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JÓZEF KANIA
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie

DORADZTWO ROLNICZE WOBEC WIELOFUNKCYJNOŚCI
ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH
„Nauka i umiejętności dopiero stają się użytecznymi,
gdy są w praktyce do użytku publicznego zastosowane”
Stanisław Staszic
Ród ludzki, 1820

1. Wstęp
Ponad stuletnie doświadczenie krajów zachodnich w dobitny sposób potwierdza fundamentalny wkład nauki i doradztwa rolniczego w rozwój rolnictwa. Najwyższy poziom rozwoju rolnictwa osiągnięto w tych krajach, w których stosunkowo najwcześniej zapoczątkowano tworzenie instytucji doradztwa rolniczego,
ściśle współpracującego z nauką rolniczą, bądź też będącego integralną częścią
uczelni rolniczych (Japonia – 1893, USA – 1914, Wielka Brytania – 1946). Pozwalało to na dokonywanie szybkiego przepływu innowacji do praktyki rolniczej, jak
również ułatwiało przekazywanie aktualnych problemów rolników do rozwiązywania przez naukowców [Swanson i Claar 1984, Seevers i in. 1997].
Zasadniczy postęp w zakresie technologii produkcji dostępnych dla rolników
i przedsiębiorców, połączony z globalizacją rynków i komunikacji, jaki obserwujemy na początku XXI wieku, zapewnia ogromną możliwość poprawy jakości życia ludzi na całym świecie. Wielu jednak spośród ponad sześciu miliardów ludzi
nadal nie czerpie korzyści z tego postępu. Stąd kluczowym wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej jest wdrożenie programu rozwoju, umożliwiającego
wszystkim uczestniczenie w korzyściach wynikających z rewolucyjnych zmian
w technologiach produkcji, technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz
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globalnym wzroście gospodarczym. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,
wspierany przez naukę i nowoczesne doradztwo, stanowi klucz do sprostania
temu wyzwaniu, a w wielu krajach rozwój ten powinien być filarem każdej strategii mającej na celu zmniejszenie biedy, zaspokojenie rosnących potrzeb żywnościowych oraz ochronę środowiska i jej naturalnych zasobów [Alex i in. 2002].
Przepływ wiedzy i informacji od nauki i polityki, przez doradztwo, do praktyki
rolniczej (rolników) i odwrotnie jest niezwykle ważnym zagadnieniem w procesie
zmian społeczno-ekonomicznych, zwłaszcza we wzmacnianiu zasobów ludzkich
w rolnictwie [Kempton 1995, Swanson 1997]. Doradcy z organizacji doradczych
stanowiących ogniwo Systemu Wiedzy i Informacji Rolniczej, mają do spełnienia
szczególne i bardzo trudne zadanie – osiągnięcie pozytywnych zmian w zachowaniu rolników (zmiana postaw i filozofii ich myślenia). To bowiem nie politycy, naukowcy czy doradcy zmieniają rolnictwo, ale właściciele gospodarstw poprzez rozwiązywanie określonych problemów i podejmowanie trafnych decyzji.
Osiągnięcie tych zmian będzie jednak niemożliwe bez doradców posiadających
gruntowną specjalistyczną wiedzę techniczną i ekonomiczną oraz umiejętności
komunikowania się z rolnikami i otoczeniem instytucjonalnym rolnictwa, a także bez znaczącego wsparcia doradztwa, nauki i rolnictwa ze strony państwa oraz
doradztwa ze strony nauki.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie roli doradztwa rolniczego
i niezbędnych jego dostosowań w aspekcie wdrażania koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz uwypuklenie w tym procesie znaczenia pozakomercyjnych funkcji rolnictwa.
Dotychczasowe badania i zaobserwowane tendencje w tym zakresie mogą być
podstawą do sformułowania następujących tez:
■ doskonalenie doradztwa umożliwia wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
■ wielofunkcyjność rolnictwa jest niezbędnym warunkiem zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich.

2. Pojęcie doradztwa rolniczego
Doradztwo (ang. extension or advisory) kojarzy się nam głównie z działalnością praktyczną – doradzaniem, które jest zdarzeniem społecznym polegającym
na doraźnym działaniu udoskonalającym zachowanie jednostek lub grup przez
udział doradzającego (doradcy) w rozwiązywaniu problemów osób, którym się
doradza, problemów dostrzeżonych nie tyle przez te osoby lub grupy, ile przez
doradzającego. Ma ono często charakter komercyjny i występuje wówczas pod
nazwą konsulting (ang. consulting). W doradztwie więc niekwestionowana jest
przewaga kompetencyjna doradcy [Kargulowa 2005].
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Terminem pokrewnym, a często zamiennym do doradztwa jest poradnictwo
(ang. counselling or counseling), znane w Polsce z okresu agronomii społecznej
1918-1939, definiowane jako forma pomocy lub działanie społeczne polegające
na przekazywaniu rad, porad, informacji itp. jednej jednostce będącej w sytuacji
problemowej (radzącemu się) przez drugą (doradcę), ale także interakcja międzyosobowa o charakterze pomocowym, jak również działalność zorganizowana,
prowadzona w instytucjach doradczych i poradniach [Maziarz 1984].
Analizując rynek usług można śmiało stwierdzić, że żyjemy w erze koniunktury na doradztwo, dla oznaczenia której ukuto angielskie wyrażenie counselling
boom. W krajach UE obserwuje się szybki rozwój doradztwa specjalistycznego,
dotyczącego różnych dziedzin gospodarczych i społecznych, jak np. doradztwo
w zarządzaniu, finansowe, inwestycyjne, księgowo-podatkowe (rachunkowe),
prawne, zawodowe, personalne, kredytowe, strategiczne, logistyczne, techniczne,
gospodarcze, informatyczne, polityczne itd.
Przedmiotem zainteresowania autora w niniejszej pracy jest doradztwo rolnicze (ang. agricultural extension), definiowane w działalności praktycznej jako
proces polegający na udzielaniu pomocy rolnikom, rodzinom rolniczym i mieszkańcom obszarów wiejskich w podejmowaniu przez nich decyzji, dzięki którym
osiągają oni swoje cele [Van den Ban, Hawkins 1997].
Doradztwo rolnicze (ang. extension education) to również dyscyplina wiedzy
(nauka o doradztwie, teoria doradztwa, wiedza o doradztwie) zorientowana na
decyzje, wykorzystująca nauki społeczne takie, jak: pedagogika (andragogika),
psychologia, socjologia, komunikowanie społeczne, ekonomia, zarządzanie, marketing, które to dyscypliny zorientowane są na wnioski. Programy nauczania doradztwa obejmują m. in. takie zagadnienia, jak: podstawy teoretyczne doradztwa,
proces komunikowania, zasady udzielania porad, metody i techniki pracy doradczej, metody rozwiązywania problemów, modele podejmowania decyzji w doradztwie, marketing usług doradczych, planowanie, monitoring i metody oceny
pracy doradczej, zarządzanie projektami doradczymi, zarządzanie organizacją
doradczą [Buford, Bedeian, Lindner 1995, Van den Ban 1997].

3. Systemy doradztwa rolniczego
Dominującym systemem doradztwa rolniczego na świecie jest wciąż doradztwo publiczne (państwowe), w którym świadczenie usług doradczych i ich
finansowanie realizowane jest przez organizacje rządowe. Procesy prywatyzacyjne w doradztwie, z którymi mamy do czynienia od 1987 r. (Holandia i Anglia)
spowodowały powstanie, bądź wzrost udziału prywatnego sektora w świadczeniu usług doradczych oraz zmiany w istniejących systemach doradztwa. Można je
sklasyfikować następująco [Kania 2007]:
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1. Państwowy (publiczny) system doradztwa rolniczego w ramach którego
można wyróżnić systemy (podsystemy): edukacyjny (USA) oraz konwencjonalny (tradycyjny) zarządzany w sposób scentralizowany (Belgia, Grecja,
Luksemburg, Słowenia, Japonia) oraz zdecentralizowany (Hiszpania, płn.
landy Niemiec, Portugalia, Szwecja, Włochy, Indie, Izrael, Kanada);
2. Półpaństwowy, który charakteryzuje się publicznym świadczeniem usług
i częściowo prywatnym ich finansowaniem (Irlandia, Norwegia, Szwajcaria);
3. Półautonomiczny, usługi doradcze świadczone są przez organizacje rolnicze,
samorządy lub prywatne firmy, znaczna obniżka dotacji budżetowej na doradztwo, bezpośrednia opłata za usługi coraz bardziej znacząca (Polska z chwilą podporządkowania ODR Sejmikom Wojewódzkim, Estonia, Litwa, Łotwa);
4. Autonomiczny, będący własnością rolników, dofinansowany w bardzo niewielkim stopniu z budżetu państwa, koszty usług finansowane są ze składek
członkowskich lub bezpośrednich opłat za usługi (Austria, Dania, Finlandia, Francja, płd.-zach. landy Niemiec);
5. Komercyjny, będący własnością prywatnych osób, spółek, bez wsparcia finansowego z budżetu państwa (Anglia i Walia, Holandia, płn.-wsch. landy
Niemiec, Szkocja, Nowa Zelandia oraz Czechy i Słowacja).
Przedstawiona klasyfikacja systemów doradztwa rolniczego w wybranych
krajach wskazuje na bardzo dużą ich różnorodność. Wynika to z tego, że każdy
system doradztwa rolniczego stanowi niejako odzwierciedlenie rozwoju sektora
rolnego danego kraju i jego społeczności rolniczej, a ponadto posiada swoją specyfikę realizacji celów, które zmieniają się w czasie. Kierunek, tempo i rodzaj tych
zmian stanowią o polityce rolnej, ale i o filozofii każdego systemu doradztwa.
Wyniki badań wskazują, że w pełni skomercjalizowane lub sprywatyzowane
doradztwo jest wysoce efektywne w odniesieniu do gospodarstw towarowych
o wysokiej skali produkcji roślinnej i zwierzęcej. Opłaty za usługi doradcze w pełni
ponoszone przez rolników, właścicieli bądź dzierżawców tego typu gospodarstw
zostały wprowadzone w wielu publicznych systemach doradztwa rolniczego. Spowodowało to wiele pozytywnych efektów, przede wszystkim duże oszczędności
budżetowe i stało się bodźcem do rozwoju prywatnego sektora usług doradczych.
Zwiększająca się rola tego sektora (bez względu na to, czy są to firmy komercyjne czy non profit) stawia nowe zadania przed systemami doradztwa publicznego
w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Wiele jednak funkcji doradczych nie
jest przejmowane przez prywatny sektor i wielu rolników nie będzie efektywnie
obsługiwanych przez doradztwo komercyjne, zwłaszcza w krajach o rozdrobnionej strukturze agrarnej. Funkcja informacyjna, szkoleniowa czy udzielanie drobnych porad pozostanie więc w gestii doradztwa publicznego, za które powinno
ono być odpowiedzialne. Ponadto edukacja i szkolenia na podstawowym poziomie, połączone z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej i kwestiami ochrony środowiska przyrodniczego, pozostanie wciąż domeną doradztwa publicznego.
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4. Kształtowanie rozwoju obszarów wiejskich
Doradztwo rolnicze w systemie rolnictwa uprzemysłowionego, jakie ma miejsce w państwach rozwiniętych nastawione jest głównie na maksymalizację efektów produkcyjnych oraz ekonomicznych. Dominującymi w ocenie tego rolnictwa są kategorie i pojęcia produkcyjne oraz ekonomiczne, jak np. plony, zbiory,
wydajność, koncentracja, skala produkcji, towarowość, profesjonalizacja, komercjalizacja, racjonalizacja, efektywność itp. Wciąż trudno jest wielu ekonomistom
i politykom gospodarczym, nastawionym na mierzalne sukcesy ekonomiczne
w rolnictwie i znających sposoby do ich dochodzenia, uwzględnić inne kryteria
jego oceny czy inne do niego punkty dochodzenia, jak np.: prymat człowieka nad
ekonomią, cenność zasobów środowiska przyrodniczego, jakość życia itp. Trudno
jest im też odnieść się do mierzalnych korzyści trwałego i zrównoważonego rozwoju w tym zwłaszcza na obszarach wiejskich.
Obszary wiejskie1 zgodnie z definicją Komisji Europejskiej to wszystkie tereny
leżące poza administracyjnym obrębem miast. Pojęcie obszary wiejskie jest szersze, niż wieś, aczkolwiek często jest z nią utożsamiane lub zawężone do rolnictwa.
Stanowią one istotną część geograficznej specyfiki i tożsamości Unii Europejskiej.
Ponad 91% terytorium UE to obszary wiejskie, które zamieszkuje ponad 56% ludności 27 państw członkowskich UE [Ziętara 2008].
W Polsce obszary wiejskie zajmują około 93% powierzchni kraju, zamieszkuje
w nich 38% ludności, a użytki rolne, stanowiące główne i tradycyjne pole oddziaływania instytucji doradczych, zajmują w nich 60%. Pojawiają się w tym miejscu
pytania: kto ma się zająć pozostałym obszarem (40%) w sensie kształtowania stałego i zrównoważonego jego rozwoju oraz czy gospodarstwa rolnicze są przygotowane i zdolne do realizacji wielu nowych i różnorodnych funkcji wobec zmian
w otoczeniu rolnictwa i w samym rolnictwie (np. wzrost kosztów pracy, wzrost
cen środków produkcji, stagnacja lub spadek cen produktów rolnych, polaryzacja
gospodarstw).
Krajobraz krajów UE wyróżnia się swym pięknem i różnorodnością – od gór po
stepy, od wielkich lasów po rozległe pola uprawne. Część obszarów wiejskich stoi
jednak przed poważnymi problemami. Wiele gospodarstw rolnych i leśnych musi
zwiększać swoją konkurencyjność by móc przetrwać. Z reguły średni dochód na
osobę jest niższy w regionach wiejskich niż w miastach, przy jednoczesnym dużym
zróżnicowaniu poziomu dochodowości pomiędzy gospodarstwami „rynkowymi”
1 Zgodnie z klasyfikacją OECD wyróżnia się 3 kategorie obszarów wiejskich w Polsce:

1) obszary ekonomicznie zintegrowane, rozwijające się ekonomicznie i demograficznie,
zlokalizowane wokół ośrodków miejskich (20% pow.), 2) pośrednie obszary wiejskie,
zdominowane przez gospodarstwa rolne, słabo się rozwijające ekonomicznie i demograficznie
– 60%, 3) peryferyjne obszary wiejskie, słabo zaludnione, o niskim poziomie infrastruktury
społecznej i technicznej i regresyjnej gospodarce – 20%.
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a tzw. socjalnymi. Relatywnie niski jest tam poziom wykształcenia, opieki zdrowotnej i usług publicznych, niewystarczający poziom infrastruktury technicznej, w tym
zwłaszcza kanalizacji, sieci gazowniczej i telefonicznej oraz internetu.
Niemniej jednak obszary wiejskie mają dużo do zaoferowania. Przede wszystkim dostarczają nam podstawowych surowców żywnościowych. Ze względu na
piękno natury są też atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rekreacji. Musimy je
chronić i przeciwdziałać zmianom klimatu. Wielu ludzi popiera pomysł zamieszkania, inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na wsi, pod warunkiem, że będą tam mieli dostęp do odpowiednich usług i infrastruktury. Oznacza
to, że unijna strategia lizbońska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
oraz przyjęta na szczycie w Göteborgu strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju mają istotne znaczenie zarówno dla naszych terenów wiejskich, jak i dla naszych miast.
Celem polityki rozwoju obszarów wiejskich UE jest zatem sprostanie wyzwaniom, jakie stają przed mieszkańcami obszarów wiejskich oraz wykorzystanie ich
potencjału. Podstawowe zasady polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 20072013, a także instrumenty polityczne, z jakich mogą korzystać państwa członkowskie i regiony określone zostały w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005.
Zgodnie z tym rozporządzeniem polityka UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich skupia się na trzech obszarach tzw. osiach tematycznych. Są to:
■ poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego (oś 1 – gospodarcza),
■ poprawa stanu środowiska i terenów wiejskich (oś 2 – środowiskowa),
■ poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz wspieranie dywersyfikacji gospodarki wiejskiej (oś 3 – społeczna).
Państwa członkowskie i regiony zostały również zobowiązane w tym rozporządzeniu do przeniesienia części środków na wspieranie projektów opierających się
na doświadczeniach zebranych podczas wdrażania inicjatyw wspólnotowych np.
LEADER. Stąd w naszym kraju, w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
2007-2013 mamy również oś 4 – LEADER (wspierającą zadania osi 3), której celem jest wzmocnienie kapitału społecznego na obszarach wiejskich poprzez promowanie inicjatyw oddolnych, aktywizację mieszkańców wsi na rzecz lokalnych
społeczności oraz wymianę najlepszych praktyk w oparciu o działalność Lokalnych Grup Działania (LGD).

5. Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich
W polskiej literaturze naukowej od kilkunastu lat dyskutuje się o wielofunkcyjności wsi – obszarów wiejskich (multifunctionality of rural areas), rozumiejąc
przez to dywersyfikację ekonomiczną wsi, a więc zwiększenie możliwości zatrudnienia w działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich.
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Natomiast wielofunkcyjność rolnictwa (multifunctionality of agriculture) jako
zagadnienie społeczno-ekonomiczne i kategoria analityczna jest zagadnieniem
mało rozpoznanym i niedostatecznie uwzględnianym w badaniach zarówno
w Polsce, jak i w innych krajach [Wilkin 2007]. Zainteresowanie wielofunkcyjnością rolnictwa stymulowane było dotychczas głównie dyskusją o ekonomicznych, społecznych i politycznych podstawach legitymizacji wsparcia dla rolnictwa, zarówno na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej. Stało się to ważne
nie tylko na użytek krajowy i unijny, ale także w dyskusjach na forum Światowej
Organizacji Handlu (WTO). W tym kontekście wzrosło znaczenie naukowej oceny kwestii wielofunkcyjności rolnictwa, a przede wszystkim zaś pozaprodukcyjnych (nierynkowych) funkcji rolnictwa (non-commodity outputs of agriculture).
Wilkin [2007, 2010] sprowadza to do stosunkowo prostego pytania: Co wytwarza
współczesne rolnictwo i jaką część tego efektu stanowią dobra rynkowe, a jaką
pozarynkowe? Okazuje się, że na tak postawione pytanie odpowiedź nauki jest
bardzo ograniczona2.
Rolnictwo jest bardzo złożonym układem (systemem), w którym splatają się
relacje dotyczące różnych sfer życia: gospodarczego, społecznego, kulturowego
i przyrodniczego. System ten jest na ogół badany w „okruchach”, tzn. poszczególne
jego składniki są przedmiotem analiz dyscyplin szczegółowych, np. agrotechniki,
zootechniki, ekonomiki rolnictwa, melioracji, gospodarki przestrzennej, socjologii wsi itp. Jest to zresztą tendencja występująca we wszystkich współczesnych
dziedzinach nauki. W rezultacie, lawinowy przyrost wiedzy szczegółowej nie idzie
w parze z przyrostem wiedzy systemowej i zrozumieniem tego, jak funkcjonują
i zmieniają się układy złożone, badane z punktu widzenia różnych dyscyplin. To
zjawisko przedstawia się zazwyczaj w postaci prostego stwierdzenia: „wielkiemu
postępowi nauki nie towarzyszy lepsze rozumienie świata”. Uwagi powyższe odnoszą się w całej rozciągłości do rolnictwa, jako bardzo złożonego układu, a także
do tego, co nazywamy wielofunkcyjnością rolnictwa.
Produkcyjne (rynkowe) funkcje rolnictwa są bardzo dobrze opisane w literaturze naukowej. Słabo rozwiniętą częścią badań jest ta, która dotyczy nietowarowych czy nierynkowych efektów działalności rolniczej: zasadniczą trudnością
w tej dziedzinie jest identyfikacja i klasyfikacja szerokiej gamy nierynkowych
efektów rolnictwa w sferze gospodarczej, społecznej, kulturowej i przyrodniczej. Klasyfikację rynkowych i pozarynkowych funkcji rolnictwa przedstawia
rysunek 1.

2 Badania w leśnictwie dowodzą, że dochody z produkcji drewna w USA wynoszą tylko 8%
wartości dóbr i usług z 1 ha lasu (w Szwajcarii – 5%), a pozostały odsetek wartości lasu to: ochrona
klimatu, wód i gleb – 45%, zachowanie gatunków – 30% oraz rekreacja i wypoczynek – 20%.
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Produkcyjne (rynkowe) funkcje rolnictwa są bardzo dobrze opisane w
literaturze naukowej. Słabo rozwiniętą częścią badań jest ta, która dotyczy
Józef
Kania działalności rolniczej: zasadniczą
nietowarowych czy nierynkowych
efektów
trudnością w tej dziedzinie jest identyfikacja i klasyfikacja szerokiej gamy
nierynkowych efektów rolnictwa w sferze gospodarczej, społecznej,
Rysunek 1
kulturowej i przyrodniczej. Klasyfikację rynkowych i pozarynkowych funkcji
rolnictwa
przedstawia
rysunek 1.i pozarynkowych funkcji rolnictwa
Klasyfi
kacja rynkowych
Produkcyjne:

• komercyjne (art. żywnościowe,
surowce)

Społeczne:
żywotność i spójność
ekonomiczna wsi

• niekomercyjne (śr. produkcji)

Rynkowe i pozarynkowe
funkcje rolnictwa

Kulturowe:
ochrona i wzbogacanie tradycji
lokalnych, regionalnych,
narodowych

Przyrodnicze:

• negatywne – zanieczyszczenie, erozja,

zmniejszanie bioróżnorodności, emisja
gazów cieplarnianych,
• pozytywne – zapobieganie degradacji
UR, ochrona bioróżnorodności, poprawa
stosunków wodnych, zapobieganie erozji
gleb

Rys. 1. Klasyfikacja rynkowych i pozarynkowych funkcji rolnictwa
Źródło: opracowano
na [Adamowicz
podstawie [Adamowicz
2000,
Źródło: opracowano
na podstawie
2000, Ziętara
2000,Ziętara
Wilkin2000,
2007,
Wilkin 2007, 2010].
2010].

W zachodniej
literaturzeliteraturze
naukowejnaukowej
dotyczącej
wielofunkcyjności
rolnictwa
W zachodniej
dotyczącej
wielofunkcyjności
rolnictwa
pojawiła
się nowa
propozycja
klasyfikacji pozakomercyjnych
pojawiła
się nowa
propozycja
klasyfi
kacji pozakomercyjnych
funkcji rolnictwa
funkcji
rolnictwa
dzieląca
na cztery grupy
[Van
Huylenbroeck i inni
dzieląca
je na cztery
grupy
[Van jeHuylenbroeck
i inni
2007]:
2007]:
1. Funkcje
agrotechnika,
kształtowanie
i ochronai kra1. zielone:
Funkcjeproekologiczna
zielone: proekologiczna
agrotechnika,
kształtowanie
jobrazu naturalnego
i
kulturowego,
współdziałanie
w
utrzymaniu
obszarów
ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego, współdziałanie
w
chronionych,
poprawa
obiegu materii
i energii,
wytworzenie
energii
z biomasy,
utrzymaniu
obszarów
chronionych,
poprawa
obiegu materii
i energii,
wytworzenie
energii z biomasy,
podtrzymanie
bioróżnorodności,
podtrzymanie
bioróżnorodności,
zapewnienie
dobrostanu
zwierząt gospodarzapewnienie
dobrostanu
zwierząt
gospodarskich
(rys.
2),
skich (rysunek 2),
2. Funkcje błękitne: zarządzanie zasobami wodnymi, wytwarzanie energii wodnej i wiatrowej, zapobieganie powodziom, poprawa jakości wód (rysunek 3),
3. Funkcje żółte: utrzymanie spójności i żywotności obszarów wiejskich, podtrzymanie tożsamości wsi, ochrona tradycji i kultury ludowej, rozwój produk8
cji i usług bezpośrednio związanych z rolnictwem, podtrzymanie i rozwój infrastruktury gospodarczej (rysunek 4),
4. Funkcje białe: zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego (food security),
zapewnienie wysokiej jakości zdrowotnej żywności (food safety), zapewnienie
różnorodności żywności, wytwarzanie żywności funkcjonalnej, produkcja rolna na potrzeby farmaceutyczne (rysunek 5).
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Rysunek 2
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zapobieganie
powodziom,
poprawa
Rysunek 3
energii wodnej i wiatrowej, zapobieganie powodziom, poprawa
jakości
wód
(rys.
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2007]
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ludowej, rozwój produkcji i usług bezpośrednio związanych z
rolnictwem, podtrzymanie i rozwój infrastruktury gospodarczej (rys.
Rysunek 4
4),
Funkcje żółte
Utrzymanie spójności
i żywotności obszarów
wiejskich
Podtrzymanie
i rozwój
infrastruktury
gospodarczej

Podtrzymanie
tożsamości wsi

Funkcje
żółte

Rozwój produkcji i usług
bezpośrednio
związanych z rolnictwem

Ochrona
tradycji i kultury
ludowej

Źródło: opracowano na podstawie [Van Huylenbroeck i inni 2007].
Rys. 4. Funkcje żółte

Źródło: opracowano na podstawie [Van Huylenbroeck i inni 2007]

Rysunek 5

Funkcje
białe
4. Funkcje białe: zapewnienie
bezpieczeństwa
żywnościowego (food
security), zapewnienie wysokiej jakości zdrowotnej żywności (food
Zapewnienie
safety), zapewnienie różnorodności
żywności, wytwarzanie żywności
bezpieczeństwa
funkcjonalnej, produkcja rolna
na
potrzeby
farmaceutyczne Zapewnienie
(rys. 5).
żywnościowego

wysokiej jakości
zdrowotnej
żywności

Produkcja rolna
na potrzeby
farmaceutyczne

3

Funkcje
białe

Wytwarzanie
żywności
3
funkcjonalnej

Zapewnienie
różnorodności
żywności

Źródło: opracowano
na podstawie
Rys. 5. Funkcje
białe [Van Huylenbroeck i inni 2007].

opracowano na podstawie [Van Huylenbroeck i inni 2007]
3 ŻywnośćŹródło:
funkcjonalna – żywność, której poza podstawowym zadaniem, jakim jest odżywianie,

przypisuje się psychologiczny lub/i fizjologiczny wpływ na organizm ludzki; może np. obniżać
Należy
wyraźnie
podkreślić, przywracać
że pozakomercyjne
(inaczej
poziom cholesterolu,
wzmacniać
układ odpornościowy,
równowagę mikrobiologiczną
pozarynkowe
–
non-commodity
outputs)
funkcje
rolnictwa
są
na
układu pokarmowego itp. (Są to produkty wzbogacone w nienasycone kwasy tłuszczowe,ogół
błonnik
10jako
powiązane
z jego
funkcjami
produkcyjnymi.
określa się
pokarmowy,
witaminy
i składniki
uniwersalne
lub produktyZjawisko
o obniżonejtozawartości
cholesterolu,
sodu, kalorii.)
nierozdzielność (jointness) tych dwóch rodzajów funkcji. Aby mogły być

realizowane te pierwsze, rolnictwo musi istnieć i działać w drugiej sferze –
aktywności produkcyjnej. Wiele powyższych nieprodukcyjnych funkcji
rolnictwa ma charakter produktu ubocznego czy efektu zewnętrznego
działalności produkcyjno-komercyjnej. Dostrzeżenie i docenienie
wielofunkcyjności rolnictwa skłania więc do ochrony i wspierania rolnictwa
jako szczególnego działu gospodarki.
Rysunek 6 ilustruje długookresowe tendencje zmian między
produkcyjnymi i konsumpcyjnymi funkcjami obszarów wiejskich.
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Należy wyraźnie podkreślić, że pozakomercyjne (inaczej pozarynkowe – non-commodity outputs) funkcje rolnictwa są na ogół powiązane z jego funkcjami
produkcyjnymi. Zjawisko to określa się jako nierozdzielność (jointness) tych
dwóch rodzajów funkcji. Aby mogły być realizowane te pierwsze, rolnictwo musi
istnieć i działać w drugiej sferze – aktywności produkcyjnej. Wiele powyższych
nieprodukcyjnych funkcji rolnictwa ma charakter produktu ubocznego czy efektu
zewnętrznego działalności produkcyjno-komercyjnej. Dostrzeżenie i docenienie
wielofunkcyjności rolnictwa skłania więc do ochrony i wspierania rolnictwa jako
szczególnego działu gospodarki.
Rysunek 6 ilustruje długookresowe tendencje zmian między produkcyjnymi
i konsumpcyjnymi funkcjami obszarów wiejskich.
Rysunek 6
Obszary wiejskie jako miejsce produkcji i konsumpcji

Źródło: [Wilkin 2007].
Produkcja rolna zmniejsza swój udział w zestawie funkcji, jakie spełniają obszary wiejskie na rzecz funkcji konsumpcyjnych i pozarolniczych funkcji produkcyjnych. Wpływ na tę tendencję mają czynniki zarówno popytowe, jak i podażowe.
W wielu krajach UE użytki rolne będące w dyspozycji rolników stanowią już poniżej 50% terytorium kraju. Wysoka produktywność rolnictwa pozwala na wyłączenie
z produkcji rolnej znacznego odsetka ziemi, zwłaszcza tej mniej urodzajnej, na inne
cele. Rośnie zapotrzebowanie na cele rekreacyjne, na zalesianie i cele rezydencjalne.
Od 2000 r. zwiększa się w Polsce odsetek i liczba ludności mieszkającej na wsi; podobne tendencje występują w kilku innych krajach UE. Mieszkańcy wsi, zarówno
ci przebywający tam od dawna, jak i nowi przybysze, oczekują zwiększonej oferty
produktów i usług, będących przejawem wielofunkcyjności rolnictwa i wsi.

16

Józef Kania

6. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Pojęcie to zostało stworzone przez Hansa Carla von Carlowitza, oznaczało
„sposób gospodarowania lasem”, propagowany na początku XIX w. przez wszystkie niemieckie wyższe szkoły leśne. Termin ten został przełożony na j. ang. – „Sustained Yield Forestry” i przyjęty przez ruch ekologiczny w latach osiemdziesiątych XX w. jako „Sustainable Development” (zrównoważony i trwały, ekorozwój,
trwały rozwój, samopodtrzymujący, stały). Z kolei raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ pt. „Nasza Wspólna Przyszłość” (Raport Brundtland)
definiuje go następująco: „Zrównoważony rozwój to taki rozwój, który zapewnia
zaspokojenie rosnących potrzeb współczesnego społeczeństwa bez naruszania
możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń” [Heller 2004].
zapewnia
zaspokojenie
rosnących
społeczeństwa
bez
Według
ekonomistów
rolnych
takipotrzeb
rodzajwspółczesnego
rozwoju (w rolnictwie,
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naruszania możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń” [Heller
i rybołówstwie)
2004]. konserwując glebę, zasoby wodne, rośliny oraz genetyczne zasoby
zwierząt, nie degraduje
środowiska,rolnych
wykorzystuje
odpowiednie
Według ekonomistów
taki rodzaj
rozwoju (wtechnologie,
rolnictwie, jest
żywotny
ekonomicznie
i akceptowany
społecznie.
tradycyjnym
ujęciuoraz
modeleśnictwie
i rybołówstwie)
konserwując
glebę, W
zasoby
wodne, rośliny
genetyczne zasoby
zwierząt,
nieformułowane
degraduje środowiska,
wykorzystuje
lu zrównoważonego
rozwoju,
definicje
przez ekonomistów
rolnych
odpowiednie
technologie,
jest powinny
żywotny być
ekonomicznie
akceptowany cele
postrzegają
go jako proces,
w którym
realizowanei jednocześnie
społecznie. W tradycyjnym ujęciu modelu zrównoważonego rozwoju,
ekonomiczne,
społeczne i ekologiczne, a więc proces, w którym następuje harmodefinicje formułowane przez ekonomistów rolnych postrzegają go jako
nizowanie
tych
proces, wcelów
którym(rysunek
powinny7).
być realizowane jednocześnie cele ekonomiczne,
Rysunek 7
społeczne i ekologiczne, a więc proces, w którym następuje harmonizowanie
tych celów
(rys.
7).
Tradycyjne, trójkątne ujęcie modelu zrównoważonego

rozwój
ekonomiczny

rozwój
zrównoważony

rozwój
społeczny

rozwój
ekologiczny

Źródło: [Kozłowski 1997, Adamowicz 2000].
Rys. 7. Tradycyjne, trójkątne ujęcie modelu zrównoważonego

Źródło:
[Kozłowski 1997,
Adamowicz
2000]zrównoważonego rozwoju muTak więc, przy
planowaniu
skutecznej
strategii
szą być uwzględnione powyższe cele obejmujące następujące priorytetowe proTak więc, przy planowaniu skutecznej strategii zrównoważonego
blemy [Adamowicz
2000]:
rozwoju muszą
być uwzględnione powyższe cele obejmujące następujące

priorytetowe problemy [Adamowicz 2000]:
1. Rozwój ekonomiczny - wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział
korzyści:
 ułatwienie dostępu do rynków pracy dla państw
rozwijających,
 finansowanie rozwoju,
 zmiana nieproporcjonalnych wzorców konsumpcji,
 zmiany w technologiach produkcji;
2. Rozwój społeczny:
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1. Rozwój ekonomiczny - wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści:
■ ułatwienie dostępu do rynków pracy dla państw rozwijających,
■ finansowanie rozwoju,
■ zmiana nieproporcjonalnych wzorców konsumpcji,
■ zmiany w technologiach produkcji;
2. Rozwój społeczny:
■ walka z ubóstwem,
■ dostęp do edukacji,
■ ochrona zdrowia,
■ opieka społeczna;
walka z ubóstwem,
3. Rozwój ekologiczny
ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasoba dostęp do- edukacji,

ochrona
zdrowia,
mi naturalnymi:
 opieka
społeczna;
■ ograniczenie
zanieczyszczenia
środowiska,
3. Rozwój ekologiczny - ochrona środowiska i racjonalna gospodarka
■ ochrona
zagrożonych
wyginięciem
gatunków zwierząt i roślin,
zasobami naturalnymi:
■ promocja
odnawialnych
źródeł
energii.
 ograniczenie zanieczyszczenia środowiska,
W systemowym
ujęciuzagrożonych
modelu zrównoważonego
rozwoju
uwzględnia
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i roślin, się popromocja
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źródeł energii.
nadto trzy inne cele,
tj. rozwój
techniczno-technologiczny,
rozwój przestrzenny
W systemowym ujęciu modelu zrównoważonego rozwoju uwzględnia
i rozwój etyczny
(rysunek 8).
się ponadto trzy inne cele, tj. rozwój techniczno-technologiczny, rozwój
Rysunek 8
przestrzenny i rozwój etyczny (rys. 8).
Systemowe ujęcie modelu zrównoważonego rozwoju
rozwój społeczny
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ekonomiczny
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ekologiczny
rozwój
zrównoważony
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Źródło: [Siemiński
2001]. ujęcie modelu zrównoważonego rozwoju
Rys. 8. Systemowe
Źródło: [Siemiński 2001]

Według prawa ochrony środowiska w systemowym ujęciu modelu zrównoważonego rozwoju
obok
tychochrony
celów wcześniej
bardzo
dużą uwagę
Według
prawa
środowiskajużwprzytaczanych,
systemowym ujęciu
modelu
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rozwoju instytucjonalnego,
obok tych celów wcześniej
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przytaczanych,
przywiązuje
się do rozwoju
w którym
rolę przydużą uwagę przywiązuje się do rozwoju instytucjonalnego, w którym
pisujebardzo
się organizacjom
samorządowym i pozarządowym, w tym organizacjom
szczególną rolę przypisuje się organizacjom samorządowym i
doradczym
(rysunekw9).
pozarządowym,
tym organizacjom doradczym (rys. 9).
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W kontekście przedstawionej problematyki wielofunkcyjności wsi i rolnictwa
W kontekście przedstawionej problematyki wielofunkcyjności wsi i
oraz zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich pojawiają się nowe zadania
rolnictwa oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich pojawiają się
(wyzwania)nowe
dla służb
mianowicie
[Verma
i Coreil[Verma
2000,iKania 2003]:
zadaniadoradczych,
(wyzwania) dlaa służb
doradczych,
a mianowicie
Coreil 2000,
Kania 2003]:
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stwach rolnych;
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 zwiększanie
świadomości
środowiskowejmieszkańców
mieszkańców wsi:wsi:
■ zwiększanie
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– doradztwo mapostrzegała
dążyć do
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jako część systemu
biologicznego,
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wykorzystujący
poto rolnicy
wykorzystujący potencjał
wpływają
na
jego jakość
i stwarzają
niegojakość
określone
zagrożenia, dla niego określotencjał środowiska
wpływają
nadlajego
i stwarzają
- rolnicy powinni być zatem świadomi, jakiego rodzaju
ne zagrożenia,
zagrożenia niesie za sobą prowadzona przez nich działalność;
– rolnicy
powinni byćwśród
zatem
świadomi,
jakiego
rodzaju postaw
zagrożenia niesie
 stymulowanie
dorosłych
i młodzieży
pozytywnych
i gotowości
do nich
podjęcia
opieki nad środowiskiem:
za sobą etycznych
prowadzona
przez
działalność;
- doradztwo musi nauczyć swoich klientów nowego podejścia,
■ stymulowanie wśród
dorosłychpomiędzy
i młodzieży
pozytywnych
postaw etycznych
tj. równowagi
środowiskiem
a rozwojem
gospodarstw,
i gotowości do podjęcia
opieki nad środowiskiem:
 prowadzenie
procesu kształcenia
na wynikach
badań:
– doradztwo
musi nauczyć
swoichopartego
klientów
nowego
podejścia, tj. równowagi pomiędzy środowiskiem a rozwojem gospodarstw,
■ prowadzenie procesu kształcenia opartego na wynikach badań:
15
– działania doradcze nie mogą być w konflikcie ze środowiskiem, lecz powinny stymulować jego odnawianie;
■ upowszechnianie wśród rolników zasad polityki ekologicznej wobec rolnictwa oraz instrumentów wsparcia w ramach polityki ekologicznej finansowanej ze środków krajowych i budżetu UE;
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■ pomoc członkom społeczności lokalnych w rozwiązywaniu problemów środowiskowych przy pomocy multidyscyplinarnych zespołów oraz prowadzenie bądź udział w sesjach dotyczących planowania strategicznego i operacyjnego rozwoju społeczności lokalnych.

7. Wnioski
1. Doradztwo rolnicze (ang. agricultural extension or advisory service) kojarzone jest na świecie głównie z działalności praktycznej; w mniejszym stopniu
z dyscypliną wiedzy (ang. extension education) wykładaną na uczelniach
rolniczych.
2. Ograniczenia budżetowe, w sensie znacznego spadku wydatków publicznych w krajach UE na doradztwo rolnicze spowodowały w wielu krajach
powstanie nowych systemów doradztwa tj. doradztwa półpaństwowego,
półautonomicznego, autonomicznego i komercyjnego. W tym procesie restrukturyzacji doradztwa publicznego uczestniczy również polskie doradztwo, wcześniej podporządkowane strukturom rządowym i finansowane
całkowicie z budżetu państwa, a obecnie strukturze samorządowej – korzystającej z dotacji budżetowej państwa przy coraz większej komercjalizacji
swoich usług.
3. Strategia rozwoju rolnictwa i wsi w Polsce powinna wykorzystywać zarówno
koncepcję rozwoju zrównoważonego, uwzględniającą równowagę sfery ekonomicznej, społecznej i ekologicznej, jak też koncepcję wielofunkcyjnego
rozwoju rolnictwa, dające szansę na dywersyfikację produkcji i lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów. Zrównoważenie i wielofunkcyjność rozwoju
wsi i rolnictwa stwarza korzyści zarówno w sferze zasobów, zwłaszcza pochodzących ze środowiska naturalnego, jak też w sferze efektów gospodarowania i wynikających z nich dochodów ludności.
4. Rozwój zrównoważony jakkolwiek jest koncepcją globalną to jednak musi
być oparty na racjonalnych przesłankach rozwoju regionalnego i lokalnego,
zgodnie z zasadą „Myśl globalnie – działaj lokalnie”. Koniecznym jest dla
lokalnej społeczności zrozumienie:
■ idei trwałego i zrównoważonego rozwoju,
■ zachodzących procesów rozwojowych,
■ uświadomienie sobie dalekosiężnych zagrożeń, ograniczeń i barier,
■ identyfikacji najważniejszych problemów i ich rozwiązywania,
■ znajdowanie środków na realizację wyznaczonych celów.
We wdrażaniu zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju należy wykorzystać dorobek różnych dziedzin nauki i stosować podejście interdyscyplinarne, w którym wiodącą rolę może odegrać doradztwo rolnicze.
5. Konieczne są odpowiednie programy edukacyjne, skierowane do rolników
i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie:
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■
■
■
■
■
■
■
■

współczesnych pozarynkowych funkcji rolnictwa,
wiedzy środowiskowej (KDPR, dobrostan zwierząt, cross-compliance),
rozwoju przedsiębiorczości rolniczej i pozarolniczej, w tym agroturystyki,
przekwalifikowania rolników i przygotowania ich do innych zawodów,
organizacji grup producentów rolnych,
wspomagania poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu,
podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników,
wdrożenia podejścia LEADER w aktywizacji mieszkańców obszarów
wiejskich i budowaniu kapitału społecznego na wsi (cele osi 3 i 4 PROW
2007-2013),
■ wyjście z nową ofertą dla młodzieży w ramach klubów 4-H (w miejsce
programów typowo rolniczych – programy alternatywne, multidyscyplinarne i aplikacyjne).
6. Wszystkie działania na rzecz lepszego zrozumienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz jego wdrożenia wymagają wysokich kwalifikacji zawodowych pracowników doradztwa. Doradztwo musi zatrudniać w tym
celu również specjalistów posiadających przygotowanie techniczne w nietradycyjnych dziedzinach, takich, jak: ekologia, ekonomia ekologiczna,
socjologia, ekoturystyka, antropologia, nauki polityczne, zarządzanie środowiskiem, rozwój społeczny, hydrologia, chemia rolna, inżynieria wodna,
polityka społeczna, biologia, mikrobiologia, meteorologia, itp.
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JÓZEF KANIA
DORADZTWO ROLNICZE WOBEC WIELOFUNKCYJNOŚCI ROLNICTWA
I OBSZARÓW WIEJSKICH

słowa kluczowe: doradztwo rolnicze, systemy doradztwa, zrównoważony rozwój, wielofunkcyjność rolnictwa, wielofunkcyjność obszarów wiejskich, funkcje rolnictwa
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono rolę doradztwa rolniczego we wdrażaniu koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz w upowszechnianiu nowych funkcji współczesnego
rolnictwa i obszarów wiejskich. W literaturze naukowej od kilkunastu lat dyskutuje się
głównie o wielofunkcyjności obszarów wiejskich (multifunctionality of rural areas), rozumiejąc przez to dywersyfikację ekonomiczną wsi, a więc zwiększenie możliwości zatrudnienia w działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. Natomiast wielofunkcyjność
rolnictwa (multifunctionality of agriculture) jako zagadnienie społeczno-ekonomiczne jest
zagadnieniem mało rozpoznanym i niedostatecznie uwzględnianym w badaniach naukowych. O ile bowiem produkcyjne (rynkowe) funkcje rolnictwa są nam wszystkim dobrze
znane, to funkcje pozarynkowe (non-commodity outputs of agriculture) stanowią trudność, jeśli chodzi o ich identyfikację i klasyfikację, biorąc pod uwagę nierynkowe efekty
rolnictwa w sferze gospodarczej, społecznej, kulturowej i przyrodniczej.
W kontekście tej problematyki pojawiają się nowe wyzwania dla doradztwa rolniczego, które powinno odegrać wiodąca rolę we wdrażaniu idei rozwoju zrównoważonego
oraz upowszechnianiu pozakomercyjnych funkcji rolnictwa. Dostrzeżenie i docenienie
wielofunkcyjności rolnictwa skłania więc do ochrony i wspierania rolnictwa w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej UE jako szczególnego działu gospodarki.
JÓZEF KANIA
MULTIFUNCTIONALITY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Key words: agricultural advisory services, extension systems, sustainable development,
multifunctionality of agriculture, multifunctionality of rural areas, functions of
agriculture
SUM M A RY

The paper presents the role of agricultural advisory services in implementing the concept of sustainable development and in promoting new functions of contemporary agriculture and rural development.
For several years in the scientific literature one has been discussing mainly multifunctionality of rural areas, understanding it as economic diversification of countryside,
namely increase in employment opportunity in off-agricultural activity in rural areas. On
the contrary, multifunctionality of agriculture as a socio-economic problem is an issue
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hardly recognized and insufficiently considered in scientific studies. As far as production
(market) functions of agriculture are well known to all of us, off-market functions (noncommodities outputs of agriculture) constitute a difficulty, as far as their identification and
classification is concerned, taking into account non-market effects of agriculture in economic, social, cultural and natural sphere.
In the context of these issues, there are new challneges for agricultural advisory services. It should play a leading role in implementing the idea of sustainable development and
in promoting non-commercial functions of agriculture. Thus, perception and appreciation of multifunctionality of agriculture induces to protect and support agriculture under
the European Union’s Common Agricultural Policy, as a special sector of the economy.
e-mail: jozef.kania@ur.krakow.pl
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ODNOWA WSI W OPINII JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
1. Wstęp
Celem artykułu, będącym rezultatem badań, była identyfikacja głównych
przeszkód leżących na drodze projektowania i wdrażania projektów dotyczących
podwyższania jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Ugruntowaną już
w Polsce nazwą dla tego typu działań jest „Odnowa Wsi”. Pod pojęciem tym kryje
się nie tylko fizyczne wykonanie zadań inwestycyjnych, infrastrukturalnych, lecz
także – a może przede wszystkim - cały proces projektowy i decyzyjny, w ramach
którego mieszkańcy wsi dyskutują o przyszłości swoich miejscowości i decydują
o wyborze priorytetowych działań.1 Ich decyzja, zapisana w postaci Planu Odnowy Miejscowości (POM)2, jest podstawą do realizacji wybranych projektów przez
gminy oraz do ubiegania się przez nie (lub przez innych uprawnionych wnioskodawców) o dotacje na wytypowane inwestycje3. Badania ankietowe gmin pt.
1 Ryszard Wilczyński; „Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce”; Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich; Oddział w Poznaniu; Wyd. II;
2003 r.; s. 12.
2 Obecny Plan Odnowy Miejscowości (opracowywany do projektów realizowanych w ramach
PROW 2007-2013), w latach 2004-06, podczas wdrażania SPO, nazywany był Planem Rozwoju
Miejscowości (PRM), a w programach wojewódzkich przyjmował różne nazwy tj. Plan Sołecki,
Plan Odnowy Sołectwa itp. O powstawaniu tego typu dokumentów czytaj w op. cit. na przykładzie
doświadczeń zachodnich oraz województwa opolskiego.
3 W okresie 2004-2006, w ramach wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”, uprawnionymi wnioskodawcami o dotacje na Odnowę Wsi były JST oraz Ośrodki Kultury. Obecnie, w ramach PROW (2007-2013) do grona tego dołączyły organizacje pozarządowe działające na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich, posiadające status organizacji pożytku publicznego oraz kościoły
i związki wyznaniowe.
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„Bariery wdrażania projektów Odnowy Wsi z punktu widzenia Jednostek Samorządu Terytorialnego”, których wyniki opracowano w niniejszym artykule zostały
przeprowadzone przez pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddziału
w Poznaniu, w czerwcu i lipcu 2010 r.
Ankieta w swym założeniu miała pomóc wskazać najtrudniejsze bariery na
wszystkich etapach realizacji projektów Odnowy Wsi – od współpracy mieszkańców i gminy na rzecz opracowania POM, przez ubieganie się o dotację, po
realizację i rozliczanie projektów. Badania objęły podstawową statystykę dotyczącą ankietowanych gmin (jak liczbę sołectw, liczbę mieszkańców itp.), ich przynależność administracyjną (województwo), a także dane dotyczące aktywności
Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w pozyskiwaniu dotacji (rodzaje programów wsparcia, z których korzystają i ilość realizowanych projektów). W celu
zebrania tak różnorodnych danych ankieta objęła 53 pytania podzielone na rozdziały tematyczne. Opis i analiza wyników ankietyzacji zamieszczone poniżej zachowują podobny podział, odpowiadający rozdziałom ankiety, przy czym zakres
danych zamieszczonych w niniejszym artykule jest pierwszą częścią tych badań.4
Badania przeprowadzono w formie elektronicznej – prośbę o wypełnienie ankiety
wraz z załączonym formularzem rozesłano do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
pięciu województw: małopolskiego (168 JST), mazowieckiego (279), pomorskiego (98), świętokrzyskiego (97) i wielkopolskiego (207) – łącznie do 849 gmin (do
wszystkich JST na terenie wybranych do badania regionów). Wybór województw
nie był losowy. Zakładano przeprowadzenie badań w regionach o różnym zaawansowaniu w realizacji projektów Odnowy Wsi, w szczególności jeśli chodzi
o wdrażanie programów regionalnych, finansowanych z własnych środków Urzędów Marszałkowskich.
Zwrotnie uzyskano 69 wypełnionych formularzy, co oznacza, że na wypełnienie
ankiety zdecydowało się zaledwie 8,13% gmin, do których zwrócono się z prośbą
o udział w badaniu. Część z nadesłanych formularzy nie była wypełniona poprawnie.
W kilku ankietach nie udzielono wszystkich odpowiedzi, w innych zaś wpisane odpowiedzi nie miały związku z pytaniami. Zdarzały się także odpowiedzi niepoprawne z merytorycznego punktu widzenia, np. wpisywano wartości, które ze względu
na specyfikę programów wsparcia UE są niemożliwe (np. udział działania Odnowa
Wsi w budżecie wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalne Grupy Działania przewyższający 70% lub mniejszy niż 10%)5. Kwestie odpowiedzi błędnych lub
niepełnych zostały omówione w analizowanych poniżej wynikach. Większość ankiet
(68) została nadesłana z gmin uprawnionych do korzystania z dotacji UE na projekty
Odnowy wsi i te właśnie formularze były przedmiotem dalszej analizy.
4 Kolejna część wyników ankietyzacji ukaże się w następnym numerze Kwartalnika – nr 3/2011.
5 Kwestie budżetu Lokalnych Grup Działania (LGD) omówione zostaną w nr 3/2011.
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2. Dane dotyczące ankietowanych gmin i realizowanych projektów
Odnowy Wsi
Spośród analizowanych 68 ankiet, największą grupę stanowiły te nadesłane
z terenu województwa małopolskiego (25), następnie z woj. pomorskiego i wielkopolskiego (po 14) oraz kolejno z woj. mazowieckiego (7) i świętokrzyskiego (6).
Dwie ankiety nie pozwoliły na zidentyfikowanie ich przynależności administracyjnej. Trzy gminy nie wpisały swoich danych statystycznych, stąd ogólne charakterystyki odnosić się będą tutaj do grupy 65 JST. Liczba mieszkańców w badanych
jednostkach administracyjnych wahała się od 2.890 do 34.000 osób, zaś średnio
dla badanej grupy wynosiła 10.145 mieszkańców na gminę. W zależności od wielkości danej jednostki, składały się one od 2 do 41 sołectw. Średnia ilość sołectw
w badanej grupie gmin wyniosła 16,5, a badanie objęło łącznie 1075 sołectw.
Ankiety, jak wspomniano, pochodziły z gmin uprawnionych do korzystania
z dotacji UE przeznaczonych na projekty Odnowy wsi, co w praktyce oznacza,
że obszary tych JST kwalifikowały się (umożliwiały wnioskodawcom osiągnięcie
odpowiedniej liczby punktów) do wnioskowania o wsparcie finansowe projektów
w ramach co najmniej jednego z dwóch działań: „Odnowa wsi oraz zachowanie
i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” (SPO) wdrażanego w latach 2004-2006 lub/i „Odnowa i rozwój
wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), realizowanego
aktualnie, to jest przeznaczonego na lata 2007-2013. Badane gminy wykazywały
zróżnicowaną aktywność w pozyskiwaniu tego typu środków. Trzeba jednak pamiętać, że nie zależy to jedynie od woli samorządów czy też ich wiedzy na temat
funduszy UE. W wielu przypadkach podstawowym ograniczeniem ilości realizowanych projektów są możliwości finansowe, a więc dostępne w budżetach gmin
kwoty, jakie mogą być przeznaczane na dane projekty. 38 spośród ankietowanych
gmin skorzystało z dotacji w ramach SPO (2004-2006), realizując z udziałem tych
środków 62 projekty. Daje to średnio 0,95 projektu na gminę licząc wszystkie ankietowane JST, a 1,63 projektu na każdą z gmin, w których korzystano z SPO.
Największą ilością projektów realizowanych w tym okresie przez jedną gminę ze
współudziałem środków UE wśród badanych jednostek jest 4.
Kolejny program, czyli realizowany w okresie 2007-2013 PROW, przyniósł
(względnie przyniesie, ponieważ w ankiecie pytano także o projekty planowane
do roku 2013) już 185 projektów, a zasięg działania „Odnowa i rozwój wsi” poszerzył się wydajnie względem SPO do 63 (z 65 analizowanych gmin). Daje to już
średnio 2,85 (licząc wszystkie 65 JST) lub 2,94 (uwzględniając tylko te korzystające z PROW) projektu na gminę. Podkreśla to fakt znacznego wzrostu popularności i umiejętności pozyskiwania dotacji UE na projekty Odnowy wsi. Należy
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dodatkowo podkreślić, że w ramach SPO gminy mogły składać nieograniczoną
ilość wniosków (limitem były możliwości budżetowe gmin i ich priorytety inwestycyjne), tymczasem w PROW każdy wnioskodawca może złożyć jedynie jeden
wniosek w danym naborze. Znane są zatem przypadki gmin, które w latach 200406 zrealizowały dużą liczbę projektów, a w okresie późniejszym (PROW) dużo
mniejszą, mimo że ich faktyczne potrzeby w tym zakresie są nadal wysokie. Jak
widać, pomimo ograniczeń jakie wprowadzono w PROW, wskaźnik ilości realizowanych projektów wydatnie wzrósł (z 0,95 na 2,85 projektu na gminę w badanej grupie), co podkreśla wspomnianą popularność omawianych funduszy. Największą liczbą projektów realizowanych wśród badanych jednostek z udziałem
środków UE w ramach PROW, deklarowanych w ankiecie jest 15 (w SPO cztery
gminy zrealizowały maksymalnie po 4 projekty). Wartość ta jednak jest dość wysoka, by była prawdopodobną, biorąc pod uwagę realną liczbę naborów (kilka
w okresie 2007-2013) i możliwość składania jednego wniosku w naborze. Obejmuje ona również wnioski składane do Lokalnej Grupy Działania (LGD), dzięki
uczestnictwu w inicjatywie LEADER. Inna gmina deklaruje w tym samym okresie
14 projektów, a w pozostałej grupie JST trzy gminy zgłaszają po 6 projektów. Reszta realizuje mniej inwestycji.
Oprócz ww. funduszy, część JST korzystała z możliwości pozyskania środków
finansowych na projekty Odnowy Wsi z programów regionalnych, oferowanych
gminom z własnych środków przez Urzędy Marszałkowskie6. Wśród ankietowanych jednostek najwięcej projektów tego typu zrealizowano w województwach
małopolskim, pomorskim i wielkopolskim. Dwie gminy z woj. świętokrzyskiego także wykorzystywały środki regionalne na projektu Odnowy Wsi, natomiast
opcji tej nie miały gminy z Mazowsza. Łącznie podano informację o 80 projektach
finansowanych regionalnie, realizowanych w 29 gminach (2,76 projektu na 1 gminę). Konkursy na projekty regionalne, w tym zasady je regulujące, ulegają zmianom (zasady dostępności, priorytety tematyczne projektów), a kwoty przeznaczane przez regiony na te wydatki – sporym fluktuacjom, co może mieć duży wpływ
na globalną liczbę projektów finansowanych w ten sposób w danym roku. Nie
mniej jednak należy zwrócić uwagę, że ten kanał dystrybucji środków na oddolne
inicjatywy mieszkańców wsi cieszy się sporym zainteresowaniem, tym bardziej,
że nierzadko jest obarczony mniejszym ciężarem biurokracji, niż to ma miejsce
we wspomnianych funduszach UE.
W kwestionariuszu badań pytano również o szacunkową kwotę brutto zainwestowaną w gminie w projekty Odnowy Wsi od roku 2004 przy wykorzystaniu dotacji dostępnych w ramach ww. funduszy (SPO, PROW, regionalnych), z uwzględnieniem już złożonych i nie rozpatrzonych wniosków. Kwota ta była zróżnicowana
6 Np. programy takie jak Pomorska Odnowa Wsi czy Wielkopolska Odnowa Wsi, wdrażane ze
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pomiędzy respondentami i wahała się od 89.758 do 11,8 mln złotych. Rozpiętość
ta wynika zarówno ze wspomnianego zróżnicowania wielkości badanych gmin,
ich możliwości budżetowych i zaangażowania środków w inne rodzaje inwestycji7. Globalna kwota zainwestowana w projekty przez 65 ankietowanych JST, które
podały dane, wyniosła 152.116.324,26 złotych, co średnio dało 2.340.251,14 zł na
gminę. Biorąc pod uwagę, że łączna liczba wynikających z ankiet zrealizowanych
projektów Odnowy Wsi (niezależnie od źródła finansowania) wynosi 327, średnia
wartość zrealizowanego działania wyniosła 465.187,54 zł.

3. Planowanie przedsięwzięć Odnowy Wsi w sołectwach
Mieszkańcy sołectw rzadko sami przygotowują wymagane w procesie realizacji projektów inwestycyjnych dokumenty. Tak jest i w przypadku Odnowy Wsi
i powstającego tu Planu Odnowy Miejscowości (POM; dawniej, w SPO, Plan
Rozwoju Miejscowości czyli PRM). Z wypowiedzi respondentów wynika, że
w 62 przypadkach (na 68 gmin, a więc w 91,2% sytuacji) pomocy w sporządzaniu
POM udzielali pracownicy Urzędów Gmin (z różnych referatów, często nazywani
koordynatorami projektu). Jest to zrozumiałe, biorąc w szczególności pod uwagę
fakt, że to właśnie gmina, w imieniu sołectwa, jest najczęstszym wnioskodawcą
pozyskującym zewnętrzne dotacje, a POM jest dla gminy z jednej strony „sołecką
strategią” odzwierciedlającą potrzeby społeczne, z drugiej zaś formalnym, niezbędnym załącznikiem do wniosku o dotację. Stąd trudno sobie wyobrazić brak
udziału reprezentanta gminy w procesie powstawania POM. Gminy podkreślają duże zaangażowanie sołtysów w pracach nad planami (27 JST; 39,7%). Często
organizują oni prace mieszkańców i współpracują z urzędami gmin w sprawach
planistycznych i organizacyjnych, a niejednokrotnie mobilizują także społeczność do pomocy w trakcie realizacji projektu. Pomocy przy powstawaniu POM
udzielają także radni gminni (9 gmin; 13,2%) i rada sołecka (4 głosy; 5,9%). Tylko w jednej ankiecie, jako pomoc w opracowaniu planu wymieniono nauczycieli
(1,47%). Natomiast wiele JST sięga po wsparcie metodyczne lub moderatorskie
prywatnych firm szkoleniowych, konsultingowych, regionalnych agencji rozwoju,
bądź (rzadziej) stowarzyszeń. Z pomocy takiej skorzystały 23 z ankietowanych
JST (33,8%). Przedstawiciele doradztwa rolniczego tylko w jednej z gmin udzielali
wsparcia przy powstawaniu sołeckiego planu.
Respondenci ocenili zaangażowanie poszczególnych lokalnych „aktorów” w procesie tworzenia Planu Odnowy Miejscowości. Ocena ta odbywała się w pięciostopniowej skali, odpowiadającej zaangażowaniu na poziomie: bardzo małym (średni
wynik oceny 0-10); małym (11-20); średnim (21-30); wysokim (31-40) i bardzo wyso7 Dane dotyczące finansowania projektów odnowy Wsi w części II artykułu, w Nr. 3/2011
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kim (41-50). Mieszkańcy sołectw - a więc najważniejsza strona z punktu widzenia
istoty realizowania poszczególnych projektów - angażowali się według ankietowanych JST na poziomie średnim (wynik 22,6/50). Ten dość niski wynik jest raczej
efektem przejęcia steru nad POM-ami przez gminy niż faktycznie niskiego zainteresowania mieszkańców, choć w wielu ankietach podkreślana była niska aktywność społeczna oraz postawy roszczeniowe wobec JST. Zaangażowanie sołtysów,
jak już wspomniano, było statystycznie wysokie (ocena 33,1/50), natomiast udział
młodzieży wiejskiej w planowaniu oceniony został jako mały (17,4/50), podobnie jak i organizacji pozarządowych, co w tym wypadku ma swoje podłoże m.in.
w małej ich liczbie na terenach wiejskich, a często wynika również z niewielkiej
aktywności tych istniejących (ocena 17,8/50). Szkoły i pracujący w nich nauczyciele, a także Ośrodki Kultury i ich pracownicy również ocenieni zostali na podobnym poziomie, to znaczy ich zaangażowanie w oczach gmin było statystycznie
małe (oceny odpowiednio: dla szkół 18,5/50 i dla Ośrodków Kultury 19,6/50).
Najniższą ocenę za współpracę przy sołeckich planach wystawiły gminy kościołom i związkom wyznaniowym – zaangażowanie na poziomie małym, ocena średnia 14,0/50. Na tym tle nieźle wypadły inne podmioty nie posiadające osobowości
prawnej (OSP, KGW, grupy nieformalne), które często angażują się w inicjatywy
sołeckie. Tak też było w przypadku kreowania POM-ów, ponieważ ich uczestnictwo w tym procesie oszacowano na poziomie średnim z oceną 21,3/50. Sołtysi
zatem są najlepiej ocenioną grupą mieszkańców wsi – tylko ich zaangażowanie
określono jako wysokie. Powyższe oceny należy oczywiście traktować jako średni
wynik statystyczny. W poszczególnych gminach aktywność danych grup społecznych, zawodowych czy wiekowych znacznie się różni.
Ankietowane gminy poproszono o wyrażenie opinii na temat największych
problemów jakie napotkano przy opracowaniu Planów Odnowy Miejscowości.
Najczęściej wymienianymi kwestiami były (kolejność zgodna z etapami pracy nad
POM; w nawiasach liczba ankiet, w których wymieniono dany problem):
■ konsultacje społeczne poprzedzające sporządzanie POM, w tym zapraszanie
mieszkańców (np. wysłanie imiennych zaproszeń do najbardziej aktywnych
mieszkańców), wywiady wśród mieszkańców mające na celu ocenę standardu życia oraz trendów w życiu społeczno-gospodarczym, ankiety, ich
drukowanie, segregacja pomysłów; spotkania informacyjne i zapoznanie
mieszkańców z programem mające na celu wzbudzenie zaufania i zainteresowania Odnową Wsi oraz uświadomienie konieczności sporządzenia planu (przeszkolenie mieszkańców) (8);
■ przeprowadzenie warsztatów służących przygotowaniu POM, w tym w szczególności:
– podział zadań w zbieraniu materiałów do opracowania planu (1);
– zbieranie informacji, pozyskanie danych statystycznych oraz historycznych, sporządzenie charakterystyki miejscowości, określenie jej zasobów,
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sporządzenie „opisu i charakterystyki obszarów o szczególnym znaczeniu
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców…”, wynikającego ze zmiany rozporządzenia (11);
– analiza SWOT, ustalenie listy mocnych i słabych stron miejscowości (10);
– stworzenie wizji rozwoju miejscowości, misji sołectwa i określenie przez
mieszkańców kierunków i priorytetów działań na kolejne lata (7);
– opisy planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywujących
społeczność (4);
– hierarchizacja, ustalenie priorytetów wśród zadań przeznaczonych do realizacji w danym sołectwie, okres ich realizacji (6);
■ sporządzenie harmonogramu i zakresu rzeczowego zadań do wykonania (5);
■ określenie kosztów każdego zadania, w szczególności gdy nie przygotowano
jeszcze projektów i kosztorysów w odniesieniu do zadań, których realizację
zaplanowano np. za 5-7 lat. (10);
■ konsultacje projektu POM z Radą Sołecką, radnym danej miejscowości (1);
■ opracowanie całości tekstu POM, odpowiadającego wytycznym (wstępne
i końcowe), przez koordynatora z Urzędu Gminy (4);
■ zorganizowanie zebrania wiejskiego, mającego na celu przedstawienie projektu POM, zebranie uwag i ewentualnych dodatkowych wniosków do planu
oraz jego zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwały zebrania wiejskiego (3);
■ przedstawienie POM Radzie Gminy i podjęcie Uchwały przez Radę w sprawie zatwierdzenia POM (1);
■ zmiany rozporządzeń i przepisów dotyczących POM i związane z tym późniejsze aktualizacje planów, w tym procedury ponownego zatwierdzania
zmian (2).
Ankietowani zamieszczali także dodatkowe komentarze związane z wątpliwościami, jakie pojawiały się podczas pracy nad POM, w tym m.in. fakt, że nie określono jednoznacznie czy POM jest z prawnego punktu widzenia dokumentem
planowania strategicznego, czy też nie i w związku z tym jak dalej postępować
z uchwalonymi planami sołectw w zakresie przepisów środowiskowych (jedna
z JST zamieściła notkę informującą, że opinie organów odpowiedzialnych za te
kwestie są rozbieżne). Inna gmina skomentowała sporządzanie POM zdaniem:
„Dokument ten jest zbędny”, niestety bez podania podstaw takiej opinii. Podkreślano również, że powstałe plany sołeckie obejmują nierzadko listę wszelkich „pobożnych życzeń” mieszkańców, niewspółmierną do możliwości finansowych danej
JST. Stworzenie planu jest w wielu przypadkach daniem nadziei mieszkańcom wsi
na realizację projektów w krótkiej perspektywie czasowej, lecz nie jest to gwarancja, że tak się stanie. Zrozumienie przez społeczeństwo faktu, że „złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania dotacji” stanowi istotny problem. Częstą barierą
w sporządzeniu POM jest ogólnie małe zaangażowanie mieszkańców wsi w prace
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nad opracowaniem tych dokumentów (wspomniane w kilku ankietach), a tam
gdzie aktywność jest duża, okazuje się, że problemem może być także „spór nad
określeniem autorytetów (osób) godnych wymienienia w POM”. 19 z 68 ankietowanych jednostek nie zgłosiło żadnych problemów związanych z opracowaniem
sołeckich planów.
Na pytanie „Czy sołectwa korzystały wzajemnie z doświadczeń w pracy nad
POM?” 31 respondentów odpowiedziało twierdząco (45,6%). Wymiana doświadczeń między sołectwami polegała głównie na wspólnym redagowaniu Planów
Odnowy Miejscowości, wzajemnym udzielaniu pomocy w opisach określonych
zadań. Często gminy organizowały wspólne warsztaty dla sołectw, na których
przygotowywano POM-y, potem zaś sołectwa, częściowo przy udziale koordynatora z Urzędu Gminy, konsultowały ze sobą pomysły, zakres i formę przygotowywanych materiałów. Osobami, które konsultowały zawartość POM byli najczęściej sołtysi bądź radni. W kilku przypadkach udostępniano sobie wzajemnie
całą dokumentację POM, celem poznania dobrego „wzorca”. Doświadczenia brały się również z wzajemnej rywalizacji i chęci przygotowania lepszych planów,
w szczególności gdy decyzja gminy o wyborze sołectwa do programu Odnowy
Wsi odbywała się na zasadzie konkursu sołectw. W przypadkach kompleksowej
koordynacji gminnej, większość etapów przygotowania POM była identyczna we
wszystkich sołectwach - korzystano z tych samych ankiet rozprowadzanych wśród
mieszkańców, przyjęto jeden schemat opracowania dokumentu, organizowano
podobne spotkania z udziałem tych samych grup społecznych, korzystano z tych
samych materiałów źródłowych itp. W tak prowadzonym przygotowaniu sołectw
podkreślano istotę zaangażowania w cały proces tworzenia POM tego samego koordynatora z UG, bazującego na zdobytych wcześniej doświadczeniach. W przypadkach angażowania firm szkoleniowych, ta sama reguła odnosiła się do prowadzenia warsztatów planistycznych - były one realizowane we wszystkich wsiach
przez tego samego moderatora. Współpraca międzysołecka miała największe
znaczenie w przypadku planowania projektów, realizowanych jednocześnie w kilku miejscowościach, np. budowy parkingów, placów zabaw, ścieżek rowerowych
itp. Wspólnie ustalano wówczas zakresy przedsięwzięć, lokalizację projektów itp.
Dyskusje nad najważniejszymi działaniami, opracowanie zadań o tematyce istotnej dla wszystkich sołectw i projektów, których realizacja ma wpływ na rozwój sąsiadujących ze sobą wsi to daleko idące formy współpracy międzysołeckiej, o jakich
dowiadujemy się z komentarzy zamieszczonych w ankietach.
Projekty Odnowy Wsi mogą być realizowane w jednym lub w kilku sołectwach
jednocześnie. Z opcji wdrażania projektów realizowanych na obszarze większym
od jednej wsi skorzystało tylko 19 z ankietowanych gmin (27,9%). Natomiast
większość respondentów uważa tę formę projektów za interesujący sposób realizacji działań na obszarach wiejskich (67,6%; 46 gmin). Projekty „ponadsołeckie”,
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oprócz oczywistej wygody wynikającej z jednorazowej realizacji szerszej inwestycji przynoszą także inne korzyści. Respondenci wymieniają pośród nich:
– kształtowanie pewnej spójności lokalnej dotyczącej planowania przestrzennego i wynikających z niej przedsięwzięć (ograniczenie chaosu w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej; zanikanie efektów nierównomiernego
rozwoju);
– objęcie projektem większej liczby beneficjentów ostatecznych i większego
obszaru gminy;
– osiągnięcie zakładanego celu projektu na większą skalę, rozwiązanie dany
problemu w większej części gminy niż jedno sołectwo;
– polepszanie relacji międzysąsiedzkich, realizowanie dodatkowych działań
aktywizujących polegających na współzawodnictwie, poprawę integracji,
konsolidacji społecznej, w szczególności pomiędzy sołectwami o niewielkiej
liczbie ludności;
– realizację projektu w ramach jednego wniosku o dotację, opracowanie jednej dokumentacji technicznej, uzyskanie jednorazowo wszelkich uzgodnień
itp., a więc generalne zmniejszenie biurokracji i nakładu pracy urzędników
gminy. Odnosi się to również do oszczędności czasu i pieniędzy jakie potrzebne są na ogłaszanie i prowadzenie procedur przetargowych;
– możliwość zrekompensowania sobie warunku składania przez jednego beneficjenta tylko jednego wniosku (PROW) – umieszczenia w nim większej
ilości realizowanych zadań, które miały być przedmiotem odrębnych dotacji;
– włączenie do projektu miejscowości, w których brak jest wyraźnego lidera,
grupy aktywnych mieszkańców (sołectwo takie zostawione samo sobie nie
zrealizowałoby projektu);
– realizację typowych inwestycji liniowych związanych np. z infrastrukturą
turystyczną - trasy rowerowe, szlaki piesze – których nie da się wykonać za
pomocą projektów częściowych lub wykonanie takie wiąże się z ryzykiem
niezrealizowania jednej z części/etapu;
– wykorzystanie faktu, że część sołectw jest faktycznie bardzo ze sobą związanych funkcjonalnie i przestrzennie;
– dokonanie zmiany w myśleniu mieszkańców z dotychczasowego – „tylko
o swojej wsi” – na szersze postrzeganie problemów rozwojowych obszaru;
– szybszy wzrost zadowolenia ze środowiska życia, a przez to zahamowanie
negatywnych procesów społecznych i emigracji.
Dlaczego zatem, w związku z omawianymi uwarunkowaniami, ponad 72% ankietowanych JST nie zdecydowała się na realizację projektów „ponadsołeckich”?
Powody tego są różne, m.in. jednym z podstawowych jest brak dobrych praktyk,
przykładów wynikających z już zrealizowanych działań, które mogłyby zainspirować mieszkańców. Ponadto, według JST, projekty takie:
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– powodują zawirowania i nieporozumienia co do miejsca lokalizacji infrastruktury (konflikty interesów sołectw);
– nastręczają wiele trudności związanych z dopilnowaniem inwestycji w wielu
miejscach w tym samym czasie;
– wymagają zaangażowania dużo większych środków, co powoduje, że dla
gmin nie dysponujących wystarczającym budżetem nie są atrakcyjne;
– stanowią trudność w formalnym opracowaniu wniosku i jego realizacji przez
JST np. ze względu na dysponowanie nieruchomością (w danym sołectwie)
lub kwotę jaka przewidziana jest w budżecie na zadanie w konkretnym sołectwie;
– są trudne do skonstruowania, ponieważ „każda wieś ma inne potrzeby”,
a w projektach „ponadsołeckich” wymagana jest wspólna tematyka podejmowanych działań;
– wymagają szerokiego i dalekosiężnego planowania w sytuacji, gdy obecnie
trudno jest ustalić kierunki działań nawet dla jednego sołectwa.
Projekty Odnowy Wsi mogą być realizowane również przez inne podmioty
działające na obszarach wiejskich. W przypadku wykorzystywania dotacji UE,
wnioskować o nie mogą także instytucje inne niż JST, wymienione w dokumentach programowych danego funduszu. W SPO, oprócz gmin, uprawnionymi do
wnioskowania o wsparcie finansowe były także Ośrodki Kultury, pozostające
w gestii samorządów (a co za tym idzie będące na ich utrzymaniu). W obecnym
okresie programowania, a więc w latach 2007-13 (PROW) do tej grupy dołączyły
także Kościoły i Związki Wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe działające na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, mające charakter Pożytku Publicznego (istotne obostrzenie w PROW). Przyniosło to nowe możliwości realizowania Odnowy Wsi przez nowe podmioty. Statystyka wynikająca z przeprowadzonych badań wskazuje, że projekty realizowane przez inne instytucje stanowią już pokaźny odsetek wszystkich projektów (50 dodatkowych projektów w ankietowanych
68 JST). Daje to dodatkowe 0,74 projektu na gminę, a rozpatrując tylko gminy,
w których tego typu wnioskodawcy występują, wskaźnik ten wynosi 1,39 (50 projektów w 36 gminach; w 32 gminach wnioskodawcami były tylko samorządy).
Najwięcej projektów zrealizowały Ośrodki Kultury, co mając na uwadze panującą
w PROW zasadę „jeden wniosek od jednego podmiotu w naborze” oraz podległość Ośrodków Kultury pod samorządy, należy właściwie traktować jako kolejną
grupę inwestycji gminnych (29 projektów). Kolejnymi liczbowo beneficjentami
były Kościoły i Związki Wyznaniowe (13), które w PROW uprawnione są do realizacji projektów głównie związanych z ich majątkiem (cmentarze, elewacje kościołów, kaplic itp.) oraz Organizacje Pozarządowe (tzw. „trzeci sektor”, NGO).
Zrealizowały one zaledwie 8 projektów na terenie 68 gmin (0,12 proj./gminę). Jak
wspomniano wcześniej, wiąże się to ze słabym potencjałem kapitałowym NGO,
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jak i z niewielką liczbą tego typu organizacji, działających aktywnie na obszarach
wiejskich spełniających wymogi Pożytku Publicznego. Głównymi czynnikami
ograniczającymi dostęp innych wnioskodawców niż JST do dotacji na projekty
Odnowy Wsi są według respondentów (w nawiasie liczba ankiet, w których padały dane odpowiedzi):
– zbyt trudna dla tej grupy wnioskodawców procedura zamówień publicznych, brak wiedzy i doświadczeń w tym zakresie (2);
– nieodpowiednia forma prawna organizacji, w tym mała liczba organizacji
o charakterze pożytku publicznego na polskiej wsi (2);
– niemożność zabezpieczenia udokumentowanej całości środków na wykonanie inwestycji, kłopoty z przepływami pieniężnymi (26);
– brak zaliczkowania dotacji (1);
– zbyt trudne, skomplikowane procedury ubiegania się o dotację, w tym duża
liczba załączników do wniosku, niejasne reguły wypełnienia wniosku i załączników – trudności związane z wypełnieniem wniosku (13);
– dostęp do informacji związanych z ubieganiem się o dotacje, małe doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, brak wiedzy (6);
– nieuregulowane stany prawne nieruchomości pod realizację infrastruktury
(np. działanie w budynkach należących do innego właściciela, w tym gminy) lub brak dokumentów potwierdzających stan prawny (2);
– częste zmiany przepisów, gubienie się w licznych przepisach (1);
– za krótkie terminy składnia wniosków pozostające w jaskrawym dysonansie
z listą wymaganych załączników, w tym np. prawomocnego pozwolenia na
budowę (1);
– brak wystarczającej, wykwalifikowanej kadry, która sporządziłaby dokumentację oraz zarządzała realizowanym projektem, brak finansów na jej zatrudnienie (3);
– brak środków na usługowe opracowanie dokumentacji wniosków przez prywatne firmy konsultingowe, z której to opcji korzystały np. niektóre JST (2);
– w przypadku Kościoła - brak koordynacji przepływu dokumentów między
kurią, parafią, gminą, Sądem i Starostwem Powiatowym (1);
– niekwalifikowalność podatku VAT nawet w przypadku braku możliwości
jego odzyskania;
– limit dotacji w wysokości 500 000 zł na 1 miejscowość, który w przypadku
wykorzystania kwoty przez gminę uniemożliwia realizowanie innych projektów w tej samej wsi przez innych beneficjentów (1);
Jak widać z powyższych danych liczbowych, najtrudniejszą barierą jest zabezpieczenie udokumentowanych środków własnych przez wnioskodawców, a także
skomplikowane wymogi dotyczące dokumentacji i procedury jej oceny. W wielu
przypadkach procedury skutecznie zniechęciły wnioskodawców innych niż gminy do składania wniosków, a tam gdzie temu sprostano, ich złożenie było możliwe
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tylko dzięki pomocy ze strony pracowników UG, którzy na co dzień zajmują się
przygotowywaniem tego typu dokumentacji do różnych programów wsparcia.
Na etapie projektowym (przygotowania POM) JST rzadko korzystają z doświadczeń innych gmin. W grupie badanej, do czerpania wiedzy od innych jednostek lub z ogólnych forów, spotkań czy kongresów przyznaje się tylko 13 JST
(19,1%). Przedstawiciele kilku gmin uczestniczyli w Kongresach Odnowy Wsi,
wymieniali informacje na temat dobrych praktyk i zawartości planów sołeckich
na spotkaniach branżowych, szkoleniach, konferencjach. Szukanie interesujących
projektów, działań mogących przyjąć się na lokalnym gruncie, ocena jakie projekty „mogą przejść” w instytucjach wdrążających oraz informacje na temat realizacji
podobnych projektów wśród JST, które takie projekty już realizowały – to tematy cieszące się zainteresowaniem wśród przedstawicieli JST. Inną, bardzo dobrą
formą wymiany doświadczeń, w której uczestniczą samorządowcy są wizyty studyjne, polegające na odwiedzaniu miejsc wdrażania projektów i dyskusjach z osobami zaangażowanymi w ich realizację. Wizyty takie, krajowe i zagraniczne organizuje od lat CDR. Przedstawiciele gmin i sołtysi są najczęstszymi uczestnikami
tej formy szkoleniowej. Samorządowcy wymieniają się często doświadczeniami
na szkoleniach i spotkaniach informacyjnych organizowanych przez Urzędy Marszałkowskie.
W ankiecie zapytano respondentów o to
czy pracownicy JST uczestniczyli w formach szkoleniowych i informacyjnych dotyczących Odnowy Wsi organizowanych przez szereg podmiotów działających na rzecz obszarów wiejskich.
Najbardziej popularnymi okazały się szkolenia oferowane przez instytucję przyznającą dotacje, a więc Urząd Marszałkowski. Spośród ankietowanych, uczestniczyło
w nich aż 95,6% gmin. Następnie stosunkowo dużym zainteresowaniem cieszyły się
szkolenia i wydarzenia informacyjne organizowane przez: organizacje pozarządowe, w tym LGD, FAOW (skorzystało z nich 26,5% respondentów) i szkolenia własne, organizowane wewnątrz JST (również 26,5%), a także seminaria i wyjazdy studyjne prowadzone przez doradztwo rolnicze (ODR i CDR), w których wzięło udział
23,5% ankietowanych JST. Kolejne miejsca zajęły: prywatne podmioty szkoleniowe
(22,1%) i związki gmin (17,6%). Osobno, względem oceny organizacji NGO, zapytaliśmy o uczestnictwo w szkoleniach Krajowego Stowarzyszenie Sołtysów, aktywnego na niwie przygotowania sołectw do procesu Odnowy Wsi. Respondenci
informują, że w szkoleniach tych brało udział 14,7% gmin.
Dzięki badaniom dokonano także próby oceny źródeł informacji, z jakich
korzystały JST przygotowujące POM-y i projekty Odnowy Wsi. Podobnie jak
w przypadku oceny zaangażowania mieszkańców w proces tworzenia POM, tak
i tu, ocena poszczególnych źródeł odbywała się w pięciostopniowej skali, odpowiadającej jakości i wiarygodności informacji na poziomie: bardzo małym (średni
wynik oceny 0-10); małym (11-20); średnim (21-30); wysokim (31-40) i bardzo
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wysokim (41-50). Wynik oceny dokonanej przez respondentów kształtuje się następująco (ocena średnia liczbowa i ocena opisowa):
■ Strony internetowe Urzędów Marszałkowskich: 33,8; poziom wysoki;
■ Strona internetowa MRiRW: 29,6; poziom średni;
■ Internet - inne strony www: 28,4; poziom średni;
■ Publikacje, ulotki MRiRW, UM: 27,1; poziom średni;
■ Doradztwo rolnicze (CDR, ODR): 23,8; poziom średni;
■ Media krajowe (TV, prasa): 17,5; poziom niski;
■ Media regionalne (TV, prasa): 16,9; poziom niski.
Ankietowani jednoznacznie ocenili, że w kwestii informacji największy problem dotyczył jasnej i obowiązującej wykładni prawnej związanej z wymogami
dotyczącymi prawidłowego skompletowania dokumentacji wniosków o dotacje,
składanych do Urzędów Marszałkowskich (UM). Brakowało rzetelnej informacji
dotyczącej terminów naboru wniosków, zasad promocji i rozliczania projektów.
Zbyt późna informacja o konkursach („…powinien na początku roku być ogłoszony harmonogram ogłaszanych konkursów, gdyż często długo nie wiadomo kiedy
odbędzie się rzeczywiście dany konkurs”), kłopoty z przydzieleniem zadań do poszczególnych grup przedsięwzięć w formularzu wniosku, interpretacje dotyczące
podatku VAT oraz zawartości Planów Odnowy Miejscowości – to częste problemy
wynikające ze spóźnionej i zbyt ogólnej informacji. Problematyczną, a kluczową
dla beneficjentów środków UE była też kwestia kwalifikowalności kosztów.
W zdobywaniu informacji o Odnowie Wsi, jak wynika z komentarzy do badania, najbardziej przydatne są spotkania informacyjne organizowane i prowadzone
przez pracowników dep. PROW UM oraz strony internetowe UM (ocena stron
www różni się jednak wydatnie między regionami, o czym poniżej; część gmin
informowało również, że w obliczu zmieniającej się legislacji ilość spotkań informacyjnych była niewystarczająca). Podczas przygotowywania wniosków istnieje
również możliwość konsultowania problematycznych kwestii z UM. Pomimo wysokich ocen wystawianych UM, nie brakowało negatywnych komentarzy kierowanych w stronę pracowników Urzędów („często przy wypełnianiu wniosku, kiedy
prosiło się o udzielenie odpowiedzi na nurtujące nas pytania osoby kompetentne nie
potrafiły udzielić rzetelnej odpowiedzi”). Ankietowani raportują, że pracownicy
UM, nie posiadając wystarczającej wiedzy, udzielają odpowiedzi na pytania w sposób asekurancki („… informowano że stosowne rozporządzenia i akty wykonawcze
są w opracowaniu i rodzaj przekazywanych informacji nie do końca może być prawdziwy.”). Tak jak w przypadku innych programów wsparcia realizowanych w ramach PROW, tak i w Odnowie Wsi wnioskodawców irytował brak zamieszczania
szczegółowych interpretacji dotyczących programu wydanych przez MRiRW na
stronach UM, a także problemy techniczne z formularzami i sprzeczności infor-
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macji i instrukcji z formularzem wniosku („strona www UM jest nieczytelna, istnieje bardzo duży problem ze znalezieniem jakiejkolwiek informacji. Dokumenty
często zawierają błędy, są źle sformatowane, nie otwierają się itp. Często zdarzają
się rozbieżności pomiędzy wnioskiem, załącznikami, a instrukcją lub wymaganiami
UM. Pewne kwestie zapisane są na tyle niejednoznacznie, że ich interpretacja zależy od poszczególnych pracowników UM”; „…informacje telefoniczne różniły się od
interpretacji ukazujących się na stronach internetowych”).
Pytania szczegółowe kierowane do UM, na które Urząd nie znajduje odpowiedzi są przeważnie przekazywane do Ministerstwa celem interpretacji. Okres
oczekiwania na odpowiedzi dodatkowo wydłuża proces wytypowania projektów
możliwych do realizacji, a następnie proces oceny złożonej dokumentacji. Niemal
wyłącznie pisemny sposób wymiany informacji między UM a beneficjentem także
wydłuża weryfikację wniosków o dofinansowanie, a także wniosków o płatność.
Wiele do życzenia pozostawia kwestia funkcjonalności strony MRiRW i aktualność publikowanych tam informacji odnośnie PROW („Publikacje MRiRW
lub UM są bardzo ogólnikowe i mogą praktycznie służyć jedynie jako promocja
PROW”). Informacje zamieszczane na ten sam temat na stronach MRiRW i UM
były często niespójne! Natomiast media nie nadążały za zmieniającymi się informacjami lub w ogóle nie zajmowały się informacją szczegółową („Zbyt mała
obecność informacji na temat Odnowy Wsi w mediach”). JST podkreślają, że praktycznie „brak jest informacji z innych źródeł niż Urząd Marszałkowski”.
Godnym zauważenia jest bardzo istotny komentarz, jaki w kwestii problemów
dotyczących informacji zamieściła jedna z ankietowanych gmin: „Obecna polityka informacyjna i szkolenia, dotyczą bardziej mocno rozbudowanych procedur
wdrażania PROW niż samej idei działań oddolnych na obszarach wiejskich. Te dysproporcje zdają się pogłębiać, gdyż instytucje wdrażające PROW, zamiast zapowiadanych uproszczeń, wprowadzają coraz większe sformalizowanie swoich działań”.
Po raz kolejny idee toną w gąszczu procedur i przepisów, a okres realizacji samej
inwestycji w wielu przypadkach jest niewspółmiernie krótszy od czasu, jaki konsumowany jest na związaną z projektem biurokrację. Pewną polską specyfiką jest
już chyba brak jednolitej interpretacji w sprawie przepisów i określania różnych
kwestii formalnych oraz zmienianie prawa „w trakcie gry”, w tym wypadku rozporządzeń i wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie Odnowy Wsi. Zmiany takie nierzadko powodują po stronie JST niepowetowane straty,
związane np. z przygotowaniem dokumentacji technicznych do projektów, które
– jak się później okazuje – nie mogą być już realizowane (np. zmiana dot. kosztów
kwalifikowanych, nowe interpretacje). Tego typu „odgórne podejście do oddolnych inicjatyw” przynosi niestety najgorsze efekty na samym dole, w sołectwach,
gdzie zawód wśród mieszkańców, związany z niezrealizowaniem projektu, jest olbrzymi - wprost proporcjonalny do rozbudzonych wcześniej nadziei.
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4. Charakterystyka procedur związanych z ubieganiem się o dotacje na
projekty Odnowy Wsi
Pomimo wielu negatywnych komentarzy w odniesieniu do stworzonych procedur związanych z ubieganiem się o dotacje na projekty Odnowy Wsi jakie zostały zamieszczone w bloku pytań dotyczącym przepływu informacji, duża liczba
respondentów (20 gmin; 30,8%) określiła te procedury jako „proste, zrozumiałe, nie
wymagające zmian (ewentualnie tylko drobne zmiany „kosmetyczne”)”. Zdecydowana większość (37 JST; 56,9%) oceniła je jako „dość skomplikowane, ale do przebrnięcia - przydałyby się ułatwienia, uproszczenia”. Tylko 8 gmin (12,3%) uznało, że
procedury te są „zbyt szczegółowe, utrudniające wnioskodawcom proces ubiegania
się o dotację - stanowczo nadają się do zmiany”. Ocena ta wydaje się pozostawać
w dużym kontraście względem wyrażanych wcześniej opinii o funkcjonowaniu UM
i innych źródeł informacyjnych. Być może jest to efekt „przyzwyczajenia” beneficjentów do trudów i czasochłonności procedur oraz świadomość realiów prawnych,
a także wynik „złagodzenia frustracji” dzięki ostatecznemu pozyskaniu dotacji. Ankietowani, w komentarzu do powyższej oceny, wymieniają cały szereg problemów,
jakie związane są ze stosowanymi procedurami. Do najważniejszych według nich
należą (w nawiasie liczba ankiet, w których padały dane odpowiedzi):
■ zagmatwany wniosek („zbyt rozbudowany wniosek powinien składać się
z jednej strony: co, gdzie, za ile, do kiedy?”) i skomplikowana, zagmatwana
instrukcja wypełniania wniosku (3);
■ problemy techniczne z wypełnieniem formularza wniosku, złe sformatowanie
komórek; („Sam formularz wniosku jest niedostosowany do wymogów stawianych przez UM, np. znikają zera w numerach REGON, albo w uwagach nakazuje nam się stawiać kreski w polach, gdzie w ogóle nie ma takiej opcji”) (3);
■ zbyt szczegółowe podejście do kosztów kwalifikowalnych i opisów zadań;
ustalenie kwalifikowalności danego kosztu, w tym VAT (4);
■ ogromna liczba załączników, oświadczeń, nieproporcjonalna do maksymalnej dotacji (PROW: 500 tys. zł), w tym np. potwierdzające wybór burmistrza,
skarbnika, zaświadczenia o nadaniu NIP, REGON, o numerze identyfikacyjnym, a także wymaganie załączania dokumentów, których uzyskanie zgodnie
z prawem nie jest wymagane dla danego typu inwestycji; skompletowanie całości dokumentacji i potwierdzanie dokumentów „za zgodność” (21);
■ przygotowanie pełnej dokumentacji (w tym technicznej) wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz kosztorysem, która wymaga nakładów
finansowych bez gwarancji pozyskania środków realizację zadania, już na
etapie wniosku o dotację (3);
■ problemy ze skonstruowaniem zestawienia rzeczowo-finansowego: łączenie
kategorii kosztów, brak możliwości modyfikacji zestawień w ramach wniosku; zgodność z kosztorysem i projektem (5);
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■ zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych w trakcie oceny wniosków,
wynikające z wyłączenia zakresów zadań nie podlegających finansowaniu
w ramach Odnowy Wsi (1);
■ wymagania i zbyt szczegółowe podejście do kosztorysów inwestorskich
(„ponieważ nie zgadzają się np. o jeden grosz”), w szczególności przed przetargiem, co jest zupełnie nieistotne, ponieważ po przetargu kwota i tak
zostanie zmieniona. Ponadto wiadomo, że określone przez wnioskodawcę
z należytą starannością koszty realizacji, będą i tak różnić się w znacznym
stopniu po realizacji (po co zatem aż taka precyzja?); nieuwzględnianie podczas weryfikacji dokumentów finansowych dopuszczalnych w księgowości
zaokrągleń i różnic wynikających z obliczeń podatku VAT dla poszczególnych pozycji kosztorysowych i dla całości inwestycji (5);
■ zapewnienie środków na realizację projektu w 100%, a nie tylko na zabezpieczenie wkładu własnego, co przy przeciągających się procedurach oceny doprowadza do zamrożenia na długie miesiące środków w budżecie gminy (3);
■ właściwy POM: uwzględniający aktualny stan prawny i oczekiwania UM; zapewnienie spójności zadań zawartych w POM z budżetem gminy w szczególności w obliczu wymogu sporządzania POM na okres minimum 7 lat, (2);
■ przetargi: restrykcyjne interpretowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP); zasada oceny dokumentacji z postępowania przetargowego
przed aneksem umowy i złożeniem wniosku o płatność, powodująca znaczne wydłużenie aplikowania o zwrot środków; brak realnej umowy obrazującej wartość przetargową inwestycji jest problemem przy aplikowaniu o kredyt (4);
■ brak opublikowania interpretacji i wyjaśnień MRiRW w formie ogólnodostępnej np. na stronie internetowej UM (1);
■ nie kompleksowe podejście do zakresów zadań inwestycyjnych, np. w przypadku obiektów kubaturowych gdzie możemy np. wykonać elewację tylko tej
części którą zajmuje podmiot dla potrzeb którego realizowany jest projekt (1);
■ ciągłe zmiany legislacyjne, zmuszające do zmian we wnioskach i zmian
umów, wymagające dojazdów; brak stabilności zasad i przepisów itp. (3);
■ kłopotliwe dokonywanie poprawek formalnych w POM z zachowaniem tej
samej procedury, co przy pierwszym jego zatwierdzaniu (1);
■ ogólnie nadmierne przywiązywanie instytucji zarządzającej do szczegółów
formalnych, nie mających wpływu na merytoryczną jakość wniosku (np.
format daty, miejsce składania parafek, szerokość segregatorów); Wytyczne
nie są jednoznaczne i precyzyjne, mogą być interpretowane w różny sposób
i w związku z tym pojawiają się problemy na etapie rozliczenia. (2);
■ czas: wynikający z poprzednich problemów długi okres rozpatrywania dokumentacji, nanoszenia poprawek, uzupełnień, wpływający na opóźnienia
w realizacji projektów(4);
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■ czas: zbyt krótki okres od ogłoszenia konkursu do składania wniosków,
a także czas na poprawki, nie pozwalający sprostać wymogom dot. załączników i procedur (np. ponownego zatwierdzenia zmienionego POM) (2).
Wniosek o dofinansowanie, według gmin, powinien być udostępniany w formie generatora, który sprawdzałby wszystkie elementy formalne. Generatory
wniosków sprawdzały się w przypadku innych programów, czemu więc nie skorzystać z tych doświadczeń? Wnioski bywają zwrócone do poprawki w przypadku
np. braku myślników czy liczby „0”, której w udostępnionej wersji elektronicznej
nie dało się wpisać! Generator wychwytywałby tego typu niedociągnięcia i redukowałby liczbę potencjalnych poprawek już na początkowym etapie wypełniania
dokumentacji.
Gminy ubolewały, że niektóre procedury, zamiast ułatwiania zmieniają się na
trudniejsze. Dotyczy to kwestii wydawałoby się prostych, np. dużym utrudnieniem było dostarczenie oryginałów niektórych dokumentów, a gminy nie mogły same potwierdzać dokumentów za zgodność (zmiana na niekorzyść względem SPO). Jest to utrudnienie zarówno dla beneficjenta jak i Departamentu UM
(„…w kolejce staliśmy, by urzędnik potwierdził autentyczność ksera”). Trudne
do przebrnięcia były również kryteria regionalne (sygnał z woj. pomorskiego) zmienione w PROW, względem poprzedniego okresu programowania, na „niekorzyść beneficjenta”. Ta opinia oczywiście jest odzwierciedleniem jednego punktu
widzenia. Z reguły bowiem zmiany kryteriów regionalnych zamykają jednym, ale
otwierają innym wnioskodawcom drogę do realizacji projektów.
Problemem generalnym w PROW jest zbyt wielka szczegółowość w opracowywaniu i ocenie wniosków, w tym także samego Planu Odnowy Miejscowości. Z ideologicznego punktu widzenia dokument ten ma być „sołecką strategią”,
a więc zbiorem kierunków działań i planowanych przedsięwzięć, spisanym przez
społeczność lokalną. Tymczasem kompleksowość POM narzucona rozporządzeniem i ścisłe trzymanie się schematycznych wytycznych spowodowało utratę indywidualnego charakteru tych dokumentów, który był świadectwem społecznego
zaangażowania (gminy same komentują procedurę opracowania POM-ów słowami „opracowaliśmy schemat, który był powielany w sołectwach”). Ponadto, skomplikowana struktura POM spowodowała, że mieszkańcy bez pomocy zewnętrznej
nie są w stanie opracować takiego dokumentu, a i gminy często muszą sięgać po
zewnętrzną pomoc konsultantów. Biorąc pod uwagę fakt, że polskie samorządy
realizują obecnie dziesiątki różnorakich inwestycji z wykorzystaniem dotacji krajowych i zagranicznych, należy wyobrazić sobie ich kadrowe i czasowe zaangażowanie w przygotowanie dokumentacji do wszystkich tych programów (począwszy od programów przedakcesyjnych PHARE, ISPA, SAPARD przez programy
regionalne z lat 2004-06 jak ZPORR i sektorowe SPO, po okres aktualny – PROW,
RPO, EFS/POKL i inne). Z tej perspektywy oczekiwania co do uproszczeń w pro-
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cedurach i dokumentacjach są zrozumiałe. Komplikowanie procesu ubiegania się
o dotacje i ich rozliczania może skutkować rezygnacją z pozyskiwania części funduszy, nieskutecznością w zdobywaniu środków czy wreszcie nie wykorzystaniem
pomocy finansowej przysługującej polskim obszarom wiejskim (rezygnacjami
z realizacji projektów, rozwiązywaniem już podpisanych umów, nie przystępowaniem do kolejnych programów).
Ankietowanych zapytano również o odrzucone wnioski o dotację – ich liczbę
w poszczególnych programach i źródła niepowodzeń. Na 65 ankietowanych JST,
które udzieliły odpowiedzi na te pytania, odrzuconych zostało 17 wniosków o dotację na projekty Odnowy Wsi składanych w ramach SPO (2004-06); 8 wniosków
w ramach PROW (2007-13) i 17 wniosków w programach regionalnych. Rozpatrując skalę inwestycji, można skrótowo ująć to tak: odrzucono łącznie wnioski
na 25 dużych inwestycji (dotacje do 500 tys. zł/miejscowość) oraz 17 wniosków
na mniejsze inicjatywy (z reguły kwoty dostępne w programach regionalnych są
niższe). Daje to statystycznie 0,38 projektu „dużego” (SPO 0,26 i PROW 0,12)
i 0,26 projektu mniejszego (regionalne), jakie zostały odrzucone w przeliczeniu
na jedną badaną gminę. Mniejsza liczba odrzuconych wniosków w PROW miała
silny związek z zasadami tego programu, ponieważ gminy mogły składać tylko
1 wniosek w każdym naborze. Wybierano zatem dokładnie inwestycje jakie miały
być dofinansowane ze środków UE i szczegółowo przygotowywano dokumentacje, ponieważ odrzucenie wniosku oznaczało nie zrealizowanie żadnej inwestycji
(zasada „wszystko albo nic”). Tymczasem wcześniej, w SPO, gminy mogły składać nieograniczoną liczbę wniosków (na które posiadały środki budżetowe), toteż jakość składanych dokumentacji była statystycznie niższa, a odrzucenie części
wniosków mogło wchodzić w grę („jak nie ta inwestycja to inna”).
Można się zatem pokusić o szacunkowe określenie skuteczności pozyskiwania
przez gminy środków na projekty Odnowy wsi z omawianych w artykule funduszy.
Jak podano w pierwszym rozdziale w ramach SPO pozyskano średnio dotację na
0,95 projektu na gminę licząc wszystkie ankietowane JST. W tym okresie odrzucono
średnio 0,26 projektu/gminę. Łącznie próbowano zatem średnio pozyskać środki na
1,21 projektu ze skutecznością 78,5%. W PROW analogiczne wartości dla badanej
grupy wynoszą: 2,85 – pozyskane; 0,12 – odrzucone; razem 2,97. Skuteczność pozyskania dotacji: 96%. Projekty regionalne realizowano w 29 ankietowanych gminach.
Zrealizowały one 80 takich projektów (2,76/gminę), a odrzucono wnioski na kolejne 17 (0,59/gminę). Daje to skuteczność pozyskania dotacji na poziomie 82,5%.
Przyczyną odrzucenia wniosków w SPO było najczęściej wyczerpanie środków finansowych w tzw. „kopercie” przeznaczonej na dany nabór. Wnioski, które
otrzymały za małą liczbę punktów (wynikających z procedury oceny) znajdowały się „pod kreską” na liście rankingowej. Gminy mogły liczyć ewentualnie na
rozwiązanie przez UM umowy z którymś z beneficjentów „znad kreski” lub na

42

Grzegorz Cetner, Krzysztof Żok

oszczędności wynikające z postępowań przetargowych. Okoliczności takie mogły
spowodować wciągnięcie kolejnych wnioskodawców na listę beneficjentów. Przyczyną odrzucenia wniosków było również nie dostosowanie zakresu inwestycji,
tematu wniosku do warunków programu („Projekt nie kwalifikował się do wsparcia - nie mieścił się w priorytetach SPO”) lub inne problemy formalne, jak np. brak
tytułu własności do nieruchomości, na której planowano inwestycję czy błędy we
wniosku. Część wniosków została odrzucona z powodu odpowiednich załączników, w tym jeden w wyniku „niedostarczenia jednego załącznika w terminie”.
Jedna z ankietowanych gmin rozpoczęła procedurę przetargową i realizację projektu przed datą złożenia wniosku, (co było niezgodne z regułami SPO) i mimo
że generalnie zakres prac wykonanych został ujęty w dokumentacji jako koszt
niekwalifikowany (nie ubiegano się o dotację do tej części inwestycji), wniosek
został odrzucony w całości. Zdarzały się także rezygnacje z dofinansowania projektu spowodowane realizacją innych działań współfinansowanych ze środków
UE o większym znaczeniu dla rozwoju gminy.
W przypadku PROW nieskuteczność w pozyskaniu dotacji wynikała z podobnych powodów (kryteria merytoryczne, zły zakres operacji, niekwalifikowalność
wydatków lub niska ilość punktów powodująca odrzucenie). Jeden z projektów
nie posiadał prawomocnego pozwolenie na budowę na etapie oceny formalnej,
w innym przypadku gmina zrezygnowała z dofinansowania ze względu na brak
odpowiedniego wkładu własnego. Pośród odrzuconych wniosków znalazł się
również jeden składany do Lokalnej Grupy Działania (LGD - program LEADER;
informacje o tej metodzie finansowania w dalszej części opracowania). Powodem
niepowodzenia była w tym wypadku niezgodność operacji z zapisami Lokalnej
Strategii Rozwoju (LSR) obowiązującej na danym terenie. Jest to rzadki przypadek, ponieważ w tworzeniu tych strategii, jak i w powstawaniu samych LGD wiodącą rolę pełniły gminy i to one były współautorami zapisów LSR. Stąd późniejsze
przygotowanie przez gminę (członka LGD) wniosku o dotację na projekt Odnowy Wsi, składanego do LGD, którego zakres lub temat nie odpowiadał zapisom
strategii, wydaje się aż nieprawdopodobne. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że zakres projektów Odnowy Wsi, jakie kierowane były do finansowania poprzez LGD
był najczęściej konsultowany między wnioskodawcami wchodzącymi w skład
LGD w celu zapobieżenia sytuacjom, w których np. gminy niepotrzebnie ponoszą
wydatki, choćby na przygotowanie dokumentacji projektowej i samego wniosku.
W programach regionalnych wnioski również odrzucano z powodów merytorycznych i niskiej punktacji („Wniosek uzyskał zbyt małą ilość punktów, ponieważ
w ramach konkursu preferowane były projekty infrastrukturalne, a projekt dotyczył
działań miękkich”). Powodem negatywnej decyzji rozpatrzenia wniosku był też
brak spójności celów operacji z celami działania, błędne wskazanie celów zadania
bądź negatywna ocena trwałości projektu.
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Jeśli chodzi o kierunki podejmowanych inwestycji, samorządy postrzegają Odnowę Wsi zdecydowanie bardziej jako sposób poprawiania infrastruktury
wiejskiej (aż 96,2% respondentów) niż program wspierający zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi (odpowiedź taką wybrało jedynie 3,8% ankietowanych JST).
Samorządowcy w większości uważają, że ogólnie zakres tematyczny i zakres kosztów kwalifikowanych przewidziany dla projektów Odnowy Wsi w ramach SPO/
PROW jest odpowiedni (51 gmin; 78,5%). Pozostałe gminy (14 JST; 21,5%) są
przeciwnego zdania. Jako istotne dla JST rodzaje projektów, których możliwości
finansowania zabrakło w SPO/PROW, gminy wymieniają (w nawiasach liczba odpowiedzi):
– budowę dróg (7);
– budowę i remont placówek edukacyjnych - szkół, przedszkoli, sal przy szkołach, przedszkolach (3);
– wyposażenie obiektów użyteczności publicznej, w tym bibliotek, świetlic
wiejskich na potrzeby np. działalności zespołów, Kół Gospodyń Wiejskich
(np. naczynia, gry edukacyjne dla dzieci i inne materiały, które nie stanowią
środków trwałych) (3);
– rozwój nowych centrów wsi (1);
– budowę ścieżek rowerowych, po których mogą się poruszać samochody
osobowe (dojazd do posesji) (1);
– budowę chodników (1);
– budowę sieci internetowej, projekty dostępu do sieci Internet (1);
– usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych (1);
– remont wnętrz obiektów zabytkowych (1)
Wśród kosztów kwalifikowanych, według respondentów, zabrakło następujących rodzajów wydatków:
– podatku VAT (13);
– kosztów funkcjonowania powstałych w projektach obiektów; kosztów związanych z działalnością OSP, Remiz Strażackich, w których odbywają się spotkania sołeckie itp. (2);
– kosztów budowy infrastruktury wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich (1);
– kosztów wykupu terenu pod realizację projektu Odnowy Wsi (1);
– kosztów promocji projektów (1);
– opłat związanych z nadzorem budowlanym (1).
Jak widać, niezmiennie od wielu lat, samorządy poszukują możliwości sfinansowania inwestycji drogowych i gdyby taka opcja zaistniała również w programach Odnowy Wsi, prawdopodobnie większość projektów dotyczyłaby tego typu
działań. Z jednej strony jest to zrozumiałe, ponieważ zaszłości w infrastrukturze
polskich dróg wciąż są wielkie i – jakby na to nie patrzeć – jakość dróg wpływa
na jakość życia na wsi (cel Odnowy Wsi). Z drugiej zaś, dotacje dla JST na „grubą
infrastrukturę” zostały skanalizowane w programach regionalnych (RPO), a Od-
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nowa Wsi miała obejmować tylko jej elementy w przypadku zagospodarowania
centrów miejscowości. Poza tym inwestycje Odnowy nakierowane są bardziej
infrastrukturę społeczną. Jak jednak widać „ssanie” dotyczące środków finansowych na infrastrukturę jest wielkie (trudność w dostępie do środków w RPO wielka konkurencja). Potwierdzają to liczne komentarze do ankiet („Trudno przecenić znaczenie właściwych dróg w organizacji życia na wsi. Ogromne i wieloletnie
zaniedbania w tym temacie sprawiają, że temat dróg jest w stanie przesłonić każdy
inny, najbardziej nawet nowatorski pomysł”). Podobna sytuacja dotyczy inwestycji
edukacyjnych, które wpływają również na poziom rozwoju wsi („…więc powinny
być uwzględnione w typach projektów”). „Szkoły i sale są ogólnodostępne, więc nie
ma powodu, aby tego typu projektów nie było w odnowie wsi” – pisali respondenci.
Ogromne kontrowersje budziła w projektach Odnowy Wsi niekwalifikowalność podatku VAT. „VAT winien być również kosztem kwalifikowanym dla tych
Beneficjentów którzy nie mogą go (zgodnie z obowiązującym prawem) w żaden sposób odzyskać” – pisali respondenci. Prawo nie stoi jednak tutaj po stronie JST, ponieważ w świetle interpretacji Komisji Europejskiej (KE) z dnia 13.01.2009 r. dot.
art. 71 ust. 3 lit. a, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), VAT stanowi koszt niekwalifikowany dla niepodlegających opodatkowaniu VAT krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy i innych instytucji prawa publicznego, w tym m.in. gmin, stowarzyszeń gmin,
instytucji kultury. W związku z ww. interpretacją, nawet gdy podmioty, o których
mowa powyżej oświadczą, iż nie mogą odzyskać VAT-u związanego z kosztami
poniesionymi w ramach realizowanej operacji, nadal jest on dla nich kosztem niekwalifikowanym. W odpowiedziach podkreślano również niekonsekwencje jakie
istnieją pomiędzy różnymi programami wsparcia UE: „VAT jest kosztem niekwalifikowalnym, podczas gdy w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO)
adresowanych głównie do ośrodków miejskich VAT jest kosztem kwalifikowalnym”.
Wysokość podatku VAT ma znaczny wpływ na obciążenie wkładu własnego gmin
w projektach UE.

5. Wnioski
Odnowa wsi cieszy się nie słabnącą popularnością wśród Jednostek Samorządu
Terytorialnego, a także wśród innych beneficjentów z obszarów wiejskich. Powodem takiego stanu są ciągle wielkie potrzeby społeczne i zaszłości infrastrukturalne na polskiej wsi. Znaczny wzrost popularności dotacji UE i ilości realizowanych
z ich udziałem projektów (mimo ograniczeń odnoszących się do liczby składanych wniosków w PROW) idzie w parze ze wzrostem umiejętności pozyskiwania
zewnętrznych środków finansowych na projekty Odnowy wsi, zróżnicowaniem
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beneficjentów i źródeł dotacji. Środki finansowe udostępniane w drodze konkursów regionalnych cieszą się tak samo dużym zainteresowaniem jak większe
dotacje dostępne w ramach programów UE, tym bardziej, że są obarczone mniejszym ciężarem biurokracji. Mieszkańcy wsi definitywnie potrzebują wsparcia na
drodze kreowania projektów Odnowy Wsi i wstępnego planowania (opracowania
Planów Odnowy Miejscowości). Pomoc taka udzielana jest im głównie przez pracowników gmin, a więc najczęściej reprezentantów wnioskodawcy, a także przez
radnych. Najaktywniejszymi reprezentantami społeczności wiejskiej w procesie
tworzenia POM są sołtysi organizujący i mobilizujący mieszkańców do pracy na
rzecz odnowy. 1/3 gmin sięga natomiast również po pomoc firm szkoleniowych
i konsultingowych wspierających je zarówno w procesie tworzenia sołeckich planów jak i w przygotowaniu niezbędnych dokumentacji. Statystycznie niewysokie zaangażowanie samych mieszkańców wsi w projektach odnowy wsi wynika
z jednej strony z nadmiernego przejęcia sterów przez gminy, a z drugiej - z braku
formalnych podstaw prawnych, które umożliwiałyby angażowanie lokalnej społeczności, np. na etapie realizacyjnym projektów. W wielu przypadkach o sytuacji
takiej decydują także utrwalone przez dziesięciolecia roszczeniowe postawy społeczeństwa i wynikające z nich oczekiwanie na wykonanie określonych zadań przez
włodarzy gminy. Pozytywne przykłady społecznej aktywizacji na rzecz odnowy wsi
płyną z tych obszarów, gdzie do kreowania pomysłów przedsięwzięć zastosowano
mechanizmy rywalizacji między sołectwami, a wybór projektów do finansowania
oparty był np. o wyniki lokalnego konkursu zorganizowanego przez gminę.
Konsultacje społeczne projektów, praca z mieszkańcami, warsztaty – to wciąż
elementy trudne dla gmin. Wynika to z dotychczasowych doświadczeń (lub ich
braku), słabo rozwiniętego mechanizmu konsultacji społecznych i woli do prowadzenia planowania w sposób autokratyczny (wybór priorytetów z punktu widzenia gminy, a nie mieszkańców, wynikający np. z dostępnych środków i możliwości
przeznaczania ich na konkretne cele). Sporządzanie kosztorysów i harmonogramów zadań oraz prawidłowe określenie kosztów kwalifikowanych to drugi duży
problem JST, w szczególności w obliczu zmieniających się procedur i ograniczonych źródeł rzetelnej informacji.
JST dostrzegają pozytywne aspekty realizacji projektów ponadsołeckich, zarówno wynikające z efektów społecznych, jak i infrastrukturalnych, jednakże
rzadko decydują się na taką formę realizacji. Powodem takiej decyzji są głównie
lokalne konflikty interesów oraz problemy związane z zarządzaniem inwestycja
realizowaną w wielu miejscach jednocześnie.
Rozszerzenie listy beneficjentów (w PROW, względem SPO) o Kościoły
i Związki Wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe nie przełożyło się istotnie
na ilość realizowanych projektów przez podmioty inne niż JST. Nadal absolutną
większość stanowią projekty samorządowe i prowadzone przez Ośrodki Kultury
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będące ich podległymi jednostkami. Organizacje pozarządowe ogranicza przede
wszystkim konieczność posiadania statusu organizacji pożytku publicznego (nieliczne na obszarach wiejskich) oraz – równie problematyczna kwestia – brak środków własnych. Problemy związane z procedurami przetargowymi, formami prawnymi organizacji czy własnością danej nieruchomości są często przeszkodami nie
do przeskoczenia dla organizacji niezaprawionej w „bojach” o unijne dotacje. Kościoły i Związki Wyznaniowe mogą natomiast realizować projekty związane głównie z ich majątkiem, a te nie zawsze są priorytetem mieszkańców lub pozostają
w silnej konkurencji z pomysłami gminy na inwestycje w tej samej miejscowości
(ten sam limit dotacji na daną wieś). Stąd proporcje w liczbach projektów realizowanych przez poszczególnych „aktorów” odnowy, opisane w artykule.
Tylko 1/5 ankietowanych gmin czerpie wiedzę z doświadczeń innych JST poprzez udział w ogólnych forach, konferencjach lub Kongresach Odnowy Wsi. Popularną formą zdobywania doświadczeń i poznawania dobrych praktyk jest natomiast
udział sołtysów i reprezentantów gmin w wizytach studyjnych. Podkreśla to fakt, że
najlepsze doświadczenia płyną z kontaktów z osobami, które opracowywały i wdrażały konkretne projekty oraz własnego „dotknięcia projektu”, a więc obejrzenia go
na własne oczy i poznania, zrozumienia jego efektów. Gminy korzystają także ze
szkoleń i spotkań informacyjnych, głównie organizowanych przez Urzędy Marszałkowskie (UM), a także przez organizacje pozarządowe, w tym FAOW i KSS, ale
również przez Lokalne Grupy Działania (LEADER). Niestety, tylko UM uzyskały
wysoką ocenę jakości i rzetelności informacji. najniżej ocenione w tym względzie
media – zarówno krajowe jak i regionalne. Zawirowania dotyczące informacji wynikają przede wszystkim z często zmieniającego się prawa, w tym aktów wykonawczych dotyczących odnowy wsi, a także z niejednoznacznych ich interpretacji.
Czas jaki potrzebny był/jest osobom opracowującym dokumentacje wniosków
(i załączników, w tym projektów technicznych, kosztorysów i in.) był niewspółmiernie dłuższy niż ogłaszane bez wystarczającego wyprzedzenia terminy naborów. Natomiast procedury oceny wydłużały się w nieskończoność, pozostawiając
wnioskodawców w niepewności co do możliwości zrealizowania projektu, prawidłowości zakwalifikowania kosztów, a także dochowania harmonogramu. Procedury zdominowały ideę odnowy wsi – jak słusznie wspomniano w komentarzu do
jednej z ankiet – i stały się niszczycielską siłą dla wartościowego aspektu, jakim
jest wola do oddolnego działania w sołectwach. Niecałe 60% uznało je za dość
skomplikowane, a dalsze 12 za zbyt szczegółowe, stanowczo nadające się do zmiany. Wyniki te wskazują, że w tej kwestii jest wiele do poprawienia (ułatwienia),
w szczególności mając na względzie przyszły okres programowania i środki jakie
będą dostępne na projekty Odnowy wsi po roku 2013.
Skuteczność pozyskiwania dotacji obliczona szacunkowo w artykule, wzrastająca z 78,5 (dla SPO) do 96% (dla PROW) to wyniki bardzo dobre, w szczegól-
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ności gdy uwzględnimy fakt, że powodem odrzucenia wniosków było najczęściej
wyczerpanie środków finansowych, a dopiero w dalszej kolejności problemy formalne związane z dokumentacją lub rezygnacje wnioskodawców. Cieszy również
wzrost tego wskaźnika, co świadczy o tym, że JST wyspecjalizowały się w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych i jedynym problemem na drodze do
otrzymania dotacji są przyjęte kryteria regionalne bądź ograniczenia budżetowe.
Skuteczność pozyskiwania dotacji z funduszy regionalnych jest w badanej grupie
niższa (82,5%), ale należy pamiętać, że konkurencja o te środki jest najczęściej
dużo większa niż w programach UE, zatem i ten wskaźnik należy postrzegać jako
bardzo wysoki.
Samorządy postrzegają Odnowę wsi w dużej mierze jako kolejny program,
pomagający im realizować zadania z zakresu infrastruktury wiejskiej. Niewiele
respondentów kojarzy ją z potencjałem społecznym czy zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi. Tymczasem celem nadrzędnym Odnowy wsi jest poprawa
jakości życia na obszarach wiejskich, a ta wynika nie tylko ze stanu infrastruktury,
ale także z zasobów, które w połączeniu z infrastrukturą dadzą podstawę do zadowolenia mieszkańców z ich środowiska życia. Zrozumiałą jest dążność JST do
sfinansowania inwestycji drogowych, których nie udało się sfinansować z innych
źródeł, wszak to też jest „odnawianie wsi”. Jednak Odnowa wsi, jako program, nie
obejmuje tego typu inwestycji. Spektrum rodzajów projektów,jakie gminy uznają
za istotne, a których nie można finansować w ramach Odnowy wsi jest szerokie
i obejmuje wiele istotnych elementów. Lista ta powinna być też impulsem dla osób
odpowiedzialnych za programowanie tego działania na lata 2014-2020.
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ODNOWA WSI W OPINII JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
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STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych dotyczących kreowania i wdrażania
projektów Odnowy wsi na polskich obszarach wiejskich, przeprowadzonych w 2010 r. przez
pracowników poznańskiego Oddziału CDR w Brwinowie. Badaniami objęto Jednostki Samorządu Terytorialnego w wybranych województwach, zatem wynik ankietyzacji jest oparty o punkt widzenia gmin na tego typu inicjatywy. W pierwszej części opracowania (druga
część zamieszczona zostanie w kolejnym numerze kwartalnika) poruszono kwestię dotychczasowych doświadczeń gmin we wdrażaniu projektów i pozyskiwaniu dotacji krajowych
oraz pochodzących ze źródeł UE, w tym odniesiono się do ilości zrealizowanych działań,
kwestii proceduralnych, a także do procesu powstawania tzw. Planów Odnowy Miejscowości, które opracowywane są przez mieszkańców sołectw, w których realizowany ma być dany
projekt. Badania koncentrowały się na problemach jakie pojawiają się na każdym etapie kreowania, wdrażania projektów oraz na trudnościach związanych z pozyskiwaniem wsparcia
finansowego.
GRZEGORZ CETNER, KRZYSZTOF ŻOK
THE VILLAGE RENEWAL IN THE OPINION OF LOCAL COMMUNITIES
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SUM M A RY

Article presents the results of survey research conducted in 2010 by the staff of The
Agricultural Advisory Centre in Brwinów, Poznan Branch, on the creation and implementation of Village Renewal projects (Pol. “Odnowa wsi”) in Polish rural areas. Survey covered Polish local self-government units (Gminas) in chosen regions (voivodeship level),
therefore the results of the research reflect their point of view on this kind of local projects.
First part of the article (second part will be presented in the next edition of the magazine) presents the issues of to date experiences in the implementation of Village Renewal
Project in Polish Gminas including procuring national and EU financial support. Article
refers to the number of implemented initiatives and investments as well as to the procedures related to the application for the financial support. It describes also the process of
the preparation of so-called “Village Renewal Plans” (Pol. “Plan Odnowy Miejscowości”),
which are elaborated by the inhabitants of particular village, where the project is placed.
The research was focused on the problems which turn up on the every stage of creation
and implementation of Village Renewal projects and on the difficulties related to the application for the financial support.
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STEFAN PRUSZYŃSKI
Instytut Ochrony Roślin –Państwowy Instytut Badawczy
w Poznaniu

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN – WYZWANIE
DLA ROLNIKÓW, SŁUŻB DORADCZYCH I NAUKI
1. Wstęp
Nadprodukcja żywności, degradacja środowiska rolniczego, a także naciski
ze strony konsumentów oraz przedstawicieli środowisk ekologicznych, doprowadziły do zmiany polityki rolnej w krajach Unii Europejskiej i dążenia do ograniczenia chemizacji rolnictwa i zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo produkcji
rolnej (Pruszyński 1997).
Szczególną uwagę poświęcono chemicznej ochronie roślin, w ramach której
do środowiska rolniczego wprowadzanych jest wiele tysięcy ton chemicznych
substancji aktywnych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Uchwalona została Dyrektywa 91/414 EWG zalecająca ponowny przegląd
wszystkich stosowanych na terenie Unii substancji aktywnych środków ochrony
roślin i rejestrację nowych na nowych bardziej zaostrzonych zasadach. W wyniku
tego przeglądu z ochrony roślin wycofanych zostało 74% stosowanych wcześniej
substancji aktywnych (Matyjaszczyk 2010).
Dalsze działania w Unii Europejskiej w aspekcie stosowania środków ochrony roślin, określa Szósty Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska
Naturalnego (Stobiecki i wsp. 2010). Do najważniejszych działań dokument ten
zalicza wprowadzenie tzw. Strategii Tematycznej w Sprawie Zrównoważonego
Stosowania Pestycydów. W 2009 roku opublikowano akty prawne będące ustawowymi zapisami celów Strategii Tematycznej:
– Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/128/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów;
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) Nr 1107/2009
dotyczące wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin.
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Celem wymienionych aktów prawnych jest:
■ zminimalizowanie niebezpieczeństw i zagrożeń dla zdrowia i środowiska
naturalnego, wynikających ze stosowania pestycydów,
■ poprawienie kontroli stosowania i dystrybucji pestycydów’,
■ ograniczenie stosowania szkodliwych substancji aktywnych przez ich zastąpienie bezpieczniejszymi lub nie chemicznymi metodami,
■ wspieranie stosowania niskich dawek lub prowadzenia upraw bez chemicznej ochrony,
■ wzrost świadomości producentów rolnych i promowanie stosowania Kodeksów Dobrej Praktyki Rolniczej i Dobrej Praktyki Ochrony Roślin,
■ rozważenie zastosowania instrumentów finansowych dla producentów realizujących w/w zalecenia.
Zgodnie z art.14 Dyrektywy wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej są
zobowiązane do wdrożenia do dnia 1 stycznia 2014 roku ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin.
Ust. 2 Art. 14 stanowi, że państwa ustanawiają lub wspierają ustanowienie wszystkich warunków niezbędnych do wdrożenia integrowanej ochrony
roślin. W szczególności zapewniają one, aby użytkownicy profesjonalni mieli
do dyspozycji informacje i narzędzia do monitorowania organizmów szkodliwych i podejmowania odpowiednich decyzji, jak również usługi doradcze
w zakresie integrowanej ochrony roślin.
Opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie integrowanych programów
ochrony wszystkich upraw na terenie całego kraju będzie wymagało podjęcia wielokierunkowych działań, do których należy zaliczyć: zmianę programów nauczania na wszystkich poziomach edukacji (technika rolnicze, szkolnictwo wyższe),
przygotowanie służb doradczych do propagowania i nadzorowania integrowanej
ochrony, przeprowadzenie masowych szkoleń producentów rolnych i w wielu
przypadkach doprowadzenie do zmiany sposobu ich podejścia do ochrony roślin i środowiska rolniczego, przygotowanie przez naukę programów integrowanej ochrony, a także zaangażowania administracji rządowej i samorządowej wraz
z zabezpieczeniem środków m.in. na szkolenia czy różne formy dopłat.
Oparcie ochrony roślin o zasady integracji będzie miało wielkie znaczenie
dla przyszłości rolnictwa, jego bezpieczeństwa dla środowiska i przyszłego konsumenta, a także uwiarygodnienia produkcji rolnej dla jej odbiorców. Rzecz jest
nie tylko w spełnieniu wymagań narzuconych przez Unię Europejską, ale przede
wszystkim w budowaniu nowoczesnego, opartego na głębokiej wiedzy i znajomości środowiska rolnictwa, które ma zabezpieczyć produkcję wysokiej jakości
żywności. To również ważny krok w kierunku ochrony bioróżnorodności oraz dążenia do zrównoważonego rolnictwa. Wbrew pozorom, czasu pozostało niewiele
i podjęcia wymaganych działań należy oczekiwać w każdej chwili.
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2. Historia integracji w ochronie roślin i jej definicje
Pojęcie integracji pojawiło się w ochronie roślin w 1959 roku (Stern i wsp.
1959) i było odpowiedzią nauki na rosnącą falę krytyki masowego stosowania
chemicznych środków ochrony roślin. Należy pamiętać, że po II Wojnie Światowej rozpoczęto masową produkcję DDT i innych środków z grupy chlorowcopochodnych, a także odkryto insektobójcze właściwości środków fosforoorganicznych oraz rozwinęła się produkcja herbicydów.
Początkowy entuzjazm związany z wiarą, iż metoda chemiczna pozwoli rozwiązać wszystkie problemy ochrony roślin ustąpił miejsca fali krytyki, gdy ujawniły się negatywne skutki stosowania chemicznych środków ochrony roślin wyrażające się m.in. negatywnym wpływem na człowieka i środowisko, brakiem
selektywności stosowanych środków oraz uodpornieniem się organizmów szkodliwych na stosowane substancje aktywne. Nie bez znaczenia była też ekonomia
ochrony roślin. Zwiększająca się liczba zabiegów wpływała na podwyższenie
kosztów produkcji i tym samym obniżenie dochodów. W tej sytuacji przedstawienie koncepcji integracji, na 3 lata przed ukazaniem się książki,,Milcząca wiosna”
R. Carlson, było niezwykle ważną propozycją i nowym podejściem do ograniczania strat powodowanych przez organizmy szkodliwe.
Początkowo, koncepcja integracji zakładała równoległe wykorzystanie
w ochronie przed organizmami szkodliwymi metody chemicznej i biologicznej. Z biegiem lat następował szybki rozwój integrowanej ochrony obejmującej
równoległe wykorzystanie w ograniczeniu liczebności organizmów szkodliwych,
wszystkich dostępnych metod ochrony roślin oraz opracowanie integrowanych
programów ochrony przeciwko wszystkim grupom agrofagów tj. szkodnikom,
chorobom i chwastom (Olszak i wsp. 2000).
Koncepcja integracji w 1976 roku na Światowym Kongresie Entomologicznym została przyjęta jako przyszłościowy kierunek badań i działań praktycznych
w ochronie roślin, a spojrzenie na integrację zostało rozbudowane do sterowania
populacjami agrofagów (Lipa 1984), a więc do celowego wykorzystania dostępnych metod w celu niedopuszczenia do rozwoju nasilenia agrofagów, które mogłyby zagrozić wysokości plonowania roślin uprawnych.
Rozbudowie uległa też definicja integrowanej ochrony, która z pierwszej koncepcji łączenia metody chemicznej i biologicznej objęła wykorzystanie wszystkich dostępnych metod oraz uwzględnienie czynnika ekonomicznego i ochrony
środowiska. Według Organizacji d.s. Rolnictwa i Wyżywienia ONZ (FAO) integrowana ochrona to:,,wykorzystanie wszystkich dostępnych metod i technik
z zachowaniem ochrony środowiska w celu utrzymania populacji agrofaga na
poziomie, który nie zagraża spowodowaniu nieakceptowanych ekonomicznie
uszkodzeń lub strat”. Natomiast według Międzynarodowej Organizacji Biologicznego Zwalczania (IOBC) integrowana ochrona to: ,,zwalczanie agrofagów
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przy użyciu wszystkich dostępnych metod zgodnie z wymaganiami ekonomicznymi, ekologicznymi i toksykologicznymi, które dają pierwszeństwo naturalnym czynnikom ograniczającym i ekonomicznym progom zagrożenia”.
Obie definicje bardzo wyraźnie wskazują na podstawowy cel integrowanej
ochrony roślin jakim jest kompleksowe wykorzystanie wszystkich dostępnych
metod ze szczególnym uwzględnieniem metod nie chemicznych oraz zabezpieczenie dochodowości produkcji. Metodę chemiczną można stosować tylko
w przypadku zagrożenia plonu.
Analizując rozwój integrowanej ochrony roślin i jej coraz szerszy zakres wykorzystania na całym świecie, należy podkreślić uniwersalność tych programów.
W ochronie integrowanej przyjęto bowiem założenie, że żadna z metod ochrony
roślin nie jest w stanie sama zabezpieczyć ochrony upraw i stąd zalecane jest wykorzystanie wszystkich metod, w tym metody chemicznej.
Bardzo ważnym osiągnięciem integrowanych programów ochrony było wprowadzenie pojęcia progów ekonomicznej szkodliwości, czyli takiej liczebności
szkodników lub chwastów, względnie nasilenia choroby, przy której wartość spodziewanych strat przewyższa wartość zabiegów. Odpowiednio zinterpretowana
wartość progu szkodliwości jest obecnie coraz częściej podstawą do podejmowania decyzji o potrzebie wykonania zabiegu. Integracja pozwoliła na odejście
od ustalonych programów zabiegów i ich ograniczenie do sytuacji stanowiących
realne zagrożenie. Wdrożenie integrowanego programu ochrony musi się opierać
na szczegółowej znajomości biologii agrofaga, jego wrogów naturalnych, metod
rejestracji i oceny nasilenia, progu szkodliwości, możliwych do zastosowania metod ochrony i wiedzy koniecznej dla podjęcia decyzji o wyborze metody i dlatego
opracowanie integrowanego programu ochrony wymaga przeprowadzenia wielostronnych i często wieloletnich badań.
Jako ciekawostkę, ale świadczącą jednocześnie o głębokiej wiedzy i prawidłowym spojrzeniu na ochronę roślin, można zacytować napisane przez dr J. Ruszkowskiego zalecenia zwalczania szkodników opublikowane w komunikacie Państwowej
Szkoły Ogrodnictwa w Poznaniu w 1927 roku.,,Zwalczanie ważniejszych chorób
i szkodników roślin zwykle się wielokrotnie opłaca pod warunkiem, że ogrodnik:
■ wie, z jakim szkodnikiem lub chorobą zamierza walczyć,
■ czyni wszystko, co w danym wypadku należy w odpowiednim czasie i dokładnie,
■ nie trzyma się rutyny, lecz znając zwyczaje swoich wrogów przystosowuje swoje czynności do nie dających się ująć w szablon czynników, wywierających
wpływ wdanym razie – jak właściwości danego klimatu, gleby, odmiany i stanu
zdrowotności roślin, pogody, specyficznych warunków gospodarczych” itd.
Można postawić pytanie: czy to nie pierwsze zalecenie integrowanej ochrony
roślin?

Integrowana ochrona roślin – wyzwanie dla rolników, służb doradczych i nauki

53

3. Integrowana ochrona w Polsce
W Polsce poprzez masowe stosowanie DDT w zwalczaniu stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.) istniało realne zagrożenie wystąpienia negatywnych skutków szerokiego stosowania metody chemicznej. Dlatego też, Polscy
uczeni, ze szczególną uwagą śledzili zmiany w światowych tendencjach rozwoju
ochrony roślin.
Już w 1964 roku (Lipa 1964) ukazało się pierwsze opracowanie przedstawiające zasady integrowanej ochrony roślin, a w 1967 roku na Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin przedstawione zostały referaty omawiające m.in. integrowaną
ochronę roślin w sadach (Łęski 1967) i w roślinach warzywnych (Narkiewicz-Jodko, Szwejda 1967).
W następnych latach bardzo pomyślnie rozwinęły się badania nad opracowaniem, najpierw biologicznego, a później integrowanego zwalczania szkodników
w szklarniach (Pruszyński 1984). Dowodem zainteresowania programami integrowanymi w ochronie roślin było poświęcenie tej tematyce podwójnego numeru
miesięcznika,,Ochrona Roślin” (nr 11/12 1984).
Lata 90. XX wieku oraz pierwsza dekada XXI wieku, przyniosły dalszy wzrost
zainteresowania integrowaną ochroną. Była to konsekwencja wspomnianej wcześniej nadprodukcji żywności w krajach Unii Europejskiej, degradacji środowiska
rolniczego oraz silnej presji grup konsumenckich oraz ekologów na ograniczenie
chemizacji rolnictwa. Wprowadzono pojęcie integrowanych technologii produkcji, których podstawowym elementem powinna być integrowana ochrona roślin
i które szybko znalazły sobie stałe miejsce w produkcji rolniczej i ogrodniczej.
W Polsce, dzięki badaniom i działaniom praktycznym pracowników Instytutu
Sadownictwa i Kwiaciarstwa, już na początku lat 90. wdrożono do praktyki sadowniczej Integrowaną Produkcję Jabłek (Niemczyk 1993), a następnie kolejnych
upraw. Należy podkreślić, że opracowanie integrowanych programów ochrony
upraw sadowniczych, ze względu na dużą liczbą organizmów szkodliwych oraz
przeznaczenie owoców w stanie świeżym do konsumpcji, zawsze traktowane było
w sposób szczególny.
W uprawach rolniczych, największe zaangażowanie w opracowaniu integrowanych programów ochrony roślin wykazał Instytut Ochrony Roślin, zarówno przez
prowadzenie własnych badań jak i koordynację trzech Problemów Węzłowych
oraz Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego. Po wcześniejszym opracowaniu integrowanego zwalczania szkodników w szklarniach w 1992 roku Pokacka (Pokacka 1992) przedstawiła wyniki badań nad opracowaniem integrowanej
ochrony upraw zbóż, natomiast w 1994 roku Pałosz (Pałosz i wsp. 1994) omówił
podstawy integrowanej ochrony rzepaku. Przy braku opracowanych i możliwych
do zastosowania środków biologicznych, podstawą zalecanych programów stało się wykorzystanie metody agrotechnicznej (prawidłowy płodozmian, zabiegi
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uprawowe, zdrowy materiał siewny, optymalny termin siewu), hodowlanej (dobór odmian) oraz chemicznej (dobór selektywnych środków ochrony roślin i ich
stosowanie we właściwym terminie i dawkach oraz po przekroczeniu przez agrofaga progu szkodliwości). Uwagę zwrócono także na potrzebę prowadzenia rejestracji pojawu i nasilenia agrofagów, a także na właściwe przygotowanie sprzętu
ochroniarskiego.
Kolejnym ważnym krokiem dla potrzeby opracowania integrowanych programów ochrony roślin stało się uchwalenie przez Sejm nowej ustawy o ochronie roślin (Ustawa z dnia 18 grudnia 2003), która ustalała nadzór Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa nad integrowanymi technologiami produkcji oraz
oficjalne certyfikowanie przez Inspekcję tej technologii. Podstawą prowadzenia
upraw wg. integrowanej technologii stały się opracowane w instytutach naukowych
i zatwierdzone przez Główny Inspektorat metodyki, oddzielne dla każdej uprawy.
Bardzo ważnym elementem metodyk są zalecenia ochrony roślin, które powinny być oparte na założeniach integrowanej ochrony i chociaż nie we wszystkich
przypadkach warunek ten został spełniony (Pruszyński G. 2007), to na pewno
był to postęp w porównaniu do wcześniejszych programów ochrony. Charakterystyczny dla zalecanych w metodykach programów ochrony jest bardzo ograniczony, a często całkowity brak metody biologicznej oraz wykorzystania wrogów
naturalnych i procesów regulacji zachodzących w środowisku rolniczym
Integrowana ochrona nadal ogranicza się do podkreślenia zwalczania metodą
agrotechniczną, hodowlaną, wykorzystaniem wartości progów szkodliwości oraz
prawidłowego doboru chemicznych środków ochrony roślin (Korbas, Pruszyński
2008). Znaczenie wykorzystania szeroko rozumianej metody biologicznej jako podstawy integrowanej ochrony roślin będzie omówione w dalszej części artykułu.
Natomiast, pomimo dużego wysiłku badawczego i propagandowego nie nastąpiło szerokie upowszechnienie integrowanej ochrony upraw. Przyczyny takiego
stanu szeroko omówił wybitny specjalista z zakresu integrowanej ochrony Prof.
dr hab. Z.T. Dąbrowski (Dąbrowski 2000, 2001). Według tego autora, trudności
w upowszechnieniu integrowanej ochrony są związane zarówno z praktyczną
przydatnością naukowych opracowań dotyczących tej metody ochrony jak i też
mają podłoże socjologiczne oraz wynikają z braku politycznego poparcia dla integrowanej ochrony. Do najważniejszych trudności prof. Z.T. Dąbrowski zalicza:
– zalecane programy często dotyczą jednego gatunku, co komplikuje przyjętą
przez producenta kompleksową ochronę uprawy,
– opracowywane zalecenia opierały się na badaniach laboratoryjnych lub poletkowych i wyniki nie potwierdzały się w warunkach polowych. Dotyczy to
szczególnie badań nad rolą wrogów naturalnych szkodników;
– pracownicy naukowi często koncentrują się na uzupełnianiu i dopracowywaniu obecnych programów, nie uwzględniając zmian jakie w międzyczasie
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następują w technologiach produkcji. Opracowywane programy powinny
być na bieżąco weryfikowane z uwzględnieniem następujących zmian;
– zalecanie programów integrowanych musi uwzględniać specyfikę lokalną
oraz dawać producentowi możliwość wyboru;
– zdarzały się przypadki, że proponowane programy ochrony były nie do końca rozumiane przez producentów, a także nie uwzględniały występowania
innych gatunków agrofagów;
– wprowadzenie integrowanej ochrony musi przynosić producentowi konkretne korzyści finansowe. Brak takich korzyści bardzo często wpływa na
rezygnację producenta we wdrożeniu integrowanej ochrony;
– programy integrowanej ochrony roślin są trudniejsze i bardziej skomplikowane od samego stosowania metody chemicznej. Producenci często boją się
podjęcia ryzyka, a same służby doradcze nie są przygotowane do przekonania do nowych proekologicznych metod, będących często w sprzeczności
z dotychczasową praktyką. Dotyczy to również wykorzystania wartości progów szkodliwości, zmiany terminów lub rezygnacji ze stosowania środka
chemicznego czy stosowania dawek obniżonych;
– doradca i producent muszą posiadać odpowiednie przygotowanie i poszerzać swoja wiedzę, szczególnie o środowisko rolnicze i powiązania pomiędzy środowiskiem, rośliną uprawną i agrofagami oraz ich wrogami naturalnymi;
– integrowana ochrona wymaga większego zdyscyplinowania w zakresie prowadzenia obserwacji nad występowaniem organizmów szkodliwych i optymalnego ustalania potrzeby i terminów zabiegów;
– często zastosowanie integrowanej ochrony wymaga współdziałania wielu
producentów, co pozwala na bardziej efektywne sterowanie zachodzącymi
w agrocenozach procesami;
– bardzo ważne jest zagwarantowanie zbytu produktów z upraw chronionych
zgodnie z zasadami integrowanej ochrony. Brak takiego zapewnienia oraz
ograniczone dopłaty wpływają hamująco na rozwój integrowanych technologii produkcji w naszym kraju;
– ważny jest udział producentów środków ochrony roślin w promowaniu nowych selektywnych i bezpiecznych dla środowiska i człowieka środków.
Przedstawione powyżej uwarunkowania nie uwzględniają bezwzględnej potrzeby udziału we wdrażaniu integrowanej ochrony administracji centralnej i samorządowej, decyzje których powinny dać producentom gwarancję opłacalności
wprowadzania integrowanej ochrony.
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4. Zasady integrowanej ochrony roślin zalecane przez Dyrektywę
2009/128/WE
Zalecenie obowiązkowego wprowadzania od dnia 1 stycznia 2014 roku w krajach Unii Europejskiej integrowanej ochrony roślin zostało poparte opracowaniem załącznika III do Dyrektywy 2009/128/WE, ustalające ogólne zasady integrowanej ochrony roślin.
Załącznik ten będzie regulował wprowadzenie integrowanej ochrony roślin
w naszym kraju w formie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
ZAŁĄCZNIK III
Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin
1. Zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych lub minimalizowanie
ich negatywnego wpływu na rośliny uprawne należy osiągać lub wspierać między innymi przez:
– płodozmian,
– stosowanie właściwych technik uprawy (np. zwalczanie chwastów przed siewem lub sadzeniem roślin, termin i norma wysiewu, stosowanie wsiewek,
uprawa bezorkowa, cięcie i siew bezpośredni),
– w odpowiednich przypadkach stosowanie odmian odpornych/tolerancyjnych i materiału siewnego i nasadzeniowego kategorii standard/kwalifikowany,
– stosowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania i nawadniania/odwadniania,
– stosowanie środków higieny (np. regularne czyszczenie maszyn i sprzętu),
by zapobiec rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych,
– ochrona i stwarzanie warunków dla występowania ważnych organizmów
pożytecznych, np. poprzez stosowanie odpowiednich metod ochrony roślin
lub wykorzystywanie ekologicznych struktur w miejscu produkcji i poza
nim.
2. Organizmy szkodliwe muszą być monitorowane przy zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi, jeśli są one dostępne. Wśród takich narzędzi powinny
znaleźć się monitoring pól oraz systemy ostrzegania, prognozowania i wczesnego diagnozowania oparte na solidnych podstawach naukowych, tam gdzie
możliwe jest ich zastosowanie, a także doradztwo osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
3. Na podstawie wyników działań monitorujących użytkownik profesjonalny
musi zdecydować, czy stosować metody ochrony roślin i kiedy je stosować.
Podstawowymi czynnikami wpływającymi na podejmowanie decyzji są pewne
i oparte na solidnych podstawach naukowych progi szkodliwości występowania organizmów szkodliwych. Jeśli jest to wykonalne, przed zabiegiem ochrony
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roślin należy wziąć pod uwagę wartości progów szkodliwości dla danego regionu, konkretnego obszaru, uprawy i konkretnych warunków pogodowych.
Nad metody chemiczne przedkładać należy zrównoważone metody biologiczne, fizyczne i inne metody niechemiczne, jeżeli zapewniają one zadowalającą
ochronę przed organizmami szkodliwymi.
Stosowane pestycydy muszą być jak najbardziej ukierunkowane na osiągnięcie
danego celu i powodować jak najmniej skutków ubocznych dla zdrowia ludzi,
dla organizmów niebędących celem zwalczania i dla środowiska.
Użytkownik profesjonalny powinien ograniczać stosowanie pestycydów i inne
formy interwencji do niezbędnego poziomu, np. poprzez zredukowanie dawek, ograniczenie ilości wykonywanych zabiegów lub stosowanie dawek dzielonych, biorąc pod uwagę, czy można zaakceptować dany poziom zagrożenia
roślin i czy interwencje te nie zwiększają ryzyka rozwoju odporności organizmów szkodliwych.
Jeśli wiadomo, że istnieje ryzyko powstania odporności na dany preparat, a nasilenie występowania organizmów szkodliwych wymaga wielokrotnego stosowania pestycydów w danych uprawach, należy zastosować dostępne strategie
przeciwdziałające rozwojowi odporności, by zachować skuteczność tych produktów. Może to obejmować stosowanie wielu pestycydów o różnych mechanizmach działania.
Użytkownik profesjonalny powinien sprawdzać efekty zastosowanych metod
ochrony roślin przy pomocy zapisów o przeprowadzonych zastosowaniach
pestycydów oraz działań monitorujących występowanie organizmów szkodliwych (PL 24.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 309/85).

5. Dobra Praktyka Ochrony Roślin – podstawą integrowanej ochrony
roślin
W 1994 roku z inicjatywy Europejskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO)
opracowano i wydano Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin (DPOR),
który stanowił zbiór elementarnych zasad, których przestrzeganie jest warunkiem
skutecznego i uzasadnionego ekonomicznie oraz bezpiecznego dla ludzi i środowiska stosowania środków ochrony roślin.
W 2000 roku powołana przez EPPO grupa ekspertów, dokonała rewizji i uzupełnień w DPOR, poszerzając zalecenia m.in. o integrowaną ochronę roślin. Równolegle opracowano przewodniki DPOR dla poszczególnych gatunków roślin.
W Polsce zasady DPOR omówili Lipa i Bartkowski (1996), a następnie wydawanie
zasad DPOR podjął od 2000 roku Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu. Ostatni
,,Przewodnik DPOR” wydano w 2009 r. (Pruszyński, Wolny 2009).
Równolegle w latach 1999 i 2002 wydany został Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, którego założeniem jest pomoc we wprowadzeniu w produkcji rolniczej,
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przyjaznych dla środowiska praktyk, które zapewnią trwały rozwój sektora rolnego. Przestrzeganie podanych w Kodeksie zaleceń ma pozwolić na zmniejszenie wydatków na nawozy mineralne i chemiczne środki ochrony roślin, zapewnić
korzystanie z czystej wody oraz poprawić walory rekreacyjne terenów wiejskich.
Przestrzeganie zaleceń Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej ma zagwarantować
prawidłowe ukierunkowanie rozwoju produkcji rolniczej zgodnej z założeniami
zrównoważonego rozwoju i jednocześnie stworzyć warunki do wdrożenia i upowszechnienia integrowanej ochrony roślin. Integrowana ochrona roślin powinna
stać się jednym z najważniejszych elementów przyszłych technologii produkcji
rolniczej, a w zrealizowaniu tego założenia pomocne będzie przestrzeganie zaleceń DPOR, które w wielu przypadkach pokrywają się z warunkami zawartymi
w przedstawionym projekcie Rozporządzenia. Poniżej przedstawione zostaną elementy DPOR wraz z najważniejszymi działaniami, których one dotyczą.
■ Prawidłowa uprawa i agrotechniczne metody zwalczania agrofagów powinny obejmować odpowiedni płodozmian, siew lub sadzenie zdrowego
materiału rozmnożeniowego, wybór optymalnego terminu siewu, dbałość
o odpowiednią strukturę, zasób składników mineralnych i kwasowość gleby
oraz rejonizację gatunkowo-odmianową roślin uprawnych.
■ Znajomość składu gatunkowego i liczebność lokalnych agrofagów oraz
progów ich szkodliwości. Decyzja o zabiegu ochrony roślin powinna być
podjęta na podstawie dokładnego rozpoznania gatunku agrofaga na uprawianej roślinie oraz przeprowadzenie szczegółowej analizy sytuacji w oparciu o znajomość progu ekonomicznej szkodliwości występującego agrofaga
oraz po przeprowadzeniu rachunku ekonomicznego.
Próg ekonomicznej szkodliwości jest to taka liczebność szkodnika, nasilenie
choroby, czy liczba chwastów, przy której wartość spodziewanej utraty plonu
przewyższa koszt wykonania zabiegu ochronnego.
E=

Pu
Kz

E – ekonomiczna efektywność zabiegu ochrony roślin
Pu – produkcja uratowana
Kz – koszt zabiegu

Ekonomiczna efektywność E musi mieć wartość powyżej 1, czyli spodziewana
wartość produkcji uratowanej powinna być wyższa od kosztów zabieg u ochronnego.
■ Stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z zakresem rejestracji wyszczególnionym w etykiecie – instrukcji stosowania. Art. 68 ust. 1. Ustawy
o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003:,,można stosować wyłącznie środki
ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą – instrukcją
stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób aby
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nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska”. Do
zadań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa należy m.in.:
Art. 80 ust. tej samej Ustawy 3) Kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin.
Wybór substancji aktywnej i formy użytkowej środka ochrony roślin. Jeżeli zastosowanie chemicznego środka ochrony roślin jest konieczne i ekonomiczne opłacalne wówczas należy wybrać preparat:
– o najmniejszym ryzyku niepożądanego wpływu ubocznego, na środowisko,
– o działaniu selektywnym,
– stwarzający minimalne ryzyko uodparniania się agrofagów,
– o stosunkowo krótkim okresie zalegania i minimalnych pozostałościach
w środowisku.
Wybór dawki środka ochrony roślin. Zasadą dobrej praktyki ochrony roślin jest, aby poprzez: dobór optymalnego terminu stosowania, wykorzystanie sprzyjających warunków klimatycznych, prawidłową technikę zabiegu
zapewniającą zużycie tylko niezbędnej ilości cieczy użytkowej, uprawę odmian tolerancyjnych na choroby i szkodniki, stosować (o ile jest to uzasadnione) niższe z oficjalnie zalecanych dawek środka ochrony roślin.
Przygotowanie wymaganej ilości cieczy użytkowej środka ochrony roślin. Zasadą dobrej praktyki ochrony roślin jest przygotowanie takiej ilości cieczy użytkowej, która jest konieczna i wystarczająca do zwalczania konkretnego gatunku
agrofaga występującego na określonym areale, z zastrzeżeniem, iż cała jej ilość
zostanie zużyta w czasie zabiegu. Ilość cieczy użytkowej powinna odpowiadać
wysokości roślin uprawnych oraz zastosowanej techniki zabiegu (np. ULV).
Liczba, terminy i częstotliwość zabiegów ochrony roślin. Zabiegi ochrony
roślin należy stosować na podstawie aktualnego występowania i nasilenia
chorób i szkodników. O liczbie zabiegów decyduje m. in. i gatunek zwalczanego agrofaga, trafne ustalenie daty pierwszego zabiegu, rodzaj wybranego
środka ochrony roślin oraz technika opryskiwania.
Aparatura ochrony roślin i technika zabiegów. Warunkiem realizacji zasad DPOR jest wykorzystywanie do wykonywania zabiegów ochroniarskich sprzętu sprawnego technicznie i wyposażonego w odpowiednie dysze.
W Polsce na podstawie Ustawy o ochronie roślin z 18 grudnia 2003 roku
nadzór nad badaniami technicznymi opryskiwaczy sprawuje Państwowa
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Na podstawie ,,Informacji o realizacji zadań przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w 2005 r.” do dnia 31 grudnia 2005 r. przebadano 238 364 opryskiwaczy, co
stanowi 74,3% ogólnego stanu, na terenie kraju działa 350 jednostek posiadających upoważnienie PIORiN do prowadzenia badań, najwyższy wskaźnik powtórzenia badań po okresie 3 lat odnotowano w woj. Lubuskim –
0,93, w 2005 r. dotacja do badań wyniosła 3 240 130 zł.
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■ Biologiczne metody ochrony roślin (mln. ha): Ameryka Północna 0,07,
Ameryka Łacińska 4,4, Płd. Wsch. Azja 0,3, Chiny 2,2, Europa 0,1 Rosja 10.
To zadanie DPOR jest realizowane w ograniczonym zakresie, a stan wykorzystania metody biologicznej w Polsce i na świecie omówili Lipa i Pruszyński (2010).
■ Integrowana ochrona roślin., to racjonalne wykorzystanie w zwalczaniu
agrofagów wszystkich dostępnych metod, sposobów i środków włączając
w to: agrotechnikę, odmiany odporne, czynniki samoregulacji, metody biologiczne i chemiczne w celu skutecznego i opłacalnego ograniczania liczebności agrofaga do poziomu, poniżej którego nie wyrządza on szkód gospodarczych. Stosowanie metody chemicznej w programach integrowanych jest
ograniczone tylko do wypadków, gdy występuje realne zagrożenie plonu,
a w zabiegach zaleca się wykorzystanie środków selektywnych, w najniższych możliwych dawkach oraz terminach dostosowanych do ochrony entomofauny pożytecznej.
■ Zapobieganie skutkom ubocznym stosowania środków ochrony roślin.
Art. 37 ust. 2.,,Do obrotu i stosowania mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które przy prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem nie stanowią zagrożenia dla człowieka, zwierząt lub środowiska”. Nadzór sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i nasiennictwa.
Wymagane rozwijanie badań oraz edukacja doradców i rolników.
■ Strategia zapobiegania ryzyku uodparniania się populacji agrofagów na
środki ochrony roślin. Strategia zapobiegania procesowi uodparniania się
populacji organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin polega na:
– przemiennym stosowaniu preparatów o różnych substancjach aktywnych
oraz zmniejszeniu częstotliwości zabiegów, zwłaszcza środkami należącymi do grup chemicznych o takim samym lub podobnym mechanizmie
działania.
■ Bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska przy stosowaniu, magazynowaniu,
konfekcjonowaniu i przewożeniu środków ochrony roślin wg. Panasiuk
i Paprzyckiego z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. W latach 1969 – 2002
w Polsce zarejestrowano 5944 ostre zatrucia środkami ochrony roślin, ale
ich ilość systematycznie spada (286/1984 do 103/2002). W latach 1976 –
2002 doszło ogółem do 622 zgonów spowodowanych zatruciem środkami
ochrony roślin. W latach 1985 i 1986 odpowiednio 55 i 58 zgonów, w roku
2002 tylko 4 zgony. Przeważają zgony samobójcze i przypadkowe.
■ Edukacja posiadaczy środków ochrony roślin i dokumentacja zabiegów.
Wybrane art. z ustawy o ochronie roślin.
– Art.66 –obowiązek ukończenia szkolenia przez osoby stosujące środki
bardzo toksyczne i toksyczne;
– Art. 71 – obowiązek prowadzenia ewidencji zabiegów;

Integrowana ochrona roślin – wyzwanie dla rolników, służb doradczych i nauki

61

– Art. 74 – obowiązek ukończenia szkolenia przez osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin;
– Art. 75 – zaświadczenie ukończenia szkolenia zachowuje ważność przez
okres 5 lat.
Zalecenia DPOR należy przestrzegać niezależnie od poziomu zużycia środków
ochrony roślin. Dla realizacji zaleceń DPOR w Polsce wymagane jest:
■ Zwiększenie nakładów na badania naukowe,
■ Aktualizacja progów szkodliwości,
■ Opracowanie systemów wspomagających podjęcie decyzji o zabiegu,
■ Ustalenie optymalnych dawek,
■ Rozwój metody biologicznej i programów integrowanych,
■ Monitoring uodparniania się agrofagów.
Jakkolwiek spełnienie wymogów DPOR znacznie zbliża producenta do wypełniania warunków integrowanej ochrony roślin, to jednak pozostaje nadal wiele
działań koniecznych do podjęcia. Przede wszystkim, integrowana ochrona roślin
powinna być oparta na doskonałej znajomości środowiska rolniczego i zachodzących w nim zjawisk. Pierwszeństwo mają metoda biologiczna i inne dostępne metody niechemiczne, a zastosowanie środków ochrony roślin powinno opierać się
na zasadzie,,tak dużo jak to jest konieczne i tak mało jak to jest możliwe”.
Do ograniczenia stosowania metody chemicznej dąży się przez stosowanie
niższych dawek i ograniczenie częstotliwości zabiegów, a także poprzez dobrze
zorganizowany monitoring pojawu i nasilenia organizmów szkodliwych. Podstawą powinny stać się systemy wspomagania decyzji o potrzebie wykonania zabiegów, uwzględniając wystąpienie agrofaga i jego spodziewany rozwój na tle warunków meteorologicznych.
DPOR ma zabezpieczyć produkcję wysokiej jakości plonów i ochronę producenta rolnego, konsumenta i środowiska, natomiast integrowana ochrona roślin
posuwa się o krok dalej i chce zapewnić to samo w oparciu o znajomość i wykorzystanie zjawisk jakie mają miejsce w środowisku rolniczym. Dopiero po prawidłowym zrozumieniu filozofii integrowanej ochrony, będzie można przystąpić do
jej szerokiego upowszechnienia.

6. Podsumowanie
Prof. Z.T. Dąbrowski (Dąbrowski 2000) przyjmuje, że wprowadzenie integrowanej ochrony roślin, powinno przynieść następujące korzyści producentom:
■ zmniejszenie kosztów stosowania środków ochrony roślin,
■ zwiększenie plonów poprzez ograniczenie strat powodowanych przez agrofagi,
■ stabilizację dochodów,
■ poprawę bezpieczeństwa stosowania środków ochrony roślin.
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Natomiast korzyści dla całego społeczeństwa ten sam autor dostrzega w:
■ produkcji tańszej żywności,
■ produkcji żywności wysokiej jakości,
■ ochronie środowiska.
Należy podkreślić, że opinia specjalistów reprezentujących zarówno naukę jak
i producentów rolnych oraz producentów środków ochrony roślin jest w każdym
przypadku pozytywna i popierająca upowszechnienie integrowanej ochrony roślin.
Podejście do metod upowszechnienia i oczekiwanych korzyści jest już jednak
różne w poszczególnych krajach. Wszędzie tam gdzie intensyfikacja rolnictwa doprowadziła do wysokiego zużycia chemicznych środków ochrony roślin, poprzez
wprowadzanie integrowanej ochrony, oczekuje się zmniejszenia zużycia tych środków. Inna sytuacja jest w krajach o niskim zużyciu chemicznych środków ochrony
roślin, w tym również w Polsce. Tu należy oczekiwać znacznego zracjonalizowania
stosowania metody chemicznej. Wykonane w Instytucie Ochrony Roślin badania
wykazały (Jańczak i wsp. 2003), że wprowadzanie integrowanej ochrony roślin
może prowadzić w niektórych przypadkach do zwiększenia zużycia chemicznych
środków ochrony roślin oraz do podniesienia kosztów ich stosowania. Wynikało to
z lepszej oceny występowania agrofagów i podjęcia zabiegów w wyniku występującego zagrożenia oraz z wprowadzania droższych selektywnych środków ochrony
roślin nie zagrażających entomofaunie pożytecznej i środowisku.
Pisząc o upowszechnieniu integrowanej ochrony roślin należy przede wszystkim uwzględnić udział w tym procesie wszystkich zainteresowanych, jednostek
i organizacji rządowych i samorządowych. Bez wyraźnego wsparcia i to nie tylko słownego, ale zapewniającego organizację szkoleń i promowanie integrowanej
ochrony roślin nie można liczyć na końcowy sukces.
Bardzo wyraźnego wsparcia wymaga nauka rolnicza. Integrowana ochrona
wymaga jeszcze wielokierunkowych badań, których celem będzie stworzenie
pełnych programów integrowanej ochrony opartych na wykorzystaniu czynnika
biologicznego. Pełnych, ponieważ, jak napisano wcześniej, przedstawienie integrowanej ochrony przeciw jednemu czy grupie agrofagów nie znajduje najczęściej
zainteresowania u producentów. Wielu badań wymaga bliższe poznanie środowiska rolniczego i mających tam miejsce zjawisk oraz poszukiwanie biologicznych
czynników mogących znaleźć zastosowania w integrowanej ochronie.
Komitet Ochrony Roślin, Polskiej Akademii Nauk w latach 2009 i 2010 zorganizował dwie Konferencje:,,Rola użytków ekologicznych w kształtowaniu różnorodności agrocenoz” oraz ,,Stan i kierunki rozwoju metod biologicznych oraz wykorzystania biotechnologii w ochronie roślin”, które dobitnie wykazały potrzebę
pilnego zwiększenia badań w będących problematyką ochrony roślin dziedzinach.
Materiały z obydwu konferencji zostały opublikowane w wydawnictwie Progress
In Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, odpowiednio w t. 3, 49 zeszyt 3
(str. 973-1134) oraz w t. 50, zeszyt 3 (str. 1033-1142).
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Wielką rolę we wdrażaniu i upowszechnianiu integrowanej ochrony roślin
odegra doradztwo rolnicze. Zadaniem służb doradczych będzie nie tylko bieżąca
pomoc, ale przede wszystkim doprowadzenie do zmiany spojrzenia producenta
w jego podejściu do ochrony roślin, otaczającego go środowiska, ochrony własnego zdrowia oraz bezpieczeństwa konsumentów. Prawidłowe przygotowanie
doradców rolniczych powinno stać się przedmiotem bardzo szczegółowych ustaleń, których podjęcia należy oczekiwać niemal natychmiast. Służby doradcze muszą być też przygotowane do prowadzenia monitoringu pojawu i oceny nasilenia
agrofagów. Wymagane będzie odpowiednie wyposażenie oraz przygotowanie merytoryczne (Pruszyński, Walczak 2010).
Opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie integrowanej ochrony wszystkich
upraw, to wielkie wyzwanie, ale też wielka szansa dla ochrony roślin i produkcji
rolniczej. Od decyzji władz administracyjnych i samorządowych, nauki, edukacji,
doradztwa rolniczego, producentów rolnych oraz producentów środków i aparatury ochrony roślin będzie zależało czy dzień 1 stycznia 2014 roku będzie sukcesem czy też formalnym spełnieniem unijnego obowiązku.
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INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN – WYZWANIE DLA ROLNIKÓW, SŁUŻB
DORADCZYCH I NAUKI

Słowa kluczowe: integrowana ochrona roślin, dobra praktyka ochrony roślin, warunki
wdrożenia do praktyki
STRESZCZENIE

Zgodnie z Art. 14 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/128/W
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2014 roku integrowanej ochrony roślin. Art. 14 stanowi też, że
państwa są zobowiązane do stworzenia wszelkich warunków niezbędnych do wdrożenia
integrowanej ochrony roślin
W przedstawionym artykule omówiona została historia rozwoju integrowanej ochrony roślin na świecie oraz w Polsce, a także znaczenie przestrzegania zasad Dobrej Praktyki
Ochrony Roślin dla wdrożenia integrowanej ochrony roślin. Podkreślona została konieczność udziału w procesie przygotowania i wdrażania integrowanej ochrony roślin władz
administracyjnych i samorządowych, a także nauki, doradztwa rolniczego, edukacji, producentów rolnych oraz producentów środków ochrony roślin.
STEFAN PRUSZYŃSKI
INTEGRATED PLANT PROTECTION – CHALLENGE FOR FARMERS, ADVISORY
SERVICES AND SCIENCE

Key words: integrated plant protection, good plant protection practice, implementation to
the practice
SUM M A RY

According to the Article 14 The Directive of the European Parliament and the Council
2009/128/EC, establishing the framework of the community’s actions for sustainable use
of pesticides, all European Union Countries are obliged to implement integrated plant
protection beginning from 1st of January 2014. In the Article 14 it is also said, that all countries are obliged to fulfill every necessary conditions for implementation of integrated
plant protection.
In the article the history of development of integrated plant protection all over the
world and in the Poland, as well as importance of obedience to the rules of good plant
Protection Practice in the implementation of integrated plant protection are presented.
Necessity of participation of administrative and local government authority, science, advisory services, education, growers and plant protection products producers in the process
of preparing and implementing of integrated plant protection was underlined.
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ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 2/2011

GRAŻYNA NACHTMAN
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej –
Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

WYNIKI GRUPY GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH
W LATACH 2004-2009 – STAGNACJA CZY ROZWÓJ
1. Wstęp
W Polsce wciąż rośnie liczba gospodarstw ekologicznych. Jak podano na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na koniec roku 2010 było ich łącznie 20 626 i zajmowały 524 074,92 ha użytków rolnych.1 Od wejścia Polski do Unii Europejskiej liczba tych gospodarstw zwiększyła się ponad 5-krotnie (w roku 2004 było ich 3 760). Rosnący
w siłę sektor rolnictwa ekologicznego budzi nadzieję wielu podmiotów na zwiększenie podaży polskiej żywności ekologicznej. Wydaje się jednak, że polskie rolnictwo ekologiczne pełni głównie rolę „strażnika” środowiska naturalnego, a produkcja zdrowej żywności jest drugoplanowa. Rygorystyczne kryteria produkcji
ekologicznej wymagają posiadania przez rolników odpowiednich kompetencji,
których brak znacząco ogranicza jej wielkość. Ponadto ważnym czynnikiem pozwalającym uzyskiwać wysokie plony jest dysponowanie glebami o odpowiedniej żyzności, które dodatkowo wymagają długiego okresu przestawiania po stosowaniu konwencjonalnych metod produkcji. W Polsce na ekologiczne metody
produkcji przestawiane są często gospodarstwa o glebach słabszych, o niższej
klasie bonitacyjnej, na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Gospodarstwa te osiągają niższe plony roślin, a więc produkują mniej żywności.
Na tym tle wydaje się ważne, aby ocenić sytuację ekonomiczną gospodarstw, które
funkcjonują jako ekologiczne przez dłuższy czas. Powstaje bowiem pytanie, czy
równolegle ze wzrostem liczby gospodarstw ekologicznych następuje poprawa ich
sytuacji ekonomicznej.
1 www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Rolnictwo-ekologiczne-

w-Polsce/.
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Długookresową ocenę działalności gospodarstw ekologicznych umożliwia
funkcjonujący w Polsce system rachunkowości FADN2. Obejmuje on liczne gospodarstwa, które nieprzerwanie prowadzą rachunkowość FADN od początku
jego wdrożenia w 2004 roku. Wśród nich są także gospodarstwa ekologiczne. Ciągłość w prowadzeniu książek rachunkowych dostarcza danych do analizy efektów
produkcyjno-ekonomicznych na przestrzeni kilku lat. W latach 2004-2009 w próbie gospodarstw Polskiego FADN były 32 gospodarstwa z certyfikatem produkcji
ekologicznej, nieprzerwanie prowadzące zapisy rachunkowe.
Celem opracowania jest przedstawienie i ocena przemian w zakresie organizacji produkcji i wyników ekonomicznych, jakie zaszły w grupie tych gospodarstw
w okresie sześciu lat, a także ocena perspektyw ich dalszego funkcjonowania.
Prezentowane dane są szczególnie cenne ze względu na ciągłość i ujednolicony
sposób prowadzenia zapisów rachunkowych, co zapewnia wysoką wiarygodność
zarejestrowanych zdarzeń operacyjnych w tym okresie.

2. Założenia metodyczne prowadzonych badań
Dane rachunkowe dla potrzeb Polskiego FADN są zbierane i przetwarzane zgodnie z przyjętą we wszystkich krajach członkowskich UE jednolitą metodyką. Zbieranie danych rachunkowych odbywa się corocznie w reprezentatywnej próbie gospodarstw, do której trafiają również gospodarstwa ekologiczne. Dobór próby następuje z pola obserwacji (Goraj 2000), liczącego w Polsce około 750 tys. gospodarstw
rolnych towarowych, których wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 2 ESU
(1 ESU = 1200 euro). Kryteria doboru próby to typ rolniczy, wielkość ekonomiczna i położenie w jednym z czterech regionów FADN. Wielkość ekonomiczna mówi
o potencjale gospodarstwa, typ rolniczy wskazuje na jego nastawienie produkcyjne. Wymienione kryteria dotyczą ogółu gospodarstw w Polsce; nie odnoszą
się ściśle do gospodarstw ekologicznych. Dobór gospodarstw ekologicznych do
badań nie jest więc celowy i nie są one statystycznie reprezentatywne dla wszystkich gospodarstw ekologicznych w Polsce. Ich wyniki rachunkowe stanowią jednak cenne źródło informacji o ekonomice rolnictwa ekologicznego. Od początku
funkcjonowania FADN w Polsce do roku 2009 w próbie znajdowały się 32 gospodarstwa ekologiczne, nieprzerwanie prowadzące rachunkowość w tym okresie.
W opracowaniu poddano analizie średnie wyniki rachunkowe tej grupy gospodarstw ekologicznych.

2 Polski FADN jest systemem zbierania i wykorzystywania danych z gospodarstw rolnych; re-

alizowany jest corocznie w próbie liczącej około 12 tys. gospodarstw rolnych towarowych.
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3. Omówienie wyników
Średnia wielkość ekonomiczna (od 7,1 do 9,4 ESU) kwalifikowała gospodarstwa ekologiczne nieprzerwanie prowadzące rachunkowość do klasy małych lub
średnio-małych. Zatem potencjał ekonomiczny tych gospodarstw był niezbyt
duży. W ciągu 6 lat rolnicy prowadzili działalność rolniczą na podobnym obszarze użytków rolnych, wynoszącym średnio około 21-22 ha, z czego około 7 ha
dodzierżawiali (tabela 1). Zatem zasoby ziemi pozostawały przez ten czas na podobnym poziomie, a struktura upraw była bardzo zbliżona. Zboża w poszczególnych latach zajmowały średnio od 5,8 do 7 ha; a pozostałe uprawy polowe od 1,3
do 2,3 ha. Udział zbóż w użytkach rolnych wynosił około 30%, a najwięcej, bo ponad 50%, stanowiły uprawy pastewne, będące źródłem pasz dla utrzymywanych
zwierząt. W gospodarstwach uprawiano też na niewielkich obszarach warzywa,
truskawki, owoce w sadach. Łącznie średnia powierzchnia tych upraw wynosiła
0,7 ha w 2004 roku i wzrosła do 1,0 ha w 2009 roku.
Ilość utrzymywanych zwierząt wynosiła przeciętnie od 10,3 do 11,1 LU3 i były
to głównie zwierzęta żywione systemem wypasowym (tabela 1). Od roku 2004 do
2009 nastąpił przyrost pogłowia zwierząt blisko o 8%, mimo niewielkiego zmniejszenia obszaru upraw pastewnych. Przy tej organizacji produkcji było niewielkie
zapotrzebowanie na pracę spoza gospodarstwa. Na ogół wystarczały własne zasoby
pracy, które w badanym okresie, za wyjątkiem roku 2005, pozostawały na podobnym
poziomie (tabela 1).
Produkcja ogółem wytworzona w poszczególnych latach zawierała się w przedziale od 49 756 zł do 63 675 zł (tabela 2). Od roku 2004 do roku 2008 wartość
produkcji systematycznie rosła – przyrost w tym okresie wyniósł 28%. W 2009
roku nastąpił kilkunastoprocentowy spadek jej wartości wobec roku poprzedniego. Na przestrzeni obserwowanych lat miały miejsce wahania wartości wytworzonej produkcji roślinnej, natomiast stopniowo wzrastała wartość produkcji zwierzęcej. Wyjątkiem był jednak rok 2009, kiedy w stosunku do roku 2008 wartość
produkcji zwierzęcej obniżyła się średnio o około 1 tys. zł na gospodarstwo, a roślinnej około 7 tys.
Przyczyn pogorszenia wartości produkcji roślinnej w roku 2009 można upatrywać w spadku plonowania zbóż i spadku cen produktów rolnych. Jak wskazano
w tabeli 2. plon pszenicy ozimej w 2009 roku wynosił średnio tylko 16,3 dt/ha i był
o 7,1 dt niższy niż w roku 2008. Zboża były podstawą upraw polowych w analizowanych gospodarstwach i można przypuszczać, że ich właściciele doświadczyli
również pogorszenia koniunktury cenowej na ziarno w roku 2009.
3 LU – jednostkach przeliczeniowych zwierząt (ang. Livestock Unit). Jedna jednostka przelicze-

niowa LU jest równoważna 1 krowie mlecznej albo 1 bykowi w wieku 2 lub więcej lat. Pozostałe zwierzęta
stanowią odpowiednio część takiej jednostki przeliczeniowej, na przykład matka owcza = 0,1 LU, tucznik
= 0,3 LU.
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Tabela 1
Wielkość ekonomiczna, zasoby ziemi, pracy i organizacja produkcji
badanych gospodarstw
Wyszczególnienie
Wielkość ekonomiczna (ESU)
Powierzchnia użytków rolnych (ha)
w tym: dodzierżawionych

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2009/2004 (%)

7,1

7,2

7,6

9,4

9,0

9,1

128,2

22,3

21,9

20,8

21,6

22,6

22,3

100,0

7,7

7,5

6,9

7,0

7,0

7,2

93,5

7,0

6,7

5,8

6,1

6,2

6,8

97,7

Powierzchnia głównych upraw:
zboża
w tym:

pozostałe polowe
pastewne
warzywa, truskawki,
sady

Zwierzęta ogółem (LU)

w tym:

1,6

1,3

1,9

2,0

2,3

1,7

106,0

13,0

10,9

12,1

12,5

13,0

12,7

97,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,0

1,0

153,0

10,3

10,3

10,9

11,0

11,0

11,1

107,8

krowy mleczne

4,1

4,0

4,7

4,7

4,8

4,8

117,1

pozostałe bydło

2,7

2,6

2,3

2,6

2,8

2,8

103,7

owce i kozy

1,6

1,7

1,9

1,9

1,9

1,9

118,8

trzoda chlewna

1,0

1,1

1,1

0,9

0,5

0,6

60,0

Obsada zwierząt na 1 ha użytków
rolnych (LU/ha)

0,46

0,47

0,53

0,51

0,49

0,50

107,9

Obsada zwierząt żywionych
sposobem wypasowym na
powierzchnię paszową (LU/ha)

0,64

0,63

0,72

0,77

0,78

0,74

115,3

Nakłady pracy ogółem (AWU)*

1,96

1,91

1,98

1,97

2,02

1,96

99,9

Nakłady pracy własnej (FWU)**

1,76

1,69

1,77

1,76

1,79

1,75

99,6

* AWU oznacza całkowite nakłady pracy w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego, wyrażone w jednostkach przeliczeniowych pracy, czyli w osobach pełnozatrudnionych
(AWU- ang. Annual Work Unit). 1 AWU odpowiada osobie pracującej w ciągu roku co najmniej 2200 godzin.
** FWU nakłady pracy własnej w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego
(FWU- ang. Family Work Unit), na ogół osób nieopłaconych w rodzinie rolnika.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Dekoniunktura ta wywołana była dużą podażą ziarna, na skutek wysokich
zbiorów ogólnokrajowych w 2009 roku i zapasów, przy niewielkim wzroście popytu krajowego [Łopaciuk 2009]. Jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, to w roku 2009
wydajność mleczna krów była tylko nieznacznie wyższa niż w roku 2004, a spadek
produkcji mleka od krowy miał miejsce już od roku 2005 (tabela 2).
Z analizy danych wynika, że dla ocenianych gospodarstw większe znaczenie
miała produkcja zwierzęca; jej udział w wartości produkcji ogółem był zbliżony
do roślinnej albo wyższy.
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Średnia wartość produkcji w badanych gospodarstwach
Wyszczególnienie

Tabela 2

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2009/2004 (%)

Produkcja ogółem

49 756

50 581

58 678

62 723

63 675

54 878

110,3

Produkcja roślinna

23 337

22 244

26 942

29 383

29 206

22 597

96,8

Produkcja zwierzęca

23 057

25 387

28 349

28 519

28 102

27 187

117,9

Pozostała produkcja

3 361

2 950

3 388

4 821

6 367

5 094

151,5

Udział w produkcji ogółem w %:
produkcji roślinnej

46,9

44,0

45,9

46,8

45,9

41,2

–

produkcji zwierzęcej

46,3

50,2

48,3

45,5

44,1

49,5

–

produkcji pozostałej

6,8

5,8

5,8

7,7

10,0

9,3

–

Wydajność techniczna
Plon pszenicy (dt/ha)
Wydajność mleczna krów
(kg/krowę)

22,7

21,4

18,9

18,7

23,4

16,3

72,0

3 257

3 647

3 529

3 489

3 494

3 313

101,7

Źródło: jak w tabeli 1.

Na podstawie danych w tabeli 1 i 2 można wnioskować, że analizowane gospodarstwa nie należały do specjalistycznych, lecz były przykładem typowych
gospodarstw ekologicznych, o zróżnicowanej produkcji roślinnej i zwierzęcej,
nastawionych na pożądane w systemie ekologicznym zrównoważenie produkcji,
poprawianie żyzności, na co wskazuje choćby obsada zwierząt na 1 ha użytków
rolnych [Tyburski 2007].
We wszystkich latach prowadzenia działalności rolniczej z punktu widzenia ponoszonych kosztów produkcja była opłacalna. W każdym roku rolnicy uzyskiwali bowiem znaczną nadwyżkę wartości produkcji względem poniesionych kosztów. W rezultacie koszt na 1 zł produkcji wynosił od 0,71 zł
w 2004 roku do 0,90 zł w 2009 roku (zestawienie 1).
Zestawienie 1
Koszt 1 zł produkcji

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0,71

0,76

0,75

0,74

0,80

0,90

Źródło: jak w tabeli 1.

Jednak przez wszystkie te lata utrzymywał się trend wzrostowy kosztu i niebezpiecznie zbliżał się do zrównania z wartością produkcji. Wytłumaczyć to można
wzrostem kosztów ogółem, znacznie większym niż wzrost wartości produkcji, na
przestrzeni analizowanych lat. W 2009 roku koszty ogółem były wyższe o 41,3%
od kosztów w roku 2004 (tabela 3), a wartość produkcji o 10,3% (tabela 2).
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Według danych zawartych w tabeli 3. w analizowanym okresie najbardziej wzrosły takie składniki kosztów ogółem, jak: koszty ogólnogospodarcze (o 74,9%), koszty wynagrodzenia (o 74,8%), koszty obsługi kredytów (o 46,6%) i dzierżawy ziemi
(o 48,7%). Niewielki był też wzrost kosztów bezpośrednich, być może ze względu
na niski udział plonotwórczych środków produkcji pochodzących z zakupu, a przy
tym ostrożną wycenę kosztów własnych środków, użytych w procesie produkcji.
Tabela 3
Średnie koszty produkcji badanych gospodarstw
Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2009/2004 (%)

Koszty ogółem na gospodarstwo
Koszty ogółem

35 139

38 539

44 148

46 726

51 027

49 646

141,3

1. Zużycie pośrednie

22 300

24 268

29 704

31 413

32 819

31 658

142,0

Koszty bezpośrednie
w tym: Koszty
ogólnogospodarcze
2. Amortyzacja

12 432

11 345

12 608

14 798

14 491

14 402

115,8

9 868

12 923

17 096

16 615

18 328

17 256

174,9

10 042

10 809

11 160

11 422

13 441

13 401

133,5

3. Koszty czynników zewnętrznych

2 798

3 462

3 284

3 890

4 767

4 587

163,9

Wynagrodzenia
w tym:

1 673

2 178

2 009

2 343

3 208

2 925

174,8

Czynsze

607

858

828

887

832

902

148,7

Odsetki

518

426

448

660

727

759

146,6

Struktura kosztów ogółem (%)
Koszty ogółem

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

x

63,5

63,0

67,3

67,2

64,3

63,8

x

Koszty bezpośrednie

35,4

29,4

28,6

31,7

28,4

29,0

x

Koszty gólnogospodarcze

28,1

33,5

38,7

35,6

35,9

34,8

x

28,6

28,0

25,3

24,5

26,4

27,0

x

3. Koszty czynników zewnętrznych

7,9

9,0

7,4

8,3

9,3

9,2

x

Wynagrodzenia

4,7

5,7

4,5

5,0

6,3

5,9

x

Czynsze

1,7

2,2

1,9

1,9

1,6

1,8

x

Odsetki

1,5

1,1

1,0

1,4

1,4

1,5

x

1. Zużycie pośrednie
w tym:

2. Amortyzacja

w tym:

Źródło: jak w tabeli 1.

Analiza poziomu wartości produkcji i kosztów ogółem rok do roku poprzedniego
wskazuje, że największy wzrost kosztów w relacji do wzrostu wartości produkcji miał
miejsce w roku 2005 i w 2008 (zestawienie 2). Charakterystyczny jest rok 2009, jedyny
w 6-letnim okresie, kiedy nastąpił spadek wartości produkcji i kosztów w stosunku
do roku poprzedniego. Redukcja kosztów wynosiła jednak tylko około 3%, a wartości
produkcji prawie 14%. Konkludując należy stwierdzić, że w ciągu 6 lat następowało
systematyczne pogorszenie relacji wartości produkcji do ponoszonych kosztów.
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Zestawienie 2
2005/2004

2006/2005

2007/2006

2008/2007

2009/2008

Produkcja ogółem rok do roku (%)

101,7

116,0

106,9

101,5

86,2

Koszty ogółem rok do roku (%)

109,7

114,6

105,8

109,2

97,3

Źródło: jak w tabeli 1.

W strukturze kosztów analizowanych gospodarstw najbardziej ważyły koszty zużycia pośredniego (bezpośrednie i ogólnogospodarcze łącznie), a najmniej
koszty czynników zewnętrznych (tabela 3). Należy zwrócić uwagę na rosnącą
przewagę kosztów ogólnogospodarczych, na które rolnik ma niewielki wpływ. Jedynie w 2004 roku udział kosztów bezpośrednich w kosztach ogółem był wyższy
i wynosił 35,4%, a kosztów ogólnogospodarczych 28,1%. W następnych latach
udział kosztów ogólnogospodarczych był wyższy o 4-10% od kosztów bezpośrednich. Wynika to z dużego wzrostu w latach 2004-2009 cen usług, paliw, energii
oraz części zamiennych, które rolnicy musieli opłacić. Natomiast podstawowe środki
produkcji (nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, pasze) rolnicy pozyskują przede
wszystkim z własnego gospodarstwa, co czyni je tańszymi od pochodzących z zakupu. Wymowny jest w tym względzie udział zużycia wewnętrznego w analizowanych gospodarstwach ekologicznych, stanowiący zużycie własnych środków
produkcji na potrzeby gospodarstwa. Wynosiło ono od 62,0 do 68,9% wartości
kosztów bezpośrednich w poszczególnych latach – tabela 4. Zasadniczym składnikiem tego zużycia były pasze własne.
Spośród kosztów bezpośrednich na przestrzeni 6 lat najbardziej wzrosły
koszty pasz dla zwierząt żywionych sposobem wypasowym (o 37,5%) – tabela 4.
Zmniejszyły się natomiast koszty pasz zwierząt ziarnożernych, głównie z powodu
pomniejszającego się pogłowia trzody chlewnej (tabela 1).
Przez wszystkie lata badań utrzymywał się niski poziom kosztów nawozów
i środków ochrony z zakupu (tabela 4), które w strukturze kosztów bezpośrednich łącznie stanowiły od 5 do 9% ich wartości. Można przypuszczać, że taki dość
stabilny poziom kosztów nawożenia i środków ochrony będzie się utrzymywał
w przyszłości, co wynika ze stosowania ekologicznych technologii produkcji.
W badanych gospodarstwach w 2009 roku pogorszyły się znacznie relacje produkcyjno-kosztowe. Jak zaznaczono na rysunku 1 po sfinansowaniu kosztów pozostała nadwyżka z produkcji wynosiła średnio na gospodarstwo 5 232 zł – była
więc 2-3 razy niższa niż w poprzednich latach4. Dopełnieniem tej nadwyżki były
dopłaty do działalności operacyjnej. W roku 2009 wyniosły one średnio 37 832
4 Przedstawione koszty ogółem nie uwzględniają wszystkich obciążeń gospodarstwa. Zgod-

nie z metodologią FADN nie obejmują podatków i salda podatku VAT w gospodarstwach, których
właściciel ma status rolnika ryczałtowego. Saldo VAT uwzględniane jest dopiero przy obliczaniu
dochodu z gospodarstwa rolnego.
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zł na gospodarstwo i były głównym źródłem dochodu. W roku przystąpienia do
Unii Europejskiej (2004), przy dość porównywalnym średnim obszarze użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych dotacje były ponad 2-krotnie
niższe (15 698 zł) – rysunek 1.
Tabela 4
Koszty bezpośrednie i ogólnogospodarcze średnio na badane gospodarstwo
Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2009/2004 (%)

12 432

11 345

12 608

14 798

14 491

14 402

115,8

Nasiona i sadzonki ogółem

2 282

1 901

2 163

2 230

2 380

2 337

102,4

Nasiona i sadzonki własne

1 360

910

1 106

1 410

1 468

1 213

89,2

Nawozy

773

568

915

897

468

764

98,8

Środki ochrony roślin

246

206

201

237

243

217

88,2

Pozostałe koszty
bezpośrednie produkcji
roślinnej

813

358

374

346

581

763

93,9

Pasze dla zwierząt
żywionych w systemie
wypasowym

5 362

5 609

5 357

8 003

7 829

7 371

137,5

Pasze dla zwierząt
żywionych w systemie
wypasowym, wytworzone
w gosp. rol.

4 926

4 823

4 943

7 349

6 982

6 974

141,6

Pasze dla zwierząt
ziarnożernych
Pasze dla zwierząt
ziarnożernych, wytworzone
w gosp. rol.
Pozostałe koszty
bezpośrednie produkcji
zwierzęcej

1 902

1 795

2 697

2 039

1 825

1 579

83,0

1 598

1 297

1 994

1 441

1 228

1 250

78,2

1 054

884

901

1 046

1 164

1 371

130,1

Koszty ogólnogospodarcze (zł)
Koszty utrzymania maszyn
i budynków
Energia
w tym:
Usługi

9 868

12 923

17 096

16 615

18 328

17 256

174,9

2 191

3 294

5 640

4 456

4 014

3 910

178,4

5 046

5 917

6 284

6 265

7 753

6 339

125,6

1 051

1 362

1 621

1 671

1 474

1 327

126,2

1 580

2 350

3 551

4 223

5 086

5 680

359,5

7 884

7 030

8 043

10 200

9 678

9 296

117,9

63,4

62,0

63,8

68,9

66,8

64,5

–

Koszty bezpośrednie (zł)

w tym:

Pozostałe koszty
ogólnogospodarcze
Zużycie wewnętrzne
Udział zużycia wewnętrznego
w kosztach bezpośrednich (%)

Źródło: jak w tabeli 1.
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Rysunek 1
Poziom nadwyżki produkcji nad kosztami ogółem a poziom dopłat
na gospodarstwo (zł)

Źródło: jak w tabeli 1.

Było to konsekwencją ustalenia na ten rok dla Polski najniższych stawek JPO
(Jednolita Płatność Obszarowa), ale też przesunięcia wypłat na następny rok.
Przesunięcia te wynikały z opóźnienia w przyznawaniu dopłat przez instytucje
odpowiedzialne za płatności dla rolników, co też miało miejsce w latach następnych. Ponadto niektóre płatności, na przykład ekologiczne, realizowane są w roku
następnym po złożeniu wniosku.
Przypomnieć warto, że duży wpływ na poziom dopłat uzyskiwanych przez rolników ma kurs wymiany euro, po jakim przeliczane są dopłaty finansowane przez
Komisję Europejską.
Dopłaty do działalności operacyjnej obejmowały płatności bezpośrednie
i płatności z drugiego filara Wspólnej Polityki Rolnej, realizowane w ramach
PROW 2004-2006 oraz w ramach PROW 2007-2013. Są to między innymi dopłaty rolnośrodowiskowe i dopłaty do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Z analizy stosownej literatury wynika, że gospodarstwa
ekologiczne pobierają częściej dopłaty do ONW niż gospodarstwa ogółem,
gdyż wiele z nich położonych jest na obszarach ONW [Zegar 2009].
Dla ocenianych gospodarstw ekologicznych najbardziej liczące się w całym
pozyskiwanym pakiecie dopłat były dopłaty rolnośrodowiskowe; w ostatnich
dwóch latach (2008-2009) stanowiły one ponad 40% wartości wszystkich dopłat.
Analizując dane zawarte w tabeli 5. można zauważyć że w pierwszych dwóch la-
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tach polskiej obecności w Unii Europejskiej występuje stosunkowo niski udział
dopłat z pakietów rolnośrodowiskowych w dopłatach razem. Prawdopodobnie
było to efektem niewysokich jeszcze umiejętności pozyskiwania przez rolników
tego typu dopłat. Jednak w kolejnych latach rolnicy ci pozyskują wyższe dopłaty,
a wyniki rachunkowości wskazują, że stają się one wręcz niezbędne dla utrzymania gospodarstwa.
Tabela 5
Średnie kwoty dopłat na gospodarstwo
Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

15 698

25 537

37 057

24 835

32 253

37 832

rolnośrodowiskowe (zł)

317

3 209

13 814

8 212

13 713

15 274

Dopłaty do działalności operacyjnej razem
w tym:

ONW (zł)

445

2 506

3 414

2 274

4 216

3 478

Udział dopłat rolnośrodowiskowych
w dopłatach razem (%)

2,0

12,6

37,3

33,1

42,5

40,4

Udział dopłat ONW w dopłatach razem (%)

2,8

9,8

9,2

9,2

13,1

9,2

Źródło: jak w tabeli 1.

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (DzRGR) w metodyce FADN
oznacza nadwyżkę na opłatę pracy rolnika i jego rodziny, opłatę za użytkowanie
własnej ziemi i kapitału oraz za zarządzanie [Goraj, Mańko 2009]. W analizowanej
grupie gospodarstw w coraz większym stopniu realizacja opłaty za te czynniki była
możliwa dzięki dopłatom. Od roku 2004 do 2009 udział dopłat ogółem w DzRGR
wzrósł z 58,2% do 91,0% (rysunek 2).
W odróżnieniu od niewielkiego wzrostu poziomu produkcji w przeciągu 6 lat
poziom dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego wzrósł o 54,2% średnio na
gospodarstwo, z 26 970 zł w 2004 roku do 41 580 zł w 2009 roku (tabela 6). Podobny wzrost (o 54,8%) osiągnięto w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną w rodzinie rolnika (FWU) i był on większy niż wzrost średniej płacy netto w gospodarce narodowej (o 36,8%). Jednak tylko w dwóch latach (2005 i 2006) dochód na
FWU był wyższy (o 11,2 i 39,4%) od średniej płacy netto w gospodarce narodowej
(tabela 6). W pozostałych latach badanego okresu dochód na FWU wystarczał zaledwie na opłatę pracy własnej rolnika, jeśli przyjąć wartość szacunkową opłaty tej
pracy w postaci wynagrodzenia netto w gospodarce narodowej. Brakowało zatem
środków na sfinansowanie pozostałych własnych czynników produkcji i na opłatę
za zarządzanie gospodarstwem.
Zmiana polityki rolnej prowadząca do wyeliminowania dopłat, spowodowałaby dramatyczny spadek dochodu. Z samej tylko produkcji, rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne nie uzyskaliby nawet wynagrodzenia za poniesione
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własne nakłady pracy. Dochód bez dopłat na osobę pełnozatrudnioną w rodzinie
rolnika wzrastał od 2004 do 2007 roku (w którym to osiągnął swe apogeum na
poziomie 7 139 zł), a później corocznie się obniżał aż do kwoty 2 136 zł w 2009
roku (tabela 6).
Rysunek 2
Udział dopłat do działalności operacyjnej w dochodzie z rodzinnego
gospodarstwa rolnego (DzRGR)

Źródło: jak w tabeli 1.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 6 dochód z dopłatami na osobę zatrudnioną w rodzinie rolnika był w latach 2004, 2007, 2008 i 2009 niższy od średniej
płacy netto w gospodarce narodowej, która służy przecież realizacji tylko potrzeb
osobistych pracowników. Zatem sytuacja ekonomiczna tych rolników wskazuje,
że świadomie wykorzystywali dane im instrumenty finansowe, zapewniając w ten
sposób swym rodzinom jedynie byt na nieco niższym poziomie niż średni krajowy. Rolnicy ci nie uzyskali środków na rozwój swych gospodarstw. Od roku 2008
w analizowanych gospodarstwach nie udało się odtworzyć posiadanego majątku,
o czym świadczy ujemne saldo inwestycji netto (zestawienie 3).
Zestawienie 3
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Inwestycje brutto)

16 791

8 191

11 230

24 343

11 824

11 867

Inwestycje netto

6 750

-2 618

70

12 921

-1 617

-1 535

Źródło: jak w tabeli 1.
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Najprawdopodobniej dostępność dopłat w ramach realizowanej polityki rolnej
była powodem przejścia gospodarstw na ekologiczne metody produkcji [Runowski 2009]. W sytuacji ograniczenia dopłat rolnicy raczej zrezygnowaliby z ekologicznego systemu produkcji.
Tabela 6
Dochody na gospodarstwo i na osobę pełnozatrudnioną
w rodzinie rolnika
Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2009/2004 (%)

Dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego (DzRGR)

26 970

35 716

49 323

37 405

42 177

41 580

154,2

Dochód z rodzinnego gospodarstwa
rolnego (DzRGR) bez dopłat

11 273

10 179

12 266

12 570

9 924

3 748

33,2

15 305

21 177

27 925

21 245

23 616

23 696

154,8

6 397

6 035

6 945

7 139

5 557

2 136

33,4

18 193

19 052

20 034

21 570

23 629

24 880

136,8

84,1

111,2

139,4

98,5

99,9

95,2

DzRGR na osobę
pełnozatrudnioną w rodzinie
rolnika (FWU)
DzRGR na osobę pełnozatrudnioną
w rodzinie rolnika (FWU) bez dopłat
Średnia płaca netto
w gospodarce narodowej
Relacja DzRGR na FWU do
średniej płacy netto (%)

–

Źródło: jak w tabeli 1.

Na koniec przedmiotowych rozważań należy podkreślić, że przedstawione wyniki dotyczą bardzo wąskiej grupy gospodarstw ekologicznych. Jednak ze względu
na fakt, że prowadziły one rachunkowość nieprzerwanie przez okres sześciu lat,
wyniki te mają szczególnie duży walor poznawczy. Niewielka liczebność analizowanej grupy nie daje podstawy do czynienia naukowych uogólnień, ale można
wnosić, że wiele polskich gospodarstw ekologicznych znajduje się w podobnej sytuacji produkcyjno-ekonomicznej.

4. Podsumowanie
Przedstawione średnie wyniki ekonomiczne grupy 32 gospodarstw ekologicznych wskazują na brak możliwości ich rozwoju w przyszłości. W badanym okresie
analizowane gospodarstwa nie zdołały poprawić swego potencjału ekonomicznego, bazowały na podobnych zasobach ziemi, podobna była organizacja produkcji
i podobne zasoby pracy. Rolnicy nastawieni byli raczej na doraźną egzystencję,
umiejętnie wykorzystując dostępne instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej. Przyrost wartości produkcji w roku 2009 w stosunku do roku 2004 wyniósł tylko
10,3%, a przyrost kosztów ogółem 41,3%. Było to powodem wzrostu kosztu uzyskania jednej złotówki produkcji z 0,71 zł w 2004 roku do 0,90 zł w 2009 roku.
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Osłabienie relacji produkcji do kosztów pogarszało sytuację dochodową gospodarstw. Od roku 2004 następował systematyczny przyrost dopłat do działalności
operacyjnej, które poprawiały dochody. W roku 2004 rolnicy pozyskali średnio
na gospodarstwo około 16 tys. zł dopłat, a w 2009 roku prawie 38 tys. zł. W rezultacie tego poziom dochodów na gospodarstwo w analizowanym okresie wzrósł
o 54,2%. Znamienne jest jednak, że w badanych gospodarstwach dochód łącznie
z dopłatami na osobę pełnozatrudnioną w rodzinie rolnika tylko w roku 2005
i 2006 był wyższy od średniego wynagrodzenia netto w gospodarce narodowej.
Przedstawiona w niniejszej pracy sytuacja ekonomiczna analizowanych gospodarstw uprawnia do stwierdzenia, że ich rozwój jest niemożliwy, a przyszła
egzystencja na podobnym jak dotychczas poziomie zależeć będzie od dopływu
środków z funduszy publicznych. Trudno bowiem liczyć na wzrost poziomu produkcji przy zachowaniu istniejącej organizacji, uwarunkowaniach kosztowo-cenowych na rynku, braku środków finansowych na inwestycje. Nie widać też szans
na znaczne zwiększenie wydajności technicznej produkcji przy utrzymaniu istniejących, dość rygorystycznych jej zasad.
Ponadto bez powiększania zasobów ziemi rolnicy nie mogą już liczyć na duży
wzrost dopłat do działalności operacyjnej.
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WYNIKI GRUPY GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W LATACH 2004-2009 –
STAGNACJA CZY ROZWÓJ

Słowa kluczowe: dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, dochód na osobę pełnozatrudnioną (FWU), dochód gospodarstw ekologicznych, dopłaty do działalności operacyjnej, dopłaty rolnośrodowiskowe, produkcja ekologiczna,
rachunkowość rolna FADN
STRESZCZENIE

W opracowaniu przedstawiono sytuację ekonomiczną grupy gospodarstw ekologicznych, prowadzących nieprzerwanie rachunkowość w systemie FADN w latach 2004-2009.
Gospodarstwa zachowały zbliżony potencjał ekonomiczny, zasoby ziemi, pracy, organizację produkcji. Mimo szybciej rosnących kosztów ogółem niż wartość produkcji w ciągu
sześciu lat nastąpiła duża poprawa w dochodach gospodarstw (o 54,2%). Spowodowały to
dopłaty do działalności operacyjnej, których udział w dochodzie od 2004 roku zwiększył
się z 58,2% do 91,0% w 2009 roku. Mimo tego wsparcia wypracowany dochód, przeliczony
na osobę pełnozatrudnioną w rodzinie rolnika, za wyjątkiem roku 2005 i 2006 wystarczył tylko na pokrycie własnych nakładów pracy, co stanowi barierę rozwoju tych gospodarstw. Wydaje się, że warunkiem ich dalszego utrzymania się na rynku będą dopłaty ze
środków budżetowych.
GRAŻYNA NACHTMAN
THE RESULTS OF SAME ORGANICS FARMS IN THE YEARS 2004-2009 – STAGNATION
OR DEVELOPMENT

Key words: family farm income, family farm income per Family Work Unit, income of organic farms, current subsidies, agri-environmental subsidies, organic production,
agricultural accountancy within FADN
SUM M A RY

The study presents the economic situation of 32 certified organic farms keeping agricultural accountancy within FADN continuously in the years 2004-2009. The farms kept similar economic potential, agricultural land, labour input, production organization. Although
total inputs increased faster than total output within 6 years, incomes of farms rose at a rate
of 54.2%. It was resulted by the current subsidies, which share in the income increased from
58.2% in 2004 to 91.0% in 2009. In spite of this financial support, the income elaborated per
Family Work Unit, excluding the years 2005 and 2006, was enough to cover only unpaid
labour inputs, what was the barrier in their development. It seems, that the condition of
further viability of farms considered will be the subsidies from the public funds.
e-mail: nachtman@ierigz.waw.pl
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ADAM KRUPA
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Wydział Spraw Terenowych
KATARZYNA KRUPA
Starostwo Powiatowe w Słupcy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

POTENCJALNE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE PAKIETU 3.
PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO NA SIEDLISKA
PRZYRODNICZE BĘDĄCE POD OCHRONĄ
1. Wstęp
Program rolnośrodowiskowy jest istotnym narzędziem ochrony przyrody.
Ze względu na możliwą skalę zastosowania jest być może największą szansą na
ochronę cennych przyrodniczo siedlisk łąkowych i pastwiskowych [Krupa 2009,
Błaszkowska i in. 2008, Ślósarz, Gmiąt 2007]. Nie jest jednak narzędziem doskonałym. Decyduje o tym szereg ograniczeń. Należy do nich chociażby dobrowolność korzystania z jego możliwości (co z drugiej strony jest istotną zaletą), w tym
brak gwarancji kontynuacji po okresie pięcioletnim. Obecnie nie ma też realnego
wpływu na możliwości wyboru przez rolnika pomiędzy pakietem 3., a 4. lub 5.
Ostatecznie zostało to przypieczętowanie zmianą rozporządzenia rolnośrodowiskowego w 2010 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 500), kiedy to zrezygnowano z opiniowania
planów działalności rolnośrodowiskowej przez regionalnych dyrektorów ochrony
środowiska. Wydaje się, że także obecny system kontroli ARiMR nie gwarantuje
pełnego powodzenia programu.
Analizując wymogi poszczególnych pakietów i wariantów przyrodniczych nasuwa się wniosek, że pakiet 3. może okazać się szkodliwy dla przynajmniej części
siedlisk, które kwalifikują się do pakietu 4. i 5., zwłaszcza dla tych rzadkich, które
są chronione w ramach sieci Natura 2000. Doświadczenie wskazuje, że większe
ograniczenia pakietów 4. i 5. powodują, że rolnicy rezygnują z nich zadowalając
się mniejszymi dopłatami pakietu 3., który jest znacznie łatwiejszy w realizacji –
jest więc dla nich konkurencją.
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Poniżej przytoczono szereg faktów wskazujących na możliwość wystąpienia
negatywnych skutków takiego wyboru, a także na niezgodność z prawem takiego
stanu rzeczy.

2. Negatywne oddziaływanie pakietu 3.
Wymogi pakietów 4. i 5. wprowadzają szczegółowe normy gospodarowania
dostosowane do danego siedliska, przez co ich realizacja daje znaczną szansę
na zachowanie, a nawet odtwarzanie konkretnych zbiorowisk roślinnych. Praktycznie wszystkie cenne siedliska przyrodnicze mogą jednak znaleźć się również
w pakiecie 3., którego wymogi są znacznie złagodzone. Nie daje on również możliwości dostosowania użytkowania do różnych siedlisk – wymogi są jednakowe
dla wszystkich użytków zielonych. Jest to kluczowe zagadnienie, bowiem wymogi
tego pakietu zdecydowanie odbiegają od potrzeb szeregu zbiorowisk roślinnych.
Dotyczy to zwłaszcza łąk trzęślicowych, młak niskoturzycowych (mechowisk),
słonorośli, muraw kserotermicznych i muraw bliźniczkowych.
Jednym z głównych powodów takiego stwierdzenia w przypadku łąk jest termin pierwszego pokosu. W skrajnym przypadku łąk trzęślicowych różnica pomiędzy 1. czerwca (w pakiecie 3.), a 15. września (pakiet 4. i 5.) wynosi 107 dni.
Ponadto zastosowanie dwóch pokosów w roku zamiast koszenia raz na dwa lata
dodatkowo wpływać będzie niekorzystnie na strukturę roślinności. Już sam problem sianokosów jest wystarczający, aby negatywnie ocenić wpływ pakietu 3. na
te siedliska, a dodatkowe oddziaływanie może wystąpić także ze strony nawożenia
lub stosowania/niestosowania wypasu. W przypadku muraw bliźniczkowych wybór pomiędzy wypasem, a koszeniem jest kwestią zasadniczą. Pakiet 3. dopuszcza koszenie, które jest ewidentnie szkodliwe dla tego siedliska i dlatego słusznie w pakietach 4. i 5. przewidziano dla niego wyłącznie wypas. Przykłady tego
typu rozbieżności pomiędzy wymogami omawianych pakietów są liczne. Można
wykazać także szkodliwość pakietu 3. w przypadku jego zastosowania w obrębie
siedlisk lęgowych ptaków wodno-błotnych. Tutaj także jednym z kluczowych zagadnień jest termin pierwszego pokosu, który może wypaść w okresie wysiadywania jaj lub wodzenia piskląt. Wymagania poszczególnych siedlisk są raczej dobrze
poznane i opisane w literaturze [np. Herbich 2004] stąd pominięto tu szczegóły.
Należy jednak podkreślić, że różnorodność siedlisk łąkowych i pastwiskowych
zależna jest nie tylko od warunków środowiskowych (gleba, woda itp.), ale także
od systemu użytkowania. Dlatego właśnie jego ujednolicenie sprowadzone do wymagań pakietu 3. należy ocenić jako zdecydowanie niekorzystne.
Biorąc pod uwagę liczne, zasadnicze różnice pomiędzy pakietem 3., a 4. i 5.
można stwierdzić, że jego zastosowanie na gruntach stanowiących chronione siedliska przyrodnicze może doprowadzić do zniekształcenia struktury roślinności,
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a nawet całkowitego zaniku danego płatu roślinności. Może to być ocenione negatywnie w kontekście obowiązku zachowania właściwego stanu ochrony siedliska
na danym obszarze, a także może być uznane za szkodę w środowisku.

3. Aspekty prawne
Każdy kraj Unii Europejskiej odpowiada za utrzymanie tzw. właściwego stanu ochrony siedlisk, w tym ich areału [Pawlaczyk 2010]. Niespełnienie tego obowiązku skutkować może sankcjami. Podstawowym aktem prawnym stanowiącym
obowiązek ochrony siedlisk przyrodniczych jest Dyrektywa Rady 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa). Odniesienia do niej znajdziemy w aktach prawa krajowego, głównie w ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 880 ze zm.), a w zakresie rolnictwa także w rozporządzeniu rolnośrodowiskowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 262 ze zm.) i rozporządzeniu w sprawie
minimalnych norm (Dz. U. z 2010 r. Nr 39, poz. 211). Listę siedlisk wymagających
ochrony zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510). Natomiast ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz.
493 ze zm.) wprowadza swoistą definicję „chronionego siedliska przyrodniczego”.
Poniżej pokrótce opisano problemy wynikające z niewłaściwego zastosowania
pakietu 3. w aspekcie ustawy o ochronie przyrody, ustawy szkodowej oraz rozporządzenia w sprawie minimalnych norm.
A. Ustawa o ochronie przyrody
Na podstawie art. 26. tej ustawy Minister Środowiska określa typy siedlisk
przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty oraz wymagające ochrony w formie wyznaczania obszarów Natura 2000. Listę taką
opublikowano w przytoczonym wyżej rozporządzeniu z 13 kwietnia 2010 r. (załącznik 1. tego rozporządzenia). Jednocześnie powołano (lub są w trakcie zatwierdzania) szereg obszarów specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000, mających chronić poszczególne typy siedlisk. Inaczej mówiąc siedliska te podlegają ochronie na
tych obszarach Natura 2000 – są celem ich ochrony (wymienia się je w tzw. Standardowym Formularzu Danych danego obszaru). Niewątpliwie na tych obszarach
wymagane jest utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk, co ostatecznie powinno znaleźć wyraz w planie zadań ochronnych lub w planie ochrony. Mogą być
w tym celu projektowane specjalne zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody. Dobrze w tym aspekcie plasuje się program rolnośrodowiskowy, a szczególnie pakiety 4. i 5. określające konkretne działania mające ochronić poszczególne
typy siedlisk. Równocześnie w art. 33. ustawy czytamy o ogólnym (z wyjątkami)
zakazie podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na
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cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych,
dla których obszar wyznaczono. Oczywiście pod pewnymi warunkami (art. 34 i 35)
można uzyskać zezwolenie na pogorszenie stanu siedlisk, co jednak obłożone jest
warunkami raczej niemożliwymi do spełnienia przez przeciętnego rolnika, np. obarczone jest koniecznością dokonania kompensacji przyrodniczej, a więc uogólniając
– koniecznością odtworzenia tego typu siedliska w innym miejscu. Problematyka ta
wykracza poza standardową działalność rolniczą wobec tego zostaje tu pominięta.
Kolejne wyjątki określone są w art. 36 ustawy, który mówi, że na obszarach Natura 2000 nie podlega ograniczeniu działalność rolna, leśna, łowiecka i rybacka oraz
amatorski połów ryb, ale jeżeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele ochrony
obszaru Natura 2000. Jak wyżej wykazano prowadzenie działalności zgodnej z pakietem 3. w obrębie chronionych na danym obszarze siedlisk może na nie negatywnie oddziaływać. Należy też dodać, że potencjalne negatywne oddziaływanie musi
być rozpatrywane jako oddziaływanie skumulowane z innymi działaniami wpływającymi negatywnie na dane siedlisko. Z tego powodu nie można z góry uznać, że
działalność jednego rolnika nie ma znacząco negatywnego oddziaływania, bowiem
ogólne przyzwolenie na wprowadzanie pakietu 3. na wszystkich typach trwałych
użytków zielonych może z czasem spowodować ich niszczenie przez znaczną ilość
rolników i na znacznych obszarach, co w przypadku rzadszych siedlisk może szybko przynieść znaczące straty przyrodnicze. Warto także nadmienić, że stan wiedzy
o występowaniu siedlisk na obszarach chronionych ulega systematycznej poprawie,
a dla wielu obszarów Natura 2000 wykonano inwentaryzacje obrazujące rozmieszczenie siedlisk chronionych. Urzędnicy zajmujący się ochroną obszarów Natura
2000 mają więc coraz częściej szybki dostęp do niezbędnych danych bez konieczności każdorazowej ich weryfikacji w terenie. Dane tego typu mają także przyrodnicy
i organizacje pozarządowe, co umożliwia kontrolę społeczną stanu siedlisk, co z kolei może skutkować np. zgłoszeniem szkody w środowisku lub zagrożenia szkodą,
czego podstawy opisano w kolejnym punkcie.
Istotna jest także kwestia ochrony siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000. Istnieją dwa podejścia do tego zagadnienia. Pierwsze uznaje, że siedliska wymienione w wyżej cytowanym rozporządzeniu podlegają ochronie jedynie
na obszarach Natura 2000. Jeśli tak jest, to problem pakietu 3. dotyczy jedynie
tych obszarów chronionych – co nie umniejsza rangi problemu, bo tam właśnie
koncentrują się stanowiska ważnych typów siedlisk. Drugie podejście polega na
uznaniu, że siedliska te podlegają ochronie na całym terytorium UE, a więc i w całej Polsce. Przemawiać za tym mogą m.in. pewne zapisy rozporządzenia określającego listę typów siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty oraz
wymagających ochrony przez tworzenie obszarów Natura 2000.
Załącznik 1. tego rozporządzenia, w przeciwieństwie do kolejnych załączników odnoszących się do gatunków, nie rozgranicza w poszczególnych kolumnach
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tabeli tych elementów, które są przedmiotem zainteresowania Wspólnoty i w ich
obrębie tych, które wymagają tworzenia obszarów Natura 2000. Zatem wszystkie
należą do jednej i drugiej kategorii (ustawodawca nie wprowadził rozróżnienia,
zatem również interpretatorzy nie powinni go wprowadzać), co logicznie potwierdza także brzmienie tytułu załącznika. Jeśli tak jest, to stosowanie pakietu
3. ma znaczenie na całym obszarze Polski. Jeśli jednak prawidłowe jest pierwsze
podejście, to i tak może dojść przy zastosowaniu tego pakietu do szkody w środowisku na podstawie ustawy szkodowej, co wykazano dalej.
B. Ustawa szkodowa
Ustawa ta wprowadza i definiuje pojęcie „chronionego siedliska przyrodniczego”, choć należy przyjąć, że wyłącznie na potrzeby tejże ustawy, tj. wynikających
z niej procedur. W art. 6. pkt 2. czytamy najpierw, że siedliskami chronionymi są te,
występujące na obszarach chronionych (zapewne chodzi o te, które są przedmiotem
ochrony danego obszaru). Kolejna część definicji mówi, że chodzi też o tzw. siedliska „naturowe”, czyli określone na podstawie ustawy o ochronie przyrody (a ostatecznie wymienione w przytaczanym już rozporządzeniu), już jednak bez wymogu,
że mają być położone na jakichkolwiek obszarach chronionych. Wskazuje to jednoznacznie na fakt, że siedliska „naturowe” są pod pewną ochroną prawną na całym
terytorium Polski. Ta część definicji określa bowiem, że również poza obszarami
chronionymi może dojść do szkody w środowisku w zakresie siedlisk, czyli są one
faktycznie chronione przed negatywnym oddziaływaniem, a ich zniszczenie (lub
zmniejszenie wartości) może skutkować sankcjami (np. naprawą szkody). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz. U. z 2008 r. Nr 82, poz. 501) stwierdza, że
szkoda w siedliskach występuje, gdy np. nastąpi zniszczenie lub uszkodzenie części
chronionego siedliska przyrodniczego, utrata części związanej z nim różnorodności
biologicznej, pogorszenie lub utrata specyficznych cech jego struktury. Parametry
te niewątpliwie mogą zostać zmienione w wyniku niewłaściwego użytkowania łąk
i pastwisk, choć potrzeba nieco czasu, aby skutki te były obserwowalne w terenie.
Należy też dodać, że rolnika można uznać za podmiot korzystający ze środowiska
w rozumieniu ustawy szkodowej (ar. 6, pkt. 9). Pozostaje jeszcze kwestia jego „winy”
(art. 2, ust. 1, pkt 2). Wykonując jednak osobiście działalność na gruntach położonych na obszarze chronionym, dla którego istnieją publicznie dostępne materiały
o występowaniu danego siedliska (np. SDF), brak wiedzy lub brak umiejętności rozpoznawania siedlisk nie wydaje się argumentem przesądzającym o braku winy [por.
Rakoczy 2010]. Ponadto rolnik zobowiązany jest w zakresie korzystania z programu
rolnośrodowiskowego do kontaktów z profesjonalnym doradcą, posiadającym stosowne uprawnienia. Problematykę szkód w środowisku, w tym w siedliskach łąkowych, porusza publikacja pod redakcją Lubaczewskiej [2010].
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C. Rozporządzenie w sprawie minimalnych norm
Wprowadza ono zakaz niszczenia siedlisk przyrodniczych w rozumieniu
ustawy o ochronie przyrody znajdujących się na obszarach chronionych, a także
siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową (par. 3 pkt 4). Jest to jednoznaczny sygnał dla prowadzących działalność rolniczą, a także doradzających
w tym zakresie, że niektóre siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt
mogących występować na gruntach rolnych (np. storczyki, łąki trzęślicowe) podlegają ochronie, a zatem działalność rolnicza musi być dostosowana do potrzeb
ich zachowania (co najmniej na terenach chronionych).
Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że zawarcie w planie działalności rolnośrodowiskowej (zwłaszcza świadome – kwestia „winy” w rozumieniu
ustawy szkodowej, a trzeba także pamiętać, że niektórzy doradcy są również ekspertami przyrodniczymi), w obrębie pakietu 3. gruntu położonego na obszarze
chronionym, na którym znajduje się np. łąka trzęślicowa jest złamaniem prawa,
bowiem jak wykazano prowadzenie działalności wg zasad tego pakietu jest niekorzystne dla tego siedliska i może je niszczyć. Problemem pozostaje niestety to,
kto miałby wychwycić taką wadę planu, skoro rdoś już ich nie opiniuje, a ARiMR
nie posiada pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, raczej nie posiadają ich
także osoby prowadzące kontrole na gruncie.

4. Możliwe rozwiązania
Przytoczone wyżej argumenty wskazują na rozległy zasięg problemu stosowania pakietu 3., który jest obecnie powszechnie wybierany przez rolników. Poniżej
zaproponowano możliwe drogi prowadzące do rozwiązania problemu. Stanowią
one jedynie zarys. Każde z radykalnych rozwiązań niesie ze sobą rozległe konsekwencje prawne, a także organizacyjne i finansowe.
Zaproponować można następujące rozwiązania:
1. całkowita rezygnacja z pakietu 3. – rozwiązanie całkowicie redukujące ryzyko niszczenia siedlisk;
2. ograniczenie możliwości zastosowania pakietu 3. tylko do renaturyzacji łąk
i pastwisk silnie przekształconych, na których obecnie nie występują siedliska chronione lub na niedawno założonych w celu wykształcenia „lepszych”
przyrodniczo zbiorowisk roślinnych;
3. możliwość zastosowania pakietu 3. na obszarach chronionych pod warunkiem:
a) uzyskania pozytywnej opinii rdoś – powrót do istniejącego wcześniej zapisu z rozporządzenia, lub
b) rzetelnej weryfikacji gruntów przez odpowiednio przygotowanych doradców rolnośrodowiskowych, czego skutkiem byłoby niedopuszczanie
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do realizacji pakietu 3. na siedliskach, gdzie może on powodować szkody
(czasem wbrew wyborowi rolnika), lub
c) uzyskania opinii eksperta przyrodniczego o braku na wnioskowanych
gruntach siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000.
Każda z przytoczonych propozycji nie jest wolna od wad. Niewątpliwie kuszące
jest całkowite zrezygnowanie ze spornego pakietu, bowiem jego wymogi właściwie nie wnoszą żadnych istotnych regulacji, zwłaszcza w przypadku gruntów już
w tym momencie użytkowanych ekstensywnie. Nawet termin pierwszego pokosu
(1.06.) nie ma tu większego znaczenia. Po części rolnik dostaje dopłaty za to, co
i tak robi lub wręcz łagodzi się wymagania użytkowania, które dotąd prowadził.
Jedyny sens tego pakietu można dostrzec zatem w przypadku gruntów o kiepskiej wartości przyrodniczej, źle użytkowanych, zaniedbanych lub użytkowanych
wyjątkowo intensywnie, gdzie wymogi pakietu faktycznie mogłyby wprowadzić
korzystniejsze warunki dla rozwoju runi o charakterze półnaturalnym.
Wątpliwości budzi też przywrócenie wcześniej istniejących opinii rdoś. Choć
wskazano na znaczące polepszenie stanu wiedzy urzędów, to jednak istnieją spore ograniczenia w prowadzeniu kontroli terenowych (czasem jednak niezbędnych), a w części przypadków także brakuje kadry o profesjonalnym wykształceniu w tym kierunku. Natomiast opinie ekspertów nie są idealnym rozwiązaniem
wobec pojawiających się głosów o zbyt niskich kwalifikacjach części z tych osób.
Koncepcja ta ma jednak pewien atut. Zachęciłaby w ogóle do kontaktów rolników z ekspertami. Czasem zdarza się tak, że oględziny eksperta na części gruntów
w gospodarstwie faktycznie nie wykazują możliwość zastosowania pakietu 4. i 5.
– wydanie opinii w takim przypadku nie byłoby uciążliwe. Problemem może być
jednak deficyt ekspertów, bowiem wszystkie sprawy dotyczące łąk wymagałyby
wówczas udziału osoby z takimi uprawnieniami, a nie jak dotąd tylko w przypadku chęci skorzystania z pakietów 4. i 5. Natomiast weryfikacja stanu faktycznego
na gruncie przez doradców rolnośrodowiskowych budzi zastrzeżenia wobec braku stosownych kwalifikacji w tym zakresie u większości z nich.

5. Podsumowanie
Niniejsze opracowanie to efekt wielu przemyśleń, analiz i dyskusji na temat
znaczenia programu rolnośrodowiskowego dla ochrony przyrody, w tym jego roli
dla sieci Natura 2000. Przytoczone wyżej argumenty natury prawnej i przyrodniczej niewątpliwie wymagają dalszej dyskusji. Niepodważalny jest jednak fakt,
że sposób użytkowania łąk i pastwisk ma kluczowe znaczenie dla ochrony poszczególnych zbiorowisk roślinnych, co znajduje wyraz także w samym programie
rolnośrodowiskowym – w pakietach 4. i 5. Rozwiązanie problemu negatywnego
wpływu pakietu 3. na niektóre siedliska przyrodnicze zapewne jest w przyszłości
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możliwe, choć może nie być proste. Z pewnością jednak nie może występować
sytuacja, że rolnik otrzymuje dopłaty w ramach programu rolnośrodowiskowego
za działania, które faktycznie będą powodowały niszczenie siedlisk będących pod
ochroną.
Skala zjawiska negatywnego oddziaływania pakietu 3. na cenne siedliska przyrodnicze nie jest obecnie znana – nie jest to bowiem zagadnienie podlegające
monitorowaniu. Także w planach rolnośrodowiskowych zwykle nie znajdziemy
precyzyjnych informacji o tym jakie zbiorowiska roślinne występują na gruncie.
Problem ten jest więc poza jakąkolwiek kontrolą. Biorąc pod uwagę ilość wniosków składanych corocznie na ten pakiet (wg danych MRiRW jest to jedno z najczęściej wybieranych działań), można przypuszczać, że opisany problem jest jednak realny.
Ostatnia nowelizacja rozporządzenia rolnośrodowiskowego (Dz. U. z 2011 r.
Nr 55, poz. 289) wprowadziła blokadę przystępowania do pakietu 3. poza obszarami Natura 2000. Jest to krok w kierunku wyżej omówionych sugestii. Nie jest
jednak w pełni satysfakcjonujący ze względu na to, że nadal może powodować
szkody na tych szczególnych obszarach chronionych, gdzie koncentrują się rzadkie typy siedlisk przyrodniczych oraz cennych gatunków flory i fauny.
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POTENCJALNE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE PAKIETU 3. PROGRAMU
ROLNOŚRODOWISKOWEGO NA SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE POD OCHRONĄ

Słowa kluczowe: program rolnośrodowiskowy, pakiet 3., ochrona siedlisk, Natura 2000
STRESZCZENIE

Analiza funkcjonowania programu rolnośrodowiskowego w Polsce dowodzi jego znaczącej roli w ochronie środowiska, w tym łąk i pastwisk. Nie jest to jednak system doskonały, co wykazano na przykładzie pakietu 3. Jego zastosowanie w obrębie niektórych
siedlisk (np. łąki trzęślicowe i murawy bliźniczkowe) może być szkodliwe. Powodem są
znaczne rozbieżności wymagań określonych w pakiecie 3. z potrzebami niektórych zbiorowisk roślinnych. Ponadto pakiet 3. jest łatwiejszy w realizacji, skutecznie konkuruje
więc z pakietami 4 i 5. Jednocześnie służby ochrony przyrody nie mają obecnie wpływu
na wybory podejmowane przez rolników. Powoduje to także wzrost odpowiedzialności
doradców rolnośrodowiskowych wykonujących plany dla rolników.

ADAM KRUPA, KATARZYNA KRUPA
POTENTIAL NEGATIVE IMPACTS OF THE THIRD PACKAGE AGRI-ENVIRONMENTAL
PROGRAM ON NATURAL HABITATS THAT ARE PROTECTED

Key words: agri-environmental program, package No. 3, habitats protection, Nature 2000
SUM M A RY

Analysis of the functioning of the agri-environmental program in Poland demonstrated its significant role in protecting the environment, including meadows and pastures.
But this is not a perfect system, as demonstrated by the example of the third package its
use within certain habitats (eg molinia meadows, mat-grass grasslands) may be harmful.
The reason for the significant differences are the requirements of the third package with
the needs of some plant communities. In addition, the third package is easier to implement, thus effectively competes with packages 4 and 5 at the same time protect the wildlife service does not currently have influence on the choices made by farmers. This also
increases the responsibility of agri-environmental advisors engaged in plans for farmers.
e-mail: kakrupa@poczta.onet.pl
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PRAWODAWSTWO UNIJNE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA
SYSTEMÓW DORADZTWA ROLNICZEGO
1. Wstęp
Doradztwo rolnicze od lat towarzyszy rolnikom w trudnym procesie kierowania i zarządzania gospodarstwami rolnymi. Usługi doradcze mają wpływ na
kształt czynnika ludzkiego w rolnictwie, wywołując postawy innowacyjne, które
sprzyjają wdrażaniu postępu technologicznego. W świetle nowego paradygmatu
doradztwa rolniczego, zachodzi więc potrzeba odejścia od tradycyjnego funkcjonowania instytucji doradczych i wypracowania nowych zasad, które będą adekwatne do zmieniających się wymogów Wspólnej Polityki Rolnej [Wawrzyniak,
2003].
Doradztwo nie rozwijało się w jednakowym tempie we wszystkich krajach
europejskich. Rozwój zależał od wielu czynników, w tym od struktury agrarnej,
stopnia towarowości produkcji, powiązania z rynkiem i wymaganiami konsumentów odnośnie jakości żywności. W Europie Zachodniej na skutek systematycznie
realizowanej wspólnej polityki rolnej, osiągnięto wysoki stopień towarowości
i dużą koncentrację ziemi. Powstające instytucje doradcze, obok charakteru państwowego, zaczęły powstawać w formie spółdzielczej lub prywatnej. Większość
doradztwa publicznego jest tworzona i finansowana przez organizacje rządowe.
Nie ma jednolitych rozwiązań organizacyjnych, gdyż większość posiada własny,
typowy dla siebie system doradztwa rolniczego. Tak więc w krajach Unii Europejskiej zgodnie funkcjonują obok siebie różnorodne systemy doradztwa rolniczego,
takie jak publiczne organizacje doradcze, komercyjne firmy doradcze, służby doradztwa specjalistycznego i inne [Oskam, Meester, Silvis, 2010].
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Według J. Kani ponad stuletnie doświadczenie krajów zachodnich w dobitny
sposób potwierdza fundamentalny wkład nauki i doradztwa rolniczego w rozwój
rolnictwa. Najwyższy poziom rozwoju rolnictwa osiągnięto w tych krajach, w których stosunkowo najwcześniej zapoczątkowano tworzenie instytucji doradztwa
rolniczego, ściśle współpracującego z nauką rolniczą [Kania, 2007].
Odmienna sytuacja panowała w 10 krajach (poza Cyprem i Maltą) przyjętych
w 2004 r do Unii Europejskiej. Panujący poprzednio ustrój społeczno-polityczny
preferował uspołecznione formy własności w rolnictwie (państwowe i spółdzielcze), w których nie było miejsca na organizacje doradcze. Jedynie w Polsce, która
w 1956 r opowiedziała się za funkcjonowaniem indywidualnych gospodarstw rolnych, powołano państwowe służby doradcze, w postaci najpierw gromadzkiej a potem gminnej służby rolnej. Służby te następnie ewoluowały w system wojewódzkich
ośrodków postępu rolniczego a te z kolei w ośrodki doradztwa rolniczego.

2. Materiał i zakres pracy
Proces poszerzenia Unii Europejskiej o nowe państwa członkowskie, skłonił
dotychczasowych członków do dokonania reformy Wspólnej Polityki Rolnej
z 2003 r, w tym: do przygotowania regulacji prawnych, zmierzających do stworzenia systemu doradztwa rolniczego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE)
nr 1782 z 2003 r, każdy kraj członkowski został zobligowany do utworzenia do
dnia 1 stycznia 2007 r systemu doradztwa rolniczego w zakresie zarządzania
(SMR - Statutory Management Requirements)) i zasad dobrej kultury rolnej
zgodnej z ochroną środowiska (GAEC – Good Agricultural and Enviromental
Conditions)). Warunkiem otrzymania dopłat bezpośrednich przez rolnika, było
spełnienie określonych standardów w zakresie wymogów wzajemnej zgodności.
W rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 doprecyzowano, że przepisy wspólnotowe w zakresie zarządzania (SMR) obejmują zdrowie publiczne, środowisko
i dobrostan zwierząt (załącznik II). Natomiast wymogi dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) znalazły pełne odzwierciedlenie w załączniku
III ww. rozporządzenia. Postulatu tego w sensie dotrzymania terminu, nie mogły
spełnić Bułgaria i Rumunia, które do UE zostały przyjęte w dniu 1 stycznia 2007 r.
Obowiązek zorganizowania systemu doradztwa rolniczego (FAS - Farm Advisory System), wynikał przede wszystkim z analizy sytuacji w tym zakresie,
jakiej dokonano w 10. nowo aspirujących do akcesji krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Brak systemów stał bowiem w sprzeczności ze standardami Wspólnej Polityki Rolnej, która funkcjonuje w oparciu o precyzyjnie ustalone standardy,
normy, zasady i regulacje. Mocą rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 każde
państwo członkowskie zobowiązane było złożyć do Komisji Europejskiej (do dnia
31 grudnia 2010 r.) raport, który miał zawierać sprawozdanie z odpowiednimi
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wnioskami. Postulat złożenia sprawozdania przed 31 grudnia 2007 r. został powtórzony w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 73 z 2009 r. Zbiorcze opracowanie raportu
dokonane zostało przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie przekazane poprzez Komisję Europejską do Parlamentu i Rady Europejskiej.
Opracowanie składało się z dwóch części. W pierwszej części przedstawiono rozporządzenia Rady (WE) traktujące o właściwościach systemu doradztwa
rolniczego. W części drugiej natomiast przedstawiono Raport Komisji dla Parlamentu i Rady Europejskiej w sprawie stosowania systemu doradztwa rolniczego
określonego w art. 12 i 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009.
A. Regulacje prawne w zakresie tworzenia systemu doradztwa rolniczego
1. Rozporządzenie Rady (WE) z 2003 r ustanawiające wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego
W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782 z 2003 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej
ustalono, że płatność pełnej kwoty pomocy bezpośredniej powinna zostać powiązana ze spełnieniem zasad odnoszących się do gruntów rolnych, produkcji i działalności rolniczej. Zasady wzajemnej zgodności powinny służyć włączeniu w organizację wspólnego rynku podstawowych norm z zakresu ochrony środowiska,
bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt. Spełnianie wymogów
wzajemnej zgodności spoczywa na barkach producentów, którzy poprzez system
dopłat bezpośrednich zostali zobligowani do odpowiedniego postępowania na obszarach własnych gospodarstw. Instytucją zewnętrzną służącą pomocą we wdrażaniu zasad wzajemnej zgodności uczyniono doradztwo rolnicze. Wyznaczono termin zorganizowania systemu doradztwa rolniczego (1 stycznia 2007 r.), określono
zakres udzielanej pomocy oraz rodzaje funkcji spełniane przez podmioty doradcze. Działalność doradcza dotyczy wymogów - poza zrządzaniem - zasad dobrej
kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Rolnicy mogą korzystać z doradztwa rolniczego na zasadzie dobrowolności. Ze względu na charakter świadczenia
usług, celowym jest, aby informacje uzyskane w trakcie wykonywania działalności doradczej były traktowane jako poufne, za wyjątkiem przypadków poważnego naruszenia prawa wspólnotowego lub krajowego. System doradztwa powinien przyczyniać się do tego, aby rolnicy stawali się bardziej świadomi odnośnie
przepływów materiałowych i procesów przebiegających w gospodarstwie, bez
wpływania na sposób przestrzegania obowiązków i odpowiedzialności w zakresie
obowiązujących standardów. Państwa członkowskie udzielają pomocy doradczej
na zasadzie pierwszeństwa rolnikom, którzy otrzymują powyżej 15 tys. euro płatności bezpośredniej w ujęciu rocznym. W wyniku tego procesu w krajach członkowskich powinien powstać jednolity system doradztwa rolniczego (Farm Advisory System - FAS), oparty na jednostce wdrażającej i szeregu akredytowanych
podmiotów operacyjnych. System doradztwa rolniczego miał być zorganizowany
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do 1 stycznia 2007 r. Bez uszczerbku dla krajowego ustawodawstwa dotyczącego publicznego dostępu do dokumentów, państwa członkowskie zapewniają, że
organizacje prywatne i wyznaczone instytucje, nie będą ujawniały informacji
osobowych czy prywatnych oraz danych, które uzyskują w trakcie prowadzenia
działalności doradczej.
Poprzez system doradztwa rolniczego państwa członkowskie powinny skutecznie informować rolników o ich obowiązkach wynikających z zasady wzajemnej zgodności. Poprzez upowszechnienie informacji dążyć należy do lepszego
uświadomienia rolnikom ich obowiązków związanych z podstawowymi wymogami w zakresie zarządzania, zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska i utrzymania trwałych użytków rolnych. W rozporządzeniu wskazano, że
należy ustanowić sprawne systemy kontroli przestrzegania zasad współzależności.
Państwom członkowskim należy zezwolić na wykraczanie poza zakres ustalonych ram i norm w obszarze dobrej kultury rolnej, jeśli uzasadniają to krajowe
potrzeby i priorytety [Rozporządzenie Rady, 2003].
2. Rozporządzenie Rady (WE) z 2005 r w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich
W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698 z 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich ustalono ogólne ramy wspólnej polityki rolnej i zasady jej finansowania. W programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 ustalono cztery
osie priorytetowe (tematyczne), odpowiedzialne za realizację określonych grup
problemów występujących w państwach członkowskich. Działanie „Korzystanie
z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” zaliczono do pierwszej
osi tematycznej pt. „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”. Środki
wsparcia zawarte w osi pierwszej mają między innymi na celu upowszechnienie
wiedzy i podniesienie potencjału ludzkiego, poprzez kształcenie zawodowe i działania informacyjne. Ponadto mają na celu wprowadzanie praktyk innowacyjnych,
skierowanych do osób działających w sektorze rolnym, żywnościowym i leśnym.
Wśród nich duże znaczenie ma podejmowanie działalności przez młodych rolników i tworzenie usług z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym, zastępstwa
oraz usług doradczych.
Korzystanie przez rolników i posiadaczy lasów z usług doradczych powinno
pozwolić im na usprawnienie zrównoważonego zarządzania gospodarstwem.
Poza tym powinno pomóc rolnikom ocenić wydajność ich gospodarstw rolnych
i określić niezbędne ulepszenia w odniesieniu do obowiązkowych wymogów gospodarowania i do wspólnotowych norm dotyczących bezpieczeństwa pracy.
Tworzenie systemu usług doradczych z zakresu zarządzania gospodarstwem
rolnym powinno im pomóc w dostosowaniu, ulepszeniu i ułatwieniu zarządzania oraz poprawić ogólne wyniki ich gospodarstw, poprzez dalsze doskonalenie
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potencjału ludzkiego, działającego w sektorze rolnym i leśnym. W odniesieniu do
kapitału rzeczowego, należy udostępnić szereg środków dotyczących modernizacji gospodarstw rolnych, zwiększania wartości dodanej produktów rolnych. Do
doradców należy wspieranie rozwoju nowych produktów, procesów i technologii
w sektorze rolnym i żywnościowym. Należy dążyć do przywrócenia potencjału
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia
właściwych środków zapobiegawczych.
Wsparcia usług doradczych udziela się w celu zorganizowania pomocy rolnikom i posiadaczom lasów, w odniesieniu do kosztów wynikających z korzystania
z usług doradczych, mających na celu poprawę ogólnych warunków ich gospodarowania. Usługi doradcze dla rolników obejmują przynajmniej kilka problemów: 1. obowiązkowe wymogi gospodarowania oraz zasady dobrej kultury rolnej
zgodnej z ochroną środowiska naturalnego, 2. normy dotyczące bezpieczeństwa
pracy oparte na prawodawstwie wspólnotowym, 3. wsparcie na rzecz korzystania
z usług doradczych ograniczone do wysokości określonej w przepisach. Całkowita kwota wsparcia stanowi 80% kwalifikującego się kosztu usługi doradczej i nie
może przekroczyć maksymalnej kwoty 1500 euro na gospodarstwo. Wsparcie powinno mieć charakter degresywny i być udzielane przez okres maksymalnie 5 lat
od momentu utworzenia. [Rozporządzenie, 2005].
3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974 z 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 r.
W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974 z 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW powtórzono konieczność
tworzenia systemu usług z zakresu zarządzania, pomocy i doradztwa. W krajach
członkowskich istnieją Instytucje i podmioty doradcze, przygotowane merytorycznie do świadczenia usług doradczych dla rolników. Posiadają bowiem odpowiednie zasoby w formie wykwalifikowanego personelu, zaplecza administracyjnego i specjalistycznego, doświadczenie z zakresu doradztwa oraz wiarygodność
zgodnie z wymogami, warunkami i normami określonymi w rozporządzeniu
Rady (WE). W programach rozwoju obszarów wiejskich ustanawia się degresywną stawkę wsparcia na rzecz tworzenia usług w zakresie zarządzania, pomocy
i doradztwa, przewidując redukcję wsparcia w równych kwotach od pierwszego
roku wsparcia w taki sposób, aby wsparcie zostało całkowicie wycofane najpóźniej
w szóstym roku od stworzenia tych usług [Rozporządzenie Komisji, 2006].
4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 73 z 2009 r. ustanawiające wspólne
zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego
W rozporządzeniu Rady (WE) nr 73 z 2009 r. potwierdzono potrzebę utrzymanie systemu doradztwa rolniczego. System ma pomagać rolnikom w speł-
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nianiu standardów nowoczesnego rolnictwa o wysokiej jakości. Konieczne jest
dalsze stosowanie przez państwa członkowskie, ogólnego systemu, w ramach
którego oferowane jest doradztwo dla gospodarstw rolnych. System doradztwa
powinien pomóc rolnikom w kształtowaniu świadomości na temat przepływów
materiałowych procesów przebiegających w gospodarstwach, zagadnień dotyczących środowiska, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt. Pomoc powinna odbywać się, bez wpływania w jakikolwiek sposób na obowiązki i
odpowiedzialność rolników w zakresie przestrzegania tych standardów. W tym
celu państwa członkowskie prowadzą system doradztwa rolniczego dla rolników
w zakresie zarządzania gruntami i gospodarstwem, który może być realizowany
przez jeden lub większą liczbę wyznaczonych organów lub przez podmioty komercyjne. Państwa członkowskie mogą zgodnie z obiektywnymi kryteriami określić kategorie rolników, które będą miały dostęp do systemu doradztwa rolniczego
na zasadzie pierwszeństwa. Przed dniem 31 grudnia 2010 r. Komisja przedkłada
Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania systemu doradztwa rolniczego, w razie potrzeby wraz z odpowiednimi wnioskami [Rozporządzenie, 2009].
B. Raport Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania
systemu doradztwa rolniczego (FAS) określonego rozporządzeniem Rady
(WE) nr 73/2009
We wstępie do raportu Komisji Europejskiej stwierdzono, że państwa członkowskie mają obowiązek ustanowienia systemu doradztwa dla rolników w zakresie zarządzania gruntami i gospodarstwem, zwanego dalej systemem doradztwa
rolniczego (FAS). FAS wprowadzono równocześnie z systemem wzajemnej zgodności, w ramach którego wsparcie WPR jest w całości wypłacane jedynie w przypadku, gdy rolnicy spełniają pewne wymogi związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwem żywności, zdrowiem i dobrostanem zwierząt [Raport, 2010].
W raporcie stwierdzono, że istnieją środki polityki rolnej (I filar WPR) i instrumenty finansowe rozwoju obszarów wiejskich(II filar WPR), które mają pomagać państwom członkowskim w tworzeniu usług doradczych dla gospodarstw
rolnych, a rolnikom w korzystaniu z tych usług. W istocie FAS jest przede wszystkim instrumentem pomocy rolnikom w zakresie wypełniania wspomnianych wymogów i tym samym unikania kar finansowych z tytułu nieprzestrzegania zasady
wzajemnej zgodności.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 73/2009 Komisja musi przedłożyć
Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania FAS, w razie konieczności wraz z odpowiednimi wnioskami. Taki był też cel raportu, aby poinformować Parlament Europejski i Radę o stanie wdrażania FAS i zaproponować ewentualne ulepszenia.
Sprawozdanie opiera się w dużej mierze na informacjach otrzymanych od
państw członkowskich w odpowiedzi na kwestionariusz oraz na ocenie sporządzonej na rzecz Komisji. FAS był również przedmiotem szeroko zakrojonych roz-
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mów z państwami członkowskimi w trakcie pięciu warsztatów dotyczących FAS
zorganizowanych przez Komisję w latach 2006-2010. Rozmowy te dotyczyły zawartości, struktur, metod i narzędzi krajowych usług doradczych.
Ostateczny termin na stworzenie systemu ustalono na dzień 1 stycznia 2007 r.
Mając na uwadze, że okres rozruchu trwał od 2007 r. do 2009 r., a wymagane
informacje mają charakter złożony, nie jest jeszcze możliwe przedstawienie szczegółowej analizy potencjału krajowych systemów doradztwa rolniczego ani świadczonych w ich ramach usług na rzecz rolników. Celem niniejszego sprawozdania
nie jest więc przedstawienie dogłębnego przeglądu, ale zabranie głosu w debacie
prowadzonej w Radzie i Parlamencie Europejskim w latach 2010-2011.
1. Proces wdrażania systemu doradztwa rolniczego (FAS) przez państwa
członkowskie
W większości państw członkowskich systemy doradztwa rolniczego osiągnęły pełną sprawność dopiero w 2008 r. Prace przygotowawcze służące utworzeniu
FAS (przyjęcie prawodawstwa, publikacja zaproszeń do składania ofert, wybór
organów doradczych itp.) przeprowadzono w 2007 r. W około połowie państw
członkowskich FAS stworzono jako usługę szczegółową, uzupełniającą istniejące
usługi upowszechniania wiedzy rolniczej. W innych przypadkach FAS połączono
z istniejącymi usługami upowszechniania wiedzy rolniczej.
Na ogół (w 24 państwach członkowskich) FAS był koordynowany i nadzorowany przez organy publiczne. Podmioty doradcze wybierane były w drodze zaproszeń do składania ofert (14 państw członkowskich) oraz przez wyznaczanie
podmiotów prywatnych (5 państw członkowskich) lub organów publicznych
(5 państw członkowskich). Większość państw członkowskich ustaliła próg minimalnych kwalifikacji doradców na poziomie wykształcenia wyższego (licencjackiego lub magisterskiego).
W 14 państwach członkowskich, FAS skupiał się ściśle na zasadzie wzajemnej
zgodności, podczas gdy w pozostałych państwach doradztwo obejmuje szerszy
zakres spraw, na przykład konkurencyjność gospodarstw, wpływ praktyk gospodarki rolnej na środowisko oraz pomoc na wdrażanie środków rozwoju obszarów
wiejskich (na przykład zobowiązań rolnośrodowiskowych).
Dwa najczęściej stosowane podejścia to indywidualne doradztwo w gospodarstwie (oferowane we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa-Anglii) oraz dyskusje dla małych grup odbywające się na terenie
gospodarstwa – przy czym druga usługa często uzupełniała pierwszą. W różnych
państwach członkowskich usługi doradcze świadczono z wykorzystaniem komputerowych narzędzi informacyjnych i list kontrolnych. W 22 państwach członkowskich
pierwszy kontakt rolników z FAS odbywał się poprzez telefoniczne linie pomocy.
Jak dotąd raczej nie traktowano priorytetowo poszczególnych grup rolników,
wyłączając początkowy obowiązek, aby priorytetowo traktować rolników otrzymu-
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jących płatności bezpośrednie przekraczające 15 000 EUR. Niektóre państwa członkowskie twierdziły, że mają problemy z dotarciem do małych gospodarstw. W UE
jako całości liczba rolników otrzymujących porady w ramach FAS była raczej ograniczona (w 2008 r. porad indywidualnych udzielono około 5 % rolników otrzymujących płatności bezpośrednie). Głównymi beneficjentami FAS były duże gospodarstwa rolne, zaznajomione już z istniejącymi usługami doradczymi [Raport, 2010].
2. Sposoby finansowania systemu doradztwa rolniczego (FAS)
Dostęp do indywidualnego doradztwa w gospodarstwie był dla rolników bezpłatny (w 5 państwach członkowskich) lub pokrywali oni część kosztów takiego
doradztwa (20 %- 50% kosztów całkowitych) lub całość tych kosztów (w 2 państwach członkowskich). Środek wspierający wykorzystanie przez rolników usług
doradczych zaplanowano w 20 państwach członkowskich i skorzystało z niego
1 123 000 rolników. Całkowity budżet na lata 2007-2013 wynosi 870,5 miliona
EUR – 0,6 % całkowitych wydatków publicznych na rozwój obszarów wiejskich –
z czego 1,3 % wydano w pierwszych dwóch latach w odniesieniu do 12 250 rolników. Środek wspierający tworzenie usług zarządczych, pomocowych i doradczych
zaplanowano w 7 państwach członkowskich, przy czym 4 państwa członkowskie
(Estonia, Malta, Portugalia, Italia) wyraźnie skupiły się na FAS. Budżet na lata
2007-2013 wynosił 172,9 miliona EUR, tj. 0,1 % całkowitych wydatków publicznych na rozwój obszarów wiejskich, z czego 2 % wydano w pierwszych dwóch
latach [Raport, 2010].
3. Dokonana ocena systemu doradztwa rolniczego (FAS)
FAS pomógł zwiększyć świadomość rolników na temat przepływów materiałowych i procesów przebiegających w gospodarstwie dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt. Za szczególnie
skuteczne uznano doradztwo indywidualne z wykorzystaniem list kontrolnych,
jako że jest ono bardzo zindywidualizowanym i usystematyzowanym sposobem
doradzania. W niektórych państwach członkowskich ustanowienie FAS było dobrą sposobnością do przeanalizowania i udoskonalenia bardziej ogólnych systemów doradztwa, wiedzy i informacji stosowanych w sektorze rolnym.
FAS pomagał rolnikom w przestrzeganiu wymogów zasady wzajemnej zgodności, co stanowiło dla rolników główny motyw korzystania z systemu. Na ogół
jednak skuteczność FAS była wciąż ograniczona, jako że niewielu rolników ubiegało się o oferowane usługi doradcze. Oceniający widzą możliwości poprawy,
ponieważ z FAS skorzystało więcej rolników (do 20 % rolników otrzymujących
płatności bezpośrednie) w państwach członkowskich, które wdrażały system od
2005 r. W niektórych przypadkach prefinansowanie usług doradczych mogło
zniechęcić niektórych rolników do korzystania z FAS.
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Oceniający uznali, że podstawowym warunkiem koniecznym w przypadku
FAS było to, aby rolnicy UE mieli dostęp do doradztwa na zasadzie dobrowolności,
ponieważ korzystanie z porad jest z natury rzeczy dobrowolne – w przeciwieństwie
do obowiązkowych systemów kontroli/certyfikacji. Jak dotąd FAS w niewielkim
stopniu przyczynił się do poprawy percepcji WPR przez rolników UE. Rolnicy często postrzegali FAS jako system ściśle związany z zasadą wzajemnej zgodności oraz
z powiązanym systemem kontroli gospodarstw rolnych, a to stawiało FAS w niekorzystnym świetle. Jednakże odnotowano przypadki, gdy w ramach FAS z powodzeniem udało się stworzyć efektywną relację między rolnikami i doradcami.
W ocenie zawarte jest zalecenie, aby w przypadku FAS zachować koncepcję
dobrowolności i ogólnie elastyczną architekturę [Raport, 2010].
4. Usprawnienie systemu doradztwa rolniczego (FAS) na przyszłość
W oparciu o doświadczenia z początkowych lat wdrażania systemu i na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja wysuwa następujące propozycje ulepszeń.
Propozycje te mogą przybrać postać wytycznych (zaleceń) dla państw członkowskich lub mogą wiązać się z koniecznością zmiany obecnego prawodawstwa UE:
– należy objaśnić terminy „system doradztwa rolniczego” oraz „usługi doradcze dla gospodarstw rolnych”. „System doradztwa rolniczego” obejmuje ogólną organizację oraz różne podmioty publiczne lub prywatne, które świadczą
„usługi doradcze dla gospodarstw rolnych” na rzecz rolników w państwie
członkowskim (rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009). Istnienie krajowego
FAS gwarantuje, że każdy rolnik może ubiegać się o poradę i uzyskiwać ją
przynajmniej w zakresie podstawowych wymogów zasady wzajemnej zgodności w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt oraz utrzymania gruntów w dobrym stanie
rolnym i środowiskowym. Ważne jest, aby stosować jak najwyraźniejsze rozróżnienie między doradztwem, będącym produktem systemu doradztwa rolniczego, a zwykłym przekazywaniem rolnikom informacji. W ramach „usług
doradczych dla gospodarstw rolnych” należy dokonać oceny konkretnej sytuacji rolnika, a nie tylko przedstawić ogólne informacje. Przekazywanie informacji dotyczących wymogów zasady wzajemnej zgodności jest już obowiązkowe na mocy rozporządzenia 73/2009;
– FAS jest przeznaczony nie tylko dla rolników otrzymujących płatności w ramach WPR, ale dla wszystkich rolników w Unii Europejskiej, w tym na
przykład wyspecjalizowanych hodowców świń potrzebujących porad w zakresie dyrektywy dotyczącej azotanów;
– wymogi zasady wzajemnej zgodności oraz inne obowiązki beneficjentów
powinny być ujęte w minimalnym podstawowym zakresie FAS i jego celach
w odniesieniu do pierwszego i drugiego filaru. Wymogi te powinny być odpowiednio uwzględnione w ramach doradztwa FAS. FAS powinien przede
wszystkim pomagać rolnikom w przestrzeganiu przepisów;
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– obligatoryjne elementy, które musi zawierać FAS, powinny obejmować minimalne wymogi dotyczące wykorzystania nawozów i środków ochrony roślin. Wymogi te stanowią część zasady wzajemnej zgodności w przypadku
rolników otrzymujących płatności rolnośrodowiskowe;
– dzięki priorytetowemu traktowaniu wymogów zasady wzajemnej zgodności
FAS obejmuje już wiele praktyk dotyczących zmian klimatu. Obecne normy GAEC mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania węgla organicznego
w glebach i dla zapewnienia ich zrównoważonego wykorzystania. Jednakże
być może warto uwzględnić w ramach FAS szczegółowe działania w zakresie zmian klimatu, na przykład obserwację dobrych praktyk i prowadzenie
konkretnych działań promocyjnych w gospodarstwach, w tym świadczenie
doradztwa technicznego. Jednym ze sposobów zagwarantowania, aby państwa członkowskie rozwijały takie zdolności, może być umieszczenie szczegółowego odniesienia w tekście prawnym podkreślającego taką potrzebę. Doradcy mogą być bardzo pomocni w gromadzeniu dobrych praktyk
i przybliżaniu ich rolnikom. Wykaz dobrych praktyk może zostać zebrany
na poziomie UE. Doradcy mogą zostać zobowiązani do przejścia szczegółowego szkolenia w zakresie zrozumienia i rozpowszechniania ważnych praktyk gospodarki rolnej związanych ze zmianami klimatu [Raport, 2010].
5. Rola doradców FAS względem innych podmiotów zajmujących się wzajemną zgodnością
Państwa członkowskie powinny pamiętać o zdroworozsądkowym rozróżnieniu między kontrolą (kontrolami i inspekcjami) a doradztwem. Musi istnieć
wyraźny rozdział między doradztwem a kontrolami. W każdym razie rolnik jest
odpowiedzialny za własne działania. Ważne jest, aby utrzymać obowiązującą zasadę, że doradcy nie mogą w żadnym przypadku przekazywać kontrolerom indywidualnych danych kontrolowanych gospodarstw. Nawet jeżeli przekazanie miałoby charakter anonimowy, stanowiłoby to naruszenie poufności. Przekazywanie
doradcom danych z kontroli dotyczących poszczególnych rolników również zazwyczaj przynosi efekty odwrotne od zamierzonych, ponieważ może to zniszczyć
niezbędne zaufanie do doradcy. Dowody pokazują, że państwa członkowskie nie
zawsze w pełni rozumieją te zasady. Przekazywanie doradcom zagregowanych danych z kontroli gospodarstw rolnych może być przydatne, ale nie powinno być
obligatoryjne. Jeżeli doradca poprosi o takie dane w celu lepszego ukierunkowania porady, organ kontroli może przekazać zagregowane dane dotyczące na przykład rodzajów najczęściej stwierdzanych niezgodności.
Doradcy FAS nie powinni ograniczać swoich wysiłków do pomagania rolnikom w wypełnianiu ich praktycznych obowiązków wynikających z zasady wzajemnej zgodności, ale powinni również wyjaśniać cele tych obowiązków i związane z nimi polityki oraz to, jak przyczyniają się one do zrównoważonego rolnic-
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twa. Rolnik, który rozumie powody szczegółowych obowiązków, będzie bardziej
skłonny do ich wypełniania.
Pojawiają się nowe tematy porad i rolnicy będą potrzebować pomocy w wielu kwestiach – od spraw gospodarczych, poprzez kwestie ekologiczne, po ochronę
przyrody. Doradcy FAS nie będą w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale
powinni mieć dużo informacji i umieć działać jak „lekarz pierwszego kontaktu”,
kierując rolników w razie konieczności do odpowiednich specjalistów. Na przykład,
gdy rolnik musi przeorientować swoją produkcję i chce uzyskać poradę na temat
rynków rolnych, doradca FAS powinien być w stanie skontaktować tego rolnika
z podmiotami specjalizującymi się w tej dziedzinie lub skierować go tam, gdzie uzyska odpowiednie informacje, na przykład dane dotyczące produkcji. Podobne podejście można rekomendować w odniesieniu do rolnictwa ekologicznego. Na przykład rolnicy mogą potrzebować porad o tym, jak przejść na produkcję ekologiczną,
lub na temat możliwości rynkowych i dobrych praktyk gospodarki rolnej. Organy
koordynujące FAS powinny odgrywać ważną rolę w pomaganiu doradcom w tworzeniu sieci kontaktów, na przykład poprzez przekazywanie danych kontaktowych
specjalistów i wskazywanie dziedzin ich specjalizacji [Raport, 2010].
6. Zasady promowania systemu doradztwa rolniczego (FAS)
W raporcie stwierdzono, że należy objaśnić zakres środka służącego korzystaniu
z usług doradczych dla gospodarstw rolnych, o którym mowa w rozporządzenia
1698/2005. Należy wyjaśnić, że rolnik nie jest zobowiązany do korzystania z porady
w zakresie wszystkich wymogów zasady wzajemnej zgodności, aby był on uprawniony do otrzymania wsparcia na korzystanie z usługi doradczej dla gospodarstw
rolnych. To powinno ograniczyć obciążenie administracyjne związane z tym środkiem, ponoszone przez rolników i władze, oraz koszty ponoszone przez rolników.
Jednakże organy koordynujące FAS i doradcy powinny stale zwracać należytą uwagę na te obowiązki, które są dla FAS kluczowymi zagadnieniami, jako że rolnicy
proszący o poradę nie zawsze muszą zdawać sobie sprawę z tego, że potrzebują porady konkretnie na temat zasady wzajemnej zgodności. Jednocześnie obligatoryjne
ujecie norm BHP w ramach środka drugiego filaru służącego korzystaniu z FAS
powinno być elastyczne i ograniczać się do istotnych elementów.
Jak dotąd państwa członkowskie zaprogramowały dwie lub trzy usługi doradcze na okres wparcia rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013. Należy wyjaśnić,
że rolnik może ubiegać się o więcej usług, na przykład przynajmniej raz na rok.
Elastyczność w zakresie częstszego ubiegania się o poradę, wraz z elastycznością
w odniesieniu do obowiązkowego zakresu konkretnych usług doradczych, o czym
mowa w propozycji poprzedniej sprawi, że środek ten będzie bardziej ukierunkowany i atrakcyjny. Koszt każdej usługi doradczej zostanie zmniejszony, ponieważ
będzie się ona ograniczała do udzielenia ukierunkowanej porady w momencie,
gdy rolnik ma konkretną potrzebę.
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Od 2003 r. poszerzono zakres obowiązków w ramach zasady wzajemnej zgodności. Wzrosły również koszty, a oczekiwania względem doradztwa FAS wykraczającego poza wzajemną zgodność są znacznie wyższe niż w 2003 r., przy
uwzględnieniu nowych wyzwań, takich jak zmiany klimatu, zagadnienia związane z gospodarką wodną, potrzebą ochrony bioróżnorodności itp. Państwa członkowskie proszą UE o zwiększenie budżetu na doradztwo dla gospodarstw rolnych. W konsekwencji propozycji zwiększone zapotrzebowania powinno zostać
zaspokojone: rolnicy będą w stanie częściej korzystać z ukierunkowanych porad,
w odniesieniu do szerszego zakresu przedmiotów, do maksymalnej kwoty wsparcia 1500 EUR za jedną usługę doradczą dla gospodarstw rolnych.
W raporcie stwierdzono, że Komisja pragnie podkreślić, że FAS jest również
ważny dla drobnych rolników. Obecnie usługi FAS nie docierają do tej grupy
w wystarczającym zakresie, jednak drobni rolnicy są nie mniej istotni niż pozostałe grupy, jeżeli chodzi o konieczność zgodności z przepisami oraz ich ewentualny brak wiedzy o ich obowiązkach. Proponowane tu środki mają również na
celu poradzenie sobie z tą kwestią, jednak państwa członkowskie powinny być
proaktywne i analizować, jak dotrzeć do rolników, którzy jeszcze nie zdają sobie
sprawy, że potrzebują porady.
Państwa członkowskie powinny czynić więcej na rzecz promowania FAS, na
przykład poprzez załączanie wykazu organów doradczych do przesyłanych rolnikom wniosków lub poprzez takie zorganizowanie systemu, aby kontrolerzy
gospodarstw rolnych przekazywali taki wykaz rolnikowi w przypadku wykrycia
jakiegoś naruszenia.
Aby zwiększyć świadomość rolników na temat FAS, w rozporządzeniu Rady
(WE) zalecono, aby powstał obowiązek państw członkowskich odnośnie przekazywania rolnikom wykazu doradców FAS [Raport, 2010]
7. Zarządzanie systemem doradztwa rolniczego
W raporcie Komisja zdecydowanie zaleca, aby organy koordynujące FAS organizowały podstawowe, regularne szkolenia informacyjne dla każdego doradcy, przynajmniej w zakresie wszystkich kwestii związanych z zasadą wzajemnej
zgodności. Szkolenia takie powinny obejmować zarówno faktyczne obowiązki
rolników, jak i leżące u ich podstaw polityki. Szkolenia są szczególnie potrzebne
w dziedzinie nowych działań dotyczących, na przykład, zmian klimatu.
Państwa członkowskie powinny generować efekty synergii między różnymi instrumentami, takimi jak doradztwo, szkolenia, przekazywanie informacji, usługi
upowszechniania wiedzy rolniczej i badania, przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych instrumentów i jednoczesnym zintegrowaniu ich w spójny sposób.
Ponadto pochodzące od doradców informacje na temat praktycznego wdrażania
wymogów zasady wzajemnej zgodności mogą być szczególnie pożyteczne dla organów zarządzających FAS i zasadą wzajemnej zgodności. Dlatego też ważne jest,
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aby podmioty zajmujące się zasadą wzajemnej zgodności, na przykład doradcy,
organy koordynujące FAS i organy zarządzające zasadą wzajemnej zgodności,
dzieliły się wiedzą o praktycznym wdrażaniu wymogów zasady wzajemnej zgodności. Podmioty te mogłyby na przykład przeprowadzać regularne sesje wymiany
informacji, raz lub dwa razy w roku.
Aby zapewnić spójność między filarami, przepisy wykonawcze drugiego filaru
dotyczące odpowiednich kwalifikacji pracowników w odniesieniu do doradców
FAS mogą być rozszerzone na przepisy pierwszego filaru dotyczące FAS.
Państwom członkowskim przypomina się, że Komisja, choć nie chce zwiększać obciążenia administracyjnego, uważa, że zasadnicze znaczenie ma ocena
i monitorowanie FAS, szczególnie mając na uwadze dyskusje o przyszłości FAS
i środków związanych z usługami doradczymi dla gospodarstw rolnych w ramach
WPR po 2013 r. Taka ocena nie powinna prowadzić do zbędnej wymiany danych
dotyczących wyników indywidualnych gospodarstw ani do nadmiernego obciążenia administracyjnego. Jednakże podstawowe znaczenie ma zapewnienie skuteczności FAS poprzez ocenę ilości i jakości udzielanych porad (na przykład jego
przydatności i poziomu satysfakcji rolników) [Raport, 2010].

3. Wnioski końcowe
W świetle oceny przedstawionego w Raporcie sprawozdania, Komisja uważa,
że FAS jest istotnym narzędziem skutecznego wdrażania WPR. Rolnicy są wspierani w wysiłkach służących wypełnianiu wymogów prawnych UE związanych
z ochroną środowiska, bezpieczeństwem żywności, zdrowiem i dobrostanem
zwierząt. Wspierając rolników w przestrzeganiu tych wymogów „zasady wzajemnej zgodności”, FAS pomaga im unikać utraty płatności WPR. Rolnik uzyskujący
poradę prawdopodobnie lepiej zrozumie swoje obowiązki w zakresie zasady wzajemnej zgodności i tym samym chętniej je będzie wypełniał.
Usługi doradcze nie są oczywiście nowością w wielu państwach członkowskich, jednak być może były one świadczone w sposób fragmentaryczny. Zobowiązując każde państwo członkowskie do wprowadzenia systemu doradztwa rolniczego, prawodawca przyjął bardziej strategiczne, nadrzędne podejście. Starania
podejmowane w państwach członkowskich ilustrują, jak ważną rolę mogą odgrywać system i organy koordynujące FAS w pomaganiu rolnikom w zrozumieniu
i wdrażaniu przepisów UE.
W fazie rozruchu konieczne były znaczne wysiłki, szczególnie ze strony państw
członkowskich, w których w przeszłości dostępne były nieliczne usługi doradcze lub
nie było ich w ogóle. W przypadku innych państw członkowskich utworzenie FAS
było bardziej kwestią koordynacji istniejących usług, tak aby stworzyć dla rolników
jeden punkt kontaktowy na potrzeby doradztwa w kwestiach praktycznych.
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Ponadto, wobec pojawiania się nowych wyzwań, od 2003 r. wzrosły oczekiwania związane z usługami doradczymi. Dlatego też FAS powinien się proaktywnie
rozwijać i uwzględniać kwestie wykraczające poza wymogi prawne w ramach zasady wzajemnej zgodności.
Dlatego też Komisja kieruje do państw członkowskich następujące zalecenia:
■ należy utrzymać szeroki zakres FAS, przy czym minimalny podstawowy zakres powinien obejmować przepisy, których należy przestrzegać;
■ należy podkreślać, że doradca FAS pełni rolę „lekarza pierwszego kontaktu”,
kierując rolników w razie konieczności do odpowiednich specjalistów;
■ należy wykorzystywać zagregowane dane z kontroli gospodarstw, co ma pomóc w lepszym ukierunkowaniu porad, jednocześnie uwzględniając ogromne znaczenie zachowania poufności danych związanych z poradą. Doradca
FAS powinien działać jak „lekarz pierwszego kontaktu”, łącząc wszystkie,
różnorodne aspekty gospodarki rolnej w ramach holistycznego podejścia.
Powinien wyjaśniać rolnikom nie tylko wymogi UE, ale również leżące u ich
podstaw cele i polityki;
■ należy promować FAS poprzez środki szczegółowe, na przykład przekazywanie rolnikom, przy nadarzających się sposobnościach, wykazu doradców,
dopilnowując, aby docierał on również do małych gospodarstw;
■ należy poprawić zarządzanie FAS i zapewnić wymianę wiedzy między podmiotami zajmującymi się wzajemną zgodnością. Organy koordynujące FAS
powinny wzmacniać efekty synergii między różnymi instrumentami, takimi
jak doradztwo, szkolenia, przekazywanie informacji, usługi upowszechniania wiedzy rolniczej i badania. Bardzo duże znaczenie mają ocena i monitorowanie FAS.
Komisja uważa również, że konieczne są następujące działania:
■ objaśnienie terminów „FAS” i „usługi doradcze dla gospodarstw rolnych”,
wprowadzając wyraźne rozróżnienie między doradztwem a zwykłym przekazaniem szczegółowych informacji oraz gwarantując, że FAS jest kierowany do wszystkich rolników w UE;
■ minimalny zakres FAS powinien obejmować minimalne wymogi dotyczące
nawozów i środków ochrony roślin określone w prawodawstwie krajowym.
Należy także uwydatnić potrzebę szczegółowych działań w zakresie zmian
klimatu;
■ należy wyjaśnić rolę doradców FAS względem innych podmiotów zajmujących się zasadą wzajemnej zgodności, zalecając wyraźny rozdział między
doradztwem a kontrolami gospodarstw;
■ należy promować FAS poprzez wprowadzenie elastyczności w zakresie zawartości i częstotliwości stosowania środków doradczych oraz poprzez zobowiązanie państw członkowskich do przekazywania rolnikom wykazu doradców FAS;
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■ należy poprawiać zarządzanie FAS poprzez stosowanie wymogu, aby doradcy byli odpowiednio wykwalifikowani i regularnie szkoleni w ramach sesji
szkoleniowych organizowanych przez organy koordynujące FAS.
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SYSTEM DORADZTWA ROLNICZEGO – DOTYCHCZASOWE
DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE ZMIAN1
Wstęp
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782 z 2003 roku, zastąpione rozporządzeniem
Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 roku, zobowiązywało państwa Unii
Europejskiej do utworzenia, do końca 2007 roku, „Systemu Doradztwa Rolniczego” (FAS – Farm Advisory System).
Zadaniem doradztwa w ramach FAS jest pomoc doradcza rolnikom w dostosowywaniu gospodarstw do minimalnych wymogów wzajemnej zgodności.
Wymagania wzajemnej zgodności w państwach członkowskich, jak i podstawowe założenia organizacji FAS zdefiniowane zostały w oparciu o jednolite prawo
wspólnotowe.
Poszczególne kraje członkowskie UE wypełniły zobowiązanie wynikające
z rozporządzenia tworząc „system doradztwa rolniczego” według jednego z trzech
sposobów:
■ utworzyły System Doradztwa Rolniczego w celu realizacji usług doradczych
dla rolników zgodnie z rozporządzeniem,
■ powierzyły realizacje tych usług istniejącym organizacjom (instytucjom)
doradczym ,
■ wprowadziły rozwiązanie „mieszane” powierzając doradztwo z tego zakresu istniejącym instytucjom doradczym i dopuściły równocześnie tworzenie
nowych podmiotów doradczych, które po spełnieniu warunków akredytacji
mogą również świadczyć usługi doradcze z tego zakresu z dofinansowaniem
ze środków UE.
W Polsce Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na mocy ustawy z dnia 7 marca
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europej1 Sprawozdanie z konferencji „System Doradztwa Rolniczego w Unii Europejskiej –
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skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2007,
Nr 64, poz. 427 z późn. zm.) określił, że usługi doradcze z tego zakresu świadczyć
będą:
■ ośrodki doradztwa rolniczego
■ izby rolnicze
■ prywatne, akredytowane podmioty doradcze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oprócz określenia ram prawnych systemu
doradztwa rolniczego, monitoruje system, ocenia efektywność jego wdrażania
oraz prowadzi akredytację prywatnych podmiotów doradczych i ich listę publikuje na swojej stronie internetowej. Zasady udzielania akredytacji określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie
akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 89, poz. 546)2.

Konferencja „System Doradztwa Rolniczego w Unii Europejskiej –
propozycje reformy”
W dniach 8-9. 02.2011 roku odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy ze Wspólnotowym Centrum Badań (JRC) oraz Komisją Europejską.
Celem konferencji była wymiana doświadczeń doradców państw członkowskich UE dotycząca wdrażania Systemu Doradztwa Rolniczego – FAS oraz wypracowanie propozycji na nowy okres programowania. System Doradztwa Rolniczego funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej od 2007 roku. Korzystanie przez
rolników z usług doradczych w ramach FAS jest w pełni dobrowolne, w większości krajów odpłatne przez rolników, ale z częściowym dofinansowaniem kosztów
usług doradczych rolnikom ze środków Unii Europejskiej.
Czynnikami, które najbardziej różnią rolnictwo poszczególnych państw członkowskich jest struktura gospodarstw, ich wielkość i liczba oraz poziom intensywności i nowoczesności. Stąd też nieco różne doświadczenia w funkcjonowaniu
systemu doradztwa w poszczególnych państwach po kilku pierwszych latach
wdrażania FAS.

2 W Polsce usługi doradcze w ramach „Systemu Doradztwa Rolniczego” w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 73/2009 realizowane są przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
i izby rolnicze – funkcjonujące i świadczące znacznie szerszy zakres doradztwa rolniczego przed
2007 rokiem – oraz prywatne podmioty doradcze, które uzyskały akredytację Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi po 2007 roku.
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W konferencji uczestniczyli:
– przedstawiciele instytucji doradczych większości państw Unii Europejskiej,
– przedstawiciele Komisji Europejskiej DG AGRI D 3 Inge Van Oost oraz Nicolas Router,
– przedstawiciel JRC (Wspólnotowego Centrum Badawczego UE we Włoszech) - Vincenzo Angileri.
Ze strony polskiej uczestniczyli senatorowie i posłowie senackiej i sejmowej
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posłowie do Parlamentu Europejskiego, pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, instytutów badawczych pracujących na rzecz rolnictwa, uczelni wyższych, ARiMR, ARR, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, urzędów marszałkowskich i izb rolniczych.

Pierwszy dzień konferencji przebiegał według
następującego programu:
■ Otwarcie konferencji Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Inge
Van Oost, Komisja Europejska, DG AGRI D3 i Vincenzo Angileri - Wspólnotowe
Centrum Badań Komisji Europejskiej (JRC)
■ System doradztwa rolniczego w Polsce: dr hab.E.Chyłek i dr H.Skórnicki
■ Ocena systemów doradztwa rolniczego w krajach członkowskich UE – sprawozdanie z raportu Komisji UE : Inge Van Oost, Komisja Europejska, DG AGRI D3
■ Omówienie wybranych elementów projektu ENDURE, Centrum Informacji
Rolniczej. Dania
■ Konsultanci rolniczy z dziedziny certyfikowania i szkoleń: Michael Kugler, Niemieckie Izby Rolnicze.
■ Wzrost efektywności i doskonalenie usług w systemie doradztwa rolniczego Pavel Danis, Agroinstitut Nitra, Słowacja.
■ Stanowisko Estonii w sprawie FAS: Diana Laur, Ministerstwo Rolnictwa, Estonia.
■ Tematyka zasobów wodnych w rolniczym systemie doradczym, podręcznik
FAS -Nicolas Router, Komisja Europejska, DG ENV D1
■ Współpraca sektora państwowego i prywatnego. Wspólne rozwiązania technologiczne jutra - Walter Mayer, PROGIS
■ Otwarta dyskusja, wymiana opinii moderowana przez Vincenzo Angileri
■ Podsumowanie dnia
Konferencję rozpoczął Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wyraził przekonanie, że doradztwo rolnicze powinno służyć przede wszystkim
rolnikom. Administracji rządowej i administracji UE tylko w takim zakresie, który równocześnie służy rolnikom. Zadaniem doradztwa nie powinno być podążanie za nieco przestarzałą WPR. Wyraził nadzieję, że spotkanie będzie również
okazją do dyskusji na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej oraz udziału
Europy i rolnictwa europejskiego w światowym wzroście produkcji rolnej. Rol-
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nictwo europejskie musi rozwijać się w taki sposób, aby dążyć do osiągnięcia
zdolności konkurowania w wymiarze światowym. Obecna Wspólna Polityka Rolna nie sprzyja takiemu kierunkowi rozwoju. Powinna zostać gruntownie zreformowana. Opierać się na jak najmniejszej liczbie czytelnych, jednolitych kryteriów
wyrównujących poziomy wsparcia rolników państw członkowskich. Europa powinna produkować żywność, a nie utrzymywać polityki gotowości do produkcji.
Zrównoważony rozwój rolnictwa uwzględniający potrzebę wyżywienia, ochrony
środowiska, produkcji odnawialnej energii, zachowania pozaprodukcyjnych walorów obszarów wiejskich z równoczesnym zachowaniem konkurencyjności produkcji rolniczej wymagał będzie wsparcia ze strony nauki i doradztwa rolniczego.
Inge Van Oost – przedstawicielka Komisji Europejskiej- w swojej wypowiedzi podkreśliła, że „systemy doradztwa rolniczego”, które powstały w państwach
członkowskich Unii Europejskiej na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009,
powstawały ażeby pomóc rolnikom w dostosowywaniu gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności. Doradztwo w tym zakresie powinno być w pełni autonomiczne a wyniki współpracy doradcy z rolnikiem nie powinny być wykorzystywane w działaniach o charakterze administracyjno-kontrolnym. Podkreśliła dwie
ważne kwestie zawarte w raporcie dotyczącym systemów doradztwa rolniczego
w krajach UE, a mianowicie:
– pozostawienie rolnikom decyzji w sprawie korzystania z doradztwa w zakresie dostosowywania gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności jako
w pełni dobrowolną decyzję,
– nie tworzenie nowych służb doradczych, nowych przepisów, a wykorzystanie istniejących zasoby służb doradczych , dostosowując i przygotowując je
do nowych potrzeb rolników.
Dr hab. Eugeniusz Chyłek przedstawiając system doradztwa rolniczego w Polsce wskazywał na jego dużo szerszy zakres działalności aniżeli tylko pomoc rolnikom w dostosowywaniu gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności. W swoim
wystąpieniu zaznaczył, że FAS jest przede wszystkim instrumentem pomocy rolnikom w zakresie wypełniania stosownych wymogów i tym samym unikania kar
finansowych z tytułu nieprzestrzegania zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance). Nowe regulacje planowane w ramach WPR po 2014 roku będą wymagły od
działającego systemu doradztwa rolniczego (FAS) poza realizacją zadań wynikających
z zasady wzajemnej zgodności, również realizacji innych obowiązków obejmujących
także minimalne wymogi dotyczące wykorzystania nawozów i środków ochrony
roślin. Wymogi te stanowią część zasady wzajemnej zgodności w przypadku rolników
otrzymujących płatności rolnośrodowiskowe. Dzięki priorytetowemu traktowaniu
w ramach FAS wymogów zasady wzajemnej zgodności oraz praktyk dotyczących
zmniejszania wpływu rolnictwa na klimat, system ten pomaga gospodarstwom rolnym w adaptacji do zmieniających się warunków gospodarowania.
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Dr Chyłek w swoim wystąpieniu odniósł się także do warunków działania doradztwa rolniczego. Do najważniejszych czynników decydujących o efektywności systemu doradztwa rolniczego (FAS) zaliczył kapitał ludzki i stan prawny.
Mają one kluczowe znaczenie dla warunków i jakości działania systemu FAS. Do
ważnych czynników zaliczył również finanse i dostępność rozwiązań wynikających z nauki i badań. Podkreślił, że zakres świadczonych usług w ramach FAS
określany jest standardami wyznaczanymi w ramach WPR, która jest wspierana,
na poziomie Unii Europejskiej współdziałaniem innych polityk, w tym zwłaszcza spójnością polityki naukowej i innowacyjnej . Mówca zwrócił także uwagę na
zagadnienie dostępu do infrastruktury technicznej oraz dostępność do narzędzi
nowoczesnego komunikowania się, zwłaszcza doradców działających w terenie.
Jako bardzo ważny cel doradztwa rolniczego wskazał wspieranie konkurencyjności polskiego rolnictwa w sposób zgodny z wymaganiami Wspólnej Polityki
Rolnej. Podkreslił, że założeniem WPR po 2013 roku jest zaspokojenie rosnących
potrzeb żywnościowych i pozażywnościowych z równoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Realizacja tych oczekiwań nie będzie możliwa bez
wdrażania nowych technologii produkcji, bez coraz lepszej współpracy nauki, doradztwa i praktyki rolniczej. Poprawa warunków współpracy między nauką i praktyką rolniczą będzie niezbędna, a potrzeba wdrażania nowych technologii produkcji uwzględniających nowe oczekiwania i uwarunkowania silniejsza niż dotychczas.
Dr Henryk Skórnicki przedstawił przygotowanie doradztwa rolniczego
w Polsce do realizacji potrzeb doradczych rolników w sposób i zakresie jaki wynika z konieczności wdrożenia „Systemu Doradztwa Rolniczego” wynikającego
z rozporządzenia Rady (WE) 73/2009. W Polsce na koniec stycznia 2011 roku instytucjami uprawnionymi do świadczenia usług doradczych dofinansowywanych
z działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”
w ramach PROW 2007-2013 były:
■ wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – zatrudniające 2908 uprawnionych doradców,
■ izby rolnicze – zatrudniające 119 uprawnionych doradców,
■ akredytowane prywatne podmioty doradcze – 104 podmioty zatrudniające
219 uprawnionych doradców,
■ 170 podmiotów zatrudniających 317 doradców świadczących usługi doradcze posiadaczom lasów.
Za obligatoryjne dla doradców szkolenia przygotowujące do świadczenia
usług w zakresie udzielania rolnikom pomocy w dostosowywaniu gospodarstw
do wymagań wzajemnej zgodności odpowiedzialne jest Centrum Doradztwa Rolniczego. Centrum Doradztwa Rolniczego prowadzi również listę doradców rolniczych posiadających aktualne uprawnienia do świadczenia usług doradczych
w tym zakresie. Lista dostępna jest na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.
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Szkolenia uprawniające do świadczenia usług doradczych w ramach FAS
ukończyła następująca liczba osób – tabela 1.
Tabela 1
Uczestnicy szkoleń przygotowujących do świadczenia usług doradczych
w zakresie dostosowywania gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności
Wyszczególnienie

Ukończyli szkolenie w latach

Razem

2007

2008

2009

2010

Doradcy rolniczy

817

2 285

17

186

3 305

Doradcy rolnośrodowiskowi

454

215

669

Nauczyciele szkół rolniczych

52

Szkolenie podstawowe

Pozostali
Razem

59

111

639

269

178

1 086

1 323

2 983

286

579

5171

–

–

3 084

25

3 109

Szkolenia uzupełniające
Doradcy rolniczy
Doradcy rolnośrodowiskowi

–

–

50

Pozostali

–

–

459

56

515

Razem

–

–

3 593

81

3 674

50

Źródło: Henryk Skórnicki – „Wdrażanie FAS w Polsce” – prezentacja na konferencji
„System Doradztwa Rolniczego w Unii Europejskiej – propozycje reformy”

Centrum Doradztwa Rolniczego przygotowało także metodykę świadczenia
usług doradczych (dostępną na stronie internetowej) oraz prowadzi na swojej
stronie internetowej zakładkę “Cross compliance” zawierającą aktualne informacje, materiały szkoleniowe, prezentacje komputerowe i oprogramowanie ułatwiające doradcom i jednostkom doradztwa rolniczego prowadzenie usług doradczych w zakresie dostosowania gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności.
Rolf Thostrup Poulsen - przedstawiciel Centrum Informacji Rolniczej z Danii
- zaprezentował utworzony system informacji ENDURE. System opracowany jest
dla potrzeb doradców i rolników. Jest to internetowa aplikacja, która służy rozpowszechnianiu wśród doradców wiedzy o integrowanej ochronie roślin i niechemicznych środkach nawożących. System ten jest wielojęzyczny – zawiera również
informacje w języku polskim. Ideą projektu jest gromadzenie w skali międzynarodowej materiałów informacyjnych, szkoleniowych i narzędzi przydatnych w pracy doradczej, w celu wymiany i wspólnego użytkowania. Zrzesza około 3500 pracowników doradztwa rolniczego i korzysta z niego około 90% duńskich rolników.
Umożliwia kontakt pomiędzy doradcami i badaczami. W trosce o wysoką jakość
informacji naukowcy z ENDURE sprawdzają wszystkie treści przed ich publikacją
na stronie. Sieć ENDURE umożliwia podejmowanie dyskusji z innymi doradca-
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mi. Do Sieci należą doradcy z różnych miejsc w Europie, którzy chętnie korzystają
z możliwości podzielenia się wiedzą z innymi doradcami z regionu. Doradcy odgrywają ważną rolę w ocenie treści i wskazywaniu nowych informacji. Jednym z problemów jest silna przewaga doradców z Europy północnej i zachodniej. W związku
z tym zachęcał przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących w konferencji do
odwiedzenia strony internetowej ENDURE - www.endure-network.eu/
bezpieczeństwa.
Posiada
bogatą ofertę
szkoleń.doradców
Ukończenie
systemu szkoleń
Michael Kugler
– przedstawił
działania
zwiększające
wdrażanie
pozwala
na uzyskanie
CECRA
(Certificate
European Consultants
FAS w ramach
sieci certyfikatu
izb rolniczych
w krajach
UniiforEuropejskiej.
Edukacjąini doRural
Areas)dla ponad 5 milionów rolników, przedsiębiorców wiejskich oraz lokalradztwem
nych
społeczności
zajmuje sięzaproponował
130 niezależnych
izb w 14 krajach
W
nawiązaniu
do wiejskich
celów konferencji
przekształcenie
FASUE.
i Ich
poszerzenie
jego transfer
zakresu w
kierunku czynnika
wspierającego
wdrażanie
zadaniem jest
technologii
z nauki(narzędzia)
do gospodarstw
i przekaz
informacji
innowacji
w rolnictwie
według
schematu
jak na rysunek1.
o potrzebach
praktyki
rolniczej
do nauki.
Rysunek 1
Rysunek 1
Przekształcenie FAS w czynnik wspierający innowacje
Przekształcenie FAS w czynnik
innowacje
w gospodarstwach rolnych
wwspierający
gospodarstwach
rolnych
Działanie 1
Eksperymenty w gospodarstwach
i na obszarach wiejskich

Działanie 4
Działanie 2
Rozwój metod i narzędzi
upowszechniania

Praca w sieci
i wymiana dobrych
praktyk na poziomie
regionalnym,
krajowym
i międzynarodowym

Działanie 3
Szkolenie i doradztwo
dla rolników i liderów
społeczności wiejskich
Źródło: Michael Kugler –„Działania doradcze dla polepszenia sytemu doradztwa rolniczego”
Źródło: Michael Kugler –„Działania doradcze dla polepszenia sytemu doradztwa
- prezentacja na konferencji - „System Doradztwa Rolniczego w Unii Europejskiej –
rolniczego” - prezentacja na konferencji - „System Doradztwa Rolniczego w Unii
propozycje reformy”

Europejskiej – propozycje reformy”.

Platformą wymiany informacji i doświadczeń dla doradców jest IALB - In-

Diana
Laur –Academy
reprezentująca
Departament
i Rozwoju
Ministerstwa
ternational
of Consultants
inBadań
Agriculture,
Home
Economics and Rural
Rolnictwa Estonii- przedstawiła funkcjonowanie FAS w Estonii.

Development (Międzynarodowa Akademia dla Doradztwa Rolniczego Gospo-

Działalność
doradcza prowadzona
jest odStanowi
1989 r. System
doradztwa
jest800 osób i instydarstwa Wiejskiego
i Rozwoju Wsi).
sieć łącząca
ponad
zdecentralizowany i składa się z 15 ośrodków doradztwa współpracujących głównie
ze stowarzyszeniami producentów lub rolników. Od stycznia 2010 r. funkcję
koordynatora pełni Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogółem zatrudnionych
jest 207 doradców (hodowla zwierząt, produkcja roślinna, finanse, leśnictwo,
pszczelarstwo itd.).
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tucji. Zajmuje się różnymi formami szkoleń dla doradców, wymianą doświadczeń
w skali międzynarodowej, prognozowaniem trendów i zmian w rolnictwie, wspieraniem jakości doradztwa rolniczego z punktu widzenia jego bezpieczeństwa. Posiada bogatą ofertę szkoleń. Ukończenie systemu szkoleń pozwala na uzyskanie
certyfikatu CECRA (Certificate for European Consultants in Rural Areas)
W nawiązaniu do celów konferencji zaproponował przekształcenie FAS i poszerzenie jego zakresu w kierunku czynnika (narzędzia) wspierającego wdrażanie
innowacji w rolnictwie według schematu jak na rysunku 1.
Diana Laur – reprezentująca Departament Badań i Rozwoju Ministerstwa
Rolnictwa Estonii- przedstawiła funkcjonowanie FAS w Estonii.
Działalność doradcza prowadzona jest od 1989 r. System doradztwa jest zdecentralizowany i składa się z 15 ośrodków doradztwa współpracujących głównie
ze stowarzyszeniami producentów lub rolników. Od stycznia 2010 r. funkcję koordynatora pełni Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogółem zatrudnionych
jest 207 doradców (hodowla zwierząt, produkcja roślinna, finanse, leśnictwo,
pszczelarstwo itd.).
Strukturami stanowiącymi i działającymi w obszarze doradztwa rolniczego
w Estonii są:
Ministerstwo Rolnictwa które:
– ustanawia prawne i finansowe ramy działania systemu doradztwa,
– określa warunki i wybór ośrodków doradztwa,
– zarządza działaniami w ramach estońskiego Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 w zakresie wsparcia w postaci doradztwa oraz szkoleń,
– opracowuje ramy i narzędzia świadczenia usług doradczych w dziedzinie
zasady wzajemnej zgodności i bezpieczeństwa pracy,
– przeprowadza badania dotyczące FAS.
Centrum Koordynacji (od 2010 r. Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich),
którego zadania to:
– rozwijanie systemu i służb doradztwa rolniczego,
– zbieranie i analizowanie informacji zwrotnych,
– komunikacja z instytucjami badawczymi,
– organizacja szkoleń i staży dla doradców,
– tworzenie narzędzi doradztwa (programów, analiz ryzyka itd.),
– aktualizowanie portalu www.pikk.ee poświęconego zagadnieniom rolnictwa i obszarów wiejskich.
Ośrodki doradztwa, których zadania to:
– zapewnianie dostępu do usług doradztwa indywidualnego i rozpowszechnianie informacji na danym obszarze,
– kierowanie rolników do wyspecjalizowanych doradców zgodnie z potrzebami danego producenta,
– organizacja akcji informacyjnych – dni szkoleń,
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– uzyskiwanie informacji zwrotnych od producentów i przekazywanie ich za pośrednictwem Centrum Koordynacji politykom, ministerstwu, naukowcom itd.
– praca w zespole na rzecz rozwijania całego systemu doradztwa.
Wdrażanie FAS poprzedzone było kampanią informacyjną wśród rolników.
Działania te okazały się niewystarczające. Aby ulepszyć promocję, pod koniec
2010 r. agencja marketingowa przeprowadziła kampanię marketingową (na zlecenie Fundacji Rozwoju Obszarów Wiejskich), której celem było przekazywanie
konkretnym grupom docelowym i ogółowi społeczeństwa informacji na temat
służb doradczych, ich działań i możliwości, a tym samym umożliwienie służbom
doradczym realizacji ich celów, wizji i misji.
Zalecenia agencji marketingowej:
– jednolite znaki graficzne służb doradczych – logo, hasło, materiały (papier
listowy itd.), stroje, identyfikatory itd. ,
– intensywniejsza komunikacja zewnętrzna – informacje prasowe na temat
usprawnień/nowości w systemie, więcej szczegółowych materiałów informacyjnych i szersza skala promocji działań,
– lepsza komunikacja wewnętrzna (wykazy adresów doradców itd.),
– małe zmiany mają istotne znaczenie, lecz należy rozważyć także te duże –
takie jak zmiana nazwy służb.
W Estonii działa system oceny kwalifikacji doradców. Najwyższe stopnie kwalifikacji to V i VI stopień. Doradca rolniczy może wnioskować o przyznanie mu
V i VI stopnia kwalifikacji po spełnieniu następujących warunków:
– V stopień - wykształcenie wyższe i trzy lata praktyki lub szkolenie zawodowe i pięć lat praktyki,
– VI stopień - wykształcenie wyższe i trzy lata praktyki jako doradca.
Certyfikat zawodowy jest ważny przez okres 3–5 lat. Ocenia się umiejętności,
wiedzę i doświadczenie zawodowe, uwzględnia się też szkolenia.

Wdrażanie minimalnych wymagań wzajemnej zgodności w Estonii
realizowane jest poprzez:
■ szkolenia dla doradców i rolników,
■ narzędzie doradztwa – lista kontrolna dla doradców, - informacje na piśmie,
poradnik, broszura, strona internetowa www.pikk.ee/nouetelevastavus ,
■ tylko doradcy z certyfikatem w zakresie zasady wzajemnej zgodności mogą
świadczyć usługi doradztwa w tej dziedzinie,
■ w Estonii pracuje 56 certyfikowanych doradców.
Szkolenia dla doradców:
– 24–godzinne szkolenie dotyczące wszystkich norm i wymogów połączone
ze szkoleniem praktycznym w gospodarstwach,
– szkolenia aktualizujące i uzupełniające dla certyfikowanych doradców,
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– szkolenia dla doradców w zakresie ochrony rolno-środowiskowej organizowane przez Centrum Koordynacji.
Usługi doradcze w zakresie oceny dostosowania gospodarstw do wymagań
wzajemnej zgodności:
– usługi doradcze w zakresie oceny dostosowania gospodarstw do wymagań
wzajemnej zgodności obejmują wszystkie wymogi SMR i GAEC,
– w 2009 roku – rolnicy złożyli 42 wnioski z zakresu oceny dostosowania,
– w 2010 roku – rolnicy złożyli 74 wnioski z zakresu oceny dostosowania.
Doradztwo w zakresie dostosowania gospodarstw do wymagań wzajemnej
zgodności i kontrole gospodarstw w tym zakresie prowadzą oddzielne instytucje.
Kontrole administracyjne przeprowadza Estońska Rada Rejestrów i Informacji Rolniczych (PRIA). Kontrole na miejscu (w gospodarstwie) prowadzą: PRIA, Inspektorat Środowiskowy, Rada Weterynarii i Żywności, Inspektorat Produkcji Roślinnej.
Instytucje kontroli uczestniczą w dniach informacyjnych dla doradców, podczas
których omawia się przeprowadzone wizyty kontrolne i stwierdzone naruszenia.
Nicolas Rouyer z Komisji Europejskiej (DG ds. Środowiska, Jednostka ds. Wód)
w swoim wystąpieniu przedstawił plany Komisji Europejskiej dotyczące włączenia
ochrony wód do usług doradczych w ramach FAS. Przypomniał, że już obecnie
minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych obejmują
minimalne normy Dobrej Kultury Rolnej i wymogi dotyczące ochrony środowiska, a w tym wiele wymagań sprzyjających ochronie czystości wód (dodatkowe wymogi na Obszarach Szczególnie Narażonych, zakaz stosowania osadów na terenach
podmokłych, itd). W związku z tym FAS ma niewątpliwie pośredni pozytywny
wpływ na polepszenie czystości wód – ułatwia rolnikom przestrzeganie wymagań
wzajemnej zgodności. Niepokojącym jest małe zainteresowanie rolników korzystaniem z doradztwa w ramach FAS. Wskazał, jako bardzo prawdopodobne, włączenie
ochrony wód i działań na rzecz ochrony klimatu do FAS po reformie WPR.
„Włączenie ramowej dyrektywy wodnej do zakresu stosowania zasady
wzajemnej zgodności zostanie rozważone, jak tylko wspomniana dyrektywa
zostanie wdrożona, a obowiązki rolników w zakresie ich działalności zostaną
dokładnie określone”.
(Komunikat Komisji w sprawie reformy WPR z dnia 18 listopada 2010 r.)

Przypomniał również, że rok 2012 będzie rokiem wody w Europie.

Plan ochrony zasobów wodnych Europy będzie:
– zawierał ocenę wdrożenia i skuteczności bieżących strategii i środków w zakresie zapewniania ochrony i dostępności zasobów wodnych UE,
– zwracał uwagę na coraz większą wrażliwość środowiska wodnego w kontekście stwierdzania, czy istniejące środki i narzędzia są wystarczające,
– zawierał ocenę potencjalnych nowych instrumentów zapewnienia zrównoważonego użytkowania dobrej jakości wody w UE w dłuższym okresie,
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– dokonywał syntezy zaleceń opartych na ewaluacji oraz zawierał propozycje nowych inicjatyw, włączając, w zależności od okoliczności, również te
o charakterze ustawodawczym.
Dr Walter H. Mayer - przedstawiciel firmy PROGIS z Austrii przedstawił
przyszłościowy model zintegrowanych technologii informatycznych do wykorzystania w zarządzaniu na różnych poziomach w rolnictwie, poczynając od zarządzania polem, poprzez gospodarstwo, dalej region czy większe obszary. System
informatyczny stanowiący podstawę nowoczesnego zarządzania zawiera bardzo
dokładne ortofotomapy z poszczególnymi polami i uprawami w gospodarstwie
i regionie. W połączeniu z wynikami zasobności gleb i stacjami meteorologicznymi pozwala przygotowywać informacje potrzebne do bieżącego zarządzania
polami w gospodarstwie, sporządzania bilansu azotu i CO2. Można przy jego pomocy szacować wystąpienie niektórych rodzajów ryzyka w rolnictwie, planować
uprawy pod potrzeby lokalnego przemysłu przetwórczego, produkcję surowców
odnawialnych pod potrzeby produkcji energii z odnawialnych źródeł, transport
lokalny, prowadzić kontrolę dopłat bezpośrednich na podstawie struktury upraw
i ich lokalizacji. Szeroki zakres informatycznego wsparcia wykracza poza zainteresowania pojedynczych gospodarstw, stąd możliwe i potrzebne jest partnerstwo
publiczno-prywatne do pełnego wykorzystania istniejących i funkcjonujących
możliwości informatycznych. System wykorzystywany jest między innymi w południowych landach Niemiec przez cukrownie Südzucker oraz Niemieckie Zrzeszenie Użytkowników Maszyn (German Machine Cooperatives).
Po wygłoszeniu referatów rozpoczęła się dyskusja, którą moderował Vincenzo
Angileri – z Wspólnotowego Centrum Badawczego UE we Włoszech.
We wstępie do dyskusji, mając na uwadze cel konferencji i jej przyszłe znaczenie dla wprowadzenia ewentualnych zmian FAS, odwołał się do raportu Komisji Europejskiej dotyczącego funkcjonowania Systemu Doradztwa Rolniczego
przygotowanego na podstawie informacji zebranych z państw członkowskich UE.
Z raportu wynika, że nie wszyscy rolnicy korzystają z doradztwa w ramach FAS.
Dotyczy to szczególnie właścicieli mniejszych gospodarstw. W związku z tym zachęcił uczestników do wypowiedzi w następujących trzech obszarach:
– bariery w korzystaniu z rolniczych usług doradczych i finansowanie doradztwa rolniczego,
– „System doradztwa rolniczego” (FAS) w kontekście reformy WPR i wymiana doświadczeń krajów UE - Platforma Informacji FAS,
– zależności między różnymi instrumentami doradztwo, szkolenia, przepływ
informacji, badania.
Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał przedstawiciel z Włoch informując, że
rolnicy włoscy wykorzystali około 3% środków przeznaczonych na wsparcie doradztwa w ramach FAS, w latach 2007-2013. Obawiają się, że doradztwo w zakre-
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sie dostosowania gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności będzie przyczynkiem do sprawdzania gospodarstwa przez instytucje kontrolne. Zaproponował poszerzenie zakresu dofinansowywanych usług doradczych o zagadnienia
związane z rozwojem zrównoważonego gospodarowania, a także uwzględnienie
w ramach FAS doradztwa w zakresie aktualnie występujących w gospodarstwie
problemów, powiększając równocześnie kwotę dofinansowania adekwatnie do
faktycznego zakresu usług doradczych.
Pani Alicja Rynkiewicz z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wskazała na
potrzebę finansowania – w ramach Systemu Doradztwa Rolniczego - doradztwa
dla rolników gospodarujących na Obszarach Szczególnie Narażonych, na których
wszyscy rolnicy zobligowani są w ramach wymogów wzajemnej zgodności do
sporządzania planów nawożenia i bilansu azotu. Proponowała objęcie tych usług
doradczych dofinansowaniem w wysokości umożliwiającej rolnikom wywiązanie
się z dodatkowych obowiązków wynikających z gospodarowania na OSN.
Przedstawiciel Szkocji poinformował uczestników, że w jego kraju doradztwo
w zakresie dostosowania gospodarstw do cross compliance prowadzone jest przez
prywatne podmioty doradcze. Skupia się głównie na zagadnieniach ochrony wód
oraz działaniach związanych z ochroną klimatu.
Przedstawicielka Holandii również zwracała uwagę na możliwość realizacji
w ramach FAS wyzwań stawianych przed nową WPR po 2013, w ramach której
kwestie przeciwdziałania zmianom klimatycznym mają priorytetowy charakter.
Mimo, że rolnicy nie są zainteresowani i nie widzą bezpośredniego związku dotyczącego sposobu prowadzenia produkcji rolniczej z jego oddziaływaniem na
zmiany klimatyczne to jednak przestrzeganie norm Dobrej Kultury Rolnej, takich jak zachowanie czy zwiększanie zawartości próchnicy w glebie, przyczynia
się do zwiększenia możliwości zatrzymania wody w glebie i pośrednio – biorąc
pod uwagę – duże powierzchnie rolniczo użytkowanych gruntów, może oddziaływać na zmiany klimatyczne. Jest to – oprócz innych kwestii dotyczących ochrony
środowiska naturalnego – wystarczający powód, ażeby starać się o dobre funkcjonowanie usług doradczych i szukanie sposobów poprawienia efektywności jego
funkcjonowania.
Wiktor Szmulewicz – prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił uwagę,
że w warunkach polskich udział rolników w opłacie usług doradczych z zakresu cross-compliance wynosi faktycznie ponad 40% całkowitego kosztu. Doradztwo
z tego zakresu wymaga dużego nakładu pracy, wymaga często kilku wizyt w gospodarstwie. Taka forma doradztwa jest przez rolników najbardziej oczekiwana –
rolnicy oczekują bezpośredniego kontaktu z doradcami. Dla wielu rolników jest to
jednak zbyt kosztowna usługa doradcza. Wnioskował o poszerzenie zakresu usług
doradczych dofinansowywanych z działania „Korzystanie z usług doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów”. Rozszerzenie zakresu dofinansowywanych
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usług doradczych jest dobrym rozwiązaniem i warto czynić starania o dalsze jego
poszerzenie.
Henryk Skórnicki - nawiązując do wypowiedzi prezesa Szmulewicza oraz
przedstawiciela Włoch stwierdził, że obecny system finasowania usług doradczych w ramach PROW jest dla dużych gospodarstw oraz przedstawił propozycję
dotyczącą wprowadzenie koniecznych zmian w sposobie finansowania i zakresie usług doradczych w przyszłym okresie programowania. Dotyczyło to między
innymi wprowadzenia większej elastyczności w poziomie dofinansowania usług
doradczych w ramach PROW 2014 – 2020, stwarzając możliwość w zależności
od struktur rolnych w poszczególnych państwach członkowskich pokrycia 100 %
kosztów usługi oraz wprowadzenie możliwości rozliczania usług doradczych bezpośrednio przez podmioty doradcze dla doradztwa grupowego.
Pan Krzysztof Ardanowski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi sejmiku województwa Kujawsko-pomorskiego wskazywał na potrzebę
wspierania przez doradztwo nowej WPR. Wspieranie konkurencyjności wymagało będzie współpracy doradztwa z nauką i integracji z oświatą rolniczą dla większej efektywności w realizowaniu nowych celów. Ważne jest już obecnie, ażeby
po przejęciu nadzoru nad ośrodkami doradztwa rolniczego sejmiki wojewódzkie
uwzględniały w swoich planach działania angażowanie doradztwa rolniczego do
realizacji zadań wspierających rozwój wsi i rolnictwa.
Przedstawiciel Cypru wnioskował o większe środki finansowe na dofinansowywanie usług doradczych dla rolników.
Przedstawiciele Dani, Irlandii Północnej i Teagasc odnieśli się w swoich wypowiedziach do zaproponowanego przez prowadzącego dyskusję tematu stosowania różnych form i metod pracy doradczej dla polepszenia jej skuteczności.
Wskazywali na duże znaczenie systemu informacji dla doradców zajmujących się
problematyką cross-compliance, wspólnych spotkań doradców w celu wymiany
doświadczeń, tworzenia sieci gospodarstw „pokazowych” (Irlandia Północna)
oraz wykorzystania wyników urzędowej kontroli gospodarstw w zakresie spełniania minimalnych wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwach jako źródła
informacji o najczęściej występujących w gospodarstwach nieprawidłowościach.
Dr Eugeniusz Chyłek również wskazywał na potrzebę tworzenia systemu informacji dla potrzeb FAS, ale nie tylko w jego dotychczasowym wymiarze, lecz
w dużo szerszym zakresie jaki wynikał będzie z nowych zadań doradztwa rolniczego po 2013 roku, włączając w to również możliwość rozszerzenia zakresu FAS,
gdyż takie sugestie przedstawiane były w trakcie konferencji.
Głos w dyskusji zabrała również Pani Inge Van Oost. Ustosunkowała się do
kilku poruszanych w dyskusji tematów, a mianowicie:
1) skoro rozporządzenie Rady (WE) 73/2009 nie zawiera już priorytetowego korzystania z FAS przez właścicieli dużych gospodarstw (taki zapis był
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w rozporządzeniu Rady (WE) 1782/2003), małe gospodarstwa powinny być
również objęte doradztwem w zakresie cross compliance i należy podjąć
działania w kierunku stworzenia lepszych warunków do korzystania z tego
doradztwa przez właścicieli mniejszych gospodarstw,
2) dla lepszego korzystania z doradztwa ważny jest zgłaszany postulat, ażeby
zakres FAS uwzględniał potrzeby rolników co może oznaczać potrzebę poszerzenia zakresu doradztwa realizowanego w ramach FAS i ten kierunek
zmian FAS powinien być przedmiotem dyskusji,
3) potrzebna jest większa częstotliwość korzystania z doradztwa w zakresie
dostosowania gospodarstw do wymagań wzajemnej zgodności, będzie to
prawdopodobnie wiązało się z przeznaczeniem większych środków na dofinansowanie usług doradczych z tego zakresu. Takie postulaty możliwe będą
do realizacji prawdopodobnie w ramach nowej WPR.
W posumowaniu pierwszego dnia konferencji Pan Vincenzo Angileri przedstawił następujące wnioski:
1. Konferencja jest dobrą okazją do wymiany doświadczeń doradców pracujących w ramach FAS w różnych krajach, o zróżnicowanym rolnictwie, gospodarstwach rolnych.
2. W codziennej pracy bardzo przydatna doradcom byłaby możliwość wymiany informacji i w tym celu proponuje utworzenie portalu poświęconego
zagadnieniom funkcjonowania FAS, stosowanym w pracy doradczej narzędziom oraz krajowym systemom informacji dla doradców i rolników.
W drugim dniu konferencji uczestnicy wyjechali do Oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu (jedna grupa) i Oddziału Mazowieckiego Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Płońsku (druga grupa).
W trakcie spotkania w Oddziale CDR w Radomiu uczestnicy zapoznali się
z działaniami Centrum Doradztwa Rolniczego w zakresie doskonalenia i przygotowywania doradców do udzielania pomocy rolnikom w dostosowywaniu gospodarstw do minimalnych wymagań wzajemnej zgodności oraz systemem przygotowania doradców rolnośrodowiskowych.
W trakcie spotkania zaprezentowano system doskonalenia doradców w CDR,
ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wzajemnej zgodności, programy i zakres szkoleń oraz narzędzia pracy doradczej. Ponadto uczestnicy zwiedzili Pokazowe Gospodarstwo Ekologiczne w Chwałowicach stanowiące bazę praktycznego
szkolenia doradców i rolników.
W Oddziale Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnem
dyrektor MODR Sylwester Grotkowski oraz dyrektor Oddziału w Poświętnem
Pani Agata Sosińska przedstawili szczegółowo zakres działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ze szczególnym zaprezentowaniem zakresu
działań i stosowanych procedur dotyczących doradztwa w obszarze dostosowywania gospodarstw do minimalnych wymagań wzajemnej zgodności. MODR,
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podobnie jak wszystkie jednostki doradztwa rolniczego w Polsce, został z mocy
ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Dz.U.2007, Nr 64, poz.427) upoważniony i równocześnie zobligowany
do świadczenia rolnikom usług doradczych w zakresie udzielania pomocy w dostosowywaniu gospodarstw do minimalnych wymagań wzajemnej zgodności.
Korzystanie z tego zakresu doradztwa przez rolników jest dobrowolne. Doradztwo z tego zakresu stanowi w MODR, podobnie jak we wszystkich publicznych
jednostkach doradztwa rolniczego w Polsce, tylko część znacznie szerszego zakresu działalności informacyjnej, edukacyjnej, upowszechnieniowej i doradczej.
W krajach Unii Europejskiej, w których przed wprowadzeniem obowiązkowego
FAS funkcjonowało tylko doradztwo komercyjne lub doradztwo zostało utworzone ze względu na obowiązek wdrażania „Systemu doradztwa rolniczego” (FAS)
wynikający z rozporządzenia Rady (WE) 73/2009, usługi doradcze ograniczają się
często do udzielania rolnikom pomocy w dostosowania gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności.
e-mail: e.matuszak@cdr.gov.pl
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PRZYDATNOŚĆ ENERGETYCZNA NOWEJ ODMIANY KONOPI
WŁÓKNISTYCH „WIELKOPOLSKIE”
1. Wprowadzenie
W 2002 roku dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych w Poznaniu zlecił dr M.
Kowalskiemu hodowcy roślin w KOW-MAR Błaszki, wyhodowanie nowej odmiany konopi włóknistych, lepiej plonującej od aktualnie uprawianych, dla potrzeb
przemysłu celulozowo-papierniczego i energetycznego [Burczyk 2005, 2008].
Istniejące odmiany służą głównie dla pozyskiwania włókna wykorzystywanego na potrzeby przemysłu włókienniczego lub na cele pozawłókiennicze (przemysł motoryzacyjny, budowlany, kompozytowy itp.).
Prace rozpoczęto od zgromadzenia genetycznego materiału wyjściowego dla
przygotowania form rodzicielskich. Biotypy roślin pochodziły głównie z zagranicznych ośrodków hodowlanych i banku genów IWN. Szczególną uwagę zwrócono na formę konopi typu Cannabis Gigantheus pochodzącą z Włoch.
W hodowli stosowano klasyczne metody krzyżowania form rodzicielskich,
w celu wywołania nowych pożądanych zmienności fenotypowych. Następnie
w kolejnych pokoleniach prowadzono ocenę uzyskanego materiału krzyżówkowego. W wyniku selekcji dokonywano wyboru pojedynków, które stanowiły
początek nowych rodów. Z uwagi na obcopylność konopi włóknistych, program
hodowlany realizowano pod izolatorami.
Dobrze zapowiadające się nowe rody porównywano najpierw we własnym
gospodarstwie KOW-MAR a następnie w państwowych stacjach oceny odmian
(COBORU). Najlepiej plonujący ród nr IWN – 407 został w dniu 6 marca 2009
roku wpisany do rejestru nowych odmian pod nazwą Wielkopolskie.
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2. Wartość energetyczna konopi włóknistych „Wielkopolskie”
Z porównania wybranych rodów konopi włóknistych (tabela1), jakie badano w latach 2005-2007 wynika, że ród IWN – 407, wyróżniał się wyższymi plonami powietrznie suchej masy słomy (16 % wilgotności) i nasion oraz większą
zawartością włókna i olejków eterycznych od wzorca (Białobrzeskie). Inne rody
(IWN – 104 i IWN – 204) wyróżniały się większą zawartością celulozy, która jest
niezbędna w produkcji masy celulozowo-papierniczej. Wszystkie porównywane
rody hodowlane miały zawartość THC (Delta – 9 –tetrahydrocannabinol)1 daleko
poniżej obowiązującej normy (0,20 %).
W latach 2008-2009 porównywano w gospodarstwie KOW-MAR oraz w państwowych stacjach oceny odmian dobrze zapowiadające się nowe rody konopi
z odmianami wzorcowymi, których wyniki przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 1
Wartość gospodarcza nowych rodów konopi włóknistych
w KOW-MAR Błaszki w latach 2005 – 2007

1

Białobrzeskie

26,3

3,87

Celuloza
plon
%
w t/ha
45,9
6,75

2

IWN – 104

20,5

1,02

22,9

3,73

51,2

8,37

0,33

3

IWN – 204

19,0

1,03

25,1

3,96

50,2

7,90

0,43

0,0162

4

IWN - 304

20,7

0,80

28,4

4,96

46,1

8,04

0,38

0,0199

5

IWN – 407

22,1

1,39

27,9

5,03

44,3

7,99

0,56

0,0330

6

IWN – 507

19,1

1,29

24,0

3,49

45,5

6,64

0,46

0,0615

L.p.

Odmiana
i nowe rody

Plony w t/ha
p.s.m.
nasion
słomy
18,0
0,87

Włókno ogólem
%

plon t/ha

Zawartość w %
olejki
THC
eteryczne
0,31
0,0472
0,0271

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 2

Plony odmian i nowych rodów konopi włóknistych
w KOW-MAR Błaszki w latach 2008-2009
L.p.

Plony suchej masy w t/ha Masa 1000
Plony względne
Odmiany i nowe rody
nasion
konopi włóknistych ogółem słomy nasion
ogółem słomy nasion
wg

Masa 1000
nasion
wg

1

Białobrzeskie

16,9

16,3

0,68

15,3

2

Beniko

16,2

15,5

0,67

14,6

100

100

100

100

3

Wielkopolskie

22,4

21,1

1,29

15,4

135

132

191

103

4

IWN-104

20,8

19,8

0,97

15,7

126

124

143

105

5

IWN-608

21,9

20,7

1,20

17,0

132

130

177

114

6

IWN- 708

23,0

22,0

1,06

16,4

139

138

156

110

Źródło: Opracowanie własne.
1 Główna substancja psychoaktywna z grupy kannabinoidów zawarta w konopiach.
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Jak wskazują liczby zamieszczone w tabeli 2, to nowa odmiana Wielkopolskie
wyróżnia się wyższymi o ok. 30 % plonami suchej masy słomy oraz większymi
o ok. 90 % plonami nasion od odmian wzorcowych (Białobrzeskie, Beniko). Poza
tym na uwagę zasługują również rody nr IWN – 708 i IWN – 608, charakteryzujące się wysokimi plonami słomy i nasion.
W doświadczeniach polowych wykonanych w stacjach doświadczalnych COBORU, stwierdzono występowanie męskich osobników konopi (płaskonie), które
nie stanowiły przeszkody w rejestracji nowej odmiany przeznaczonej do produkcji biomasy na potrzeby energii odnawialnej. Jednak zgodnie z polską normą nasienną, płaskonie powinny być usunięte w następnym pokoleniu przy pomocy
selekcji negatywnej podczas reprodukcji materiału siewnego.

Przydatność nowej odmiany konopi Wielkopolskie dla potrzeb energii
odnawialnej, porównywano z produktywnością biomasy Sucrosorga 506
(odmiana sorgo cukrowego), kukurydzy Opoka i konopi Białobrzeskie
w doświadczeniach wykonanych w Z.D. Stary Sielec w latach 2007-2009.
Produktywność biomasy jednorocznych roślin energetycznych
w latach 2007-2009 w Z.D. Stary Sielec (loco pole)
L.p.

Wyszczególnienie

Sucrosorgo 506

Kukurydza
Opoka

Tabela 3

Konopie włókniste

1

Plony suchej masy w t/ha

26,1

20,1

Białobrzeskie
16,3

Wielkopolskie
21,1

2

Wartości energetyczne w GJ/ts m.

18,8

19,9

19,3

3

Wydajność energetyczna w GJ/ha

492

401

316

19,2
405

4

Koszty produkcji w zł/ha

3115

3451

3078

3278

5

Koszty produkcji w zł/t s.m.

119

171

189

155

6

Koszty produkcji w zł/GJ

6,33

8,63

9,74

8,09

Źródło: Opracowanie własne.

Uzyskane wyniki przedstawione w tabeli 3 wskazują, że odmiana Wielkopolskie przewyższa plonami odmianę Białobrzeskie, dorównuje kukurydzy, ustępując tylko produktywnością biomasy Sucrosorgu 506 [Burczyk 2008].
Zatem wysoka wartość i wydajność energetyczna jak też niskie koszty produkcji nowej odmiany Wielkopolskie, wskazują na bardzo dobrą przydatność konopi
włóknistych dla potrzeb energii odnawialnej.
Jednak w warunkach naszego kraju wykorzystywanie biomasy z konopi włóknistych dla produkcji zielonej energii jest uzależnione od postulowanej przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ) nowelizacji ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, umożliwiającej ich użytkowanie również na potrzeby energii odnawialnej.
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Tymczasem nowa odmiana Wielkopolskie może być wykorzystywana do produkcji surowca dla potrzeb przemysłu celulozowo-papierniczego, motoryzacyjnego, budowlanego, kompozytowego itp. [Burczyk 2006].
Wobec wykonania zleconego w 2002 roku zadania wyhodowania nowej odmiany konopi włóknistych, decyzją dyrektora IWN i RZ przekazano w dniu 24
marca 2010 roku materiały hodowlane i nasienne nowej odmiany Wielkopolskie
do Instytutu w Poznaniu, w celu dalszego prowadzenia hodowli zachowawczej
oraz reprodukcji materiału siewnego.

3. Wnioski
Na podstawie wyżej przedstawionych wyników hodowli i doświadczeń można
wyprowadzić następujące wnioski:
1. Nowa odmiana konopi włóknistych Wielkopolskie daje ok. 30 % wyższy
plon suchej masy słomy i ok. 90 % wyższy plon nasion od odmian wzorcowych Białobrzeskie i Beniko.
2. Odmiana Wielkopolskie dorównuje plonami suchej masy i wydajnością
energetyczną biomasie kukurydzy, przy niższych kosztach produkcji słomy
i bioenergii (<10 zł/GJ), ustępując tylko większej produktywności biomasy
Sucrosorga 506.
3. IWNiRZ w Poznaniu, do którego przekazano materiał hodowlany i nasienny nowej odmiany Wielkopolskie powinien dalej prowadzić hodowlę zachowawczą i reprodukcję materiału siewnego.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich
w Polsce”. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Moniki Stanny i Mirosława Drygasa, Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii
Nauk, Warszawa 2010, s. 227.
Publikacja powstała jako efekt współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Instytutu Rozwoju wsi i Rolnictwa PAN. Porusza wiele istotnych zagadnień, jak m. in.: przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, dynamika rozwoju tych obszarów, tendencje zmian
w odniesieniu do aktywności zawodowej ludności z terenów wiejskich, procesy
urbanizacji na obszarach wiejskich. W publikacji przedstawiono regionalne zróżnicowanie absorpcji wsparcia unijnego i atrakcyjności inwestycyjnej, towarowej
produkcji rolniczej. Podjęto też tematykę związaną z rolą kapitału społecznego
i instytucjonalnego w procesie rozwoju obszarów wiejskich, wpływem edukacji
na ten proces oraz wpływem na rozwój obszarów wiejskich sieci Natura 2000.
Na koniec opisano rolę i znaczenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)
dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Przedstawione w książce zagadnienia
powinny pozwolić czytelnikowi na skonfrontowanie praktycznej wiedzy o rzeczywistości społecznej polskiej wsi z jej naukowym opisem.
Książka skierowana do doradców rolniczych, pracowników uczelni, pracowników administracji państwowej oraz wszystkich zainteresowanych poszerzeniem
wiedzy na temat obszarów wiejskich i rzeczywistości polskiej wsi.
„Nowy słownik metodyczny doradcy rolniczego”. Wenancjusz Kujawiński,
Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2011, s.254
Przygotowując materiał do publikacji autor skorzystał z opracowań wielu
uznanych autorów, zamieszczonych w różnych słownikach i encyklopediach,
a także z multimedialnych prac zbiorowych. Publikacja łączy w sobie cechy klasycznego słownika z zaletami encyklopedii tematycznej, w której część haseł ma
postać obszernych omówień. Kryterium doboru zamieszczonych haseł stanowił
zakres obecnie wykonywanych przez doradcę rolniczego zadań, także tych związanych ze stałym pogłębianiem własnych kompetencji zawodowych. Ponadto
słownik zawiera wersję elektroniczną, w której pod każdym z omawianych haseł
zamieszczono wykaz występujących w nich terminów, których właściwa interpretacja wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy - głównie z dziedzin pozarolniczych, często nie posiadanej przez doradców rolniczych. Słownik, zawierający
1063 hasła, może stanowić doskonałe źródło wsparcia informacyjnego dla doradców rolniczych.
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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);
• preferowana 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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• 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.

