Celem konferencji była dyskusja nad zadaniami jednostek doradztwa rolniczego, w tym również zadaniami wynikającymi z reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i poglądów
dotyczących funkcjonowania jednostek doradztwa rolniczego nadzorowanych od
ponad roku przez Urzędy Marszałkowskie. W związku ze zmienioną podległością
i nowymi zadaniami dla doradztwa rolniczego dużo miejsca w referatach i dyskusji poświęcono polepszeniu warunków funkcjonowania i większej efektywności
pracy jednostek doradztwa rolniczego. Otwierając konferencję podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk podkreślił rolę doradztwa rolniczego w podnoszeniu konkurencyjności polskiego rolnictwa. Wyraził przekonanie, że zmiana podległości
ośrodków doradztwa rolniczego nie powinna przyczynić się do zmniejszenia
efektywności pracy służb doradczych. Wskazał również na coraz to nowe zadania
dla doradztwa związane z potrzeba konkurencyjności polskiego rolnictwa i nowymi wymaganiami jakościowymi w stosunku do produktów rolniczych.
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Program konferencji obejmował następujące wystąpienia:
■ „Nauka i transfer wiedzy w doradztwie rolniczym” – dr hab. inż. Eugeniusz
Chyłek, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
■ „Aktualny stan rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce – szanse i zagrożenia” – prof. dr hab. Józef Kania, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
■ „Doradztwo rolnicze w perspektywie wyzwań globalnych wobec wsi i rolnictwa” – prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie;
■ „Perspektywy rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce w świetle nowych wyzwań i reformy WPR” – dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
■ „Doradztwo rolnicze jako instrument innowacyjności na obszarach wiejskich
i w rolnictwie – prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak, Uniwersytet Warszawski;
■ „Potrzeby doradcze w świetle opinii rolników” – prof. dr hab. Sławomir Zawisza, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy;
■ „Problemy doradztwa rolniczego w optyce Parlamentu Europejskiego” –
dr inż. Czesław Siekierski, Parlament Europejski.
Dr hab. Eugeniusz Chyłek w swoim referacie wskazywał na szeroki zakres oddziaływania czynników zewnętrznych kształtujących efektywność funkcjonowania
doradztwa rolniczego, w tym między innymi: uwarunkowania formalno-prawne,
kapitał ludzki i jego jakość, dostęp do informacji i nowoczesnych technik komunikowania się, dostęp do informacji wynikających z badań naukowych, źródło i zakres
finansowania, a także potrzeby i oczekiwania odbiorców usług doradczych. Jako
strategiczny cel doradztwa rolniczego wspieranego przez transfer wiedzy i innowacji
z nauki wskazał poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa. Założeniem WPR
po 2013 roku jest zaspokojenie przez rolnictwo rosnących potrzeb żywnościowych
i poza żywnościowych z równoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Zwiększanie produktywności ziemi i efektywności ekonomicznej w rolnictwie
jest niemożliwe bez wdrażania nowych technologii produkcji. Polepszenie współpracy między nauką i praktyką rolniczą będzie niezbędne, a potrzeba wdrażania nowych technologii produkcji silniejsza niż dotychczas. Komisja Europejska w trakcie
specjalnego posiedzenia ds. rolnych w dniu 6 grudnia 2010 roku zaproponowała
rozszerzenie zakresu systemu doradztwa rolniczego (FAS – Farm Advisory Service),
utworzonego w państwach członkowskich UE na mocy rozporządzenia Rady (WE)
73/2009 o nowe kompetencje z zakresu usług doradczych dotyczące zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz zarządzania gospodarstwem rolnym. Wdrożenie tych
propozycji oznacza rozszerzenie możliwości częściowego finansowania usług doradczych dla rolników z tego zakresu, z działania „Korzystanie z usług doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów” w ramach PROW 2007-20131.
1 Podobną propozycję przedstawiła Pani Ige Van Oost – przedstawicielka Komisji Europejskiej DG AGRI D3 – w trakcie konferencji organizowanej przez MRiRW w Warszawie w dniach
8-9 luty 2011 roku nt. Systemu doradztwa Rolniczego (FAS).
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Prof. Józef Kania skupił się w swoim wystąpieniu na organizacji doradztwa
rolniczego w Polsce, wskazując na bardzo duże zróżnicowanie liczby doradców
na 1 gospodarstwo pomiędzy województwami. W tabeli1. ukazano dane liczbowe
świadczące o tym zróżnicowaniu.
Tabela 1
Liczba doradców i koszt doradztwa w 2009 r. w województwach
Województwo
POLSKA
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodnio-pomorskie

Liczba gospodarstw na 1 doradcę
w 2009 roku
> 1 ha UR
>2 ESU
>4 ESU
367
202
123
203,2
203,2
74,7
325,5
242,8
187,5
589,8
328,7
171,0
197,0
114,3
63,2
486,0
281,2
168,7
581,3
175,7
67,1
417,9
260,3
159,7
300,0
176,5
123,4
365,2
86,5
28,3
364,7
241,3
165,8
203,8
136,9
97,3
389,8
148,4
80,4
488,3
232,0
103,7
243,4
167,0
122,9
430,5
207,8
156,9
187,5
131,2
93,7

Liczba doradców
w przeliczeniu na
biuro powiatowe

Koszt doradztwa
w przeliczeniu na
doradcę (tys. zł)

12,1
11,0
10,8
15,3
8,6
12,5
11,6
13,6
8,5
16,3
16,6
11,9
7,6
14,2
9,3
13,4
8,4

66,6
53,2
86,8
72,5
83,6
59,4
59,3
61,8
76,2
46,7
61,1
107,5
83,2
62,2
61,4
64,1
80,9

Źródło: Dane z referatu J. Kani.

Średnia liczba gospodarstw przypadająca na 1 doradcę jest bardzo duża i wielokrotnie przewyższa tego typu wskaźniki w krajach UE i zalecaną przez Bank
Światowy wielkość = 80 gospodarstw na 1 doradcę. Liczby te są również bardzo
zróżnicowane w województwach, co świadczy o nierównej proporcji zatrudnienia. Przy dalszym spadku zatrudnienia pomoc dla rolników może okazać się dalece niewystarczająca. Środki finansowe otrzymywane w formie dotacji stanowią
mniej niż 50% kosztów funkcjonowania jednostek doradztwa rolniczego, co wskazuje, że doradztwo nie jest już doradztwem państwowym. W nomenklaturze
naukowej doradztwo jest zatem obecnie doradztwem półautonomicznym.
System doradztwa na szczeblu krajowym wydaje się niespójny:
– 16 WODR podlega 16 sejmikom wojewódzkim, finansowanym przez 16 wojewodów, a nie marszałków. Możliwości finansowania ODR przez Marszałków są obecnie bardzo ograniczone, a nawet niemożliwe,
– zadania realizowane przez sejmiki województwa i rady społeczne doradztwa
rolniczego są dublowane,
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– na szczeblu krajowym brak jest jednostki koordynującej, a CDR pełni głównie funkcję szkoleniową dla doradców.
Dalszy scenariusz jak wynika z badań dotyczących tych procesów w krajach
UE, to kolejne obniżanie dotacji budżetowej, redukcja kadr i pełna prywatyzacja
lub komercjalizacja doradztwa.
Prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz również podkreślała w swoim wystąpieniu znaczenie doradztwa dla rolników, szczególnie w okresie przemian dokonujących się w rolnictwie i na polskiej wsi. Nowe obszary zadań (oprócz zadań
w sferze poprawy konkurencyjności samej produkcji rolniczej) i możliwości rolnictwa i wsi wskazywane jako ważne (lub priorytetowe) w propozycji zmian WPR
po 2013 roku, to między innymi zapewnienie społeczeństwu przez wieś i rolnictwo specyficznych usług o charakterze dóbr publicznych, takich jak: ochrona różnorodności przyrodniczej i kulturowej, zachowanie pejzażu wiejskiego, zachowanie wiejskiego stylu życia, zachowanie żywotność obszarów wiejskich, możliwości
realizacji nowych funkcji wsi czy zazielenianie Wspólnej Polityki Rolnej. Źródłem
wyzwań dla rolnictwa i tym samym dla doradztwa będą oczekiwania odbiorców
usług doradczych wynikające ze zmian w otoczeniu rolnictwa. Nie mniej ważnym
dla doradztwa będą wyzwania wynikające ze zmian w otoczeniu samego doradztwa rolniczego. W podsumowaniu podkreśliła, że:
– żaden kraj nie modernizował swojego rolnictwa bez doradztwa,
– dyskusja o modelu doradztwa jest spóźniona – nie ma obecnie ani potrzeby
ani możliwości aby przywrócić rangę doradztwa państwowego,
– nie wypracowano modelu doradztwa, który wsparłby procesy modernizacji
rolnictwa i zmian funkcji wsi w ich dostosowaniu do wyzwań.
Dr Mirosław Drygas wskazywał na wyzwania wynikające ze Strategii UE
2020 i oparcie realizacji jej celów na sektorze badań i rozwoju (gospodarka oparta
na wiedzy i innowacyjności), w celu wytwarzania europejskiej wartości dodanej
oraz zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Sprostanie wyzwaniom
wymaga podjęcia działań wyprzedzających we wszystkich sektorach gospodarki.
Zmusza również do podjęcia działań dostosowawczych i rozwojowych w sektorze
rolnym. Doradztwo rolnicze, jako ogniwo Systemu Wiedzy i Informacji Rolniczej, ma w tej kwestii ogromną rolę do odegrania, wynikającą z wieloaspektowych
zmian zachodzących w otoczeniu sektora wsi i rolnictwa. W kontekście tych nowych zadań sformułował w formie pytań do dyskusji następujące zagadnienia:
1. Czy instytucje doradztwa rolniczego nie stają po raz kolejny w ostatnim
dwudziestoleciu przed koniecznością sformułowania nowego paradygmatu
rozwoju?
2. Czy zadania aktualnie realizowane przez instytucje doradztwa rolniczego
odpowiadają w pełni potrzebom rolników i innych mieszkańców wsi?
3. Czy doradztwo nie powinno pełnić nowych funkcji, dostosowujących jego
zadania do zmieniających się uwarunkowań w globalnym świecie?
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4. Czy w warunkach postępującego procesu dezagraryzacji wsi doradztwo nie
powinno rozszerzyć swojego obszaru działań na problemy wsi?
Prof. Andrzej P. Wiatrak skupił się w swoim wystąpieniu głównie na zagadnieniach wdrażania innowacji w rolnictwie i roli doradztwa w tym zakresie.
W systemowych rozwiązaniach doradztwa, jest ono częścią systemu wiedzy i informacji rolniczej, w ramach którego realizuje (oprócz innych) dwa ważne zadania,
a mianowicie: wskazuje kierunki badań wynikające z potrzeb praktyki rolniczej
i uczestniczy we wprowadzaniu innowacji. W Polsce generalnie brakuje środków
na badania. Badania dla potrzeb rolnictwa i obszarów wiejskich są w większości
finansowane z budżetu państwa. Rozdrobnione i słabe ekonomicznie gospodarstwa nie są w stanie wygenerować środków na zamówienie po stronie nauki badań, które wskazywałyby i ułatwiały rozwiązywanie bieżących problemów praktyki rolniczej. Jednocześnie jest niedostateczne zainteresowanie rolników i mieszkańców wsi wprowadzaniem innowacji. W związku z tym istnieje potrzeba ich
wspomagania poprzez system doradztwa. Podstawą upowszechniania innowacji
w agrobiznesie i na obszarach wiejskich powinien być model popytowo-podażowy procesu badań naukowych, wspomagany przez siły instytucjonalne, a zwłaszcza system doradztwa. Punktem wyjścia stosowania tego modelu powinna być
polityka rolna i wiejska w połączeniu z polityką naukową, wraz z określeniem
kierunków i sposobów wspierania badań oraz zadań doradztwa.
Prof. Sławomir Zawisza – w swoim wystąpieniu skupił się przede wszystkim
na doradztwie z punktu widzenia potrzeb rolników. Wystąpienie skupiało się wokół następujących tez:
1. Potrzeba doradcza zmienną jest.
2. Nie ma takiego absurdalnego rozwiązania, które nie dotknęłoby doradztwa
rolniczego w Polsce.
3. Wszystkie drogi prowadzą rolników do WODR.
Potrzeby i oczekiwania rolników wobec doradztwa zmieniały się wraz ze zmianami otoczenia, w którym funkcjonowały gospodarstwa. Na potrzeby wpływ miał
zawsze: poziom rozwoju gospodarstw, przygotowanie rolników do gospodarowania,
otoczenie gospodarcze. Na każdym etapie rozwoju wsi i rolnictwa rola doradztwa
była nieco inna. Obecnie doradztwo rozumiane jest jako system profesjonalnego
wsparcia rolników, którego celem jest zaspakajanie oczekiwań i potrzeb rolników.
Dla prawidłowego rozwoju doradztwa rolniczego potrzebne jest:
1. Stworzenie jednolitego Krajowego Systemu Doradztwa Rolniczego opartego
na WODR oraz CDR jako jednostce wiodącej (ODR powinny podlegać bezpośrednio CDR).
2. Ustabilizowanie struktur organizacyjnych doradztwa rolniczego.
3. Zaprzestanie modyfikacji struktur doradczych w zakresie podległości służbowej.
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4. Zapewnienie ciągłości rozwoju, co umożliwi prawidłową ewolucję struktur
doradztwa rolniczego w następnych latach.
5. Oparcie dalszego rozwoju na tradycji i dotychczasowych osiągnięciach (został stworzony model państwowego doradztwa rolniczego, które powinno
ewoluować w kierunku stopniowej komercjalizacji usług).
Doradztwo rolnicze powinno być:
1. Niezależnym systemem wparcia profesjonalnego dla rolników (niezależnym
od zmiennej koniunktury w instytucjach władzy).
2. Organizacją doradczą o statusie państwowym i o jednolitych strukturach
krajowych.
3. Uczestnikiem otwartego rynku usług doradczych i konkurować z innymi
instytucjami o środki finansowe na swoją działalność (UE, krajowe, regionalne i inne).
4. Organizacją składającą się z WODR posiadających osobowość prawną.
5. Organizacją oferującą pakiety usług bezpłatnych (finansowanych przez
zleceniodawców programów doradczych, w tym: UE, krajowych, regionalnych, instytucjonalnych i innych).
6. Organizacją oferującą pakiety usług odpłatnych (finansowanych przez samych rolników, jako klientów organizacji doradczej).
7. Organizacją współpracującą z innymi instytucjami działającymi na rzecz
rozwoju wsi i rolnictwa na zasadach wzajemnych korzyści (bez podporządkowania służbowego).
Wszystkie drogi prowadzą rolników do WODR, gdyż wojewódzkie ośrodki
doradztwa rolniczego (WODR) są:
1. Organizacją doradczą będącą w Polsce spadkobiercą rozwoju i ewolucji
doradztwa rolniczego od praźródeł funkcjonowania – są więc nośnikiem
wypracowanych przez wiele dziesięcioleci form organizacyjnych oraz sposobów wsparcia doradczego dla rolników.
2. Instytucją mającą ugruntowaną pozycję w środowiskach wiejskich oraz
wśród rolników dysponujących gospodarstwami o rozwojowym potencjale.
3. Organizacją doradczą, w oparciu o którą można budować dalszy rozwój doradztwa rolniczego w Polsce.
4. Organizacją doradczą, która posiada największy potencjał i doświadczenie
we wspieraniu przemian wsi i rolnictwa w kraju.
5. Instytucją cieszącą się największym zaufaniem wśród rolników oraz posiadającą najwyższe oceny kompetencji w zakresie wsparcia doradczego w kraju.
6. Instytucją, której dorobku i osiągnięć nie można zaprzepaścić nieroztropnymi decyzjami zmieniającymi jej usytuowanie w strukturach krajowych,
regionalnych i lokalnych.
Dr Czesław Siekierski – poseł Parlamentu Europejskiego – w swoim wystąpieniu powiedział m. in., że propozycje zmian we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR)
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po 2013 roku – zarówno zmian o charakterze merytorycznym, jak również zasad i kierunków jej finansowania w następnych perspektywach finansowych – są
także dyskutowane w Parlamencie Europejskim. Główne kierunki zmian, w tym
odniesieniu do doradztwa rolniczego, zostały określone w raporcie po przeglądzie
WPR. Zostały one przybliżone we wcześniejszych wystąpieniach na tej konferencji. Parlament Europejski opowiada się za utrzymaniem WPR, a Polska aktywnie
uczestniczy i bierze udział w pracach nad przyszłym kształtem WPR i powiązaną
z nią polityką wobec obszarów wiejskich. Jaki będzie ostateczny jej kształt będzie
to zależało w dużym stopniu od możliwości finansowych UE, w tym także tempa wychodzenia z obecnego kryzysu gospodarczego. Propozycje Polski składane
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi są popierane przez wiele państw członkowskich UE, lecz decyzje ostateczne wymagają wielu dyskusji i czasu, aby wypracować wspólne stanowisko w tym zakresie.
W dyskusji głos zabrali:
1. Zygmunt Kiersz – dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, który przedstawił strukturę dochodów wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, kwotę dotacji w przeliczeniu na 1 doradcę,
kwotę przychodów z działalności gospodarczej, liczbę porad udzielanych
rolnikom, zakres ilościowy pomocy doradczej rolnikom w opracowywaniu
aplikacji dla rolników potrzebnych do uzyskania różnych form pomocy finansowej.
2. Marek Mrówczyński – dyrektor Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu,
wskazując na potrzebę przygotowania doradców do realizowania nowych
zadań od 2014 roku wynikających ze zmiany ustawy o ochronie roślin wykluczającej od 01.01.2011 r służby PIORiN z udzielania rolnikom pomocy
doradczej, a równocześnie nowych zadań dla rolników i doradców wynikających z konieczności wdrażania od 2014 roku dyrektywy dotyczącej integrowanej ochrony roślin.
3.Andrzej Bobrowski – Wielkopolski Urząd Marszałkowski, dzieląc się doświadczeniami instytucji w zakresie doradztwa rolniczego i wspierania jego
struktur.
4. Zygmunt Nowak – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
w swoim wystąpieniu podkreślali potrzebę wprowadzenia zmian do ustawy
o jednostkach doradztwa rolniczego porządkujących zarządzanie jednostkami
oraz możliwość dofinansowywania jednostek doradztwa rolniczego ze środków
Urzędu Marszałkowskiego w sposób inny niż tylko poprzez celowe granty.
5. Michał Wróblewski – v-ce prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej wskazał
na oczekiwania rolników wobec doradztwa rolniczego zwłaszcza małych
i średnich gospodarstw, szczególnie pomoc doradczą dla tych gospodarstw
we wdrażaniu postępu technologicznego, warunkującego możliwość obniżenia kosztów i poprawę ich konkurencyjności.
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Konkluzje
1. Doradztwo rolnicze w Polsce zapisało się na trwałe, pozytywnie w historii
rozwoju rolnictwa i wsi. Na przestrzeni swojego funkcjonowania podlegało
różnym zmianom organizacyjnym, a obecna podległość samorządowi terytorialnemu jest jedyna w państwach Unii Europejskiej.
2. Potrzebna jest długookresowa strategia rozwoju doradztwa rolniczego
w Polsce. Zbyt częste zmiany podporządkowania, zasad funkcjonowania
i finansowania doradztwa rolniczego nie służą dobrze jego rozwojowi.
3. Istnieje potrzeba zbudowania trwałych więzi współpracy doradztwa z instytutami badawczymi z obszaru rolnictwa, uczelniami rolniczymi dla przyspieszenia procesów innowacyjnych w rolnictwie, w których to procesach
doradztwo rolnicze odgrywa w warunkach polskiego rolnictwa bardzo dużą
rolę.
4. Rozdrobnione i słabe ekonomicznie rolnictwo nie jest jeszcze obecnie finansowo zdolne do zamawiania wyników badań w instytucjach naukowych.
Czynnikiem ułatwiającym i usprawniającym procesy innowacyjne w rolnictwie byłaby możliwość dysponowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi środków finansowych na zamawianie wyników badań potrzebnych
praktyce rolniczej.
5. W obecnej sytuacji formalno-prawnej jednostek doradztwa rolniczego potrzebne jest uporządkowanie ustawy o jednostkach doradztwa, szczególnie
w zakresie zarządzania i finansowania, a jednocześnie znalezienie mechanizmów (sposobu) oddziaływania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
działanie jednostek doradztwa rolniczego podległych samorządowi terytorialnemu w sposób, który zapewni zaangażowanie jednostek doradztwa
rolniczego we wspieranie wdrażania zasad i wymagań Wspólnej Polityki
Rolnej.
6. Potrzebne jest zapewnienie warunków dla systematycznego doskonalenia
zawodowego doradców do nowych zadań, w tym szczególnie:
– wspierania procesów innowacyjnych w rolnictwie,
– łączenia procesów rozwojowych z zachowaniem zrównoważonego rozwoju – co będzie ważnym elementem WPR po 2013 roku,
– wspierania tworzenia i rozwoju pozarolniczych funkcji wsi i działalności
na obszarach wiejskich.
e-mail: e.matuszak@cdr.gov.pl
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Oddział w Poznaniu

WIADOMOŚCI Z 51. SESJI NAUKOWEJ INSTYTUTU
OCHRONY ROŚLIN PIB
W dniach 17 –18 lutego odbyła się 51. Sesja Naukowa IOR. Przypadła ona
w 60-tą rocznicę utworzenia Instytutu Ochrony Roślin, który powstał w 1951
roku wraz z pięcioma innymi instytutami naukowo-badawczymi z branży rolnictwa po rozwiązaniu Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego. Pierwszą siedzibą Dyrekcji Instytutu były Puławy z oddziałami w Bydgoszczy,
Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim. Dyrekcję przeniesiono następnie do Warszawy, a w roku 1956 Dyrekcję wraz z działem naukowym i organizacyjno-administracyjnym do Poznania. Obecnie Instytut zatrudnia około 330 osób i posiada
oddział w Sośnicowicach, Terenowe Stacje Doświadczalne w Białymstoku, Rzeszowie, Toruniu i Trzebnicy oraz Polową Stację Doświadczalną w Winnej Górze.
Sesje Naukowe IOR są okazją do przedstawienia najnowszych wyników badań
z zakresu ochrony roślin wielu instytucji naukowych z całego kraju jak również
z zagranicy. W tym roku wygłoszono przeszło 80 referatów i przedstawiono ponad 300 posterów.
Zwyczajowo sesjom towarzyszą sympozja, seminaria i warsztaty dotyczące aktualnych problemów w ochronie roślin. W bieżącym roku odbył się po raz kolejny
przedsesyjny panel dyskusyjny nt. „Kierunki zmian w przepisach prawnych dotyczących ochrony roślin”. W drugiej połowie tego roku mają być ogłoszone nowe
ustawy o ochronie roślin i o środkach ochrony roślin. Mają one implementować
przepisy unijne, a mianowicie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r dotyczące wprowadzania
do obrotu środków ochrony roślin, oraz Dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Nowe ustawy będą wsparte rozporządzeniami ministra do spraw rolnictwa między innymi
o szczegółowym sposobie postępowania przy stosowaniu środków ochrony roślin
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i określi zasady integrowanej ochrony roślin, które zgodnie z dyrektywą UE mają
być wdrożone przez wszystkich użytkowników profesjonalnych państw członkowskich do dnia 1 stycznia 2014 roku. Dyrektywa ta mówi również, że państwa
członkowskie zapewnią użytkownikom profesjonalnym, dystrybutorom i doradcom dostęp do odpowiednich szkoleń mających na celu nabycie i aktualizację
wiedzy. W projekcie ustawy o środkach ochrony roślin jeden z artykułów mówi
również, że: Usługi doradcze w zakresie stosowania środków ochrony roślin mogą
być świadczone przez osoby, które: posiadają wykształcenie średnie lub wyższe
rolnicze, ogrodnicze, leśne lub pokrewne lub posiadają kwalifikacje wymagane
dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin. Służy
doradcze będą więc miały w najbliższych latach dużo pracy aby wdrożyć do praktyki zmiany w przepisach wynikające z nowych ustaw, a zwłaszcza ogólne zasady
integrowanej ochrony roślin.
Sympozja przedsesyjne poświęcono tym razem następującym tematom:
– Odporność agrofagów na środki ochrony roślin – skala problemu i metody
przeciwdziałania.
– „Quo vadis herbologio”.
– Problemy z zakresu fitopatologii.
W sympozjum dotyczącym odporności agrofagów na środki ochrony roślina w referatach przedstawiono przypadki i mechanizmy występowania, metody wykrywania i możliwości zapobiegania odporności agrofagów. Od czasu gdy
wprowadzono do praktyki ochrony roślin syntetyczne pestycydy po paru latach
ich stosowania zaobserwowano wśród zwalczanych owadów i roztoczy ich mniejszą skuteczność zwalczania w wyniku powstania odporności. To samo zjawisko
stwierdzono następnie u różnych form patogenów oraz gatunków i biotypów
chwastów. Stwierdza się obecnie odporność agrofagów na tzw. produkty naturalne
jak np. azadyrachtynę. Odporność na środki ochrony roślin jest obecnie jednym
z większych problemów we współczesnej praktyce ochrony roślin. Podstawowym
czynnikiem przeciwdziałania powstawania odporności jest rotacja stosowanych
środków ochrony roślin, różniących się pod względem przynależności do grup
chemicznych i o różnych mechanizmach działania. W Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej problem ten w wyniku wprowadzenia przepisów prawnych
skomplikował się, bo z różnych względów, także zdrowotnych i ochrony środowiska, ograniczono liczbę stosowanych substancji aktywnych i środków ochrony
roślin dopuszczonych do stosowania.
Pod literackim tytułem „Quo vadis herbologio” odbyło się sympozjum omawiające nie tylko przyszłość, ale także obecne problemy zwalczania chwastów.
W wystąpieniach zwracano ponownie uwagę na problematykę odporności chwastów na herbicydy jak również na zmiany w stanie i stopniu zachwaszczenia wynikające z nieracjonalnego stosowania herbicydów jak i uproszczeń w agrotechnice.
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Wzrasta problem kompensacji gatunków chwastów jak i niepożądanych gatunków roślin uprawnych, np. rzepaku ozimego w burakach cukrowych. Przedstawiono również znaczenie płodozmianu w regulacji zachwaszczenia zbóż ozimych.
Bardzo ciekawy był również referat na temat integrowanej ochrony wybranych
gatunków warzyw przed chwastami, gdzie przedstawiono również możliwości zastosowania alternatywnych do herbicydów metod ograniczania zachwaszczania.
Zastosowanie tych metod jest często nie tylko chęcią ograniczenia chemizacji środowiska, ale wynika z niewystarczającego asortymentu herbicydów zarejestrowanych i zalecanych w Polsce do stosowania, nawet w porównaniu do innych państw
Unii Europejskiej.
Na sympozjum o problemach w fitopatologii zwrócono uwagę na fakt większego niż wcześniej rozprzestrzeniania się w świecie patogenów i roślin-gospodarzy. Jest to efekt rozwoju transportu i wymiany handlowej. W Polsce diagnozuje
się nowe patotypy wirusów i obserwuje się patogeny na nowych roślinach-gospodarzach. Rozwiązywanie problemów zwalczania wielu chorób roślin wymaga
współpracy naukowców z różnych dziedzin. Dobrym tego przykładem może być
utworzona europejska sieć badań nad zarazą ziemniaka EURUBLIGHT. Sieć ta
zrzesza naukowców i specjalistów pracujących nad zarazą ziemniaka, w tym służb
doradczych, z 22 krajów. W ramach sympozjum zwrócono też uwagę na rolę odmian odpornych i tolerancyjnych w integrowanej ochronie roślin jako jednego
z głównych jej elementów.
Referaty sesyjne pogrupowane były tematycznie i wygłaszane były równocześnie w dwóch salach. Uczestnik musiał więc z góry wybrać, który go bardziej interesuje, a wybór był często niełatwy bo przedstawiono następujące tematy:
■ Tendencje w ochronie roślin.
■ Tendencje w entomologii i nematologii.
■ Tendencje w metodach biologicznych.
■ Ochrona roślin a pszczoły.
■ Pozostałości środków ochrony roślin.
Trudno omówić wszystkie referaty, bo były bardzo ciekawe i wnoszące dużo
do praktyki rolniczej i ogrodniczej. Na podkreślenie zasługuje fakt wprowadzenia
specjalnej części poświęconej pszczołom i innym owadom zapylającym, co świadczy o uznawaniu ich olbrzymiej roli w agrocenozach. Po wysłuchaniu referatów
i z dyskusji można wnioskować, że obecnie jest zdecydowanie mniej niż kiedyś
udokumentowanych zatruć pszczół. Niepokojące jest jednak, że niektóre badania
wykazały niewystarczającą liczbę owadów zapylających, zwłaszcza pszczół i innych pszczołowatych na kwitnących polach rzepaku ozimego. Może to wynikać
w dużej mierze z ograniczonego zmianowania bez udziału roślin nektarodajnych,
zwiększeniu powierzchni pól i zmniejszeniu ilości tzw. nieprodukcyjnych elementów krajobrazu wiejskiego typu miedze, kępy drzew i krzewów, czy innych enklaw
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ekosystemów naturalnych. Należy jednocześnie w dalszym ciągu podnosić wiedzę rolników o stosowaniu przez nich, tam gdzie jest to zalecane, preparatów o
niskiej toksyczności dla pszczół.
Sesja IOR jest największą w Polsce konferencją poświęconą wyłącznie problematyce ochrony roślin. Jest to również miejsce spotkań wszystkich zajmujących
się tą tematyką i możliwość przedyskutowania wielu problemów z najlepszymi
naukowcami i praktykami w Polsce. Niestety od wielu lat spada liczba uczestniczących w niej pracowników służb doradczych. Może mają na to wpływ dość
wysokie koszty uczestnictwa.
Należy przypomnieć, że treść referatów i posterów jest publikowana w „Progres in Plant Protection. Postępy w Ochronie Roślin” IOR Poznań. Niestety z prawie rocznym od sesji poślizgiem.
e-mail: j.bartkowski@cdr.gov.pl
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Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy
do udziału w XVIII Kongresie
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu,
który odbędzie się we Wrocławiu
w dniach 07-09 września 2011 roku
Temat Kongresu:

„POLITYKA I STRATEGIE ROZWOJU AGROBIZNESU
I OBSZARÓW WIEJSKICH”
W programie Kongresu, przewiduje się sesję plenarną oraz obrady w sześciu
sekcjach problemowych zatytułowanych:
1. Strategie rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich.
2. Przedsiębiorczość i innowacyjność w agrobiznesie.
3. Regionalne zróżnicowanie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich wobec
globalizacji.
4. Ekonomiczno - organizacyjne problemy ochrony środowiska na obszarach
wiejskich.
5. Nowe funkcje rolnictwa w XXI w.
6. Sekcja anglojęzyczna.
Opłatę kongresową dla uczestników ustalono w następujących wariantach:
Pełny udział w Kongresie (wraz z opłatą za krajowy wyjazd studyjnotematyczny)

1200 zł

Pełny udział w Kongresie (wraz z opłatą za zagraniczny wyjazd
studyjno-tematyczny)

1300 zł

Udział w Kongresie bez uczestnictwa w wyjeździe studyjnotematycznym (fakultatywnie zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem
w trzecim dniu Kongresu)

1050 zł

Udział w Kongresie bez publikacji (wraz z opłatą za zagraniczny wyjazd
studyjno-tematyczny)

1000 zł

Udział w Kongresie bez publikacji (wraz z opłatą za krajowy wyjazd
studyjno-tematyczny)

800 zł

Opłata za jedną publikację bez udziału w Kongresie

550 zł
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Wniesienie opłaty za uczestnictwo w Kongresie jest równoznaczne z przystąpieniem do Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w charakterze członka. Nowi uczestnicy proszeni są o wypełnienie deklaracji członkowskiej
(w załączeniu).
W ramach kwot wymienionych w wariantach 1, 2 i 3 uczestnicy otrzymają
jeden komplet materiałów kongresowych. Osoby wybierające 4 i 5 wariant nie
otrzymają kompletu materiałów kongresowych. Wariant szósty upoważnia do
uzyskania autorskiego egzemplarza zeszytu, w którym opublikowano artykuł.
Przedstawione opłaty dotyczą referatów, których objętość nie przekracza
6 stron maszynopisu sporządzonego zgodnie z wymogami redakcyjnymi (w załączeniu). Dodatkowa opłata za przekroczenie limitu wynosi: za stronę siódmą
- 50 zł, za ósmą i każdą następną - po 200 zł za stronę (dodatkowa opłata nie dotyczy artykułów zamówionych).
Zasady rezygnacji z udziału w Kongresie SERiA
1. Decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie SERiA należy zgłaszać pisemnie na adres: sekretariat@seria.home.pl najdalej na 40 dni przed rozpoczęciem
Kongresu. Po tej dacie nie będą zwracane wniesione wpłaty.
2. W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie przed datą
określoną w punkcie 1 oraz nie zgłoszenia artykułu do publikacji w regulaminowym terminie pobiera się opłatę manipulacyjną 150 zł
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie przed datą określoną w punkcie 1 oraz uzyskania negatywnej recenzji artykułu pobiera się kwotę - 200zł
4. W przypadku zmiany wariantu uczestnictwa w Kongresie przed datą określoną
w punkcie 1 nie pobierana jest opłata manipulacyjna.
5. Nie pobiera się opłaty manipulacyjnej oraz nie obowiązuje termin określony
w punkcie 1 w sytuacji zmiany wcześniej zgłoszonego uczestnika Kongresu.
Zmiany te należy zgłaszać do Komitetu Organizacyjnego Kongresu najpóźniej
na siedem dni przed rozpoczęciem Kongresu.
Organizatorzy przewidują następujące wyjazdy studyjno-tematyczne:
Trasa nr 1 – Rolnictwo w Saksonii
Wizyta w SACHSISCHES LANDESAMT FUR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND
GEOLOGIE - Nossen/k. Drezna, Zwiedzanie Drezna z przewodnikiem
Trasa nr 2 – Strategie rozwoju Doliny Baryczy
Wizyta w Biurze LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w Miliczu (spotkanie
z przedstawicielami oraz informacje o działalności i przyjętej strategii), Zwiedzanie Stawów Milickich z przewodnikiem, zwiedzanie kompleksu kościelnego
św. Jadwigi w Trzebnicy
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Z myślą o osobach nieuczestniczących w wyjazdach studyjno-tematycznych
przygotowana została:
Trasa nr 3 – Zabytki Wrocławia
Zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem
Prosimy o określenie na załączonej karcie uczestnictwa, w której trasie tematycznej życzą sobie Państwo wziąć udział.
W przypadku małego zainteresowania jedną z tras tematycznych Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo możliwości zmiany po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikiem.
KOMITET ORGANIZACYJNY XVIII KONGRESU SERiA
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
e-mail: tomasz.szuk@up.wroc.pl
Opłatę za udział w Kongresie prosimy przekazać do 31 maja 2011 roku na
następujące konto:
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
PKO BP S.A. 39 1020 4027 0000 1902 0439 5521
z zaznaczeniem w tytule przelewu: XVIII Kongres i podaniem
imienia i nazwiska osoby za którą przelew jest dokonany.
Bliższych informacji udzielają:
dr inż. Tomasz Szuk
sekretarz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Instytut Nauk Ekonomicznych
i Społecznych
ul. pl. Grunwaldzki 24a; 50-363 Wrocław
tel. 71 320 17 65, fax 71 5320 17 86
e-mail: tomasz.szuk@up.wroc.pl

mgr inż. Michał Kruszyński
z -ca sekretarza
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Instytut Nauk Ekonomicznych
i Społecznych
ul. pl. Grunwaldzki 24a; 50-363 Wrocław
tel. 71 320 17 92, fax 71 5320 17 86
e-mail: michal.kruszynski@up.wroc.pl

Szczegółowe informacje o XVIII Kongresie oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.seria.home.pl.
Sekretariat Kongresu: tel. 71 3201765, 509427020.
Dla zainteresowanych istnieje możliwość przedłużenia pobytu we Wrocławiu
do dnia 10 września 2011 r. Osoby zainteresowane indywidualnie pokry-
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wają koszty noclegu (w zależności od pokoju od 40 do 60zł za miejsce).
Opłatę za dodatkowe noclegi należy przekazać do 31 maja 2011 roku na konto
SERIA z zaznaczeniem w tytule przelewu: XVIII Kongres SERiA – dodatkowy
nocleg i podaniem nazwiska osoby za którą przelew jest dokonany.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XVIII Kongresu SERiA
Prof. dr hab. Barbara Kutkowska

Nowości wydawnicze
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„60 lat Instytutu Ochrony Roślin (1951-2011)”. Praca zbiorowa pod redakcją
prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego i dra Stefana Wolnego, Wydawca: Instytut Ochrony Roślin PIB, Poznań 2011, s. 428.
Książka wydana z okazji Jubileuszu Instytutu przedstawia organizację, infrastrukturę, działalność badawczą oraz rozwój kadry naukowej w okresie 60 lat
działalności.
Opisując działalność badawczą dość obszernie przedstawiono w niej wpływ
prowadzonych w Instytucie badań na rozwój badań chemicznych środków ochrony roślin i ich pozostałości w Polsce, zaprezentowano też badawczy wkład pracowników Instytutu w badania i osiągnięcia z dziedziny ekologii oraz opisano
historię utworzenia i znaczenie Banku Patogenów Roślin IOR w rozwoju badań
nad ich bioróżnorodnością.
Odrębną część opracowania stanowią biogramy pracowników naukowych
z ostatniego dziesięciolecia działalności i wspomnienia osobiste o Instytucie
a także wybór wycinków prasowych z lat 1951-1996. W załącznikach zamieszczono m.in. Statut i schemat organizacyjny Instytutu oraz Rozporządzenie Rady
Ministrów nadające Instytutowi Ochrony Roślin w Poznaniu status państwowego
instytutu badawczego. Książkę kończy spis osób aktualnie zatrudnionych w strukturach Instytutu.
„51. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. STRESZCZENIA”. Wydawca: Instytut Ochrony Roślin PIB, Poznań, 1718 lutego 2011, s. 416.
Publikacja zawiera szczegółowy program 51. Sesji Naukowej IOR PIB, Panelu
Dyskusyjnego oraz towarzyszących Sesji Sympozjów Przedsesyjnych :
– Komitetu Ochrony Roślin PAN nt. „ Odporność agrofagów na środki ochrony roślin – skala problemu i metody przeciwdziałania”,
– „Quo Vadis herbologio”,
– „Problemy z zakresu fitopatologii”, a także IV Ogólnopolskiego Seminarium
Nematologów.
W dalszej części opracowania zamieszczono streszczenia wygłoszonych podczas Sesji i Sympozjów referatów oraz pogrupowany chronologicznie i tematycznie wykaz tematów i autorów towarzyszących Sesji Panelowych.
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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 CorelDRAW;
• 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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5.
6.
7.
8.
9.
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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: kwartalnik@cdr.gov.pl

Uwaga !
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej Wydawcy, obok spisów treści kolejnych numerów zamieszczane będą 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.

