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PIOTR NOWAK
ADAM DĄBROWSKI
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Socjologii

KONDYCJA PUBLICZNEGO DORADZTWA ROLNICZEGO
W POLSCE W OPINII KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
I PRACOWNIKÓW
1. Wstęp
Doradztwo rolnicze w Polsce pełni bardzo ważną rolę w rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich. Początki jego podstaw instytucjonalnych sięgają połowy XIX
wieku. Rozwój instytucji doradztwa rolniczego, służb rolnych, agronomii społecznej w okresie międzywojennym, nowych służb rolnych po II wojnie światowej
oraz ich rola po przemianach 1989 roku są przedmiotem zainteresowania wielu
dyscyplin naukowych. Wspólna Polityka Rolna (WPR) oraz instytucje doradztwa
rolniczego są jednym z najważniejszych instrumentów polityki rolnej w krajach
Unii Europejskiej [Kania 2007]. To między innymi dzięki sprawnemu działaniu
tych instytucji, z dużym powodzeniem udało się zaimplementować mechanizmy
WPR w gospodarstwach rolnych [Drygas 2012]. Doradcy pracujący w środowisku wiejskim poza doradztwem w zakresie wdrażania instrumentów WPR, prowadzą doradztwo technologiczne, organizacyjno-ekonomiczne, marketingowe
i rolnośrodowiskowe w ramach działalności statutowej, udzielają informacji i porad, prowadzą szkolenia, organizują pokazy, demonstracje polowe, targi, konkursy itp. Coraz więcej uwagi poświęcają doradztwu wiejskiemu, polegającemu na
aktywizacji społecznej mieszkańców wsi, w większości nie będących rolnikami.
Wraz ze zmianami zachodzącymi na obszarach wiejskich, zwłaszcza po integracji
z UE, zmieniają się instytucje doradztwa rolniczego. W ostatnich latach powstały
prywatne firmy doradcze konkurujące z doradztwem publicznym, w doradztwie
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technologicznym coraz większą rolę odgrywają firmy produkujące środki produkcji dla rolnictwa. Zmiany w strukturze administracyjnej kraju, ewolucja polityki rolnej, wymuszają na instytucjach publicznego doradztwa rolniczego zmiany,
zarówno w wewnętrznym systemie organizacji (strukturze organizacyjnej) jak
i celach działania. Dynamiczny rozwój kraju po transformacji 1989 roku i wejściu
do UE w 2004 roku spowodował nasilenie się procesów globalizacyjnych zarówno
w sektorze gospodarki żywnościowej jak i w życiu społecznym mieszkańców wsi.
Efekty tych procesów widoczne są również w systemie doradztwa rolniczego.
W prezentowanym opracowaniu autorzy przedstawiają wybrane wyniki badania zrealizowanego w ramach zadania wykonanego przez Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie na zlecenie Fundacji Programów
Pomocy dla Rolnictwa FAPA (KSOW-74-12/ZP-MS/2012). Badaniami kierował
zespół badawczy powołany przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Krakowie w składzie: dr hab. inż. Józef Kania prof. UR
w Krakowie, IRWiR PAN; dr Piotr Nowak, Uniwersytet Jagielloński; dr Jacek Puchała, UR Kraków; dr Leszek Leśniak, CDR O/Kraków.
Prowadzący badania zakładali, że rezultaty przeprowadzonych badań będą
przydatne w budowaniu właściwych relacji pomiędzy Centrum Doradztwa Rolniczego (które działa w imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) a samorządowymi jednostkami doradztwa rolniczego. Stworzy to dobre podstawy pod
wzmocnienia roli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (WODR) w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem nowych
możliwości jakie przyniesie realizacja WPR po 2013 r.

2. Krótki opis metodologii zastosowanej w badaniu
W procesie prowadzenia badań zostały zastosowane metody jakościowe i ilościowe, jakie są wykorzystywane w badaniach społecznych. Triangulacja metod
była świadomym zabiegiem, dzięki któremu zebrany materiał pozwalał dokonać
wielowymiarowej analizy problemu badawczego [Babbie 2003]. Badania były
prowadzone od grudnia 2012 roku do lutego 2013 roku, przez zespół ankieterów
i specjalistów przeszkolonych do tych zadań. Do zbierania materiału empirycznego wykorzystano pięć technik badawczych. Narzędziami, którymi się posługiwali
były: kwestionariusze wywiadu pogłębionego, scenariusze zogniskowanych wywiadów grupowych, założenia do kwerendy materiałów zastanych oraz założenia
do przeprowadzenia studium przypadku, a także zindywidualizowane założenia
do badań w Urzędach Marszałkowskich(UM) i WODR.
Zespół ankieterów i specjalistów w trakcie szkolenia został wyposażony w wiedzę o założeniach i celach prowadzonego badania, a także w niezbędne informa-
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cje umożliwiające poruszanie się po złożonej problematyce badawczej.
Do przeprowadzenia badań jakościowych zostały użyte następujące techniki
badawcze:
– pogłębione wywiady indywidualne (IDI) przeprowadzone z dyrektorami
wszystkich 16-tu WODR oraz zprzedstawicielami właściwych departamentów wszystkich 16-tu Urzędów Marszałkowskich nadzorujących Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,
– zogniskowany wywiady grupowy, (FGI) został przeprowadzony w trzech
Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego (PZDR)WODR wytypowanych przez Zespół Badawczy w oparciu o analizę wielkości zatrudnienia
w Zespołach Powiatowych.
Do przeprowadzenia badań ilościowych została użyta następująca technika
badawcza – sondaż za pośrednictwem Internetu (CASI – ankieta internetowa)
z doradcami zatrudnionymi w publicznych (samorządowych jednostkach doradztwa rolniczego wszystkich województw.
Dodatkowo dla wyboru PZDR do badań techniką zogniskowanego wywiadu
grupowego oraz wyznaczenia WODR do analizy dokumentów wykorzystane zostały również wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku.

3. Przegląd wybranych wyników badań
Wybrane wyniki z badań w Urzędach Marszałkowskich
Respondentami biorącymi udział w badaniu, byli przedstawiciele właściwych
departamentów (kierownicy/dyrektorzy departamentów) wszystkich 16-tu Urzędów Marszałkowskich nadzorujących Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Wszyscy respondenci pracowali w instytucjach związanych z rolnictwem:
najdłużej 38 lata najkrócej 6 lat, wszyscy są również doświadczonymi samorządowcami tylko jeden z nich pracował w administracji samorządowej krócej niż
5 lat. Można zatem powiedzieć, że kompilacja wiedzy i umiejętności popartych
pracą w sektorze, którym respondenci obecnie zarządzają na szczeblu wojewódzkim powinna sprzyjać jego rozwojowi. Dodatkowo szczegółowa analiza „ścieżki
kariery” badanych osób wskazuje, że mają również duże doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych. Najczęściej wskazywane doświadczenie określano na kilkanaście lat.
Badania przeprowadzone w Urzędach Marszałkowskich przyniosły ciekawe
wyniki dotyczące funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego. Z punktu widzenia realizacji strategii rozwoju regionalnego, niezwykle ważnym aspektem jest
stan prawny Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Aktualny stan, czyli podporządkowanie organizacyjne Sejmikowi Wojewódzkiemu ma – zdaniem respondentów
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– zarówno swoje wady jak i zalety. Wśród nich, najczęściej pojawiającym się, jest
problem regionalizacji polityki na obszarach wiejskich. Według rozmówców, taka
struktura organizacyjna ODR powoduje, że doradztwo jest bliżej problemów regionu co skutkuje tym, że UM mogą lepiej dopasowywać i kształtować politykę
rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając przy tym charakterystyczne cechy dla
danego regionu. Warto zauważyć również, że jako jedyną wadę obecnie funkcjonującego systemu wskazali aspekt finansowy, tj. zbyt małe środki na realizację
założonych celów.
Do najważniejszych wyników badań, zaliczyć warto również kilka danych
obiektywnych, między innymi z badań wynika, że w 14 województwach jest specjalna komórka w UM, która nadzoruje merytorycznie i pośredniczy pomiędzy
dyrektorem WODR i dyrektorem departamentu i/lub Zarządem Województwa.
To niewątpliwie może sprzyjać lepszej koordynacji pracy systemu doradztwa.
Warto również zwrócić uwagę, że zdaniem dziewięciu respondentów WODR,
realizuje głównie zadania wynikające ze strategii rządowej, natomiast zdaniem
siedmiu respondentów, zarówno ze strategii rządowej, jak i wojewódzkiej. Taki
stan rzeczy koresponduje z przekonaniami większości przedstawicieli Urzędów
Marszałkowskich dotyczącymi polityki regionalizacji doradztwa rolniczego. To
na co respondenci zwrócili szczególną uwagę to potrzeba wsparcia finansowego
działalności WODR z dotacji samorządu terytorialnego.
W badaniu respondenci mogli się również wypowiedzieć na temat ewentualnych zmian podporządkowania jednostek organizacyjnych doradztwa rolniczego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponownie zatem można stwierdzić, że
w wyobraźni dyrektorów istnieje przekonanie, że prowadzenie polityki na szczeblu wojewódzkim lepiej będzie odpowiadało potrzebom mieszkańców. Dyrektorzy są mocno nastawieni na regionalizm, zatem wszelkie próby centralizacji oznaczają słabiej zarządzaną organizację oraz mniej komfortowe życie dla pojedynczych obywateli. Jedyne głosy (3 osoby), które można uznać za przychylne proponowanemu rozwiązaniu mówiły, że takie rozwiązanie zwiększyłoby możliwość
finansowania WODR, a przez to podniesienie jakości świadczonych usług. Tym
samym, respondenci w tej grupie – zupełnie odwrotnie niż większość – uznali, że regionalizacja polityki rolnej jest złym pomysłem, gdyż jest zbyt ważna dla
państwa. Zdecydowana większość stwierdziła również, ze rozproszona struktura
organizacyjna WODR, tj. funkcjonowanie 16 niezależnych jednostek doradztwa,
wpływa korzystnie na rozwój doradztwa rolniczego w Polsce.
Innym pomysłem zmiany struktury organizacyjnej, o które respondenci zostali zapytani, było podporządkowanie organizacyjne WODR Izbom Rolniczym
z centralną jednostką w Warszawie. Zdecydowana większość respondentów
stwierdziła, że podporządkowanie organizacyjne WODR Izbom Rolniczym nie
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usprawniłoby doradztwa rolniczego w Polsce. Wyrażana opinia zbudowana była
wokół kilku zasadniczych kwestii. Najważniejsza z nich to – ponownie – idea regionalizmu, która wg pytanych jest właściwą drogą rozwoju obszarów wiejskich
i rolnictwa. Dodatkowo, WODR kierują swoje działania nie tylko do rolnictwa,
ale do całych obszarów wiejskich, natomiast Izba Rolnicza jest ciałem, które reprezentuje interesy jedynie znikomego ich odsetka, mianowicie rolników. W dalszej kolejności pojawiały się również zarzuty dużego upolitycznienia Izb Rolniczych, co również wpływa negatywnie na ich funkcjonowanie.
Pogłębiając podzielaną przez większość badanych opinię o regionalizacji polityki rolnej i obszarów wiejskich warto zauważyć, że opinie na temat powołania jednej centralnej jednostki koordynującej działalność doradztwa rolniczego
w Polsce były zróżnicowane. Nieznaczna większość uznała, że posiadanie centralnej jednostki koordynującej działalność doradztwa rolniczego w Polsce jest
potrzebna, ale tylko do zapewnienia wsparcia merytorycznego. Miałaby to być
jedynie jednostka szkoleniowa, swoiste centrum transferu wiedzy i technologii.
Reasumując wątek przeprowadzania zmian organizacji doradztwa rolniczego
w Polsce należy uznać, że badani w zdecydowanej większości opowiedzieli się
za pozostawieniem status quo. Wśród innych odpowiedzi pojawiły się głosy, że
WODR powinien znajdować się w strukturze CDR, co miałoby wpływać jedynie
na realizację zadań WPR. Pojawił się również jeden głos wskazujący, ze Ośrodki Wojewódzkie powinny funkcjonować w strukturze agencji rządowej i Uczelni
Rolniczych. Dodatkowo jeden z badanych opisał swoje rozwiązanie organizacji
doradztwa rolniczego w Polsce, wskazując, że kierunek zmian powinien podążać
ku większej prywatyzacji i uwolnienia konkurencji na rynku doradczym. Tutaj,
respondent zaznaczył, że pewne obszary doradztwa powinny zostać wyłącznie
w gestii ODR, a niektóre można już prywatyzować – nie podał jednak konkretnych obszarów.
Wybrane wyniki badań wśród dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków
Doradztwa Rolniczego
Dyrektorzy WODR są ludźmi z dużym doświadczeniem zawodowym. Średni
staż pracy dyrektorów/wicedyrektorów to 19 lat (od 4 do 38 lat), zaś średni staż
pracy w doradztwie to ponad 15 lat (od 1 do 36 lat).
Szeroko komentowanym zagadnieniem jest pewne niejasne rozgraniczenie
kompetencji względem WODR. Powoływanie dyrektora (powoływany przez Zarząd Województwa) oraz jego zastępców (powoływani przez Sejmik), a także powoływanie Rady Społecznej (powoływana przez Zarząd Województwa) i kontrolowanie działalności i regulaminu (kompetencje Sejmiku) były niepotrzebnie rozdzielone, co powodowało swego rodzaju rozmycie odpowiedzialności za WODR.
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Dyrektora ośrodka doradztwa rolniczego powinien powoływać (względnie odwoływać) zarząd województwa w drodze konkursu (12 wskazań), 2 wskazania dotyczyły powołania dyrektora przez Ministra Rolnictwa, po 1 wskazaniu: powołanie
przez sejmik bądź przez Społeczną Radę Doradztwa Rolniczego. Respondenci widzą potrzebę uwzględnienia w większym stopniu opinii SRDR o kandydatach na
dyrektorów WODR.
Respondenci zostali także zapytani o realizację dokumentów strategicznych
województwa (Strategia Województwa) oraz Ministerstwa Rolnictwa (strategia
rządowa podporządkowana WPR). Spośród wszystkich badanych, tylko jeden
badany wskazał, iż realizowane są zadania wynikające ze Strategii Województwa,
w 8 przypadkach podano, że realizowane są zadania zarówno ze Strategii Województwa, jak i strategii rządowej, w 7 przypadkach – tylko ze strategii rządowej.
Warto w tym miejscu zwrócić również uwagę na to, na jaką pomoc mogą liczyć
WODR-y ze strony instytucji, które również są zainteresowane realizacją zadań
zawartych w dokumentach strategicznych.
Większość badanych uznała, że do realizacji swych zadań, WODR nie korzystają ze wsparcia samorządów lokalnych. W dziewięciu województwach ośrodki
doradztwa rolniczego nie korzystały ze wsparcia samorządów lokalnych w realizacji swych zadań. Tam, gdzie dyrektorzy wskazali, że otrzymują pomoc wojewódzkiego (KSOW), powiatowego bądź gminnego sprowadzała się ona głównie
do darmowego wynajmu lokali lub/i organizacji seminariów, szkoleń bądź wyjazdów doszkalających.
Jednym z problemów wynikającym z obecnego stanu podporządkowania
WODR, jest rozbieżność kompetencyjna różnych instytucji, które ustawowo
sprawują nad nimi „opiekę”. Mianowicie, respondenci krytycznie odnosili się
do kwestii „dwuwładzy”, która oznacza podległość organizacyjną i finansową
WODR oraz system finansowania Ośrodków z budżetu państwa i kontroli wydatków, przeprowadzanej przez Urząd Kontroli Skarbowej. Taka sytuacja powoduje
– jak już wcześniej wspomniano – zbyteczne wydłużenie czasu podejmowania
większości inicjatyw o czas, w którym de facto wszystkie jednostki kontrolujące
i nadzorujące nie do końca wiedzą, czy dana kwestia leży w ich kompetencji, czy
też innej instytucji. Rozwiązanie, kiedy jeden organ rządzi, a drugi finansuje nie
może być dobre. WODR-y obecnie podlegają sejmikom województwa, które nie
posiadają mechanizmów kontroli, środki przekazuje wojewoda, który może kontrolować sposób wykorzystania przekazanej dotacji.
Badani mieli również ustosunkować się do propozycji podporządkowania
WODR Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jedynie jedna osoba nie dostrzega
potrzeby przekazania zarządzania Ośrodków do Ministerstwa. Wśród najważniejszych plusów takiej zmiany, respondenci wymieniali ułatwienia biurokratycz-
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ne (obieg dokumentacji byłby lepszy, tak samo przepływ informacji, które zapewnione byłyby poprzez systematyczne spotkania dyrektorów z przedstawicielami
MRiRW), ujednolicenie interpretacji przepisów prawnych i podatkowych, zapewnienie jednolitego systemu doskonalenia kadry, ułatwienie współpracy pomiędzy
Ośrodkami (możliwość realizowania wspólnych projektów), a także fakt, że taka
sytuacja jest logiczna, gdyż to rząd odpowiada za realizację WPR, więc to on powinien mieć instytucję do jej wdrażania.
Faktu dużego przywiązania do idei regionalizacji polityki rozwoju obszarów
wiejskich i rolnictwa nie potwierdza jednak ocena obecnej, wysoce rozproszonej
struktury organizacyjnej WODR (16 niezależnych jednostek doradztwa). Większość badanych, uznała, że taki stan nie sprzyja rozwojowi doradztwa rolniczego
w Polsce (11). Wynik ten jest jednak zbliżony do liczby zdań pozytywnych (8).
Wśród negatywnych ocen takiego stanu struktury organizacyjnej, na pierwszym
miejscu respondenci wskazywali utrudnioną współpracę oraz wymianę praktyk
(np. w interpretacji przepisów), rozproszenie siły WODR, przez co trudno jest
dyskutować z rządem o ewentualnych zmianach, realizowanie różnych polityk,
a nie spójnej polityki mającej służyć rozwojowi obszarów wiejskich i rolnictwa
w całym kraju oraz duże rozbieżności organizacyjne zależne od woli Marszałka,
czy Zarządu Województwa.
Ważnym organem w systemie doradztwa wykorzystującego środki publiczne jest Społeczna Rada Doradztwa Rolniczego. Respondenci zostali poproszeni
o ustosunkowanie się co do jej roli w systemie doradczym, w poprzednim stanie
prawnym (do końca 2012 r.). Analiza wypowiedzi wskazuje, że większość badanych pozytywnie wypowiada się na temat SRDR, jednak kilku z nich (5) wskazuje
negatywne aspekty, wskazując braki kompetencyjne, które przejął Sejmik Województw. Wszyscy respondenci ocenili jednak pozytywnie współpracę z SRDR. Co
ciekawe mimo to, tylko niespełna połowa (7) z nich widzi potrzebę funkcjonowania Rady w przyszłości.
Regularne doskonalenie wiedzy i umiejętności doradców jest niezwykle ważnym elementem we wdrażaniu i upowszechnianiu innowacji rolniczych, środowiskowych, organizacyjnych i ekonomicznych. Większość respondentów (13)
stwierdziło, iż posiadają własny system doskonalenia kadr doradczych (w tym
ISO – 2 przypadki). Również niemal wszyscy (11) uznali, iż posiadają środki finansowe na ten cel, aczkolwiek są one w dużej mierze ograniczone. W rzeczywistości muszą być wypracowane w ramach działalności komercyjnej. System doskonalenia doradców realizowany jest przez dział metodyki doradztwa i szkoleń
pod nadzorem kierownictwa WODR.
Warto również zwrócić uwagę na przedstawione mocne strony WODR w Polsce. Wśród najczęściej wymienianych, istotnym czynnikiem, mającym realne
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przełożenie na możliwości rozwoju WODR jest niewątpliwie kadra i marka ODR.
Respondenci zwracają uwagę, że kadra doradców terenowych jest bardzo dobrze
wyedukowana, co z bogatym doświadczeniem w pracy stanowi nieocenioną pomoc dla rolników, której nie mogą oczekiwać od prywatnych firm. Dodatkowo,
Ośrodki są już tradycyjnie wpisane w pejzaż obszarów wiejskich, dlatego beneficjenci podchodzą do doradców bardzo często z pełnym zaufaniem. Są to dwa ważne czynniki, świadczące o tym, że pomimo ciągle rosnącej konkurencji, WODR
nadal spełniają – i będą spełniać – ważną rolę w systemie doradztwa rolniczego
w Polsce.
Po zakończonych wywiadach respondenci ostatecznie potwierdzili wcześniejsze stanowiska, co do zmian w podporządkowaniu ośrodków doradztwa rolniczego – 12 opowiedziało się za zmianą ich podporządkowania, 4 respondentów było
za pozostaniem w obecnej strukturze organizacyjnej.
Wybrane wyniki z badań metodą zogniskowanych wywiadów grupowych
Zogniskowane wywiady grupowe, (FGI) zostały przeprowadzone w trzech Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego (PZDR) wytypowanych przez zespół badawczy w oparciu o analizę wielkości zatrudnienia. Zgodnie z przyjętymi
założeniami, w zespołach powiatowych powinno być minimum 10 doradców oraz
zróżnicowanie obszaru, na którym funkcjonują pod względem wielkości obszarowej i towarowości gospodarstw rolnych, a także z uwzględnieniem regionalizacji
kraju (północno-wschodni, zachodni, południowo-wschodni). Badanie zostało
przeprowadzone w trzech różnych regionach naszego kraju, co okazało się ważną
zmienną w analizie wyników. Każdy z trzech powiatów, wktórych realizowane były
badania, posiadał własną specyfikę. W pierwszym, najważniejszą cechą wydaje się
być to, że rolnictwo specjalizuje się w produkcji roślinnej i obszary wiejskie podlegają procesowi dezagraryzacji. W drugim, na obszary wiejskie mocno oddziałuje
strefa ekonomiczna, co wyzwala przedsiębiorczość wśród mieszkańców. W trzecim, produkcja mleka jest dominującym rodzajem działalności rolniczej. Mimo
tych różnic istnieją pewne prawidłowości, które można było zauważyć w wypowiedziach doradców we wszystkich trzech powiatach. Odpowiadając na pytania
badawcze postawione na początku rozdziału, należy stwierdzić, że zmiana podległości WODR nie wpłynęła na wzmocnienie kompetencji doradców w PZDR.
Wszyscy doradcy podkreślali, że dla nich, czyli na najniższym szczeblu struktury
doradztwa, zmiany te w codziennej pracy są niezauważalne. W pierwszej grupie
fokusowej uczestnicy badania stwierdzili, że teraz UM przypisują sobie sukcesy,
będące efektem ich pracy. Urząd Marszałkowski przejmuje nasze działania, dają
nam pieniądze na funkcjonowanie, ale później nasza praca jest pokazywana jako
ich praca – cały splendor spada na UM.
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Kompetencje doradców nie wzrosły, ponieważ ciągle tylko słyszą, że jest mało
środków i powinni oszczędzać na kosztach szkoleń i jednocześnie prowadzić
coraz więcej działań komercyjnych. Sami bardzo rzadko korzystają ze szkoleń,
dzięki którym mogliby podnieść własne kwalifikacje. W żadnym PZDR nie było
opracowanego planu szkoleń przeznaczonego dla doradców terenowych. Dzisiaj
doradca boi się iść do gospodarstwa, bo dawno tam nie był i nie zna się na nowościach w rolnictwie.
Zagrożeniem dla rozwoju systemu publicznego doradztwa rolniczego na jakie wskazują wszyscy doradcy terenowi, jest powolne wypieranie ich z doradztwa
technologicznego przez firmy produkujące i sprzedające środki do produkcji żywności. My mamy bardzo mało takich szkoleń technologicznych, pogłębiania wiedzy
takiej, praktycznie nie mamy, to co sami się dowiemy, tam gdzieś porozmawiamy
między sobą, to jest nasze dokształcanie, internet, czy telefony do zaprzyjaźnionych
przedstawicieli firm… w ten sposób to działa…
Kolejnym zagrożeniem są prywatne firmy zajmujące się doradztwem rolniczym będące bezpośrednią konkurencją doradztwa publicznego. Ponadto proces
dezagraryzacji obszarów wiejskich postrzegany był przez niektórych badanych
jako zagrożenie, przez innych zaś jako szansa. Ubywa rolników, którzy byli potencjalnymi klientami doradców, ale za to pojawiają się nowe obszary, w których
jest zapotrzebowanie na ich pracę. Takie nowe szanse stanowią: doradztwo ekonomiczne np. świadczące usługi w zakresie rachunkowości, doradztwo skierowane na
aktywizację lokalnej społeczności (zawodowe, społecznie), doradztwo działające
na polu produktów tradycyjnych, lokalnych oraz doradztwo w zakresie agroturystyki. Generalnie można powiedzieć, że młodzi doradcy optymistyczniej niż
starsi patrzą w przyszłość i wskazują nowe obszary, w których mogliby działać,
chociaż sami mówią, że doradztwo technologiczne jest dla nich bardzo trudnym
zajęciem. To starsi stażem pracownicy pewniej czują się na tym polu.
System doradztwa rolniczego nie jest przygotowany do wsparcia osób fizycznych i podmiotów prawnych w wykorzystaniu możliwości, jakie będzie tworzyć
nowa perspektywa finansowa UE (2014-2020) dla rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich. W okresie prowadzenia badań doradcy terenowi mieli stosunkowo małą
wiedzę na temat szczegółów związanych z nowymi zasadami WPR, które będą
obowiązywać w okresie 2014-2020. Jest to spowodowane głównie tym, że w całej UE jeszcze nie zapadły ostateczne decyzje, na jakich zasadach będą wypłacane
środki skierowane do rolnictwa i na obszary wiejskie. Optymistyczne jest to, że doradztwo publiczne znakomicie wywiązało się z zadań, jakie wykonywali na początku naszego członkostwa w UE. Tak znakomite efekty wprowadzania WPR w naszym kraju, były w znacznym stopniu efektem dobrej pracy publicznych jednostek
doradztwa rolniczego. Doradcy biorący udział w badaniu nie obawiają się zmian
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w funkcjonowaniu WPR w nowej perspektywie finansowej, bo wszyscy podkreślali, że mają w tym zakresie duże doświadczenie zdobyte we wcześniejszych latach.
Wybrane wyniki z badań ilościowych
Analiza badań ilościowych oparta jest o dane zebrane z 520 ankiet, które zostały zwrócone przez doradców. Doradcy zostali poproszeni o jej wypełnienie
(elektroniczne lub na papierze) i odesłanie do oddziału CDR w Krakowie. Należy
zaznaczyć, że poziom zwrotów (responserate) był zadziwiająco wysoki i zdecydowanie przekroczył 50%.
Dane metryczkowe wskazują, że średnia długość pracy respondentów WODR
wynosi nieco ponad 20 lat, natomiast mediana 20 lat. Jest to niewiele większy wynik
niż średnia długość pracy w instytucjach związanych z rolnictwem (niecałe 19 lat).
Niższa średnia względem średniego stażu w doradztwie może wynikać z faktu, że
wielu badanych nie wpisywało wartości w odpowiednim polu ankiety, co skutkowało, że mediana wyniosła jedynie 15 lat dla 353 poprawnych rekordów. Poniższy
wykres pokazuje strukturę respondentów wg stażu pracy w doradztwie rolniczym.
Wykres 1
Struktura zatrudnienia wg stażu pracy w doradztwie rolniczym (%)

Analizując konkretne wskazania, należy zauważyć, że wśród respondentów
dominuje wykształcenie zdobyte na wydziale rolniczym (60%). W dalszej kolejności, respondenci wskazywali na wykształcenie z zakresu zootechniki (17%),
ochrony środowiska (8%) oraz ogrodnictwa (7%). Inne kierunki studiów były relatywnie rzadko wymieniane, co przedstawia wykres nr 2.
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Wykres 2

Respondenci zostali również poproszeni o ustosunkowanie się do zmian podporządkowania WODR. Większość (54,3%) respondentów odczuła zmianę zmian
strukturalnych, należy jednak zaznaczyć, że również niemal połowa badanych jej
nie odczuwa. Jedynie 1% odpowiadających na pytanie nie potrafili określić swojego stanowiska w tej kwestii.
Wykres 3
Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy odczuwa Pan/i zmianę
podporządkowania WODR, przejście z „nadzoru” Ministra Rolnictwa (%)
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Wykres 4
Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy posiadanie jednej centralnej
jednostki koordynującej działalność doradztwa rolniczego usprawniłoby
funkcjonowanie doradztwa rolniczego w Polsce? (%)

Jednym z najbardziej akceptowalnych kierunków zmian jest posiadanie jednej centralnej jednostki koordynującej działalność doradztwa rolniczego w Polsce
(wykres 4). Zdecydowana większość badanych (81,6%) uznała, że jest to korzystny pomysł, natomiast niespełna co piąty ankietowany (18,4%) ocenił tego rodzaju
zmianę negatywnie.
Respondenci potrafili wskazać ogólnie, w jakich strukturach chcieliby, aby
znalazły się WODR. Poniższy wykres przedstawia rozkład odpowiedzi o alternatywne modele organizacji doradztwa rolniczego w Polsce.
Wykres 5
Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy dostrzega Pan(i) jeszcze inną
alternatywę organizacji doradztwa rolniczego w Polsce? (%)
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Większość badanych (44,7%) uznała, że najlepszym rozwiązaniem strukturalnym, byłoby podporządkowanie WODR w strukturze agencji rządowej. W dalszej
kolejności WODR był widziany w strukturze CDR (23,1%) oraz – przy niewiele
mniejszej ilości wskazań – ankietowani uznali, że najlepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie status quo (17,5%). Jedynie 4,5% badanych uznało, że WODR
powinien znajdować się w strukturze Uczelni Rolniczych.
Wykres 6
Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy widzi Pan(i) potrzebę uzupełniania
swojej wiedzy wobec wyzwań nowej perspektywy finansowej 2014-2020
w podanym zakresie? (%)

Doradcy zostali również zapytani o konkretne kierunki uzupełniania swojej
wiedzy wobec wyzwań nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Respondenci,
mieli wskazać te obszary wiedzy, w których czują potrzebę doszkalania. W pierwszej kolejności badani zwrócili uwagę na szkolenie z zakresu rachunkowości rolnej i podatków (23%). Dalej, istotnym dla nich był również rozwój w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym (16%) oraz doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw
i MŚP (14%). Taki sam odsetek wskazań otrzymała również ochrona środowiska,
a niewiele mniej (12%) ekologia (zrównoważony rozwój). Istotny odsetek wskazań otrzymał również obszar rozwoju lokalnego (9%), natomiast inne tematy uzyskały znikomy procent zainteresowania.
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4. Podsumowanie
Większość dyrektorów WODR i pracowników jest za centralną organizacją
systemu doradztwa rolniczego.
Większość dyrektorów UM jest za regionalnym systemem doradztwa rolniczego i jest przekonana o konieczności regionalizacji polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich.
Doradcy wskazali na niejasność obecnej struktury doradztwa publicznego,
podległości finansowej i organizacyjnej, jako czynnikach wpływających destrukcyjnie na pracę. Zdaniem większości doradców lepsze warunki pracy zapewniał
system doradztwa funkcjonujący przed 2009 rokiem. Dzisiaj wśród doradców istnieje lęk przed utratą pracy na wskutek zmian organizacyjnych.
Dyrektorzy UM nie znają „zaplecza” pracy doradztwa i jego funkcjonowania
w praktyce. WODR jest raczej narzędziem wykonującym zadania, niż współpartnerem tworzenia i realizacji polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
Wśród najczęściej wymienianych mocnych stron WODR respondenci wskazywali kolejno: dobrą kadrę i jej doświadczenie, strukturę organizacyjną doradztwa
na terenie województwa, zaplecze techniczne i lokalowe, wysoki prestiż doradców
wśród rolników i mieszkańców wsi, obiektywizm w wykonywaniu swoich zadań.
Podstawową słabą stroną tego zawodu jest bardzo niskie wynagrodzenie i związana z tym konieczność realizacji jak największej liczby usług odpłatnych. Istotną
barierą jest brak wyposażenia stanowiska pracy doradcy terenowego w służbowy
samochód, telefon komórkowy i laptop z bezprzewodowym internetem. Jeśli ta
sytuacja się nie zmieni to publiczne doradztwo nie będzie w stanie konkurować
z przedstawicielami firm prywatnych. W opinii doradców terenowych, firmy produkujące środki produkcji dla rolnictwa, skutecznie wypychają doradztwo publiczne z rynku.
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STRESZCZENIE

Głównym celem opracowania było przedstawienie wybranych wyników badań poświęconych przyszłości doradztwa rolniczego w nowych warunkach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Badania zostały zrealizowane w okresie grudzień 2012 i luty 2013
roku. Respondentami byli: dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego
(WODR), kierownicy Departamentów Urzędów Marszałkowskich właściwych dla nadzoru nad WODR oraz doradcy rolni pracujący w terenie. W opracowaniu znajdują się opinie
na temat systemu doradztwa rolniczego w Polsce oraz szans i zagrożeń przed jakimi stoi
publiczne doradztwo rolnicze w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (20142020) dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
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The main goal of the study was to present selected results on the future of agricultural advisory services in the new conditions of implementation of the Common Agricultural Policy. The study was carried out during December 2012 and February 2013. The
respondents were directors of the Provincial voivodeship Agricultural Advisory Centres
(WODR), heads of Departments Marshal Offices relevant to the oversight WODR and
farm advisors working in the field. The study includes opinions on the farm advisory system in Poland and the opportunities and threats faced by public agricultural advisory
in the new EU financial perspective (2014-2020) for the development of agriculture and
rural areas.
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ŚRODOWISKOWE I EKONOMICZNE SKUTKI WPROWADZENIA
„ZIELONEGO KOMPONENTU” DO SYSTEMU DOPŁAT
BEZPOŚREDNICH PO 2013 ROKU1
1. Wstęp
W pierwszym okresie swojego funkcjonowania Wspólna Polityka Rolna nakierowana była na poprawę bezpieczeństwa żywnościowego krajów członkowskich,
stąd też stosowane wówczas instrumenty, takie jak interwencjonizm rynkowy
czy protekcjonizm handlowy sprzyjały rozwojowi europejskiego rolnictwa. Niewątpliwym sukcesem tamtego okresu było uzyskanie samowystarczalności żywnościowej oraz poprawa struktury agrarnej, niemniej jednak zaznaczyły się też
poważne skutki negatywne [Poczta 2011, Purgał 2011]. Przede wszystkim wzrost
wolumenu wytwarzanych wyrobów spowodował powstanie niekorzystnego zjawiska nadprodukcji, przyczyniającego się z jednej strony do obniżenia dochodów
rolniczych, a z drugiej do spadku społecznej akceptacji polityki dotującej wytwarzanie produktów, na które nie było popytu. Poza tym propodażowe nastawienie
polityki sprzyjało intensyfikacji produkcji, głównie poprzez wprowadzanie postępu technicznego oraz coraz szersze stosowanie środków chemicznych, co z kolei
w wielu miejscach spowodowało problemy środowiskowe [Zegar 2012].
Dlatego też koniecznym było wypracowanie nowych instrumentów, które zapewniłyby wysoki poziom dochodów rolniczych, przy jednoczesnym zrównoważeniu popytu i podaży oraz zmniejszeniu negatywnego oddziaływania rolnictwa
na środowisko. Rozwiązanie znaleziono w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, w ramach reformy Mac Sharry’ego. Głównym narzędziem pomocowym
1 W opracowaniu wykorzystano fragmenty artykułu Czubak i inni 2011a. Więcej na ten temat

także w Czubak i inni 2011b.
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spełniającym opisane kryteria były dopłaty bezpośrednie, które do dziś stanowią
jeden z podstawowych instrumentów WPR. Pierwotnie miały one na celu rekompensatę strat poniesionych przez rolników w wyniku ograniczenia wsparcia
rynkowego. Ustalane były w oparciu o kryteria historyczne, przez co wielkość
przyznawanych środków uzależniona była od potencjału produkcyjnego (głównie powierzchni ziemi i liczby utrzymywanych zwierząt), co z kolei oznaczało,
że największą pomoc uzyskiwały podmioty najsilniejsze ekonomicznie [Cini
2007], które w założeniach powinny mieć możliwość funkcjonowania na rynku
bez wsparcia publicznego. Poza tym, system dopłat stosowanych do konkretnych
kierunków produkcji powodował, że producenci w swoich decyzjach kierowali
się nie tylko koniunkturą rynkową, lecz także możliwością otrzymania pomocy,
c z kolei nie sprzyjało równoważeniu popytu i podaży. Dlatego też reformy systemu dopłat bezpośrednich szły w kierunku oddzielenia ich od historycznych zaszłości i skali produkcji, w celu uniezależnienia decyzji zarządczych kierowników
gospodarstw od instrumentarium polityki rolnej.
Największe postępy w tym zakresie poczyniono w ramach reformy luksemburskiej z 2003 roku. Wówczas to wprowadzono jednolitą dopłatę do gospodarstwa
lub jednolitą płatność regionalną w ramach systemu płatności SPS (Single Payment
Scheme). Całkowite oddzielenie tego instrumentu od produkcji kazało postawić jednocześnie pytanie, co stanowić będzie podstawę do udzielania rolnikom płatności.
Odpowiedzią okazało się powiązanie systemu dopłat z dostarczaniem przez producentów rolnych dóbr publicznych w postaci dbałości o stan środowiska, krajobraz
rolniczy, dobrostan zwierząt oraz zdrowotną jakość wytwarzanych wyrobów. Takie
ukierunkowanie polityki zgodne było zarówno z postulatami Światowej Organizacji
Handlu (WTO), negatywnie oceniającej protekcyjne wspieranie produkcji, jak też
z oczekiwaniami unijnych społeczeństw, które mając zapewnione bezpieczeństwo
żywnościowe, zainteresowane były bardziej poprawą jakości środowiska i produktów spożywczych, niż dalszym wzrostem wolumenu produkcji. Operacjonalizacja
poczynionych założeń przybrała kształt norm zgodności krzyżowej (cross compliance), stąd też obecnie system dopłat bezpośrednich stanowi swoisty „kontrakt” pomiędzy społeczeństwem Unii Europejskiej a rolnikami, którzy otrzymują płatności
w zamian za wytwarzanie dóbr publicznych [Sadowski 2012].
Kierunek Wspólnej Polityki Rolnej nakreślony w ramach reformy luksemburskiej kontynuowany jest do dnia dzisiejszego, a w nowej perspektywie finansowej
na lata 2013-2020 planuje się wręcz jego wzmocnienie. Kolejna reforma systemu
płatności bezpośrednich, zawarta jest w Propozycji Rozporządzenia …. Przewiduje ona między innymi wprowadzenie dla podmiotów o powierzchni powyżej 3 ha
obowiązku „zazielenienia” z tytułu którego wypłacane będzie min. 30% płatności”. Komponent zielony zakłada przede wszystkim:
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utrzymanie powierzchni trwałych użytków zielonych,
dywersyfikację upraw – minimum 3 gatunki, z których każdy zajmowałby
nie mniej niż 5% i nie więcej niż 70%,
 wyłączenie z uprawy co najmniej 7% użytków rolnych (poza trwałymi użytkami zielonymi) i przeznaczenie ich na cele ekologiczne (ecological focus
area).
Propozycja ta ma w założeniach kontynuować kierunek wyznaczony reformą
luksemburską, polegający na uniezależnianiu wsparcia od produkcji i powiązaniu go z obowiązkiem wykonywania przez rolników określonych działań na rzecz
ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt czy zdrowotnej jakości produktów.
Można jednak przypuszczać, że przynajmniej część założeń zawartych w propozycji może mieć znaczący wpływ nie tylko na poziom dochodów gospodarstw,
lecz także na skalę produkcji rolniczej w Europie i wynikające z tego implikacje
zarówno sektorowe jak makroekonomiczne. Przede wszystkim tego typu wpływ
wywrzeć może obowiązek wyłączenia części gruntów z produkcji i przeznaczenia
ich na cele ekologiczne.
Ze względu na to, że proponowane na kolejne lata rozwiązania reformy WPR
dotykają szeregu ważnych ze społecznego punktu widzenia zagadnień, zasadnym
jest podjęcie próby określenia możliwych skutków. Dlatego też celem niniejszego
opracowania jest określenie możliwych skutków „zazielenienia” I filara Wspólnej
Polityki Rolnej na środowisko oraz sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych.



2. „Zazielenienie” dopłat bezpośrednich a problemy środowiskowe
Sama idea powiązania wsparcia bezpośredniego z obowiązkiem spełniania norm ekologicznych wydaje się być w założeniach słuszna, szczególnie jeśli
uwzględni się liczne powiązania pomiędzy rolnictwem i środowiskiem [Baum
2011, Sadowski 2012, Wrzaszcz 2012, Zegar 2012]. Po pierwsze, wielkość i jakość
produkcji, a także stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej (przede wszystkim gleby) uzależniona jest od licznych parametrów środowiskowych, z których przynajmniej część zależy od decyzji podejmowanych przez rolnika, w tym głównie od
stosowanych technik wytwarzania. Po drugie, działalność rolnicza ma znaczący
wpływ na lokalne i ponadlokalne układy ekologiczne, gdzie poza wspomnianą
jakością gleby można wymienić takie elementy jak krajobraz rolniczy, stosunki
wodne, czy emisję różnych (w tym szkodliwych) substancji do środowiska. Trzeba przy tym zauważyć, że wpływ rolnictwa może być zarówno pozytywny (np.
kształtowanie specyficznego krajobrazu rolniczego) [Niewęgłowska 2011, Wilkin
2010], jak i negatywny (np. emisja spalin czy substancji pochodzących z nieprawidłowo stosowanych nawozów). Poza tym powiązanie norm ze wsparciem jest
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uzasadnione w obecnej sytuacji, gdy dopłaty zostały oddzielone od produkcji,
a dobra publiczne są akceptowane czy wręcz oczekiwane przez bogate społeczeństwa europejskie. Słuszne w założeniach jest też wyznaczenie obszarów
kompensacji ekologicznej (a taką rolę w założeniach mają pełnić obszary proekologiczne), szczególnie w sytuacji znacznej intensyfikacji produkcji i dużego uproszczenia krajobrazu. Uzasadnione agrotechnicznie i środowiskowo jest
także stosowanie zmianowania, z czym z kolei związany jest obowiązek uprawy
minimum trzech roślin.
W warunkach wystarczającej podaży żywności działania agroekologiczne polegają bądź na wyłączaniu z produkcji gruntów marginalnych i przeznaczaniu
ich na cele środowiskowe (np. zalesianie użytków rolnych), bądź na ekstensyfikowaniu produkcji i zmniejszaniu ilości wprowadzanych substancji chemicznych
(np. niektóre pakiety programów rolnośrodowiskowych). Proponowana formuła
„zazielenienia” dopłat bezpośrednich nie jest zgodna z żadną z tych metod. Po
pierwsze, obowiązek wyznaczania obszarów proekologicznych dla każdego gospodarstwa powoduje (nawet założywszy, że każde gospodarstwo dokona wyłączenia najsłabszych gruntów), że w pewnych przypadkach na cele środowiskowe
przeznaczone zostaną grunty cenne rolniczo, a w innych uprawiana będzie ziemia
słaba, gdzie dla uzyskania wyższych plonów konieczne będzie stosowanie większej ilości środków plonotwórczych. Tego typu działania nie są poprawne agrotechnicznie, uzasadnione ekonomicznie, ani też „przyjazne” dla środowiska. Po
drugie, wyłączenie gruntów w każdym gospodarstwie o powierzchni powyżej
3 ha przyczyni się do powstania licznych, lecz niewielkich enklaw kompensacji
ekologicznej, co będzie szczególnie zauważalne w krajach takich jak Polska, posiadających rozdrobnioną strukturę agrarną. Można założyć, że enklawy te nie posiadając odpowiedniej powierzchni oraz nie stanowiąc zwartego i spójnego systemu,
będą raczej zakłócać ład przestrzenny, nie wpływając znacząco na stworzenie lub
odtworzenie ładu ekologicznego. Po trzecie, w pewnych sytuacjach obowiązek
uprawy co najmniej trzech roślin może być nieuzasadniony. Dotyczy to przede
wszystkim małych gospodarstw, gdzie możliwe jest stosowanie poprawnego technologicznie systemu zmianowania, polegającego na obsiewaniu całej powierzchni jedną uprawą, zmienianą corocznie zgodnie z prawidłami płodozmianu. Po
czwarte trzeba też zauważyć, że poziom zróżnicowania unijnego rolnictwa jest
na tyle duży, że nieuzasadnionym jest stosowanie jednolitych kryteriów w odniesieniu do obszarów kompensacji ekologicznej. W rejonach, gdzie produkcja
jest bardzo intensywna a krajobraz mocno uproszczony, działania takie (chociaż
niekoniecznie obejmujące każde gospodarstwo) są uzasadnione. Tam natomiast,
gdzie produkcja prowadzona jest bardziej ekstensywnie a krajobraz jest urozmaicony, są one zbędne. Po piąte, wyłączenie części gruntów z uprawy przyczyni
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się bezpośrednio do pomniejszenia potencjału produkcyjnego rolnictwa europejskiego, a co za tym idzie do spadku wolumenu produkcji. Bogate państwa europejskie stać będzie z pewnością na uzupełnienie braków poprzez import, lecz
istnieje duże zagrożenie, że sprowadzane produkty wytworzone zostaną na użytkach rolnych pozyskanych kosztem cennych siedlisk przyrodniczych, na przykład
lasów deszczowych. W tym kontekście, zaproponowane rozwiązanie nie tylko nie
przyczynią się do poprawy stanu środowiska, lecz wręcz stanie się powodem jego
pogorszenia się w skali globalnej.

3. Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat na sytuację
ekonomiczną gospodarstw rolnych w Polsce
Analiza mająca na celu określenie ceteris paribus wpływu proponowanego systemu dopłat bezpośrednich na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 3 ha, wykonana została w oparciu o ogólnopolskie dane systemu rachunkowości FADN, pochodzące z 2008 roku [www.ec.europa.eu/agriculture/rica]. Przeprowadzona ona została dla gospodarstw grupowanych według
wielkości ekonomicznej, typu rolniczego oraz położenia w jednym z makroregionów FADN [Goraj i inni 2004, www.fadn.pl].
Stawka płatności na 1 ha w 2013, określona na 218 €, skalkulowana została na
podstawie przynależnej Polsce koperty finansowej (3 045 mln €) oraz zadeklarowanej powierzchni wsparcia (13,9 mln ha UR). Dla roku 2014 stawka ta wyliczona
została na 212 € / ha w oparciu o założenia proponowanej reformy, w tym przede
wszystkim krajową kopertę finansową, która według wariantu zaproponowanego
przez Komisję Europejską wynosi 3 039 mln €. Jest ona niższa niż w roku 2013,
ponieważ przy podobnej wartości koperty i przy założeniu przekazania 5% z II filara, przyjęto iż dość znaczna część środków wyłączona zostanie z finansowania
dopłat dla gospodarstw powyżej 3 ha i przeznaczona na wsparcie dla drobnych
gospodarstw i młodych rolników2.
Wpływ dopłat na sytuację ekonomiczną gospodarstw w 2014 należy rozpatrywać w kontekście wcześniejszych lat, a szczególnie roku 2013, który to ze względu
na osiągnięcie pełnych płatności wyznaczać będzie oczekiwania w stosunku do
nowej perspektywy finansowej. Zmiany poziomu dochodów spowodowane reformą systemu dopłat bezpośrednich w 2014 roku, według założeń przyjętych w niniejszej analizie, wynikają z konieczności wyłączenia 7% użytków rolnych z produkcji i przeznaczenia ich na użytki ekologiczne oraz z niższej stawki płatności.
Przyjęto bowiem założenie, że zmniejszenie powierzchni uprawy przyczyni się do
spadku o 7% wartości produkcji, w takim samym zakresie kosztów bezpośrednich
2 Szczegółowe założenia skalkulowanych stawek opublikowane zostały w: Czubak i in. 2011a i b.
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produkcji roślinnej, a także zmniejszenia o 5% kosztów energii (założono, że część
nakładów energetycznych wykorzystywana jest w produkcji zwierzęcej).

Kategoria
grupowania

Tabela 1
Wpływ dopłat na dochody gospodarstw z pola obserwacji FADN
w 2014 roku

Wyszczególnienie

Pow. UR
[ha]

Produkcja
ogółem
[€ / gospodarstwo]

Dopłaty do
działalności
operacyjnej1
[€ / gospodarstwo]

Dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego
[€ / gospodarstwo]1

[2013 = 100]1

Udział dopłat
rezyw dochognacja
dzie1 [%]
z dopłat
[100% dopłat
=100]

18,29

27 402

5 463

7 664

92,4

56,2

71,3

do 4 ESU

7,99

9 024

2 914

2 735

90,8

46,6

106,5

4-8 ESU

11,97

16 995

3 845

5 155

92,3

57,8

74,6

8-16 ESU

19,65

29 765

5 633

9 405

93,7

61,2

59,9

Według wielkości
ekonomicznej

Gospodarstwa ogółem

16-40 ESU

36,5

62 113

10 148

20 501

94,6

66,9

49,5

40-100 ESU

75,83

143 939

21 579

44 289

93,1

70,2

48,7
239,1

>= 100 ESU

Według typu rolniczego

uprawy polowe
uprawy
ogrodnicze
uprawy trwałe
produkcja mleka
zwierzęta żywione
w systemie
wypasowym
zwierzęta
ziarnożerne
produkcja
mieszana

543,89

810 381

133 983

56 046

76,2

X2

24,17

25 681

7 036

7 683

88,0

45,1

91,6

4,17

62 240

1 190

11 948

82,1

114,3

10,0

7,68

22 163

2 477

4 537

78,4

90,7

54,6

20,47

30 684

5 849

13 039

99,0

66,8

44,9

22,39

23 616

7 174

9 202

98,0

49,0

78,0

15,27

71 871

4 422

13 959

97,9

78,3

31,7

16,2

19 844

4 947

5 410

93,7

41,5

91,5

1 W przypadku korzystania ze 100% dopłat w 2014 roku.
2 W przypadku rezygnacji z dopłat gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 ESU uzyskały ujemny dochód.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie www.europa.eu/agriculture/rica/

Dlatego też w 2014 roku, nawet w przypadku korzystania z pełnych dopłat,
wszystkie badane grupy odnotowały spadek dochodów wahający się od kilku do
ponad 20%. Dla ogółu analizowanych gospodarstw skala zmniejszenia dochodu
względem roku 2013 wynosi 7,6% (tabela 1). Największy spadek wystąpił w gospodarstwach o wielkości ekonomicznej powyżej 100 ESU, co spowodowane zostało przez powiązany kompleks czynników związanych ze specyficzną strukturą
kosztów oraz zmniejszeniem skali produkcji. W tej grupie podmiotów wysokość
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kosztów przewyższa wartość produkcji3, stąd potencjalnie jej ograniczenie powinno skutkować nie spadkiem lecz wzrostem dochodów. Dzieje się odwrotnie,
ponieważ wysoka kosztochłonność nie jest spowodowana przez nadmierną intensywność produkcji i związane z nią koszty bezpośrednie. Najważniejsza przyczyna złych wyników ekonomicznych największych gospodarstw tkwi w skali
korzystania z zewnętrznych czynników produkcji, w tym głównie z kosztów pracy najemnej. Dlatego też konieczność zmniejszenia powierzchni uprawy i ograniczenia kosztów bezpośrednich nie skutkuje poprawą efektów ekonomicznych,
gdyż ujemny dochód bez uwzględniania dopłat uzyskiwany jest ze względu na
wielkość kosztów niezależnych od skali produkcji. Na podstawie przeprowadzonej analizy można przypuszczać, że wprowadzenie obowiązku wyłączenia części
gruntów z produkcji może przyczynić się do redukcji zatrudnienia w najsilniejszych ekonomicznie podmiotach. Może to wpłynąć na poprawę wydajności pracy,
lecz spowoduje negatywne społeczne reperkusje w postaci wzrostu bezrobocia na
terenach wiejskich, szczególnie w regionach popegeerowskich. Relatywnie duży
spadek dochodów występuje też w grupach gospodarstw nastawionych na produkcję roślinną, gdzie obowiązek wyłączenia części gruntów z produkcji najbardziej oddziałuje na uzyskiwane wyniki. Dotyczy to zwłaszcza gospodarstw specjalizujących się w uprawach trwałych, gdzie zanotowano dość znaczne pogorszenie wyników, wynoszące ponad 20%. Wynika to z tego, że w pierwszych latach
członkostwa Polski w UE podmioty te otrzymywały wyłącznie jednolitą płatność
obszarową, stąd też wprowadzenie pełnej jednolitej stawki w roku 2013 spowodowało wzrost dochodu, a jej obniżenie w roku 2014 przyczyniło się do pogorszenia wyników ekonomicznych. Nieco inna sytuacja miała miejsce w przypadku
gospodarstw ogrodniczych, gdzie zanotowano spadek dochodu o niemal 18%.
Przyczyna tego zjawiska tkwi nie w zmniejszeniu płatności, (które stanowią tylko
10% dochodu, co jest najmniejszym udziałem spośród wszystkich analizowanych
grup), lecz w konieczności wyłączenia 7% powierzchni z uprawy. Uwzględniwszy
to, że podmioty te cechują się najwyższą produktywnością ziemi4 (4016 €/ha przy
średniej dla ogółu 245 €/ha), zauważyć można, że straty wynikające z ograniczenia skali produkcji są większe niż korzyści z otrzymywanych dopłat.
W przypadku rezygnacji z dopłat w odniesieniu do większości badanych grup
nastąpi spadek dochodu w stosunku do wariantu bazowego (otrzymywanie dopłat i stosowanie się do zasad „zazielenienia”). Podmioty o wielkości ekonomicznej powyżej 100 ESU uzyskują nawet dochód ujemny. Należy się spodziewać, że
kierownicy większości gospodarstw dostosują się więc do obowiązujących prze3 Na podstawie analizy wykonanej z wykorzystaniem dostępnych publicznie danych FADN:

www.europa.eu/agriculture/rica/
4 W grupie tej znajdują się też gospodarstwa prowadzące produkcję pod osłonami.
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pisów dotyczących komponentu zielonego. Odmienna sytuacja występuje tylko
w gospodarstwach ogrodniczych, które ze względu na intensywność produkcji są
jedynymi, które notują wzrost dochodu w przypadku całkowitej rezygnacji z dopłat.

4. Wnioski:
1. Założenia nowego systemu dopłat na lata 2014-2020 mają w założeniach
stanowić kontynuację stosowanego od czasów reformy luksemburskiej powiązania wsparcia z działaniami na rzecz ochrony środowiska rolniczego.
Pomimo ogólnej słuszności takiego podejścia, szczegółowe założenia mogą
potencjalnie mieć negatywne skutki środowiskowe, przestrzenne, a przede
wszystkim sektorowe i mikroekonomiczne.
2. Proponowana reforma systemu dopłat może przyczynić się do zmniejszenia
potencjału produkcyjnego europejskiego, w tym też polskiego rolnictwa ze
względu na konieczność wyłączenia z produkcji części gruntów.
3. Objęcie obowiązkiem wyłączenia z produkcji wszystkich gospodarstw o powierzchni powyżej 3 ha przyczyni się do tego, że na cele ekologiczne przeznaczone zostaną nie tylko grunty marginalne, lecz także cenne rolniczo.
4. Uwzględniwszy rozdrobnioną strukturę obszarową polskiego rolnictwa,
konieczność przeznaczenia 7% użytków rolnych każdego gospodarstwa
powyżej 3 ha spowoduje powstanie licznych, lecz w większości niewielkich
powierzchniowo użytków ekologicznych, co wpłynie negatywnie na ład
przestrzenny.
5. W 2014 roku może nastąpić ceteris paribus spadek dochodów większości
gospodarstw rolnych, będący skutkiem zmniejszenia stawki płatności w stosunku do 2013 roku oraz obowiązku wyłączenia części gruntów z uprawy
i przeznaczenia ich na cele ekologiczne5.
6. Skala zmniejszenia dochodu zależy od dominującego kierunku produkcji
(typu rolniczego) oraz wielkości ekonomicznej.
7. Pomimo konieczności wyłączenia części gruntów z uprawy, tylko w przypadku gospodarstw specjalizujących się w uprawach ogrodniczych uzasadniona byłaby rezygnacja z dopłat w zamian za niestosowanie zasad komponentu zielonego i przeznaczania całości areału pod uprawę.
8. Ograniczenie skali produkcji na skutek wyznaczenia obszarów proekologicznych w zamian za stosowanie dopłat przyczyni się do wzrostu udziału
transferów zewnętrznych w dochodzie rolniczym, uzależniając tym samym
producentów w większym stopniu od instrumentarium politycznego.
5 W sumie jednak koperta płatności bezpośrednich dla polskiego rolnictwa w Perspektywie

Finansowej 2014- 2020 będzie wyższa od koperty w perspektywie Finansowej 2007-2013 o 42%.
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STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono założenia reformy dopłat bezpośrednich na lata 2014-2020.
Na tle analizy ewolucji dopłat bezpośrednich stwierdzono, że jej założenia są zasadniczo
zbieżne z dotychczasowymi tendencjami, zakładającymi powiązanie wsparcia ze spełnianiem norm w zakresie ochrony środowiska. Zauważono jednocześnie, że szczegółowe
rozwiązania w wielu miejscach są sprzeczne z dbałością o środowisko i przede wszystkim
mogą przyczynić się do obniżenia potencjału produkcyjnego europejskiego rolnictwa.
W odniesieniu do analizy mikroekonomicznej stwierdzono, że założenia proponowanej
reformy mogą przyczynić się do pewnego obniżenia dochodów rolniczych, przy jednoczesnym większym ich uzależnieniu od instrumentarium polityki rolnej. Pomimo tego
uznano, że dla większości analizowanych grup uzasadnionym ekonomiczne będzie otrzymywanie dopłat i stosowanie się do zasad komponentu zielonego.

ARKADIUSZ SADOWSKI
ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC EFFECTS OF THE INTRODUCTION OF “GREEN
COMPONENT” TO THE SYSTEM OF DIRECT PAYMENTS AFTER 2013

Key words: Common Agricultural Policy, greening, direct payments, farms’ income
SUM M A RY

The paper presents the reform principles of the direct payments for the period 20142020. Against the background of the analysis of the direct payments’ evolution, it was
found that its assumptions are broadly consistent with previous trends which assume
the link of support with the fulfillment of standards for environmental protection. It was
noted, however, that specific solutions in many places are contrary to care for the environment and, above all, can contribute to a reduce the production potential of European
agriculture. In relation to microeconomic analysis, it was found that the assumptions of
the proposed reforms may contribute to a reduction in agricultural income, at the same
time more of their dependence on agricultural policy instruments. Despite this, it was
concluded that for most of the analyzed groups will reasonable in economic terms to receive payments and adherence to the principles of the green component.
e-mail: sadowski@up.poznan.pl
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POZIOM ZADŁUŻENIA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW
ROLNYCH A RENTOWNOŚĆ AKTYWÓW
I KAPITAŁU WŁASNEGO
1. Wstęp
W analizie finansowej działalności jednostek gospodarczych ważną rolę odgrywa ocena struktury pasywów [Goraj i Mańko 2011; Runowski 2008]. Zadłużenie wprawdzie wpływa niekorzystnie na ryzyko utraty zdolności płatniczej, jednak zobowiązania, zwłaszcza długoterminowe, umożliwiają zwiększenie potencjału produkcyjnego i poprawę wyników finansowych jednostek gospodarczych.
Kształtuje więc efektywność ich działalności.
Rolnicy z reguły dość ostrożnie korzystają z kapitału obcego, który według
nich zwiększa ryzyko utraty zdolności płatniczej [Mądra 2009]. Nastawienie to
wprawdzie uległo dość dużej zmianie wraz z wprowadzeniem kredytów preferencyjnych. Dotyczy to jednak głównie rolników młodszych i dobrze wykształconych
[Runowski 2008]. Z dotychczasowych badań wynika, że korzystanie z kapitału
obcego pozytywnie wpływa na wyniki produkcyjne, dochody oraz efektywność
działalności gospodarstw rolnych [Chmielewska 2007; Franc-Dąbrowska 2006;
Goraj i Mańko 2009; Niezgoda 2009; Runowski 2008; Sass 2007].
Podstawowym celem opracowania jest analiza związku zadłużenia aktywów
oraz rentowności aktywów i kapitału własnego w gospodarstwach o zróżnicowanym nastawieniu produkcyjnym. Przyjęto przy tym hipotezę, że wyniki działalności i sytuacja finansowa gospodarstw rolnych uzależnione są od poziomu zadłużenia. Ocenę tę poprzedzono prezentacją kapitału własnego w przeliczeniu na
1 ha użytków rolnych i osobę pełnozatrudnioną (AWU) oraz zadłużenia aktywów
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w gospodarstwach rolnych z pola obserwacji Polskiego FADN w latach 20042009, według typów rolniczych (TF8) oraz klas wielkości ekonomicznej (ES6)1.
2. Materiał i metoda
Podstawą analizy są wyniki działalności indywidualnych gospodarstw rolnych
uczestniczących w Polskim FADN w latach 2004-2009. Spośród około 12 tys. gospodarstw stanowiących reprezentatywną próbę gospodarstw Polskiego FADN
umownie nazwanych towarowymi (powyżej 2 ESU), wybrano gospodarstwa
o zbliżonej wartości kapitału własnego (od 300 do 500 tys. zł) oraz pogrupowano
je w zależności od poziomu zadłużenia ogółem aktywów na następujące grupy:
do 10, 10-20, 20-30 i powyżej 40% . Dane te gromadzone są w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie w formie elektronicznej bazy danych. Wybrany w ten sposób podzbiór gospodarstw nie spełnia
warunku reprezentatywności, ale pozwala na wyeliminowanie wpływu zróżnicowania kapitału własnego na wyniki działalności gospodarstw. Na tle tego podziału
analizowano średnią wartość produkcji w gospodarstwie, tzw. zysk gospodarstwa
rolnego2 oraz wskaźniki rentowności aktywów (ROA) i kapitału własnego (ROE).
Wskaźnik rentowności w złotych obliczano według następujących wzorów:
ROA =

zysk gospodarstwa rolnego
x 100 %
aktywa ogółem

ROE =

zysk gospodarstwa rolnego
x 100 %
kapitał własny

Ze względu na możliwe różnice w tych wielkościach w zależności od nastawienia produkcyjnego gospodarstw, oddzielnie analizowano gospodarstwa zakwalifikowane do różnych typów rolniczych. W tym celu wykorzystano klasyfikację
gospodarstw w FADN – TF8. Biorąc pod uwagę różną liczebność gospodarstw
w poszczególnych typach rolniczych i ograniczenia FADN w zakresie możliwości
publikowania wyników dla grup gospodarstw mniejszych niż 15 obiektów, analizę
ograniczono do następujących typów rolniczych:
1 Ograniczenie badań do wymienionego okresu wynika z faktu, że w systemie FADN w roku

2010 w miejsce dotychczasowej typologii gospodarstw opartej na Standardowej Nadwyżce Bezpośredniej (Standard Gross Margin) wprowadzone zostały nowe zasady klasyfikacji gospodarstw
oparte na Standardowej Produkcji (Standard Output) [Goraj i inni 2010].
2 Zysk gospodarstwa rolnego oszacowano wykorzystując metodę opracowaną w Zakładzie Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB [Goraj i Mańko 2011]. Zysk gospodarstwa rolnego stanowi różnicę dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego i oszacowanych kosztów opłaty pracy własnej.

32

Stanisław Mańko, Renata Płonka







AB - gospodarstwa wyspecjalizowane w uprawach polowych,
FG - gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym (zwierzęta trawożerne),
H - gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie zwierząt ziarnożernych,
I - gospodarstwa z produkcją mieszaną.

Zbyt mała liczebność w analizowanej warstwie gospodarstw wyspecjalizowanych w uprawach ogrodniczych oraz trwałych, uniemożliwiła wyodrębnienie wystarczającej liczby grup gospodarstw przekraczających 15 obiektów. Typy te pominięto w analizie szczegółowej, zaprezentowano je jednak charakteryzując zróżnicowanie kapitału własnego i zadłużenia gospodarstw. Dla celów analizy typy F i G
połączono w jedną grupę określając je mianem gospodarstw wyspecjalizowanych
w chowie zwierząt trawożernych.
Dla zweryfikowania istotności różnic między średnimi wielkościami analizowanych zmiennych zastosowano nieparametryczny test Kruskala-Wallisa, który
jest stosowany w analizach zmiennych nie spełniających kryterium rozkładu normalnego [Domański 1979; Mynarski 2003]. Zgodnie z zasadami tego testu hipoteza zerowa brzmi: brak różnic między średnimi analizowanych grup obiektów
badawczych, którą odrzucamy na rzecz hipotezy przeciwnej, gdy wyliczony poziom istotności p<0,05. Obliczenia wykonano wykorzystując pakiet Statistica PL
(wersja 8).
3. Kapitał własny i zadłużenie gospodarstw z pola obserwacji

Polskiego FADN w latach 2004-2009

W tabelach 1 i 2 przedstawiono zróżnicowanie kapitału własnego w przeliczeniu
na 1 ha użytków rolnych w zależności od typu rolniczego (TF8) i wielkości ekonomicznej (ES6) gospodarstw znajdujących się w polu obserwacji Polskiego FADN.
Szczególnie duże różnice obserwowane są w przypadku gospodarstw pogrupowanych według typów rolniczych. Najwięcej kapitału własnego w przeliczeniu
na 1 ha użytków rolnych angażują gospodarstwa wyspecjalizowane w uprawach
ogrodniczych (od 104 do 157 tys. zł/ha UR w zależności od roku), co związane
jest z faktem, że w tym typie jest wiele gospodarstw produkujących pod wysokimi
osłonami, a więc praktycznie bez użytków rolnych. Stosunkowo dużo kapitału
własnego wymagają także gospodarstwa nastawione na uprawy trwałe (od 40 do
45,5 tys. zł/ha UR). W typie tym dominują gospodarstwa sadownicze. Najmniej
kapitału własnego angażują gospodarstwa wyspecjalizowane w uprawach polowych (od 7 do ponad 9 tys. zł/ha UR). Stosunkowo niskim kapitałem własnym
dysponują także gospodarstwa z produkcją mieszaną, a więc wielokierunkowe
(11-13 tys. zł/ha UR).
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Tabela 1
Kapitał własny w gospodarstwach z pola obserwacji Polskiego FADN
według typów rolniczych (TF8) w latach 2004-2009
(w zł na 1 ha użytków rolnych) (ceny bieżące)
Typ rolniczy
Uprawy polowe
Uprawy ogrodnicze

2004

2005

2006

2007

2008

2009

8 276

6 918

7 071

8 398

9 420

8 624

157 217

141 678

110 316

103 741

111 848

112 061

Uprawy trwałe

45 531

42 923

44 950

39 254

40 941

39 050

Krowy mleczne

15 449

16 315

16 851

18 267

19 008

19 185

Zwierzęta żyw. w syst. wypas.

14 591

14 498

15 471

17 910

18 013

17 819

Zwierzęta ziarnożerne

20 351

18 969

17 141

18 796

21 617

20 827

Mieszane

12 204

11 184

11 862

13 014

12 678

11 848

Źródło : obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Wraz z wielkością ekonomiczną gospodarstw rolnych maleje zapotrzebowanie na kapitał własny. Gospodarstwa bardzo małe (do 4 ESU) angażują od 17 do
20,5 tys. zł kapitału własnego na 1 ha użytków rolnych, a gospodarstwa największe
(100 i więcej ESU) od 6 do blisko 10 tys. zł/ha UR, a więc praktycznie o połowę
mniej niż gospodarstwa najmniejsze.
Tabela 2
Kapitał własny w gospodarstwach z pola obserwacji Polskiego FADN
według klas wielkości ekonomicznej (ES6) w latach 2004-2009
w zł na 1 ha użytków rolnych
Klasa wielkości
ekonomicznej

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Bardzo małe (2 do 4 ESU)

19 047

16 705

17 183

20 527

19 345

17 736

Małe (4 do 8 ESU)

16 587

15 917

16 185

18 193

17 896

16 539

Średnio-małe (8-16 ESU)

15 481

14 758

15 705

16 789

16 526

16 251

Średnio-duże (16-40 ESU)

13 966

13 451

13 935

14 971

15 218

14 632

Duże (40 do 100 ESU)

12 189

11 358

12 442

14 047

14 389

14 046

Bardzo duże (100 ESU
i więcej)

7 244

6 198

6 957

8 454

9 886

8 908

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Również znaczne zróżnicowanie kapitału własnego obserwuje się po przeliczeniu tej wielkości na osobę pełnozatrudnioną (tabela 2 i 3). W tym ujęciu najmniej
kapitału własnego na 1 AWU przypada w gospodarstwach wyspecjalizowanych
w uprawach ogrodniczych (od 130 do 154 tys. zł/AWU), a najwięcej w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie zwierząt ziarnożernych (od 247 do 335 tys.
zł/AWU). Związane to jest z pracochłonnością tych kierunków produkcji.
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Tabela 3
Kapitał własny w gospodarstwach z pola obserwacji Polskiego FADN
według typów rolniczych (TF8) w latach 2004-2009
w zł na 1 osobę pełnozatrudnioną (AWU)
Typ rolniczy

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Uprawy polowe

197 535

182 480

201 337

241 665

288 180

289 369

Uprawy ogrodnicze

154 306

140 604

130 287

140 564

146 319

152 703

Uprawy trwałe

189 765

181 492

182 948

206 446

189 025

196 431

Krowy mleczne

190 410

200 881

204 406

226 412

249 039

260 251

Zwierzęta żyw. w syst.
wypas.

215 923

230 158

249 505

283 111

309 076

313 123

Zwierzęta ziarnożerne

274 474

267 127

247 406

276 429

334 985

342 720

Mieszane

192 066

183 084

197 035

218 726

239 150

229 755

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

W przypadku grupowania gospodarstw według wielkości ekonomicznej
(tabela 4) obserwuje się 3-krotny przyrost kapitału własnego na AWU wraz ze
wzrostem wielkości ekonomicznej w klasach od bardzo małych (do 4 ESU) do
dużych (40 do 100 ESU) i wyraźny spadek w klasie gospodarstw bardzo dużych
(100 ESU i więcej). Specyfiką gospodarstw bardzo dużych jest to, że dominują
w nich gospodarstwa z przewagą pracy najemnej , w pozostałych klasach zaś gospodarstwa o charakterze rodzinnym, opierające działalność głownie na pracy
własnej.
Tabela 4
Kapitał własny w gospodarstwach z pola obserwacji Polskiego FADN
według klas wielkości ekonomicznej (ES6) w latach 2004-2009
w zł na 1 osobę pełnozatrudnioną (AWU)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Bardzo małe (2 do 4 ESU)

Klasa wielkości ekonomicznej

110 931

105 557

108 248

120 466

121 762

119 502

Małe (4 do 8 ESU)

126 335

124 076

127 674

141 265

146 522

140 347

Średnio-małe (8-16 ESU)

170 564

162 924

172 007

188 103

201 063

200 691

Średnio-duże (16-40 ESU)

233 084

228 383

236 182

263 730

289 212

297 399

Duże (40 do 100 ESU)

311 020

294 524

311 355

356 662

385 947

399 112

Bardzo duże (100 ESU i więcej)

272 094

232 633

226 145

271 962

332 551

323 298

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Poziom zadłużenia aktywów w gospodarstwach pogrupowanych według typów rolniczych i klas wielkości ekonomicznej przedstawiono w tabeli 5 i 6.
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Tabela 5
Zadłużenie aktywów w gospodarstwach z pola obserwacji Polskiego FADN
według typów rolniczych (TF8) w latach 2004-2009 w procentach
Typ rolniczy

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Uprawy polowe

15,6

19,8

21,2

19,6

22,0

24,1

Uprawy ogrodnicze

32,6

31,0

29,2

31,2

30,3

29,4

Uprawy trwałe

10,9

10,9

11,1

11,8

11,9

12,1

Krowy mleczne

11,0

12,1

11,7

11,1

10,8

10,9

Zwierzęta żyw. w syst. wypas.

14,1

14,1

15,0

14,6

14,6

14,6

Zwierzęta ziarnożerne

15,5

15,4

18,6

19,0

16,0

15,9

9,7

11,4

12,2

12,0

12,5

14,0

Mieszane

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Najsilniej zadłużone są gospodarstwa nastawione na uprawy ogrodnicze, a najniżej gospodarstwa z produkcją mieszaną (tabela 5). Stosunkowo nisko zadłużone
są także gospodarstwa wyspecjalizowane w uprawach trwałych oraz w chowie bydła mlecznego.
Tabela 6
Zadłużenie aktywów w gospodarstwach z pola obserwacji Polskiego FADN
według klas wielkości ekonomicznej (ES6)
w latach 2004-2009 w procentach
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Bardzo małe (2 do 4 ESU)

Klasa wielkości ekonomicznej

3,4

4,2

3,3

3,5

2,7

3,0

Małe (4 do 8 ESU)

6,0

5,4

5,7

5,4

5,2

5,6

Średnio-małe (8-16 ESU)

8,6

8,4

9,0

8,7

9,2

9,0

Średnio-duże (16-40 ESU)

13,4

14,0

14,4

13,8

14,3

15,0

Duże (40 do 100 ESU)

20,3

20,2

20,8

19,3

19,3

21,9

Bardzo duże (100 ESU i więcej)

24,5

30,4

29,2

28,7

26,1

27,9

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Zadłużenie gospodarstw rośnie bardzo mocno wraz z wielkością ekonomiczną
(tabela 6). W gospodarstwach bardzo małych (do 4 ESU) zadłużenie aktywów
przeciętnie wynosi od 3 do 4% podczas gdy w gospodarstwach największych
(100 ESU i więcej) przekracza 25%. Można to z jednej strony wiązać z aktywnością inwestycyjną rolników prowadzących większe gospodarstwa rolne, a z drugiej z wyższą ich zdolnością kredytową [Sass 2007].
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4. Sytuacja ekonomiczno-finansowa wybranych typów rolniczych gospodarstw w zależności od poziomu zadłużenia aktywów
Zgodnie z przyjętą metodą badawczą, spośród wszystkich gospodarstw rolnych znajdujących się w próbie Polskiego FADN, wybrano podzbiór stosunkowo mało różniący się pod względem wysokości kapitału własnego. Pozwala to
na zweryfikowanie hipotezy wynikającej z celu badań, że wyniki ekonomiczne
i efektywność działalności uzależnione są głównie od poziomu zadłużenia.
W tabeli 7 przedstawiono wyniki analizy nieparametrycznego testu Kruskala-Wallisa, zastosowanego do oceny istotności różnic kapitału własnego, wartości
produkcji ogółem, dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego (dochodu netto), wskaźnika rentowności aktywów (ROA) oraz wskaźnika rentowności kapitału
własnego (ROE) w gospodarstwach pogrupowanych według poziomu zadłużenia. Z zestawienia wynika, że w większości wyodrębnionych typów rolniczych
i lat grupy gospodarstw nie różnią się pod względem wartości kapitału własnego
(poziom istotności przekracza 0,05), różnią się zaś pod względem pozostałych
analizowanych zmiennych (poziom istotności jest niższy od 0,05). Można więc
sformułować wniosek, że stwierdzone różnice między średnimi w poszczególnych
klasach zadłużenia gospodarstw związane są przede wszystkim z poziomem zadłużenia aktywów.
Tabela 7
Wartości statystyki Kruskala-Wallisa (H) dla typów rolniczych
charakteryzujących kapitał własny i wyniki działalności gospodarstw
dysponujących kapitałem własnym od 300 do 500 tys. zł, pogrupowanych
w poszczególnych latach według poziomu zadłużenia
Lata

Kapitał
własny

Wartość
produkcji
ogółem

Zysk
przedsiębiorcy
rolnego

Wskaźnik
rentowności
aktywów

Wskaźnik
rentowności
kapitału
własnego

H

3,552

137,455

41,261

10,212

28,791

p

0,470

0,000

0,000

0,037

0,000

Zwierzęta
trawożerne

H

1,658

127,391

48,691

17,241

55,640

p

0,798

0,000

0,000

0,002

0,000

Zwierzęta
ziarnożerne

H

10,027

107,484

28,171

16,882

39,622

p

0,040

0,000

0,000

0,002

0,000

H

3,264

171,371

63,996

16,619

46,018

p

0,515

0,000

0,000

0,002

0,000

H

13,318

151,226

79,803

14,934

41,528

p

0,010

0,000

0,000

0,005

0,000

H

19,756

130,928

35,962

1,518

28,537

p

0,001

0,000

0,000

0,823

0,000

Typ rolniczy

Uprawy polowe

2004

Mieszane
Uprawy polowe
2005

Zwierzęta
trawożerne

Parametr
testu
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Lata

2005

Typ rolniczy
Zwierzęta
ziarnożerne
Mieszane
Uprawy polowe

2006

Zysk
przedsiębiorcy
rolnego

Wskaźnik
rentowności
aktywów

Wskaźnik
rentowności
kapitału
własnego

H

10,027

107,484

28,171

16,882

39,622

p

0,040

0,000

0,000

0,002

0,000

H

2,991

149,178

73,903

19,338

57,704

p

0,559

0,000

0,000

0,001

0,000

H

4,514

86,908

38,912

4,084

21,328

0,341

0,000

0,000

0,395

0,000

Zwierzęta
trawożerne

19,756

130,928

35,962

1,518

28,537

p

0,001

0,000

0,000

0,823

0,000

Zwierzęta
ziarnożerne

H

0,302

115,106

46,105

11,602

45,375

p

0,990

0,000

0,000

0,021

0,000

H

2,591

152,121

58,109

13,846

53,339

p

0,628

0,000

0,000

0,008

0,000

H

8,908

150,054

57,558

11,430

61,046

p

0,063

0,000

0,000

0,022

0,000

Zwierzęta
trawożerne

H

8,759

144,817

45,118

1,316

38,521

p

0,067

0,000

0,000

0,859

0,000

Zwierzęta
ziarnożerne

H

2,122

102,153

18,947

10,025

25,312

p

0,713

0,000

0,001

0,040

0,000

H

2,261

153,001

68,898

12,514

56,003

p

0,688

0,000

0,000

0,014

0,000

H

8,938

140,957

53,853

4,476

37,284

p

0,063

0,000

0,000

0,345

0,000

Zwierzęta
trawożerne

H

15,338

129,603

56,908

1,991

28,253

p

0,004

0,000

0,000

0,737

0,000

Zwierzęta
ziarnożerne

H

3,076

47,384

18,987

5,711

19,437

p

0,545

0,000

0,001

0,222

0,001

H

8,794

120,634

76,417

20,191

54,335

p

0,066

0,000

0,000

0,000

0,000

H

0,930

120,346

62,027

8,716

33,845

p

0,920

0,000

0,000

0,069

0,000

Zwierzęta
trawożerne

H

18,110

110,859

51,250

1,240

16,773

p

0,001

0,000

0,000

0,871

0,002

Zwierzęta
ziarnożerne

H

2,883

67,097

45,805

5,949

31,370

p

0,578

0,000

0,000

0,203

0,000

H

9,297

102,870

69,496

3,024

32,871

p

0,054

0,000

0,000

Mieszane
Uprawy polowe

Mieszane
Uprawy polowe

2009

Wartość
produkcji
ogółem

p

Uprawy polowe

2008

Kapitał
własny

H

Mieszane

2007

Parametr
testu

Mieszane

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

0,554

0,000
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W tabelach 8-11 przedstawiono zróżnicowanie wartości aktywów ogółem, kapitału własnego, produkcji ogółem, zysku przedsiębiorcy oraz wskaźników rentowności aktywów (ROA) i rentowności kapitału własnego (ROE) w wybranych
typach rolniczych gospodarstw pogrupowanych według poziomu zadłużenia.
Przyjęte założenia dotyczące wyboru próby badawczej gospodarstw spowodowały, że niezależnie od typu rolniczego, roku i poziomu zadłużenia wartość kapitału własnego we wszystkich grupach gospodarstw jest bardzo podobna. Większe
różnice obserwuje się w zakresie wartości aktywów ogółem. W gospodarstwach
o najwyższym obserwowanym stopniu zadłużenia (ponad 40%) wartość aktywów
jest od 1,8 do 2,4 razy wyższa niż w gospodarstwach gospodarujących prawie bez
kapitału obcego (poziom zadłużenia do 10%). Różnica ta jest najwyższa w gospodarstwach wyspecjalizowanych w uprawach polowych (2,1-2,4 razy, tabela 8),
a najniższa w gospodarstwach z produkcją mieszaną (1,8-2,2 razy, tabela 11).
Przyjmując założenie, że wartość aktywów ogółem jest wyznacznikiem potencjału produkcyjnego gospodarstw, to kapitał obcy, finansujący przyrost aktywów,
służy głównie do zwiększenia możliwości produkcyjnych gospodarstw rolnych.
Potwierdza to zróżnicowanie wyników produkcyjnych. Gospodarstwa wysoko
zadłużone (ponad 40%) zależnie od roku i typu rolniczego osiągają produkcję
od 1,9 do 3,8 razy wyższą niż gospodarstwa zadłużone najniżej (do 10%). Różnica wartości produkcji ogółem jest więc większa niż wynikałoby to ze zróżnicowania wartości aktywów ogółem. Najwyższy przyrost produkcji ogółem dzięki
kapitałowi obcemu osiągały gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie zwierząt
ziarnożernych (2,1-3,8 razy, tabela 10) oraz w uprawach polowych (2,0-3,6 razy,
tabela 8), a najniższy gospodarstwa nastawione na chów zwierząt trawożernych
(1,9-2,4 razy, tabela 9).
Jeszcze większe korzyści z zastosowania kapitału obcego obserwuje się w wynikach finansowych gospodarstw rolnych. Zależnie od roku i typu rolniczego, zysk
z gospodarstwa rolnego w gospodarstwach o najwyższym zadłużeniu był od 1,7
do 13,9 razy wyższy niż w gospodarstwach zadłużonych w stopniu najmniejszym
(pomijając ujemny wynik finansowy z roku 2004 w gospodarstwach z produkcją
mieszaną – tabela 11). Największe zróżnicowanie w poszczególnych latach obserwowane jest w gospodarstwach z produkcją mieszaną (1,7-13,9 razy, tabela 11),
a najniższe w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie zwierząt trawożernych (2,2-2,8 razy, tabela 9). Najwyższy i dość wyrównany w latach przyrost zysku
z gospodarstwa rolnego osiągały gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie zwierząt ziarnożernych (3,4-6,5, tabela 10).
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Tabela 8
Kształtowanie się wartości wybranych wskaźnikówekonomiczno-finansowych
w gospodarstwach nastawionych na uprawy polowe dysponujących kapitałem
własnym od 300 do 500 tys. zł, pogrupowanych według poziomu zadłużenia
Wyszczególnienie

Lata

Aktywa ogółem
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

Poziom zadłużenia aktywów
do 10%

10 do 20%

20 do 30%

30 do 40%

395 585
388 395
392 411
390 360
394 544
393 462

456 379
455 785
452 004
456 083
471 677
452 799

521 896
534 123
527 799
525 329
527 066
514 839

603 053
607 970
597 805
583 094
622 839
598 516

833 531
944 315
832 010
909 183
825 106
828 430

Kapitał własny
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

383 768
377 911
382 327
381 317
386 076
385 206

390 806
389 166
386 125
391 025
402 170
387 444

394 909
401 234
399 626
395 207
393 673
389 913

395 336
394 141
390 586
376 840
409 649
389 937

397 291
399 704
395 293
400 302
378 510
387 057

Produkcja ogółem
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

108 021
106 751
112 090
114 679
101 583
98 524

149 033
148 906
137 040
151 162
136 514
128 268

190 685
195 815
176 111
188 648
170 420
136 821

243 932
207 507
186 837
194 312
172 901
169 038

348 784
379 076
229 012
402 004
272 234
255 463

Zysk przedsiębiorcy
rolnego
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

14 777
13 588
26 468
25 769
14 912
10 390

28 097
29 084
36 138
43 111
24 855
23 097

37 448
50 751
55 640
49 273
37 633
27 698

58 087
55 770
42 664
53 986
40 475
56 200

47 298
95 784
59 782
134 136
60 652
58 326

Wskaźnik
rentowności
aktywów w %
(ROA)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

3,7
3,5
6,7
6,6
3,8
2,6

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

7,2
9,5
10,5
9,4
7,1
5,4

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

5,7
10,1
7,2
14,8
7,4
7,0

Wskaźnik
rentowności kapitału
własnego w %
(ROE)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

3,9
3,6
6,9
6,8
3,9
2,7

7,2
7,5
9,4
11,0
6,2
6,0

9,5
12,6
13,9
12,5
9,6
7,1

14,7
14,1
10,9
14,3
9,9
14,4

11,9
24,0
15,1
33,5
16,0
15,1

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

40% i więcej
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Tabela 9

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw nastawionych chów zwierząt
trawożernych dysponujących kapitałem własnym od 300 do 500 tys. zł,
pogrupowanych według poziomu zadłużenia
Wyszczególnienie

Rok

Poziom zadłużenia aktywów
do 10%

10 do 20%

20 do 30%

30 do 40%

40% i więcej

Aktywa ogółem
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

399 749
395 089
393 881
401 592
398 580
395 158

446 548
458 233
468 798
470 483
491 761
481 646

513 195
519 331
540 990
549 601
531 894
528 664

603 325
577 763
592 704
605 956
614 681
601 325

780 224
797 104
789 303
918 269
828 643
818 959

Kapitał własny
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

387 162
383 810
382 254
391 698
389 418
386 682

382 092
391 088
400 685
401 583
417 887
410 005

388 550
394 216
406 702
414 954
404 023
397 713

395 357
381 968
387 579
396 589
401 769
397 375

386 911
399 599
382 586
405 265
389 554
384 954

Produkcja ogółem
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

100 698
104 089
104 037
113 449
101 692
90 501

120 118
135 690
125 767
139 441
131 951
115 620

151 580
146 385
153 105
163 684
141 256
125 670

171 193
171 726
169 189
173 868
147 484
127 429

217 434
206 597
228 020
274 336
196 157
190 011

Zysk przedsiębiorcy
rolnego
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

14 497
24 340
28 062
27 998
14 795
-372

25 864
40 088
39 072
37 539
24 540
5 408

41 847
45 056
45 998
43 145
26 665
12 124

39 696
53 966
51 193
46 260
28 534
8 988

32 840
53 119
67 680
68 221
41 544
26 742

Wskaźnik
rentowności
aktywów w %
(ROA)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

3,6
6,2
7,1
7,0
3,7
-0,1

5,8
8,7
8,3
8,0
5,0
1,1

8,2
8,7
8,5
7,9
5,0
2,3

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

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

2004
2005
Wskaźnik
rentowności kapitału 2006
własnego w %
2007
(ROE)
2008
2009

3,7
6,3
7,3
7,1
3,8
-0,1

6,8
10,3
9,8
9,3
5,9
1,3

10,8
11,4
11,3
10,4
6,6
3,0

10,0
14,1
13,2
11,7
7,1
2,3

8,5
13,3
17,7
16,8
10,7
6,9

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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Tabela 10
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw nastawionych chów zwierząt
ziarnożernych dysponujących kapitałem własnym od 300 do 500 tys. zł,
pogrupowanych według poziomu zadłużenia
Wyszczególnienie

Rok

Poziom zadłużenia aktywów
do 10%

10 do 20%

20 do 30%

30 do 40%

40% i więcej

Aktywa ogółem
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

401 429
405 032
403 968
403 491
398 753
398 017

476 829
474 034
460 106
457 810
483 336
464 038

541 866
520 962
519 262
516 205
501 311
542 249

593 747
602 900
601 910
589 317
587 543
607 950

843 595
807 043
842 258
849 255
906 337
763 100

Kapitał własny
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

389 775
394 610
393 600
392 987
389 753
389 880

408 453
405 941
392 867
393 805
414 290
397 328

407 054
396 416
390 921
390 004
380 620
404 311

386 671
401 737
397 638
386 249
380 808
401 901

409 133
404 057
397 480
375 752
394 735
388 530

Produkcja ogółem
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

160 205
160 412
149 745
152 691
158 865
159 472

221 836
211 381
182 618
214 729
215 789
199 844

262 038
237 153
246 325
233 782
238 147
235 909

353 695
332 065
272 871
263 216
247 932
270 515

456 282
481 043
560 296
578 179
343 248
335 120

Zysk przedsiębiorcy
rolnego
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

23 934
21 774
20 844
14 139
13 173
19 687

48 855
44 833
32 846
28 417
34 708
39 886

49 378
45 848
45 382
26 291
34 121
43 122

91 572
98 993
54 927
30 127
31 609
58 227

95 168
120 070
89 925
92 570
49 596
66 360

Wskaźnik
rentowności aktywów
w % (ROA)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

6,0
5,4
5,2
3,5
3,3
4,9

10,2
9,5
7,1
6,2
7,2
8,6

9,1
8,8
8,7
5,1
6,8
8,0

15,4
16,4
9,1
5,1
5,4
9,6

11,3
14,9
10,7
10,9
5,5
8,7

Wskaźnik
rentowności kapitału
własnego w % (ROE)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

6,1
5,5
5,3
3,6
3,4
5,0

12,0
11,0
8,4
7,2
8,4
10,0

12,1
11,6
11,6
6,7
9,0
10,7

23,7
24,6
13,8
7,8
8,3
14,5

23,3
29,7
22,6
24,6
12,6
17,1

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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Tabela 11
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw z produkcja mieszaną dysponujących
kapitałem własnym od 300 do 500 tys. zł, pogrupowanych według poziomu
zadłużenia
Wyszczególnienie

Rok

Poziom zadłużenia aktywów
do 10%

10 do 20%

20 do 30%

30 do 40%

40% i więcej

Aktywa ogółem
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

397 354
394 384
395 061
397 105
393 433
394 570

455 330
452 406
455 326
456 766
464 033
465 695

513 173
504 951
499 941
521 182
526 528
533 616

602 843
604 081
598 279
611 596
591 428
603 438

820 474
719 612
764 692
818 136
876 703
806 843

Kapitał własny
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

386 649
384 822
385 090
387 683
384 990
386 675

389 370
386 538
391 154
389 643
396 429
396 931

389 990
380 860
380 094
392 160
398 312
403 024

391 779
391 201
390 063
398 729
390 960
394 459

406 706
351 870
390 555
385 891
383 662
387 559

Produkcja ogółem
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

113 470
108 388
109 699
115 001
105 064
104 226

150 754
143 191
140 283
146 391
135 371
130 020

170 683
164 882
158 858
165 610
150 687
145 557

223 409
199 969
180 793
203 213
143 413
155 044

298 837
235 326
265 909
298 615
278 487
280 754

Zysk przedsiębiorcy
rolnego
(zł)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

12 339
12 973
17 870
14 142
5 568
3 855

25 658
23 653
31 743
23 330
21 771
12 959

26 255
33 617
38 536
33 400
19 944
12 571

41 958
43 606
35 929
61 109
15 098
16 277

42 556
22 304
46 351
75 657
55 901
53 651

Wskaźnik
rentowności aktywów
w%
(ROA)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

3,1
3,3
4,5
3,6
1,4
1,0

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

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

7,0
7,2
6,0
10,0
2,6
2,7

5,2
3,1
6,1
9,2
6,4
6,6

Wskaźnik
rentowności kapitału
własnego w %
(ROE)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

3,2
3,4
4,6
3,6
1,4
1,0

6,6
6,1
8,1
6,0
5,5
3,3

6,7
8,8
10,1
8,5
5,0
3,1

10,7
11,1
9,2
15,3
3,9
4,1

10,5
6,3
11,9
19,6
14,6
13,8

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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Wyższy przeciętnie przyrost zysku z gospodarstwa rolniczego niż wartości
produkcji wskazuje, że kapitał obcy rolnicy wykorzystują nie tylko do zwiększenia
potencjału produkcyjnego gospodarstw i wzrostu skali produkcji, ale zwiększając
skalę produkcji, racjonalizują także koszty działalności gospodarczej. Problem ten
powinien być jednak przeanalizowany bardziej szczegółowo.
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) zróżnicowany jest w stopniu zbliżonym do zróżnicowania aktywów ogółem (tabela 8-11). Wskaźnik ten z reguły
wzrasta wraz z wysokością zadłużenia, jednak zmiany w tym względzie nie są
systematyczne. Bardziej jednorodne i jednokierunkowe zależności obserwowane
są w zakresie zróżnicowania wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE).
Wraz ze wzrostem zadłużenia wskaźnik ten rośnie i w gospodarstwach o najwyższym poziomie zadłużenia jest od 1,9 do 13,8 razy wyższy niż w gospodarstwach
zadłużonych w stopniu najmniejszym. Zmienność tego wskaźnika jest więc zbliżona do zmienności kapitału własnego. Największe rozpiętości zmian obserwuje
się w poszczególnych latach w gospodarstwach z produkcją mieszaną (tabela 11),
a najmniejsze w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie zwierząt trawożernych (tabela 9).
Przyrost wskaźnika rentowności aktywów (ROA) wraz ze wzrostem zadłużenia, a zwłaszcza znaczny przyrost wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE), potwierdza znaczenie kapitału obcego w gospodarstwie rolnym jako
dźwigni finansowej [Chmielewska 2007; Goraj i Mańko 2009; Mądra 2009; Runowski 2008].

5. Podsumowanie
Problem wpływu zadłużenia na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych
podejmowany jest w literaturze dość często. Rzadko jednak podejmowane są badania, w których ten problem analizowany jest na podstawie danych z gospodarstw o zbliżonych wartościach zaangażowanego kapitału własnego. W opracowaniu podjęto ten problem wykorzystując informacje z bazy Polskiego FADN,
wykorzystując podzbiór gospodarstw, które dysponowały kapitałem własnym od
300 do 500 tys. zł.
Analiza związku pomiędzy poziomem zadłużenia aktywów a wartością produkcji ogółem i oszacowanym zyskiem z gospodarstwa rolnego wskazuje, że
rolnicy wykorzystują kapitał obcy do zwiększenia zdolności produkcyjnych i finansowych gospodarstw rolnych. Korzystniejsze z reguły wyniki finansowe niż
produkcyjne świadczą, że wzrostowi skali produkcji towarzyszy racjonalizacja
kosztów działalności gospodarczej. Problem ten powinien być przedmiotem bardziej pogłębionych badań.
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Wraz ze wzrostem zadłużenia rosły także wartości wskaźników rentowności
aktywów (ROA) i rentowności kapitału własnego (ROE). Znacznie wyższy przyrost wartości wskaźnika rentowności kapitału własnego niż wskaźnika rentowności aktywów świadczy o roli kapitału obcego jako dźwigni finansowej.
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STRESZCZENIE

W pracy podjęto problem wpływu kapitału obcego na wyniki produkcyjne, dochodowe i rentowność gospodarstw rolnych dysponujących podobnym kapitałem własnym,
wykorzystując dane Polskiego FADN.
Badania poprzedzone analizą statystyczno-matematyczną wskazują, że rolnicy wykorzystują kapitał obcy do zwiększenia zdolności produkcyjnych i finansowych gospodarstw. Przyrost wyników finansowych wraz ze wzrostem zadłużenia jest z reguły wyższy
niż wyników produkcyjnych, co wskazuje, że kapitał obcy służy nie tylko zwiększeniu skali produkcji ale wykorzystywany jest także do racjonalizacji kosztów. Jest także traktowany
jako dźwignia finansowa rozwoju gospodarstw.

STANISŁAW MAŃKO, RENATA PŁONKA
LEVEL OF FARM DEBT VERSUS PROFITABILITY OF FARM ASSETS
AND FARM NET WORTH

Key words: capital, farm profitability, Polish FADN debt, development of farm,
farms’ income
SUM M A RY

The paper deals with the problem of impact of debt capital on the production results,
income and profitability of farms with a similar net worth, using the Polish FADN data.
Studies preceded by statistical analyses show that farmers use debt capital to increase
production and financial capacity holdings. Financial results growth with the increase in
debt is usually higher than production results, which indicates that debt capital. Is not only
increasing the scale of production, but is also used to rationalize costs. It is also considered
a financial leverage in farm development.
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ZASTOSOWANIE EFEKTYWNYCH MIKROORGANIZMÓW (EM)
W UPRAWIE TRUSKAWKI
1. Wstęp

Preparaty oparte na bazie mikroorganizmów są uzupełnieniem obecnie znanych środków produkcji rolniczej. Do wad produktów opartych na mikroorganizmach można zaliczyć bezwzględny warunek terminowości ich zastosowania,
konieczność monitoringu upraw i faz rozwojowych szkodników, konieczność wykonywania wielokrotnych zabiegów oraz brak natychmiastowego efektu. Ich skuteczność jest powiązana z warunkami meteorologicznymi takimi jak intensywne
opady spłukujące mikroorganizmy i niskie temperatury ograniczające ich rozwój.
Niewątpliwe zalety stosowania pożytecznych mikroorganizmów to bezpieczeństwo dla środowiska, brak masowego zjawiska uodpornienia się na nie przez patogeny oraz szkodniki i brak fitotoksyczności. Po ich zastosowaniu nie występują
pozostałości w plonach oraz nie ma konieczności przestrzegania okresu prewencji i karencji. Pożyteczne mikroorganizmy mogą być stosowane do okresu zbioru
i chronią uprawę przez cały sezon wegetacyjny, gdyż rozwijają się wraz z rośliną.
Preparaty mikrobiologiczne niebędące środkiem ochrony roślin wykorzystują najczęściej zjawisko antagonizmu pomiędzy patogenem a stosowanym organizmem pożytecznym. Preparaty te często są zaliczane do grupy stymulatorów
wzrostu, dzięki czemu zgodnie z art. 5 ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia
5 lipca 2007 roku mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania w Polsce (Dz.
U. Nr 147, poz. 1033) pod warunkiem ich rejestracji w przynajmniej jednym kraju
należącym do EU. W Polsce dostępnych jest kilka produktów mikrobiologicznych
potencjalnie możliwych do stosowania w uprawach ekologicznych. Do nich m.in.
zaliczają się produkty probiotyczne zawierające mieszaninę pożytecznych (efektywnych) mikroorganizmów (EM).
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Potencjał preparatów mikrobiologicznych oparty jest głównie na konkurencyjności pożytecznych mikroorganizmów w stosunku do patogenów i jest obecnie rozwijanym kierunkiem badań w celu wykorzystania ich w uprawach IPM
oraz ekologicznych, bowiem poszukiwanie metod alternatywnych w stosunku do
środków chemicznych jest pożądanym rozwiązaniem dla praktyki. Mechanizm
ich działania polega na mikropasożytnictwie, antybiozie, konkurencji o substancje odżywcze i/lub o miejsce, zwiększeniu tolerancji roślin na stres poprzez wspomaganie wzrostu korzeni i rozwoju roślin, indukowaniu odporności oraz unieszkodliwianiu enzymów wytwarzanych przez patogeny.
W latach 2009-2012 prowadzono doświadczenia na ekologicznych uprawach
truskawki. Oceniano rolniczą przydatność produktów handlowych zawierających
Trifender asperellum, Cryptococcus albidus, ProBioEM oraz Aureobasidium pullulans. Wpływ na stymulowanie rozwoju, oraz zdrowotność roślin i owoców dla
dwóch pierwszych mikroorganizmów omówiono w innych publikacjach [Kowalska, 2011; Kowalska i Remlein-Starosta, 2012; Kowalska i wsp. 2012]. W niniejszym tekście przedstawione zostaną wyniki stosowania probiotycznych EM, który
jest dostępny na rynku i jest rekomendowany do uniwersalnego stosowania, poprawia stan gleby jako naturalny nawóz, kompost i jest zalecany przez producenta
do zaszczepienia gleby w celu polepszenia jej własności. Produkty EM skupiają
wokół siebie dużo kontrowersji, znaleźć można doniesienia informujące o korzyściach ich stosowania (zwłaszcza z krajów tropikalnych) lub wręcz odwrotnie [Jilani i wsp. 2007; Mayer i wsp. 2010; Martyniuk i Księżak 2011; Martyniuk
2011; Sangakkara i wsp. 2011]. Producenci rolni (zwłaszcza amatorzy) wskazują
na pozytywny wpływ Efektywnych Mikroorganizmów w uprawach, jednak efekty stosowania EM nie są powtarzalne i pewne. Badania nad zastosowaniem EM
zostały przeprowadzone na wielu różnych typach gleb i uprawach, w zróżnicowanych warunkach ekologiczno-rolniczych. Rezultaty niestety nie są powtarzalne,
jednorodne i trudno jest obecnie precyzyjnie stwierdzić ich realną skuteczność
dla różnych upraw oraz w różnych typach gleb. Na glebach ciężkich zanotowano
po stosowaniu EM w dawce 3 l ha-1 poprawienie parametrów gleby, ten preparat
wyróżnił się korzystnym oddziaływaniem na zwiększenie zawartości przyswajalnego fosforu, zasiedlenie gleby przez dżdżownice (najwyższa biomasa dżdżownic
spośród innych stosowanych ulepszaczy) i plonowanie kukurydzy [Tyburski i Łachacz 2008]. O ile w pierwszy roku badań ci sami Autorzy stwierdzili korzystny
wpływ EM na własności fizyczne i strukturę gleby, o tyle zależności te nie potwierdziły się w drugim roku badań [Tyburski i Łachacz 2009]. Dopełnieniem obrazu
oddziaływania polepszaczy jest ich wpływ na strukturę plonu. Pod wpływem EM
zarysowała się tendencja do zwiększenia obsady źdźbeł, której towarzyszyło nieznaczne zmniejszenie ich dorodności [Tyburski i Łachacz 2010].
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Stosowanie EM nie jest „złotym środkiem”, należy szczególną uwagę skierować
na właściwe praktyki gospodarowania glebą i zabiegi pielęgnacyjne, Dobra Praktyka Rolna jest podstawą zapewniającą wysokie plony. Sposoby aplikowania EM
są rozmaite, poprzez opryskiwanie gleby podczas podorywki, bronowania, orki,
czy też bezpośredni oprysk roślin przez cały okres wegetacji (40 litrów preparatu
w minimum 300 litrach wody na 1 hektar). Zaleca się również zaprawianie nasion 10% roztworem EM, co powinno wpływać na jakość i zdrowotność materiału siewnego roślin. Po takim zabiegu stwierdzono redukcję niektórych gatunków
grzybów patogenicznych, przenoszonych z nasionami m.in. z rodzaju Alternaria
spp., Botrytis spp., Fusarium spp., Septoria spp..
Formy ich stosowania są rozmaite, tak jak i uprawy, w których się je wykorzystuje, np. stosowano je do opryskiwania drzew jabłoniowych przed zbiorem
owoców w celu zabezpieczenia ich przed gorzką zgnilizną. Niestety nie były to
zabiegi efektywne [Bryk i Rutkowski 2012]. W innej pracy także nie stwierdzono
istotnego wpływu systemów uprawy roli oraz czynników regenerujących stanowisko z zastosowaniem Efektywnych Mikroorganizmów na występowanie chorób
podstawy źdźbła u pszenicy jarej [Zbroszczyk i Kordas 2012]. W źródłach literaturowych znaleźć można jednak także prace wskazujące na pozytywny efekt zastosowania Efektywnych Mikroorganizmów w uprawie chmielu [Solarska 2012],
czy w pszenicy i ziemniaków. Po jednorocznym zastosowaniu EM pszenica jara
reagowała istotnym wzrostem plonu. Stosowanie EM w ziemniakach zwiększyło
nieznacznie plon odmian wczesnych, natomiast dla odmian późniejszych przyrost wynosił ok. 10% [Kuś 2013]. Istnieje konieczność zweryfikowania tych wyników i dłuższych obserwacji.

2. Charakterystyka produktu
Efektywne mikroorganizmy to kompozycja mikroorganizmów stosowana do
produkcji nawozów naturalnych, nawozów organicznych, środków poprawiających kondycję gleby, kompostów. Zaszczepianie gleby pożytecznymi mikroorganizmami w celu stworzenia korzystniejszego środowiska mikrobiologicznego do
uprawy roślin zostało opracowane przez Prof. Teruo Higa z Uniwersytetu Ryukyus
na Okinawie (Japonia). Preparaty EM nie zawierają modyfikowanych genetycznie
gatunków mikroorganizmów, zawierają mieszankę różnych koegzystujących ze
sobą mikroorganizmów. Główne ich rodziny to bakterie kwasu mlekowego, bakterie fotosyntetyzujące i drożdże. Według materiałów informacyjnych firm dystrybuujących preparaty EM poprzez ich zastosowanie można odtworzyć strukturę gruzełkowatą gleby, udostępnić niedostępne dla roślin makro i mikroelementy,
przyspieszyć humifikację masy organicznej znajdującej się w glebie, wzmocnić
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naturalną odporność roślin, wypierać patogeny i szkodniki, neutralizować skutki
suszy oraz optymalizować stosunek węgla do azotu. Preparaty reklamowane są
jako zwiększające szybkość kiełkowania po zaprawianiu materiału siewnego i nasadzeniowego, poprawiające korzenienie się roślin, wpływające na wzrost i wigor
roślin oraz na ich obfitsze kwitnienie i zawiązywanie owoców.

3. Metody
Badania dotyczące stosowania EM i różnych metod ich stosowania zostały
wykonane w latach 2011-2012 na plantacji truskawek. W 2011 r. założono powierzchnię eksperymentalną w gospodarstwie ekologicznym (odmiana Honeoye). Doświadczenia wykonano systemem poletkowym, każde o rozmiarze 20 m2,
jedno poletko obejmowało dwa rzędy, każdy o długości 4 m, w każdym rzędzie
nasadzono 20 krzaczków. Jedną kombinację stanowiły cztery poletka. W roku
2011 podczas zakładania plantacji stosowano EM zgodnie ze schematem:
1. Kombinacja 1 – zanurzanie korzeni przed sadzeniem w roztworze produktu o koncentracji 5% przez 10 minut + 15 zabiegów
nalistnych roztworem produktu o koncentracji 5%,
2. Kombinacja 2 – zanurzanie korzeni + 8 zabiegów nalistnych,
3. Kombinacja 3 – 8 zabiegów nalistnych,
4. Kombinacja 4 – kontrola.
W roku 2012 wykonano odmienne zabiegi zgodne ze schematem, pierwszy
zabieg wykonano już 10 maja:
1. Kombinacja 1 – EM Bio-World o koncentracji 5% (50 ml EM /·1 l wody,
zabiegi co 7 dni, wykonano 8 zabiegów.
2. Kombinacja 2 – zabiegi z EM o koncentracji produktu 5%, co 14 dni,
wykonano 6 zabiegów.
3. Kombinacja 3 – zabiegi o koncentracji 10% co 14 dni, wykonano
6 zabiegów.
4. Kombinacja 4 – kontrola z wodą, 8 zabiegów. Obserwacje rozwoju
i zdrowotności roślin prowadzono identycznie jak
w poprzednim doświadczeniu.
Efektywność zabiegów oceniano na podstawie wartości świeżej masy części
nadziemnych roślin i liczby rozłogów z wybranych 10 roślin z każdego poletka
oraz plonu owoców. Oceniano także zawartość chlorofilu. Zawartość i proporcje
chlorofilu a i b są wskaźnikiem zdrowia roślin i dostępności składników mineralnych w glebie. Dlatego ilościowa i jakościowa analiza chlorofili w roślinach traktowanych EM może być wskaźnikiem dostępności dla nich składników pokarmo-
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wych. Chlorofil oznaczano według Arnon [1949]. Dwukrotnie pobrano próbki
liści truskawek – wraz z rozpoczęciem eksperymentu i po ostatnim oprysku.

4. Wyniki
W roku 2011 nie stwierdzono istotnych różnic w rozwoju roślin traktowanych
EM z różną częstotliwością i w różny sposób. Dla wszystkich kombinacji z EM zanotowano istotny wzrost średniej liczby produkowanych rozłogów i średniej masy
zielonej w porównaniu do kontroli. Rośliny traktowane EM charakteryzowały się
silniejszym wzrostem i brakiem objawów plamistości. Zwiększanie dawki lub
częstotliwości zabiegów (do 15-stu) nie zmieniło znacząco wyników (tabela 1).
Wpływ zabiegów z EM na rozwój roślin w 2011 roku

Tabela 1

Średnia
liczba rozłogów [szt.]

Średnia masa zielona [g]

I – zanurzanie korzeni + 15 nalistnych

6,0*

44,0*

II – zanurzanie korzeni + 8 nalistnych

6,1*

54,47*

III – 8 zabiegów nalistnych

5,6*

53,33*

kontrola

4,5

26,47

Wariant

Obserwacja 20.08.11,* statystycznie istotnie różne od pozostałych danych w obrębie kolumny, test t-Studenta, p<0,05.

Źródło: badania własne, Kowalska J. 2013. Metody ochrony przed szkodnikami i chorobami w uprawach sadowniczych. s. 191-202 W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa
ekologicznego realizowanych w 2012 roku. Warszawa – Falenty 2013, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ISBN 978-83-62416-51-6 ss. 332.

W roku 2012 zdecydowanie najwyższą świeżą masę zieloną zebrano z kombinacji nr 2, gdzie wykonano 6 zabiegów nalistnych w odstępie 14-dniowym z koncentracją 5 % EM. Zwiększenie koncentracji preparatu EM do 10% nie spowodowało polepszenia parametrów wzrostu roślin. Podobną tendencję zanotowano
w przypadku liczby rozłogów. Stosowanie zabiegu 5%, ale z większą częstotliwością zabiegów nie wpłynęło na polepszenie rozwoju roślin. Podobną tendencję
zanotowano w 2011 r., gdzie zwiększenie dawki lub liczby zabiegów (do 15) nie
przyniosło spodziewanych efektów, najkorzystniejszy efekt stymulujący rozwój
roślin uzyskano po 8 zabiegach w ramach eksperymentu.
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Wpływ zabiegów z EM na rozwój roślin w 2012 roku

Tabela 2

Średnia
liczba rozłogów [szt.]

Średnia masa zielona [g]

1 – 5% EM co 7 dni

2,78

36,78

2 – 5% EM co 14 dni

2,79

70,96*

3 – 10% EM co 14 dni

2,25

29,42

4 – kontrola

2,12

47,76

Kombinacja

* statystycznie istotnie różne od pozostałych danych w obrębie kolumny, test t-Studenta, p<0,05.

Źródło: badania własne, Kowalska J. 2013. Metody ochrony przed szkodnikami i chorobami w uprawach sadowniczych. s. 191-202 W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa
ekologicznego realizowanych w 2012 roku. Warszawa – Falenty 2013, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ISBN 978-83-62416-51-6 ss. 332.

Po zebraniu plonu w roku 2012 zdecydowanie najwyższy plon uzyskano
z kombinacji 2. Zwiększenie koncentracji preparatu EM do 10% nie spowodowało
wpływu na plonowanie roślin.
Plony owoców truskawki traktowanej EM w 2012 roku

Tabela 3

Zbiór 1
31.05

Zbiór 2
2.06

Zbiór 3
5.06

Zbiór 4
10.06

Zbiór 5
14.06

suma

1 – 5% co 7 dni

1100

1000

1300

1900

1300

6600

2 – 5% co 14 dni

1500

1000

1400

1900

1800

7600

3 – 10% co 14 dni

1000

700

900

1800

1500

5900

4 – kontrola

1400

900

800

1700

1400

6200

Kombinacja

* statystycznie istotnie różne od pozostałych danych w obrębie kolumny, test t-Studenta, p<0,05.

Źródło: badania własne, Kowalska J. 2013. Metody ochrony przed szkodnikami i chorobami w uprawach sadowniczych. s. 191-202 W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa
ekologicznego realizowanych w 2012 roku. Warszawa – Falenty 2013, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ISBN 978-83-62416-51-6 ss. 332.
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Tabela 4
Zawartość chlorofilu w zależności od terminu pobrania próbek
oraz częstotliwości stosowania EM w 2011 roku
chlorofil a
[g/g świeżej masy]

chlorofil b
[g/g świeżej masy]

chlorofil a + b
[g/g świeżej masy]

1114,485

347,078

1464,067

1312,47

414,482

1729,926

Wariant I EM

1106,825

355,372

1464,731

Wariant II EM

1224,190

431,609

1658,774

Wariant III EM

1630,980

541,625

2176,420

Kombinacja/roślina/data pobrania próbki
Truskawki z 30.04.2011 (start)
Truskawki – kontrola 20.08.11 (zakończenie)

Nie stwierdzono statystycznych istotnie różnic, test t-Studenta, p<0,05.

Tabela 5
Zawartość chlorofilu w zależności od terminu pobrania próbek
oraz częstotliwości stosowania EM w 2012 roku
Kombinacja /roślina/ data pobrania probki
Truskawki – 10. 05. 2012 (start)
1 – 5% co 7 dni
2 – 5% co 14 dni
3 – 10% co 14 dni
4 – kontrola
Truskawki – 22. 08. 2012 (zakończenie)
1 – 5% co 7 dni
2 – 5% co 14 dni
3 – 10% co 14 dni
4 – kontrola

chlorofil a
[g/g świeżej masy]

chlorofil b
[g/g świeżej masy]

chlorofil a + b
[g/g świeżej masy]

1323
1186
1279
1099

420,5
377,5
394
339

1749,5
1563,5
1673
1438

975,5
890,5
1061,5
1102

306
308,5
344
383,5

1281,5
1199
1405,5
1485,5

Nie stwierdzono statystycznych istotnie różnic, test t-Studenta, p<0,05.

W obu latach prowadzenia doświadczeń nie stwierdzono znacznego wpływu
zabiegów z EM na zawartość chlorofilu a+b w liściach roślin truskawek.
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5. Podsumowanie - wnioski
1. Na podstawie przeprowadzonych badań na plantacji truskawki odmiany
Honeoye po zastosowaniu mieszaniny pożytecznych mikroorganizmów
(EM) zdecydowanie wzrosła masa części nadziemnych roślin truskawki,
które opryskiwano 5% cieczą roboczą z EM (50 ml produktu z EM/·1 litr
wody) podczas 6 zabiegów nalistnych w odstępie 14. dniowym.
2. Zwiększenie koncentracji preparatu EM do 10% nie spowodowało dalszego
polepszenia parametrów wzrostu roślin, ani zwiększenia liczby rozłogów.
3. Stosowanie zabiegu 5%, ale z większą częstotliwością zabiegów, np. co 7 dni
także nie wpłynęło na polepszenie rozwoju roślin.
4. Zdecydowanie najwyższy plon zebrano z roślin traktowanych 5% EM po
wykonaniu 6 zabiegów nalistnych w odstępie 14. dniowym. Zwiększenie
koncentracji preparatu EM do 10% nie spowodowało wpływu na plonowanie roślin.
5. Nie było wpływu EM zabiegów na zawartość chlorofilu a + b.
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Słowa kluczowe: EM, stymulator wzrostu roślin, truskawka
STRESZCZENIE

Preparaty mikrobiologiczne niebędące środkiem ochrony roślin wykorzystują najczęściej zjawisko antagonizmu pomiędzy patogenem a stosowanym organizmem pożytecznym. Produkty te często są zaliczane do grupy stymulatorów wzrostu.
Badania dotyczące stosowania EM i różnych metod ich stosowania zostały wykonane
w latach 2011-2012 na plantacji truskawek odm. Honeoye. Efektywność zabiegów oceniano
na podstawie uzyskanej świeżej masy części nadziemnych roślin, liczby rozłogów z wybranych 10 roślin z każdego poletka oraz plonowania. Oceniano także zawartość chlorofilu,
gdyż ilościowa i jakościowa analiza chlorofili w roślinach traktowanych EM może być wskaźnikiem dostępności dla nich składników pokarmowych. Po zastosowaniu EM w 5% koncentracji zdecydowanie wzrosła masa części nadziemnych roślin truskawki, które 6-krotnie
traktowano nalistnie. Zwiększenie koncentracji do 10% nie spowodowało polepszenia parametrów wzrostu roślin, ani zwiększenia liczby rozłogów. Stosowanie zabiegów z większą częstotliwością nie wpłynęło na polepszenie rozwoju roślin. Podobne tendencje obserwowano
dla plonowania. Nie obserwowano wpływu EM zabiegów na zawartość chlorofilu.
JOLANTA KOWALSKA, DOROTA REMLEIN-STAROSTA
USED OF EFFECTIVE MICROORGANISMS IN STRAWBERRY CULTIVATION

Key words: Effective Microorganisms, plant growth promoter, strawberry
SUM M A RY

Preparations based on micro-organisms may complement the currently known means
of agricultural production. Microbial preparations usually use the phenomenon of antagonism between the pathogen and the beneficial organism. These preparations are often
called as growth promoters.
Investigations on the use of EM and different methods of their applications were conducted in 2011-2012 on strawberries cv. Honeoye. The effectiveness of treatments was evaluated on the basis of the fresh weight of the aerial parts of plants and the number of runners of the selected 10 plants from each plot and the yield. Chlorophyll was also evaluated
as a quantitative and qualitative analysis of content in plants treated with EM. After 6 applications of EM increased of weight of strawberry aboveground parts was noted. Increasing
the concentration to 10% did not result in improvement of the parameters of plant growth,
or increase in the number of runners. The use of higher frequency of treatments did not
affect the improvement of plant growth. Similar trends were observed for yield. There was
no effect of EM treatment on the content of chlorophyll.
e-mail: J.Kowalska@iorpib.poznan.pl
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WYBRANE PROBLEMY Z WDRAŻANIEM SYSTEMÓW
WSPIERANIA PODEJMOWANIA DECYZJI
W ROLNICTWIE
1. Wstęp
Nowoczesne technologie, oparte na mechatronice, w zaawansowany sposób
wkraczają do zintegrowanego rolnictwa, stanowią także podstawę funkcjonowania rolnictwa precyzyjnego. Gospodarka rynkowa i ustalenia państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), sprzyjają i wymuszają ich wdrażanie. Ma to swoje
uzasadnienie w zaletach systemów wspierania podejmowania decyzji – DSS (Decission Support System). Również w Polsce mimo zaniepokojenia Autorytetów Inżynierii rolniczej [Haman i in. 2012] m.in. „upadkiem doradztwa rolniczego”, od
kilkunastu lat upowszechnia się i wdraża takie rozwiązania [Wolny 2003, MRiRW
2008, Wolny i Jaworski 2009, Zaliwski 2009, Horoszkiewicz-Janka i in. 2010, Walczak i in. 2010, Dorofiejczuk-Paradny i Zawisza 2011, Wójtowicz i in. 2012].
Miejsce DSS w transferze innowacji do beneficjenta, trafnie, włącznie z mankamentami i kompleksowo wskazał Chyłek [2011]. Opracowywane i popularyzowane są rozwiązania internetowe np. Kozłowski i Weres [2008], Zaliwski [2009],
Wójtowicz i in. [2012], programy na PC [Przybył i in. 2006], czy na urządzenia
mobilne [Czaczyk 2010b]. Są w nich zastosowane interdyscyplinarne rozwiązania,
wymagające od użytkownika i doradcy, zarówno wiedzy ogólnej, jak też szczegółowej, aktualnej, specyficznej lokalnie (mikroklimat, odmiany) i jej pogłębiania.
Istota działania DSS, to integrowanie danych rzeczywistych, modeli empirycznych i niekiedy danych prognozowanych, w celu dostarczenia przydatnych użytkownikom: aktualnych informacji, dla podniesienia ich wiedzy o sytuacji, w której mają podejmować określone decyzje.
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Polska nie ma jeszcze zbyt wielu własnych doświadczeń i specjalistów w tym
zakresie. Do tego, opinie prezentowane m.in. na IV Przedsesyjnym Panelu Dyskusyjnym 52 Sesji Instytutu Ochrony Roślin (IOR-PIB), nt.: „Krajowego planu działa-

nia na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na
lata 2013-17”, czy w Farmerze [Tyszka 2013], budzą wątpliwości właściwego rozumienia
definicji i traktowania roli doradcy. W ww. źródłach postulowano np., aby doradca po-

nosił pełną odpowiedzialność, za niepowodzenie powstałe wskutek jego porady
(sankcje). Opinie takie są nieuprawnione z uwagi na fakt, że doradca nie może
odpowiadać za czyny, których nie popełnił. Jaka jest pewność, że:
1. doradca wiedział wszystko o danej sytuacji, co wie np. plantator?
2. użytkownik informacji dostarczonych mu przez doradcę, wykonał wszystko
zgodnie z zaleceniami doradcy i najlepiej, jak w danych okolicznościach należało?
Nie zwalnia to doradców od rzetelności i fachowości w postępowaniu, a odbiorców informacji, od obowiązku aktualizowania swej wiedzy, ani z odpowiedzialności za podjęte decyzje. Współpraca doradcy i odbiorcy porady oraz wzajemne
zaufanie i zrozumienie, jest podstawą właściwego funkcjonowania nowoczesnego
doradztwa, zwłaszcza zaawansowanego, opartego na DSS. Można to osiągnąć za
pomocą cyklicznych szkoleń i warsztatów, integrujących środowisko doradców
oraz plantatorów, na poziomie interpersonalnym i merytorycznym. Natomiast
próba obciążenia doradców sankcjami, które pozornie miałyby ich stymulować
do lepszej pracy, przy kiepskim wsparciu technologicznym, oraz niedoskonałym
trybie podnoszenia ich kompetencji, może jedynie odnieść skutek zniechęcający,
do tego odpowiedzialnego, potrzebnego i trudnego zawodu.
Wprowadzanie nowości (np. DSS) wiąże się z określoną nieufnością, przynajmniej na początku, zanim ich odbiorcy przekonają się do nowego rozwiązania, zauważą korzyści oraz uznają je za wiarygodne i przydatne. Szczególną
powściągliwość można zauważyć w stosunku do rozwiązań o dużym przeskoku
technologicznym. Do takich w polskich warunkach należą nowoczesne systemy
monitorowania warunków w uprawach: polowe automatyczne stacje meteorologiczne (ASM) i wspierania podejmowania decyzji (DSS). Wynika to głównie
z faktu, że pomyłka w początkowym etapie wdrażania takich rozwiązań, może być
obarczona dużym ryzykiem strat trudnych do odrobienia, generując nieufność
i zniechęcając do nowych rozwiązań. Znane są w Polsce przypadki nieudanych
decyzji w zakresie niezawodności działania ASM, wyboru ich typu, wyposażenia,
sposobu montażu, transferu danych, czy serwisu. Tym bardziej należy dołożyć
wszelkich starań do szkoleń doradców, jak też rolników, o specyfice, zagrożeniach
i sprawach kluczowych tych systemów (sieci ASM i wymagania DSS). Niestety
w Polsce występuje niedobór szczegółowych informacji, a także kadry o niezbęd-
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nej wiedzy w tym zakresie, zwłaszcza z doświadczeniem. Sieci agrometeorologiczne są przedsięwzięciem o długiej perspektywie użytkowania, ryzyku kosztownych
konsekwencji niepoprawnego funkcjonowania poszczególnych przyrządów, jak
i całej infrastruktury technicznej. Wybór typu urządzeń powinien przewidywać
w przyszłości rozbudowę oprzyrządowania na powstałej wcześniej bazie technicznej, np. o kolejne czujniki i kolejne DSS, a nie wszystkie rozwiązania posiadają
taką możliwość. Dotychczas głównym źródłem informacji o ASM i DSS, często
jedynym, są ich dostawcy. Trudno oczekiwać, że ich wiedza będzie wyczerpująca
i bezstronna.
Działania w zakresie wdrażania DSS na poziomie ogólnopolskim, z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), napotykają na trudności.
W opinii pracowników MRiRW [Farmer 2012] istnieją obawy o wystarczające
fundusze na ten cel. DSS jest inwestycją złożoną, kosztowną i obarczoną ryzykiem
nierzetelnych informacji o polecanych rozwiązaniach, a mającą dawać wymierne
korzyści w rolnictwie. Wiążą się z tym określone konsekwencje i ryzyko w dłuższej perspektywie, wymagające odpowiedzialnego, kompleksowego przemyślenia
oraz świadomego doboru szczegółów takiej inwestycji, przewidzenia i uniknięcia
niekorzystnych skutków, szczególnie przy wydawaniu pieniędzy publicznych, co
nie jest regułą niestety...
Taka sytuacja była impulsem do zredagowania niniejszego artykułu, z zamiarem przybliżenia wybranych problemów technicznych i ryzyka z tym związanego,
na początku tworzenia takich systemów w Polsce.
Należy podkreślić częsty błąd w traktowaniu DSS. Wszelka technika ułatwiająca monitorowanie sytuacji w środowisku upraw i rozwiązania dostarczające określonych informacji, nie mogą nikogo zastąpić w podejmowaniu decyzji [Parker
2004, Triloff 2011, Trapman 2013]. Nie można też, choćby najnowocześniejszym
sprzętem, zdalnie zastąpić człowieka – specjalisty (plantatora, doradcy), który
osobiście, równolegle z DSS, powinien analizować sytuację w każdej uprawie
(kwaterze sadu). Wszelkie rozwiązania techniczne powinny być traktowane jedynie jako (jak wynika z nazwy) wsparcie techniczne dostarczające informacji.
Nie można obciążać dostawcy informacji, jeśli nie bierze on udziału w podejmowaniu decyzji i wykonaniu czynności, które w wyniku podjęcia decyzji zrealizowano bez niego. Dostawca informacji powinien dołożyć jednak wszelkich
starań, aby dostarczać dane przede wszystkim rzetelne, aktualne i możliwie kompleksowe.
Dostarczanie informacji mających związek z podejmowaną decyzją, nie powinno być łączone z jakąkolwiek formą osiągania zysku, związaną z tą decyzją.
Udzielanie informacji doradczych „przy okazji” innych (niż samo doradztwo)
aktywności komercyjnych, lub „za coś”, skłania do znanych nadużyć i manipula-
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cji. Znane są serwisy/usługi w formie np. SMS, które bez jakiegokolwiek kontaktu z uprawą, informują o potrzebie zastosowania (np. wskazanych) ś.o.r. Można
w tym znaleźć znamiona naruszenia Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [2009].
Doradcy, czy plantatorzy, nie powinni także opierać się jedynie na opiniach
sprzedawców i wąskim źródle informacji. Polska w zakresie DSS ma niewielkie
doświadczenie, stąd szczególnie w początkowym etapie ich wdrażania, wskazane
i uzasadnione jest podchodzenie z tzw. ograniczonym zaufaniem do pozyskiwanych informacji o nich i z nich. Nieodzowna jest aktywna i świadoma postawa
potencjalnych beneficjentów, oraz rozumienie zarówno istoty zjawisk w uprawie,
jak też sposobu generowania informacji, ich przydatności (systemów i informacji)
i innych szczegółów technicznych, o strukturze używanego DSS, z punktu widzenia własnych lokalnych uwarunkowań. Przykład niemiecki uczy, że odbiorcy
informacji niekiedy są lepiej zmotywowani i zorientowani w ważnych dla nich
szczegółach, niż sami doradcy.

2. Systemy monitorowania elementów meteorologicznych w uprawach
Monitorowanie elementów meteorologicznych w środowisku upraw, stanowi
nieodzowną i ważną część DSS. Do tego celu służą polowe stacje agrometeorologiczne. Mimo szeroko wkraczającej, również do rolnictwa, nowoczesnej elektroniki, a z nią automatycznych stacji meteorologicznych (ASM), podkreślić należy, że nadal z powodzeniem funkcjonują tradycyjne rozwiązania, tzw. „klatki
meteorologiczne” obsługiwane (2-4 razy na dobę) przez lokalnego obserwatora.
Wg Autorytetów w zakresie agrometeorologii, np. Prof. Kędziory [konsultacja
osobista 2011], wyniki uzyskiwane w ASM, nie są wprost porównywalne z wynikami uzyskiwanymi z tradycyjnych urządzeń odczytywanych przez człowieka
(np. średnie temperatury dobowe). Korzystanie z tradycyjnych rozwiązań do rejestracji elementów agrometeorologicznych, ma swoje uzasadnienie i powinny
one być „za wszelką cenę” kontynuowane. Dla funkcjonowania większości DSS
niezbędne są jednak wyniki z ASM.
Bardzo istotnym zagadnieniem jest lokalizacja punktu obserwacji elementów
meteorologicznych, niekiedy przenoszonego wraz ze zmianą lokalizacji uprawy
(np. płodozmian, sezonowość). Z uwagi na bezpośredni wpływ dokładności pozyskiwanych wyników, na trafność informacji generowanych z DSS, lokalizacja
ASM w terenie, sposób wypozycjonowania na niej urządzeń pomiarowych i czujników, odgrywają w tym zastosowaniu bardzo ważną rolę. Wymagania stawiane
urządzeniom meteorologicznym i sposób ich rozmieszczenia, określają zalecenia
Światowej Organizacji Meteorologicznej – WMO (World Meteorological Organi-
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sation) [2005]. Większość ASM funkcjonujących już w środowisku rolniczym rejonu Wielkopolski (prawie 200), będących w posiadaniu różnych instytucji i firm
[Czaczyk 2012], wykazuje co do lokalizacji, przydatność generowanych wyników,
do aktywacji DSS dla okolicznych rolników. Niestety większość z nich aktualnie nie spełnia wymagań WMO [2005]. Nie powinny one być np. lokalizowane
w odległości mniejszej niż 30 m od jakichkolwiek zabudowań i zadrzewień. Część
z nich należy do instytucji i firm związanych z rolnictwem i leśnictwem. Parametry ASM do potrzeb DSS, wymagają odpowiedniej weryfikacji i kalibracji czujników [Kędziora 2008, Trapman 2013].
Dla potrzeb niektórych DSS, od znormalizowanych reguł WMO [2005], konieczne są odstępstwa. Parametry techniczne urządzeń pomiarowych i czujników
takie jak: dokładność, czułość, rozdzielczość, bezwładność, odgrywają bardzo
ważną rolę. W zależności od planowanego zastosowania pozyskiwanych wyników, powyższe cechy mogą w znacznym stopniu decydować o powodzeniu i zasadności uznania elektronicznych systemów monitorowania warunków w uprawach, za przydatne. Niewłaściwe wyniki mogą być uzyskiwane zarówno z powodu
zbyt niskiej jakości czujników, jak też z ich niewłaściwego zamocowania. Niektóre
problemy w tym zakresie podnosili już m.in. Kędziora [2008], Durło i Kajewska
[2009] oraz Czaczyk [2010a].
Z zakresu niepewności technicznej sygnalizowano m.in. zagrożenia dla jakości
informacji, wynikające z niskiej jakości czujników temperatury obserwowanego
ośrodka (powietrze, gleba), do potrzeb określania sum temperatur dobowych. Dla
nowoczesnych DSS, nie mogą zadowalająco spełniać oczekiwań, czujniki do oceny
wilgotności gleby np. Watermark, ze względu na zbyt dużą bezwładność reakcji po
naturalnym (opad), czy sztucznym (deszczowanie) nawodnieniu [Lühr 2000, Aguila Marin 2003]. Znaczenie ma również konstrukcja i sposób zamocowania deszczomierza. Urządzenia takie będące na wyposażeniu kompaktowych, półprofesjonalnych stacji meteorologicznych o przeciętnej cenie (np. Davis, Metos), działają
na zasadzie uchylnego (dwułyżeczkowego) probierza i mają rozdzielczość 0,2 mm
(pojemność łyżeczki/probierza). Uznawane są one za rozwiązanie „niedoszacowujące”. Nie do wszystkich zastosowań wystarczą, gdyż np. w wypadku krótkotrwałego
niewielkiego opadu (do 0,2 mm), z powodzeniem wystarczającego do wysiewu zarodników np. parcha jabłoni (Venturia inaequalis), nie wykażą ani jednego impulsu,
niezbędnego do stwierdzenia tego zjawiska. Deszcz jest niezbędny do zwiększenia
wilgotności zainfekowanych liści i wywołania wysiewu zarodników. Udowodniono, że mgła, czy rosa nie wywołują wysiewu askospor, natomiast w krytycznych
warunkach opad poniżej 0,1 mm może wywołać ich groźny wysiew [MacHardy
1996]. Uchylny mechanizm działania deszczomierza o rozdzielczości 0,2 mm, może
nie wykazać opadu do tej wartości (0,2 mm), może także podać informację zafał-
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szowaną. Odwrotny problem powstaje w sytuacji, gdy probierz jest znacznie wypełniony, w wyniku poprzednich zjawisk skutkujących gromadzeniem się wody na
powierzchni ją wychwytującej, w ilości odpowiadającej np. 0,19 mm opadu. Wtedy
nawet bez opadu, woda skroplona na powierzchni wychwytującej opad, np. rosa,
może uzupełnić brakującą, nieznaczną objętość i przechylić mechanizm probierczy,
co wygeneruje impuls 0,2 mm opadu. W niektórych DSS, dane z deszczomierza są
automatycznie wprowadzane do algorytmu obliczającego stan zagrożenia i bezpośrednio mogą generować informacje o konieczności np. wykonania oprysku (nie
zawsze uzasadnionego). Wymagania WMO [2005], to np. minimalna powierzchnia
zbiorcza deszczomierza 200 cm2 (koło o średnicy ~16 cm) i wysokość nad gruntem
ok. 1 m. Jeśli maszt mocujący deszczomierz, będąc w jego pobliżu, jest wyższy i służy
jednocześnie do mocowania wiatromierza, to deszczomierz (o zaledwie minimalnej
powierzchni zbiorczej) skazany jest na niedokładne odczyty opadu, z powodu elementów przesłaniających jego powierzchnię zbiorczą. Dostawcy ASM, którzy w ten
sposób ułatwiają sobie montaż, obnażają brak profesjonalizmu i/lub nieuczciwość.
W niektórych rozwiązaniach elementy ASM są tak zintegrowane wspólną obudową, że odłączenie np. deszczomierza, nie jest możliwe (Davis, Metos).
Dla potrzeb bilansu wodnego, niezbędne jest rejestrowanie sum opadów również zimą, co w warunkach ujemnych temperatur, wymaga podgrzewania deszczomierza. Niektóre ASM, mogą pracować bez przyłącza do sieci energetycznej,
na zasilaniu fotowoltaicznym i bateryjnym, jednak nie zaspokaja ono zapotrzebowania podgrzewacza deszczomierza, o czym dostawcy nie zawsze informują.
Ważne jest także otrzymanie od dostawcy pełnej instrukcji użytkowania i obsługi
zakupionych ASM i DSS, w j. polskim, co nie jest regułą.
Im bardziej zaawansowana technologia monitoringu i wspierania decyzji oraz
algorytm uwzględniający wyniki z wielu czujników rejestrujących stan różnych
elementów meteorologicznych, (niektóre uwzględniają dane prognozowane, np.
RIMpro), tym większe ryzyko przełożenia się niedokładności czujników i działania układu monitorowania upraw, oraz transferu danych, na niższą rzetelność
i trafność informacji doradczej. Niektóre systemy opierają się o wyniki z tzw.
„czujnika zwilżenia liścia” (leaf wetness sensor). Monitorują one warunki niezbędne np. do infekcji zarodników chorób grzybowych (np. parch) na zagrożonych
(zielonych) częściach roślin. Mają bardzo różną konstrukcję, od płytki z miedzianymi włóknami, po specjalnie wykonane rozwiązania, znacznie wierniej oddające
zjawiska na powierzchni żywych liści. Linki do przykładów:
http://www.davisnet.com/weather/products/weather_product.asp?pnum=06420
http://www.metos.at/tiki/tiki-index.php?page=Installing+the+Leaf+Wettness+Sensor
http://www.decagon.com/products/sensors/environmental-sensors/leaf-wetness-sensor/
http://www.environdata.com.au/leaf_wetness_sens
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Na pierwszych, proces wysychania znacznie różni się od tego na żywym liściu,
zróżnicowany dla gatunku roślin i warunków otoczenia. Zastosowanie innych,
ogranicza się tylko do możliwości zastosowania ich w uprawach, którym są dedykowane. Innym powodem generującym błędne wskazania czujników zwilżenia
liścia jest fakt, że powinny one być zabezpieczane przed bezpośrednim dostępem
promieni słonecznych i opryskaniem ś.o.r., nawozami, i okresowo przemywane
odpowiednim preparatem. W praktyce nikt tego nie respektuje, co jest powodem
zniekształcania odczytów i skrócenia ich żywotności. Wg Trapman’a – doradcy
z Holandii [konsultacja osobista 2013], autora modelu RIMpro, czujniki zwilżenia
liści nie są rozwiązaniem doskonałym i należy oczekiwać, że w modyfikowanych
i nowych DSS, zastąpi je wskaźnik Vpd (vapour pressure deficit). Jest to niedosyt
(inaczej deficyt) wilgotności powietrza (d) (hPa), nie wymagający pomiaru stanu zwilżenia liścia. Podobną opinię podziela Prof. Kędziora [konsultacja osobista
2011]. Vpd jest różnicą pomiędzy maksymalnym (E) w danej temperaturze i aktualnym cząstkowym (e) ciśnieniem pary wodnej (hPa) w atmosferze. Inaczej: jest
to miara stopnia suchości powietrza. Wskaźnik ten jest znacznie mniej narażony
na niedokładności wynikające np. ze specyfiki lokalnych warunków, cech różnych
czujników i roślin, zaniedbań.
Do wspierania podejmowania decyzji w zakresie precyzyjnego nawadniania,
poza precyzyjnym deszczomierzem sumującym opady, niezbędne są wysokiej jakości (dokładność i bezwładność) czujniki wilgotności gleby [Lühr 2000, Aguila
Marin 2003]. W tym zakresie zróżnicowanie parametrów sensorów, kupowanych
na wiele lat i na znaczne areały, ma bezpośredni wpływ na precyzję wyznaczania
właściwej dawki nawadniania. Należy mieć na uwadze, że sama obecność zmierzonej objętości wody w glebie (wilgotność), nie jest równoznaczna z dostępnością
dla roślin całej zawartej w glebie wody, mierzonej przecież różnymi metodami.
Innym szczegółem technicznym, ważnym w sterowaniu nawadnianiem, jest
monitoring ewapotranspiracji Et – sumarycznej emisji wilgoci z roślin i podłoża).
Tutaj wzajemna pozycja (wysokość) wiatromierza i czujnika promieniowania (pyranometru), wpływa na dokładność obliczeń Et. Wysokość zamontowania tych
urządzeń względem podłoża i względem siebie, musi być uwzględniona w algorytmie określającym ten ważny parametr.
Dostawcy stacji, czy instalatorzy, nie zawsze konfigurują wszystkie ważne
parametry, w sposób optymalny do sytuacji i potrzeb odbiorcy. Są to zazwyczaj
handlowcy, lub elektronicy, bez wiedzy z zakresu specyfiki monitorowania środowiska upraw i szczegółów działania DSS, i często pracują na akord. Występuje
brak uznanych instrukcji i norm, przydatnych w tym zakresie, co potwierdza Prof.
Kędziora, popierając postulat opracowania takich materiałów. Niektórzy dostawcy kierowani chęcią zysku – celowo nie informują wyczerpująco o parametrach
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ASM, naruszając Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [2009]. W niektórych DSS, np. niewłaściwe współrzędne geograficzne określone dla stacji, mogą
powodować generowanie nieprecyzyjnych informacji doradczych. Może to wynikać np. z błędnego określenia pory dnia, czy różnicy w ciśnieniu barometrycznym
względem poziomu morza. Znany jest przypadek, że ASM funkcjonowała sezon
w sadzie (okolice Białośliwia), wg współrzędnych producenta (Kalifornia), których instalator nie zmienił do właściwych lokalnie.
Podsumowując, podkreślić należy, że świadome i profesjonalne skompletowanie odpowiedniego zestawu czujników, do indywidualnych potrzeb gospodarstwa
czy regionu, jest kluczowym przedsięwzięciem dla inwestora. Informacje w tym
zakresie powinien znać także doradca, jednak kształcenie w tym zakresie jest
w Polsce na etapie wprowadzania do programów nauczania.
Większość oferowanych ASM ma limitowany zestaw czujników, o ściśle określonych parametrach (jeden typ), bez możliwości wariantowego doboru optymalnych czujników do zróżnicowanych potrzeb roślin i/lub DSS. Możliwe jest
jednak dowolne konfigurowanie wyposażenia ASM (odpowiednich sensorów)
na bazie tzw. autonomicznych „dataloggerów” – programowanych układów do
obsługi czujników, oraz pozyskiwania i transferu wyników. Muszą one dysponować dobrymi i uniwersalnymi parametrami oraz możliwościami. Tak podchodzi
się do profesjonalnych rozwiązań za granicą. Ich ważnymi cechami są: żywotność (trwałość i niezawodność w trudnych warunkach – zima/lato), liczba kanałów obsługujących różne rodzaje sygnałów analogowych, cyfrowych: częstotliwościowe, prądowe, napięciowe i (rzadziej) inne, zakres możliwości ich programowania oraz akwizycji, archiwizacji i transferu danych. Najbardziej uznanymi,
trwałymi (>20 lat) i o szerokim zakresie możliwości, są dataloggery Campbell
Sci. (USA).

3. Transfer wyników pomiaru i ich udostępnianie
Odrębnym ważnym zagadnieniem są parametry urządzeń do transferu danych, z polowych stacji, do urządzenia docelowego i systemy zasilania w warunkach rolniczych. Również od ich niezawodności zależy powodzenie bezawaryjnego funkcjonowania całego systemu. Rozwiązań jest kilka, a każde z nich wiąże się
z określoną specyfiką (zaletami i ograniczeniami) ich użytkowania. Podstawowe
warianty postępowania z pozyskiwanymi wynikami są następujące:
 zapis w wewnętrznej pamięci ASM, bez ich transferu, ręczny pobór danych
za pomocą urządzenia z pamięcią przenośną (np. penDrive),
 transfer onLine do konsoli użytkownika (WiFi/kabel) – dostęp tylko na wyświetlaczu i/lub dalszy transfer/zapis wg własnej konfiguracji,
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zapis w wewnętrznej pamięci ASM, z transferem na żądanie użytkownika
np. GPRS – SMS do własnego komputera,
 transfer danych onLine na serwer dostawcy ASM, gdzie użytkownik ma dostęp do swoich wyników, (bez/płatny – zależnie od dostawcy),
 zapis w wewnętrznej pamięci ASM i transfer onLine do urządzenia docelowego, z ew. wizualizacją w internecie.
Ważnym szczegółem, mogącym generować problemy w bezawaryjnym dostępie do własnych danych meteo, jest rozwiązanie, w którym właściciel stacji
(nieodpłatnie lub odpłatnie, zależnie od firmy, umowy i rozwiązania) podczas ich
transferu ze stacji, korzysta z usług dostawcy ASM (serwera dostawcy np. w innym kraju), albo sieci telefonii komórkowej. Wtedy operator (a nie właściciel) jest
w wyłącznym posiadaniu wyników. W przypadku problemów technicznych, lub
innych (np. rozliczeniowych), właściciel stacji (i wyników) może utracić do nich
dostęp. Podkreślić należy, że dla nowoczesnych DSS, brak danych meteo z kilku
godzin, lub zwłoka w ich transferze, może opóźnić generowane informacje doradcze w danym dniu, a może to być dzień krytyczny dla dużego obszaru. Dłuższy zanik danych (kilkanaście godzin – zależnie od przypadku/modelu), może
skutkować tak dużym zaburzeniem w funkcjonowaniu algorytmów doradczych,
że uniemożliwi to całkowicie właściwe korzystanie z DSS przez resztę sezonu
[Triloff 2011, Trapman 2013]. Istotnym aspektem jest także odległość jednostki
serwisującej posiadane ASM. Przyjazd serwisu, nawet gwarancyjny, np. z Katowic do Złotowa, czy Suwałk, może nie być możliwy w trybie natychmiastowym,
wtedy działanie zaawansowanego DSS będzie zakłócone. Niektórym prostym
DSS np. NegFry [Wójtowicz i in. 2012], wystarcza jednorazowe (nawet ręcznie),
codzienne wprowadzenie danych dobowych, spisanych z tradycyjnej „klatki meteorologicznej” w sporządzonym pliku formatu txt. Bardziej zaawansowane DSS
pozwalają na generowanie ważnych informacji w najtrudniejszych sytuacjach,
nawet w sposób ciągły, pod warunkiem dostarczania aktualnych danych np. po
każdym opadzie (np. RIMpro), czy zaktualizowanej (cyfrowej) prognozy pogody.
Zatem stały dostęp do danych meteo (własnych) jest czynnikiem kluczowym, stąd
liczba ogniw transferu danych, oraz dostęp do urządzeń służących do ich transferu, obróbki i wizualizacji, współdecydują o niezawodności technicznej całego
przedsięwzięcia. Wysoce dyskusyjne jest komercyjne traktowanie wyników meteorologicznych, szczególnie jeśli jednostka obsługująca (IMGW, WODR) oraz
infrastruktura (ASM), finansowane są w pełni „z kieszeni podatnika”. Co najmniej wyniki bieżące powinny być dostępne bezpłatnie onLine. Znane są liczne
przypadki bezpłatnego udostępniania bieżących wyników przez prywatne ASM:
http://195.216.117.228/iseo/, http://www.zborowo.pl/pl/weather/now, http://www.
au.poznan.pl/~sady/.
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4. Monitoring zagrożeń i diagnostyka stanu roślin uprawnych
Użytkownik DSS, a szczególnie doradca, powinien rozumieć zjawiska związane z wykonywanymi czynnościami i mieć świadomość wysokiej odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz skutki i zagrożenia z tym związane – wymóg
Dyrektywy [2009].
Diagnostyka i technika monitorowania upraw, systemy wspierania podejmowania decyzji w rolnictwie (ochronie roślin), stanowią nowoczesne i potrzebne
praktyce instrumenty, równocześnie będąc atrakcyjną i poszukiwaną ofertą dydaktyczną oraz szkoleniową. W Polsce powinna powstać kompetentna, nowoczesna i skoordynowana struktura edukacyjna na różnych szczeblach. Jednak mimo
pilnych potrzeb praktyki, wymogów UE, przy niedoskonałości doradztwa i szkolnictwa [Haman i in. 2012], niezbędne działania formalne, kadrowe i finansowe
zapewne potrwają.
Monitoring m.in. rozwoju wielu agrofagów, wymaga rejestrowania sum temperatur dobowych, co może być realizowane tylko za pomocą precyzyjnych termometrów, jakich nie posiadają ASM z tzw. „średniej półki cenowej”. Ich dokładność pomiaru wynosi 0,5°C, co do potrzeb niektórych DSS, jest niewystarczające
i brak w nich możliwości zmiany typu czujnika. Stacje Davis i Metos jako kompromis pomiędzy ceną i jakością, mogą zadowalająco spełnić zadanie ew. w wąskim zakresie lokalnego zastosowania. Z opinii użytkowników w kraju i za granicą
wynika, że do profesjonalnych, regionalnych systemów monitorowania i potrzeb
DSS, ich przydatność jest wątpliwa. Mankamenty monitorowania opadów, stanu
zwilżenia liści i wilgotności gleby poruszono powyżej.

5. Systemy wspierania podejmowania decyzji (DSS)
Do właściwego i rzetelnego dostarczenia informacji przydatnych odbiorcy
(plantator, kierownik produkcji roślinnej, doradca), niezbędny jest proces oceny
przydatności zarówno nowo opracowanych modeli w warunkach krajowych, jak
i modeli z zagranicy, proponowanych w polskich warunkach. Rodzimych propozycji jest niestety niewiele, większość modeli wspierających podejmowanie decyzji, pochodzi z innych krajów. Zapomina się (lub ignoruje), że specyfika mikroklimatu, mentalności i indywidualne cechy odmian, odgrywają rolę i wymagają adaptacji oraz ich uwzględnienia. Konieczność weryfikacji np. Programów ochrony
roślin i poprawy ich niedoskonałości, sygnalizował już m.in. Pruszyński [2011].
Problemem użytkowanych DSS jest dostęp do szczegółów algorytmów, niezbędny
m.in. do konfiguracji ASM i optymalizacji ich wyposażenia. Gdy zainteresowany
potencjalny użytkownik, czy doradca, nie wie jak DSS działa, utrudnia to właści-
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we oprzyrządowanie ASM. Tym bardziej wiedzy takiej, nie będzie posiadał elektronik montujący ASM. Wyjątek stanowi gdy DSS (autorstwa producenta ASM)
jest zintegrowany z ASM przez dostawcę i uwzględnia jej parametry. Informacje
o DSS powinny być wyczerpująco znane użytkownikom i doradcom. W przeciwnym razie producent z dostawcą ASM i DSS powinni ponosić konsekwencje niewłaściwych efektów uzyskanych ze stosowania się do generowanych informacji
doradczych z takiego systemu, a nie doradca, czy użytkownik.
Jedną z pierwszych udanych prób utworzenia profesjonalnego, lokalnego systemu DSS, była WISIA: Wielkopolski Internetowy System Informacji Agrometeorologicznej (www.agrometeo.pl), zrealizowany jako projekt KBN (Nr 3 P06R
013 25), w Katedrze Agrometeorologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Powstał on na bazie ASM, które można dowolnie rozbudować, na co nie pozwalają np. oferowane w Polsce stacje Davis i Metos, gdyż bazują na określonych,
wyłącznych typach czujników, a ich liczba jest limitowana.
Równolegle powstał DSS realizowany jako zadanie statutowe instytutów IOR,
IUNG Puławy i Instytutu Ziemniaka Bonin, adaptujący do polskich warunków
model NegFry – do określania terminu pierwszego zabiegu (i kolejnych), przeciwko zarazie ziemniaka. Bazuje on na ASM należących do zainteresowanych tym
doradztwem. Inicjatywę uruchomiono dzięki inwestycji Zrzeszenia Producentów
i Plantatorów Ziemniaka: we własną sieć ASM: http://www.zppz-lubon.pl/ [Wójtowicz i in. 2012].
Udanym i nowoczesnym DSS do ochrony rzepaku, zainicjowanym przez firmę
DuPont-Poland i Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, jest System Prognozowania Epidemii Chorób: http://cropnet.pl/dbases/spec/.
Proponowany w obiecującej formie przez PIORiN, internetowy system sygnalizacji agrofagów: http://piorin.gov.pl/sygn/start.php, jest mało skutecznie propagowany (bez lokalnej koordynacji), niektóre informacje pojawiają się zbyt późno,
co nie sprzyja budowaniu zaufania do takich rozwiązań.
Kolejne wdrożenia o szerszym zasięgu, mimo kilkunastu już lat działań w tym
zakresie, pozostają w fazie planów. Uzyskanie informacji o komercyjnych rozwiązaniach tego typu nie jest łatwe. O jakości informacji doradczych oferowanych ze
źródeł komercyjnych, można usłyszeć zarówno głosy zadowolenia jak i krytyki.
Niezadowolenie wynika m.in. z oczekiwań, że informacje z DSS zwalniają użytkownika z aktywności, ale nawet z myślenia. Wymaga to zmiany podejścia do DSS.
Koncepcja systemu wspomagania decyzji MRiRW [2008], przewiduje przesadnie rozbudowane, a niekompletne struktury kadrowe (45 osób), wśród których nie przewidziano żadnej osoby/komórki zajmującej się np. agrometeorologią – dziedziną nieodzowną do funkcjonowania DSS. Nie jest to jedyna rażąca
ułomność. Przy tak zakrojonym przedsięwzięciu niezbędny jest np. elektronik
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panujący nad sprawnym działaniem ASM i regularną kalibracją czujników, oraz
meteorolog – prognostyk. Koncepcję tę należałoby zracjonalizować, gdyż w porównaniu np. z Kalifornią, stanowy ośrodek doradztwa liczy w sumie 29 osób –
w tym meteorolog: http://www.ipm.ucdavis.edu/IPMPROJECT/staff.html.

6. Możliwości i ograniczenia
Profesjonalna stacja meteorologiczna do wielofunkcyjnych zastosowań
(ochrona roślin, nawadnianie, klęski żywiołowe, prognozowanie pogody, imprezy
plenerowe), to wydatek rzędu co najmniej kilkunastu tysięcy zł. Utrudniony dostęp do szczegółowych danych o jakości czujników i algorytmów określających
ważne (dla meteorologii i DSS) parametry, stanowi problem zarówno przy podejmowaniu decyzji o zakupie, jak też podczas wdrażania DSS. Dotyczy to zarówno rozwiązań tworzonych za środki publiczne, jak i niepubliczne. Zakup ASM,
z przeznaczeniem do wieloletniego, precyzyjnego i niezawodnego użytkowania,
powinien być dokonany z najwyższą rozwagą i zaangażowaniem, bez oszczędzania. Niestety nierzadko jest odwrotnie, gdyż o wyborze typu i wyposażenia ASM
decyduje np. kierownik jednostki/gospodarstwa, który dokonuje tego zakupu
w zawierzeniu opinii dostawcy, że ona jest wystarczająca. Opierając się na takiej
jednostronnej opinii kupujący uznaje, że wybór jest dobry i przy tym racjonalnie zaoszczędzi. Inwestycja w fachowe konsultacje i lepszą (profesjonalną) ASM,
właściwie dobraną do indywidualnych, lokalnych potrzeb, rokuje szybkim zwrotem, dzięki bezawaryjnemu działaniu całego technicznego systemu i zadowoleniu z efektów użytkowania DSS, w przeciwieństwie do irytacji i strat powstałych
często, w wyniku zawodności sprzętu o gorszych parametrach, kiepskiej obsługi
serwisowej, konieczności/zapomnienia częstej wymiany baterii, lub zawodności
transferu wyników. Niekiedy po okresie niezadowolenia z nieudanego zakupu
(np. stacje EMAX zakupione w IOR), sytuacja zmusza i tak do kupna profesjonalnego typu ASM. Zatem z zakupu „kompromisowego bubla” skorzysta (chyba) jedynie skutecznie go zachwalający dostawca. Obawy natury finansowej, wyrażane
przez przedstawicieli MRiRW (Farmer 2012), budzą zaniepokojenie, gdyż kto jak
nie ministerstwo może i powinno kompleksowo (od projektu po finansowanie)
potraktować tak istotne dla kraju przedsięwzięcie?

7. Podsumowanie
Niezbędny jest system zaawansowanych szkoleń propagujących DSS, aby
„przestać się bać” nowych technologii. Odbiorca informacji i doradca powinni się
na nich znać, rozumieć te technologie i siebie, i wzajemnie się wspierać. Zasadne
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byłoby włączenie do procesu ustalania priorytetów i kierunków tworzenia regionalnych sieci ASM i DSS, głosu rolników i organizacji ich reprezentujących. Dyskusji na ten temat dobrze służyły cykliczne warsztaty podczas corocznych Sesji
IOR-PIB, których niestety zaniechano. Konieczne jest opracowanie wiarygodnych
(recenzowanych) i wyczerpujących instrukcji oraz praktyczna propagacja DSS, na
funkcjonujących przykładach.
Niektóre działy doradztwa specjalistycznego wymagają intensywnego nadążania za nowościami i potrzebami praktyki, co w wariancie polskiego państwowego
systemu doradztwa, będącego w stanie transformacji, nie będzie łatwe do osiągnięcia. Doradcy docierają do ok. 30% rolników. A np. w Niemczech dostrzegane
są zjawiska szybszej adaptacji nowości przez praktyków i sprawniejszej, niż nadążają za tym systemy doradztwa. System naszego doradztwa także będzie musiał
podołać takim wyzwaniom. Stwierdzić należy, że w Polsce występuje brak tematycznych grup roboczych (międzyinstytucjonalnych), do skutecznego rozwiązywania i/lub opiniowania określonych nowych zadań, wynikających z akcesji do
UE (rolnictwo precyzyjne, ekologiczne i zintegrowane, monitoring i diagnostyka
upraw, wspieranie podejmowania decyzji, bezpieczna technika ochrony roślin).
Stąd m.in. opinia o „zapaści doradztwa” i troska Autorytetów Inżynierii rolniczej
[Haman i in. 2012], którzy podnoszą także potrzebę efektywniejszego wdrażania
osiągnięć nauki w praktyce rolniczej. W niektórych sytuacjach zauważalna jest
wręcz niechęć do współpracy specjalistów o zbieżnych profilach kompetencyjnych i/lub zadaniowych, w wyniku m.in. podlegania różnym ministrom. Wynika ona m.in. z obaw, konkurencji i różnic w systemach rozliczania i/lub oceny
pracowników. Mechanizmy, czy koncepcje współdziałania jednostek centralnych
i lokalnych (ważne w zakresie lokalnie przydatnych DSS) trudno niestety zauważyć. Stąd zainicjować w regionie tego typu inicjatywy pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za ich tworzenie, kompetentnymi i zainteresowanymi, także nie
jest łatwo. Nie służy to podejmowaniu dobrych i racjonalnych decyzji na rzecz
szerszych grup odbiorców, prowadzi do nieszanowania pieniędzy publicznych,
interesu rolnictwa i środowiska.
Wyczerpujące dane o czujnikach ASM, algorytmach meteorologicznych,
a także DSS, powinny być dostępne, walidowane i brane pod uwagę w tworzeniu
zarówno sieci agrometeorologicznych, jak też DSS, w różnych zastosowaniach,
szczególnie polowych, pracujących w oparciu o lokalne dane meteorologiczne.
Profil techniczno-doradczy powinien być merytorycznie i strukturalnie decydującym o charakterze i formie funkcjonowania systemów DSS, włącznie z podległością im niezbędnych sieci ASM. Próby powoływania struktur z celem doradczym, a pod kierownictwem np. meteorologów, lub informatyków, co w Polsce
się zdarza, świadczy o nieprofesjonalnym podejściu i niewłaściwym traktowaniu
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takich przedsięwzięć, które z góry skazane są na zachwianie priorytetów, w tym
m.in. decyzji/priorytetów finansowych oraz efektywności ich działania. Przy
zrzuceniu na doradców pełnej odpowiedzialności, za niewłaściwe efekty porad,
nie służy to racjonalności i efektywności tych rozwiązań, od początku ich tworzenia. Nowe technologie monitorowania upraw i wspierania decyzji, we wspólnym
interesie wymagają współdziałania instytucji i fachowców, poszanowania należnego znaczenia poszczególnych ogniw oraz pieniędzy publicznych.
Osoby decydujące o wyborze elementów infrastruktury DSS i zakupie urządzeń, w tym ASM, będących podwalinami nowoczesnych, pionierskich rozwiązań, mają przywilej i satysfakcję w tym uczestniczyć. Jednak spoczywa na nich
także ogromna odpowiedzialność za podejmowane decyzje i wydatkowanie
znacznych funduszy publicznych. Od tych decyzji zależy bowiem, czy pierwsze
zakupy będą użyteczne w dalszej rozbudowie i trwałe, czy praktyka zweryfikuje
je inaczej.
Dajmy sobie szansę wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego
od początku tworzenia w Polsce DSS, aby zminimalizować możliwość kolejnego
potwierdzenia przysłowia „mądry Polak po …”.
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W ROLNICTWIE
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STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia mankamenty procesu wyboru i konfiguracji polowych automatycznych stacji agrometeorologicznych do zróżnicowanych regionalnie potrzeb DSS.
Wskazano istotę i znaczenie właściwego doboru i kalibracji czujników, dataloggerów,
sposobu transferu danych, jako elementów odpowiedzialnych za niezawodność i jakość
funkcjonowania DSS. Wysoce wskazane jest skoordynowanie działań w tym kierunku,
w celu poprawy sytuacji w tym zakresie oraz ułatwienia odpowiedzialnej pracy doradców
i odbiorców porad. Pilną potrzebą, oczekiwaną przez praktykę, jest szybkie opracowanie
przystępnych instrukcji, poradników i materiałów szkoleniowych.
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This article presents shortcomings of the selection process and automatic configuration of field agro-meteorological stations to different regional needs of DSS. Pointed out
the essence and importance of the proper selection and calibration of sensors, data loggers, data transfer method, the elements responsible for the reliability and quality of the
functioning of the DSS. Highly recommended to coordinate efforts in this direction in
order to improve the situation in this area and facilitate the responsible work of guidance
for advisors and customers. Urgency demanded by practice, is fast developing affordable
instruction, guidance and training materials.
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WPR PO 2013 ROKU – OKREŚLENIE BENEFICJENTÓW
WYBRANYCH DZIAŁAŃ1
1. Wstęp
Od momentu wprowadzenie międzynarodowych regulacji w obszarze rolnym
w Europie Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej była wielokrotnie modyfikowana. Na różnych etapach funkcjonowania WPR przyczyny zmian były różne, ale
generalnie reformy wynikały z potrzeby dostosowania polityki do bieżących wyzwań i uwarunkowań wewnętrznych oraz zewnętrznych (Tomczak 2009). Zmiany
dotyczyły ustanowienia mechanizmu redukcji kosztów budżetowych związanych
z nadwyżkami, usunięcia różnic między regionami, utrzymania pozytywnych elementów już osiągniętych, w tym: bezpieczeństwa dostaw, stabilności cen, dochodów rolniczych, wolnego handlu wewnętrznego (Ritson i Fearne 1984). W obecnej sytuacji dyskusja w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2013
roku została zainicjowana podczas przeglądu (Health-Check) funkcjonowania
WPR w pierwszych latach okresu programowania 2007-2013. Już wtedy zaproponowano m.in. odchodzenie od instrumentów interwencyjnych w niektórych
sektorach i ich stopniową liberalizację. Formalne rozpoczęcie prac nad reformą
otwierała publikacja komunikatu Komisji Europejskiej pt.: „Wspólna Polityka
Rolna - w stronę 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością,
zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi” (The CAP towards 2020...
2010). Odnosząc się do komunikatu Komisji Europejskiej Parlament Europejski
przygotował raport w sprawie reformy WPR. Prace koordynował i sprawozdanie
1 W opracowaniu wykorzystano materiały opracowania: Poczta W., Czubak W., Kiryluk-Dryjska E., Sadowski A., Siemiński P (2012): Koncepcja ukierunkowania wsparcia gospodarstw rolnych
w perspektywie 2014-2020. MRiRW.
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wyników przedstawił Albert Dess, stąd ten raport Parlamentu określono mianem
raportu Dessa. Finalny etap w procesie reformowania WPR został zainicjowany
wraz z ogłoszeniem w dn. 12 października 2011 r. przez komisarza do spraw rolnictwa Daciana Ciolosa propozycji legislacyjnych odnośnie podstawowych aktów
prawnych mających tworzyć nową WPR, w tym przede wszystkim ustanawiających zasady płatności bezpośrednich oraz wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Matyba 2012).
Planowane wsparcie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich ma się przyczyniać do realizacji horyzontalnych priorytetów WPR w zakresie innowacji, środowiska i klimatu. Stawiane wyzwania mają umożliwić osiąganie zrównoważonego
rozwoju terytorialnego rolnictwa i obszarów wiejskich, wpisując się jednocześnie
w realizację strategii Europa 2020. W nakreślonych priorytetach gospodarczych
celem strategicznym jest zagwarantowanie wystarczającej produkcji żywności,
poprzez podniesienie konkurencyjności sektora rolnego i zwiększenie jego udziału w wartości dodanej łańcucha żywnościowego, odpowiednio wysokich dochodów rolniczych, ograniczanie wahań cenowych oraz utrzymanie produkcji rolniczej i żywotności obszarów o niekorzystnych warunkach naturalnych. W zakresie
środowiskowym i klimatycznym celem strategicznym jest zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, osiągane poprzez innowacje nakierowane na
promowanie „zielonego wzrostu”, zagwarantowanie dostarczania dóbr publicznych przez rolnictwo, działania na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych. Z kolei
kontynuacja wspierania aktywizacji obszarów wiejskich, zatrudnienia i stworzenie warunków dla różnorodności społecznej i strukturalnej stały się wyzwaniami zrównoważonego rozwoju terytorialnego. Główne cele II filaru WPR i zasady
przyznawania środków określono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (2011).

2. Inwestycje w środki trwałe
Rozporządzenie przewiduje możliwość realizacji działań inwestycyjnych.
Wsparcie w ramach tego mechanizmu obejmuje materialne lub niematerialne
inwestycje w środki trwałe, które poprawiają ogólną efektywność gospodarstwa
rolnego. Ekonomiczna efektywność inwestycji współfinansowanych środkami
pomocowymi i techniczna efektywności wykorzystania nabytych przedmiotów
inwestycji zależy między innymi od cech samego gospodarstwa rolnego. Dlatego
celem analizy, w odpowiedzi na oczekiwania maksymalnej efektywności wykorzystania wsparcia, było określenie progu wielkości gospodarstw rolnych uprawnionych do ubiegania się o środki. Wykorzystano w tym celu dane Wyników
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Standardowych Polskiego FADN za rok 2010 oraz wyniki Powszechnego Spisu
Rolnego 2010.
Założono, że mikroekonomiczna efektywność inwestycji oraz makroekonomiczna racjonalność wydatkowania środków na wsparcie inwestycji zapewniona
zostanie w przypadku przyznania ich gospodarstwom, które spełniają dwa kryteria: charakteryzują się dodatnimi inwestycjami netto i są zdolne osiągnąć dochód
na poziomie co najmniej średniego wynagrodzenia.
Pierwsze kryterium, czyli inwestycje netto, stanowią zmienną systemową rachunkowości rolniczej i zgodnie z definicją FADN (Wyniki standardowe.... 2010)
są to inwestycje brutto (wartość zakupionych i wytworzonych środków trwałych
pomniejszona o wartość sprzedanych oraz przekazanych nieodpłatnie środków
trwałych w roku obrachunkowym + różnica wartości stada podstawowego) pomniejszone o obliczoną dla danego roku obrachunkowego wartość amortyzacji.
Z kolei realizowany dochód parytetowy określono jako dodatnia różnica wartości dochodu z gospodarstwa rolnego pomniejszonego o obciążenia ubezpieczeniowe2 i wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
gdzie:
DP

DP = SE430 – (KRUS x SE015 x 12) – (WYN x 12)
– dochód parytetowy

SE430 – dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobę
pełnozatrudnioną członka rodziny [zł / FWU] (zmienna
systemowa FADN)
KRUS – składka KRUS (www.krus.gov.pl), określona na 107 zł / miesiąc
(uwzględniono ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe,
macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe)
SE015 – Nakłady pracy własnej [FWU] (zmienna systemowa FADN)
WYN – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w II półroczu 2010
roku, które wg Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 18 lutego 2011 roku wyniosło 2917,14 zł
(www.stat.gov.pl)
W delimitacji podmiotów mogących ubiegać się o środki wsparcia inwestycji
kierunkowano się dwiema zasadami zaangażowania środków publicznych w dzia2 W kalkulacji od dochodu parytetowego odjęto składki KRUS przeliczone na osobę pełnoza-

trudnioną pracy własnej (FWU – family work unit) ze względu na to, że koszty ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS), jako wydatki prywatne nie są według metodyki FADN uwzględniane
w kalkulacji dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego, a z kolei wartość porównywanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia umniejszona jest o potrącone od ubezpieczonych składki na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe.
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łalności podmiotów prywatnych. Po pierwsze, należy dążyć do możliwe najlepszego wykorzystania funduszy pomocowych. Wsparcie powinno gwarantować
osiągnięcie oczekiwanych społecznych rezultatów polityki rolnej lub przyspieszenie tych procesów, które zachodziłyby bez interwencji, jednak znacznie wolniej
i z niebezpieczeństwem powstania negatywnych efektów zewnętrznych. Drugim
ważnym kryterium jest najwyższa mikroekonomiczna efektywność na poziomie
beneficjenta, a tę mogą osiągnąć podmioty, które osiągnęły pewną skalę zasobów
i produkcji. Z tych względów założenia przyjęte w określeniu potencjalnych beneficjentów o dodatnich inwestycjach netto i zdolności do realizacji dochodu parytetowego zakładały, że gospodarstwa rolne muszą posiadać:
– określony areał użytków rolnych – ponieważ ziemia jest podstawowym
czynnikiem produkcji w rolnictwie, dlatego użytki rolne w największym
stopniu determinują skalę produkcji rolnej, lub
– odpowiedni poziom wytwarzania – wartość standardowej produkcji określa
siłę ekonomiczną podmiotu w momencie aplikowania o środki, jak również
może być miernikiem spełniania określonego standardu po zakończeniu inwestycji.
W celu wyznaczenia gospodarstw uprawnionych do wsparcia wykorzystano
grupowanie gospodarstw według wielkości ekonomicznej, stosowane w FADN,
którego miarą od roku 2010 roku jest standardowa produkcja3 (SO – standard output). Kryterium dodatnich wartości inwestycji netto i uzyskanie dochodu parytetowego spełniały gospodarstwa należące do czterech (spośród sześciu) grup wielkości
SO, tj.: średnio małe, średnio duże, duże oraz bardzo duże. W pozostałych dwóch
grupach, czyli: bardzo małe i małe, inwestycje netto były ujemne. Gospodarstwa
małe wykonywały przeciętnie w roku inwestycje w kwocie około 7,7 tys. zł, jednak
wartość rocznych odpisów amortyzacyjnych była o niemal 6 tys. zł większa (www.
fadn.pl). Jednocześnie produktywność wszystkich czynników produkcji, a zwłaszcza pracy, w gospodarstwach bardzo małych i małych (w pierwszych dwóch klasach wielkości ekonomicznej) była znacznie mniejsza aniżeli w pozostałych grupach. Z tych powodów uzyskane wyniki ekonomiczne uniemożliwiały prowadzenie
odpowiednio dużych inwestycji, ani też nie gwarantowały uzyskania dochodu na
poziomie co najmniej średniego wynagrodzenia. W ten sposób granicę wielkości
ekonomicznej (liczonej standardową produkcją) określono na 25 tys. € dla gospodarstw posiadających odpowiedni potencjał ekonomiczny – są w stanie realizować
inwestycje netto oraz dokonać opłaty pracy na poziomie co najmniej parytetowym.
3 Standardowa produkcja jest to średnia z 5 lat wartość produkcji określonej działalności produkcyjnej (roślinnej lub zwierzęcej) uzyskiwana z 1 ha lub od 1 zwierzęcia w ciągu 1 roku, w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcyjnych. Więcej na temat metodyki liczenia wielkości ekonomicznej z wykorzystaniem Standardowej Nadwyżki Bezpośredniej oraz Standardowej
Produkcji znajduje się w Goraj i inni (2010) oraz innych publikacjach Polskiego FADN.
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Podstawowym przyjętym kryterium kwalifikacji gospodarstw rolnych do korzystania z funduszy wsparcia inwestycji w środki trwałe jest dolna granica obszaru gospodarstwa. Ziemia reprezentuje pewien obiektywny, niezmienny (w krótkim okresie czasu) potencjał podmiotów rolnych. Z danych FADN wynika, że
średnia powierzchnia w przyjętym granicznym (SO powyżej 25 tys. €) przedziale gospodarstw „średnio małych” wynosi 32,3 ha, a poprzedzającej grupie obejmującej gospodarstwa „małe” średnio 15,8 ha. Przy uwzględnieniu odchyleń od
średniej powierzchni można szacować, że dochód parytetowy oraz zdolność do
realizacji inwestycji netto posiadają podmioty o powierzchni powyżej 20 ha i tę
powierzchnię przyjęto jako powierzchniowe kryterium uprawniające do korzystania ze środków w ramach działania Inwestycje w środki trwałe. Z danych GUS
(Raport z wyników... 2011) wynika, że takich podmiotów w skali całego kraju było
124,4 tys., czyli 8% wszystkich podmiotów o powierzchni powyżej 1 ha UR. Mimo
niewielkiej liczby, te podmioty mają duże znaczenie, zarówno w produkcji roślinnej jak też zwierzęcej. Przy dość dużej koncentracji zagospodarowywały niemal
50% UR, czyli około 7,5 mln ha. Niemal połowa stada zwierząt utrzymywanych
była właśnie w gospodarstwach o powierzchni UR przekraczającej 20 ha.
Zakładając, że wsparcie procesów inwestycyjnych z funduszy UE powinno
trafić do podmiotów przejawiających potencjał rozwojowy oraz efektywność mikroekonomiczną oraz racjonalność makroekonomiczną, wówczas ograniczenie
kryterium dostępu wyłącznie do powierzchni może wykluczyć podmioty o niewielkim areale lecz o wysokiej intensywności produkcji. Takie niebezpieczeństwo
dotyczy przede wszystkim gospodarstw specjalistycznych (np. szkółkarskich, sadowniczych, ogrodniczych). Dlatego też kolejnym przyjętym alternatywnym kryterium jest wartość produkcji standardowej (SO), co pozwoli na uniknięcie potencjalnego wykluczenia gospodarstw wysoce intensywnych. Przyjęte kryterium
ekonomiczne (25 tys. € SO) w skali kraju spełnia około 106 tys. gospodarstw, co
stanowi niecałe 7% podmiotów o powierzchni powyżej 1 ha (www.fadn.pl).
Przy uwzględnieniu obu przyjętych kryteriów (rozłącznie), tj. wielkości ekonomicznej i powierzchniowego, wynika, że w 4 województwach (dolnośląskim,
kujawsko-pomorskim, opolskim i wielkopolskim) miała miejsce sytuacja, w której
liczba gospodarstw silnych ekonomicznie była (nieznacznie) większa od liczebności gospodarstw dużych powierzchniowo i o tę różnicę powiększono liczbę potencjalnych beneficjentów, stąd ostateczna ich liczba szacowana jest na 127,6 tys.
W ujęciu regionalnym liczba potencjalnych beneficjentów w pewnym stopniu wynikała z powierzchni całkowitej województwa (współczynnik korelacji
między liczbą gospodarstw spełniających kryterium wielkości ekonomicznej,
a powierzchnią całkowitą województwa wynosił 0,8) oraz powierzchni użytków
rolnych w danym województwie (współczynnik korelacji wynosił 0,88). Zróżni-
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cowanie agrarne kraju powoduje, że zależność względem liczby gospodarstw ogółem była słaba (współczynnik korelacji 0,22).
Największy odsetek gospodarstw uprawnionych (w stosunku do całkowitej
liczby gospodarstw w województwie) występuje w województwie warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (powyżej 20%), a najmniejszy w województwach
południowo-wschodniej części kraju (mniej niż 2%) (tabela 1). To zróżnicowanie
wynika ze struktury agrarnej i intensywności produkcji w danym obszarze. Konsekwencją zróżnicowania struktury obszarowej jest odsetek UR który byłby objęty wsparciem. W całym kraju gospodarstwa spełniające kryterium ekonomiczne lub powierzchniowe zagospodarowywały 50% powierzchni użytków rolnych.
Największa część (ponad ¾ powierzchni UR ogółem) kwalifikuje się w województwie zachodniopomorskim, opolskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim.
Tabela 1
Liczba potencjalnych beneficjentów proponowanego działania
Inwestycje w środki trwałe w oparciu o kryterium powierzchni (UR > 20 ha)
lub wielkości ekonomicznej (SO > 25 tys. €)
Gospodarstwa rolne
Wyszczególnienie
Polska

Liczba
[tys.]
127,6

Udział
[liczba gosp. >1 ha = 100]
%
8,2

Użytki rolne
Powierzchnia
[tys. ha]

Udział [powierzchni
UR gosp. >1 ha =100]
%

7 664,5

50,3

697,7

73,2

Województwa
Dolnośląskie

8,3

13,1

13,4

19,8

710,7

65,7

9,4

5,0

401,1

28,8

Lubuskie

3,5

14,9

336,7

75,7

Łódzkie

6,2

4,6

234,0

23,6

Kujawsko-pomorskie
Lubelskie

Małopolskie

1,5

0,9

106,7

17,3

Mazowieckie

16,0

6,7

638,7

31,9

Opolskie

5,1

17,8

398,5

77,5

Podkarpackie

2,1

1,4

173,8

26,9

Podlaskie

13,2

15,3

479,9

45,1

Pomorskie

7,3

17,1

552,7

68,9

Śląskie

2,4

3,1

157,0

37,0

Świętokrzyskie

2,0

2,0

81,6

15,3

Warmińskomazurskie

11,7

26,4

796,4

75,8

Wielkopolskie

18,2

14,7

1 105,8

62,2

7,2

22,7

793,4

83,5

Zachodniopomorskie

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Raport z wyników (2011),Wyniki Standardowe 2011, www.fadn.pl
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Z dotychczas wdrażanych działań wsparcia inwestycji, począwszy od programu SAPARD, w każdym kolejnym programie rosła liczba złożonych wniosków
(tabela 2). Łączna liczba beneficjentów przekroczyła 90 tys. gospodarstw.
Tabela 2
Liczba i kwoty wsparcia zrealizowanych projektów w ramach kolejnych
działań wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych
SAPARD
działanie
„Inwestycje
w gospodarstwach
rolnych”
Liczba
zawartych
umów

Dolnośląskie
Kujawsko - pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko - mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

262
1 107
1 448
132
879
828
3 151
202
219
444
631
219
1 169
359
1 722
155
12 927

Kwota
płatności
(mln zł)

10,7
55,1
61,2
5,9
41,0
34,8
139,0
9,5
9,5
25,2
29,5
11,0
43,7
18,1
88,2
6,4
588,5

SPO
„Rolnictwo”działanie
1.1. „Inwestycje w
gospodarstwach
rolnych”
Liczba
zawartych
umów

756
1 966
2 998
264
2 338
1 200
4 032
588
569
2 020
841
539
1 686
805
2 918
559
24 079

Kwota
płatności
(mln zł)

105,7
196,9
233,9
40,5
187,4
91,0
365,1
70,0
54,4
206,1
117,5
57,2
110,3
122,6
376,5
83,3
2 418,5

PROW
2007-2013
działanie 121
„Modernizacja
gospodarstw rolnych”

Razem

Liczba
zawartych
umów

Kwota
płatności
(mln zł)

Liczba
Kwota
zawartych płatności
umów
(mln zł)

1 782
4 341
6 903
790
4 244
2 452
9 887
1 384
1 397
4 460
1 964
1 004
2 869
2 468
6 130
1 161
53 236

206,6
439,3
494,8
126,0
287,3
148,6
812,0
158,2
97,4
554,5
252,8
92,7
177,5
331,2
817,7
198,5
5 195,3

2 800
7 414
11 349
1 186
7 461
4 480
17 070
2 174
2 185
6 924
3 436
1 762
5 724
3 632
10 770
1 875
90 242

323,0
691,3
790,0
172,4
515,7
274,4
1316,2
237,7
161,3
785,8
399,8
160,9
331,5
471,9
1282,5
288,2
8202,3

Źródło: Informacja o stanie realizacji... (2009), Informacja o liczbie i kwotach... (2011),
Raport z wyników... (2011), Rozporządzenie... (2011), System Informacji... (2012),
Czubak 2013.

W ujęciu regionalnym potencjalna liczba kwalifikujących się gospodarstw
(tabela 1) koresponduje z liczbą dotychczas zrealizowanych inwestycji (tabela 2),
a współczynnik korelacji wynosił 0,7. Tak więc zaproponowany sposób delimitacji potencjalnych beneficjentów i wyniki regionalnego ich rozkładu wskazują na
zbieżność między dotychczasowym wdrażaniem działań a wyznaczonym rozkładem na lata 2014-2020. Biorąc pod uwagę wyniki łącznie wszystkich programów,
największa ilość złożonych wniosków i wykorzystanych środków przypadała na
województwa środkowej części kraju, tj. mazowieckie, wielkopolskie, lubelskie,
podlaskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie. Trafiło tu 2/3 z 8,2 mld zł jakie do tej
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pory ARiMR przekazała rolnikom z tytułu SAPARD, SPO 2004-2006 i PROW
2007-2013. Koncentracja przestrzenna w regionach środkowej Polski była charakterystyczna we wszystkich kolejnych programach. Wynikało to z ogólnej powierzchni wymienionych województw i liczby gospodarstw tam zlokalizowanych.
Współczynnik korelacji między łączną kwota wypłaconych środków a powierzchnią UR (w gospodarstwach powyżej 1 ha) wynosił 0,95. Z kolei współczynnik korelacji między liczbą gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha UR) w poszczególnych województwach a liczbą wykonanych projektów wynosił 0,78. Wskaźnik korelacji jest
duży, co wynika z tego, że liczba podmiotów zlokalizowanych w województwie jest
zależna od obszaru danego rejonu. Zjawisko koncentracji środków pomocowych
jest w polityce rolnej nieuniknione i może mieć też wymiar pozytywny w osiąganiu zamierzonych celów. Jeśli zachodzi koncentracja podmiotowa, to proces ten
znajdzie wyraz także w agrarnej i produkcyjnej koncentracji regionalnej. Można
się spodziewać, że nadal najwięcej środków trafi do tych regionów, w których dominują podmioty duże, silne ekonomiczne i wspierane przepływem wiedzy oraz
wsparcia doradczego. Biorąc pod uwagę dążenie do osiągnięcia dużej skuteczności
całej palety działań (nie tylko wsparcia inwestycji) w programach pomocowych,
już na etapie konceptualizacji i programowania uwzględniono zróżnicowanie regionalne. Na przykład w programie PROW 2007-2013 „przewidziano możliwość
dokonania podziału środków przeznaczonych na finansowanie niektórych działań
pomiędzy województwa. Podział oparty na mierzalnych wskaźnikach charakteryzujących potencjał i potrzeby regionów (...) w ten sposób zapewnia zrównoważony dostęp do wsparcia, a jednocześnie dostosowanie go do specyfiki regionów.
Rozwiązanie to dotyczy przede wszystkim działań o charakterze inwestycyjnym.
Dla działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” podział kwoty odzwierciedla
powierzchnię UR i liczbę potencjalnych beneficjentów tego działania w poszczególnych regionach” (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich... 2011). Konsekwencją
przyjęcia wojewódzkiego podziału środków było zabezpieczenie środków dla tych
regionów, w których korzystanie z wsparcia przebiega wolniej, ponieważ rolnicy
składają mniej wniosków i na mniejszą kwotę wsparcia. Przykładem regionalnego zróżnicowania aktywności potencjalnych beneficjentów było województwo
wielkopolskie. Zainteresowanie wsparciem było tak duże, że wymusiło zmianę
przepisów wdrażania programów i już po drugim (z trzech dotychczas przeprowadzonych) naborze środki zostały wyczerpane. Można sądzić, że przyjęcie jednej
krajowej puli spowodowałoby wykorzystanie znakomitej części wsparcia przez beneficjentów z obszarów o dotychczas największym zainteresowaniu.
Aby wyeliminować nadmierną koncentrację wsparcia w podmiotach największych, gospodarstwa niespełniające ani wyznaczonego kryterium powierzchniowego (20 ha UR) ani wielkości ekonomicznej (25 tys. € SO) mogłyby ubiegać się
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o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach trybu zespołowego.
Warunkiem byłoby użytkowanie przez członków zespołu łącznej powierzchni nie
mniejszej niż 20 ha lub uzyskanie standardowej produkcji o wartości minimum
25 tys. €. Takie podejście pozwoliłoby uniknąć wykluczenie gospodarstw rolnych,
objąć wsparciem liczniejszą grupę, a jednocześnie zachować zasady racjonalności
wydatkowania środków i efekt zachęty dla podmiotów mniejszych.

3. Rozwój małych gospodarstw i wsparcie młodych rolników
Zgodnie z zapisem Art. 20 propozycji Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), państwa członkowskie ustalą
górne i dolne progi dostępu do pomocy w ramach małych gospodarstw (Art. 20,
ust. 1, litera a), pkt. (iii)) oraz młodych rolników (Art. 20, ust. 1, litera a), pkt.
(i)), z tym że dolny próg wsparcia dla młodych rolników powinien być znacznie
wyższy niż górny próg dla małych gospodarstw (Art. 20, ust. 4). Podobnie jak we
wspieraniu inwestycji, także w obu przypadkach kryterium dostępu do wsparcia
powinno bazować na powierzchni użytków rolnych gospodarstw. Ze względu na
znaczne zróżnicowanie struktur rolnych w poszczególnych regionach Polski, progi dostępu powinny być odmienne w każdym województwie.
W przypadku dolnego progu dla małych gospodarstw dla każdego województwa minimalna powierzchnia wynosiłaby 1 ha UR, co jest zgodne zarówno
z polskim prawodawstwem (Ustawa o podatku rolnym z dnia 15.11.1984 Dz.U.
nr 52 poz. 268 z późn. zmianami) oraz przepisami dotyczącymi wsparcia bezpośredniego. Górny próg dostępu dla gospodarstw małych oraz dolny dla młodych
rolników byłby natomiast uzależniony od struktury agrarnej rolnictwa w danym
województwie i określony na podstawie średniej powierzchni użytków rolnych
oraz odchylenia standardowego, skorygowanego o udział danej grupy obszarowej
w całkowitej powierzchni użytków rolnych. W województwach, gdzie wynik tej
różnicy wyniósł mniej niż 3 ha, górny próg ustalono na 3 ha. Dotyczyło województwa dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Wynika to nie tyle ze średniej powierzchni
przeciętnego gospodarstwa rolnego (większy średni areał posiadały gospodarstwa
w województwie zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i opolskim), lecz relatywnie małego zróżnicowania
mierzonego odchyleniem standardowym. Niemniej, łączna liczba potencjalnie
uprawnionych podmiotów wynosi około 583,8 tys., co stanowi około 40% wszystkich podmiotów o powierzchni powyżej 1 ha, a użytkują one 1 415 tys. ha UR, czyli
zaledwie 10,8% wszystkich UR (tabela 3). Niewielki odsetek gruntów kwalifikujący
się do wsparcia w ramach tego działania wynika z faktu, że działanie skierowane
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jest do małych gospodarstw rolnych, a więc w Polsce znaczących liczebnie, lecz
dysponujących niewielkim areałem. Potencjalna liczba beneficjantów i ich udział
w stosunku do ogólnej liczby gospodarstw w województwie zależy od struktury
agrarnej. W odniesieniu do wsparcia małych gospodarstw, im bardziej struktura
jest rozdrobniona, tym większa jest liczba potencjalnych beneficjentów. Najwięcej potencjalnie kwalifikujących się gospodarstw występuje w województwie mazowieckim oraz południowo-wschodniej części kraju. W stosunku do całkowitej
liczby gospodarstw indywidualnych o powierzchni przekraczającej 1 ha, w województwie małopolskim i podkarpackim ponad połowa gospodarstw kwalifikowałaby się do skorzystania ze wsparcia. W województwach o najlepszej strukturze
agrarnej (pomorskie i zachodniopomorskie) byłoby to około 25% gospodarstw.
Tabela 3
Liczba potencjalnych beneficjentów działania „Rozwój małych gospodarstw”
oraz użytkowana przez nie powierzchnia użytków rolnych
Kryterium delimitacji
Wyszczególnienie

Powierzchnia
minimalna
[ha]

Polska
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Powierzchnia
maksymalna
[ha]

x
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Gospodarstwa rolne

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

Liczba
[tys. szt.]

583,8
Województwa
18,2
23,6
75,2
6,2
58,1
69,2
90,5
8,3
65,3
34,1
10,3
23,3
37,5
13,6
44,0
6,4

Udział
[liczba gosp.
>1 ha = 100]
%

Użytki rolne
Udział
[powierzchni UR
Powierzchnia
gospodarstw
[tys. ha]
>1 ha = 100]
%

41,3

1 415

10,8

31,3
35,5
41,8
30,2
45,4
53,0
41,7
29,9
52,7
41,3
25,8
42,7
41,2
32,1
36,3
22,1

31,7
69,4
181,8
9,6
161,1
128,2
259,9
13,4
120,9
138,3
21,2
40,5
80,5
39,3
109,4
10,1

4,3
7,4
13,7
2,9
16,8
23,7
13,7
3,7
21,8
13,3
3,4
11,4
16,0
4,6
7,4
1,6

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Raport z wyników... (2011).

Działanie skierowane do młodych rolników rozpoczynających działalność rolniczą wymagało przyjęcia kryteriów kwalifikujących beneficjentów tak, by zagwarantować maksymalną efektywność działania na poziomie gospodarstwa i całego
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programu. Podobnie jak we wcześniej omawianych działaniach, ze względu na
duże zróżnicowanie rolnictwa w Polsce wymagane było zróżnicowanie kryteriów dostępu w poszczególnych województwach. Dla wsparcia młodych rolników
zróżnicowanie to dotyczyło minimalnej powierzchni kwalifikującej gospodarstwo
rolne, a górna granica pozostała identyczna dla każdego regionu i wynosi 300 ha.
Dolny próg wielkości dla gospodarstw młodych rolników określono jako sumę
średniej powierzchni gospodarstw powyżej 1 ha UR w danym województwie i odchylenia standardowego skorygowanego o udział powierzchni danej grupy obszarowej w powierzchni UR w danym województwie. Liczba gospodarstw spełniających kryterium wielkości powierzchni to 228,7 tys., czyli około 15% wszystkich
podmiotów o powierzchni powyżej 1 ha (tabela 4). Mimo, że liczba podmiotów
spełniających kryterium wielkości powierzchni jest relatywnie niewielka, to dysponują one niemal połową użytków rolnych. Charakterystyczne jest to, że nie było
w tym zakresie dużego zróżnicowania regionalnego. Liczbę potencjalnych beneficjentów można oszacować biorąc pod uwagę czas wymiany pokoleń, przyjęty
na 35 lat oraz siedmioletni okres programowania. Wówczas w latach 2014-2020
w około 1/5 (7 lat / 35 lat) kwalifikujących się podmiotów będzie następował proces wymiany pokoleń. Tak więc 1/5 z 228,7 tys. gospodarstw oznacza około 46 tys.
potencjalnych beneficjentów działania.
Tabela 4
Liczba gospodarstw spełniających kryterium wielkości dla działania na rzecz
młodych rolników oraz użytkowana przez nie powierzchnia użytków rolnych
Kryterium delimitacji
Wyszczególnienie

Powierzchnia
minimalna
[ha]

Polska

Powierzchnia
maksymalna
[ha]

x

Gospodarstwa rolne
Liczba
[tys.]

228,7

Użytki rolne
Powierzchnia
[tys. ha]

Udział
[powierzchni UR
gospodarstw
>1 ha = 100]
%

14,7

6257,5

46,7

Udział
[liczba gosp.
>1 ha = 100]
%

Województwa
Dolnośląskie

22,8

300,0

6,4

10,1

355,9

48,0

Kujawsko-pomorskie

22,1

300,0

10,9

16,1

449,6

47,7

Lubelskie

10,2

300,0

33,7

17,8

670,3

49,6

Lubuskie

28,5

300,0

2,2

9,5

157,2

47,1

Łódzkie

9,6

300,0

30,1

22,4

512,5

52,7

Małopolskie

8,6

300,0

8,9

5,5

169,8

28,5

Mazowieckie

11,4

300,0

49,6

20,9

1018,9

52,6

Opolskie

23,9

300,0

3,7

13,3

184,7

50,1

8,6

300,0

9,4

6,5

175,1

29,6

16,8

300,0

18,9

22,0

529,9

50,7

Podkarpackie
Podlaskie
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Kryterium delimitacji
Wyszczególnienie

Pomorskie

Powierzchnia
minimalna
[ha]

25,5

Powierzchnia
maksymalna
[ha]

300,0

Gospodarstwa rolne
Liczba
[tys.]

5,3

Udział
[liczba gosp.
>1 ha = 100]
%

12,4

Użytki rolne
Powierzchnia
[tys. ha]

Udział
[powierzchni UR
gospodarstw
>1 ha = 100]
%

279,5

44,8

Śląskie

9,0

300,0

8,0

10,4

172,2

43,6

Świętokrzyskie

8,6

300,0

14,4

14,0

215,4

40,8

Warmińsko-mazurskie

33,3

300,0

5,8

13,1

365,2

42,1

Wielkopolskie

19,3

300,0

17,7

14,3

688,3

46,3

Zachodniopomorskie

37,7

300,0

3,7

11,9

312,9

49,9

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Raport z wyników... (2011).

4. Podsumowanie
Proponowane warunki wsparcia i kryteria dostępu dostosowane są do potencjału produkcyjnego wyrażonego poprzez areał oraz wielkość ekonomiczną.
Przyjęte kryteria dostępu mają zapewnić osiągnięcie odpowiednich efektów mikroekonomicznych beneficjentów oraz możliwe najlepsze społecznie wykorzystanie środków pomocowych.
Zaproponowane rozwiązania w kolejnym siedmioletnim okresie programowania stwarzają możliwości dostępu przekraczające realizację liczby projektów
w przed i po akcesyjnych programach (a więc ostatnich dwunastu latach), co nie
powinno wykluczać potencjalnych beneficjentów, jednocześnie wskazane propozycje delimitacji będą się też przekładać na większe efekty wsparcia publicznego
ze środków unijnych zgodnie z zasadą pomocniczości.
Ustalają górne i dolne progi dostępu do pomocy w ramach małych gospodarstw oraz młodych rolników za kryterium dostępu do wsparcia przyjęto powierzchnię użytków rolnych gospodarstw (wykres 1).
Ze względu na znaczne zróżnicowanie struktur rolnych w poszczególnych regionach Polski, progi dostępu zróżnicowano regionalnie. Przyjęty algorytm powodował, że nie wystąpiło znaczące zróżnicowanie regionalne, a proponowane
działania tworzyły kompleks wsparcia działalności rolniczej, nasilony w zależności od struktury agrarnej.
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Wykres 1
Progi dostępu dla działań: Inwestycje w środki trwałe, rozwój małych gospodarstw oraz wsparcie młodych rolników

Źródło: Opracowanie własne.
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WAWRZYNIEC CZUBAK
WPR PO 2013 ROKU – OKREŚLENIE BENEFICJENTÓW WYBRANYCH DZIAŁAŃ4

Słowa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna, wsparcie działań inwestycyjnych, młody rolnik
STRESZCZENIE

Od momentu wprowadzenia regulacji w obszarze rolnym w Europie Wspólna Polityka
Rolna Unii Europejskiej była wielokrotnie modyfikowana. Obecnie trwa dyskusja w sprawie przyszłości WPR UE po 2013 roku.
W odniesieniu do działań inwestycyjnych celem analizy było określenie progu wielkości gospodarstw rolnych uprawnionych do ubiegania się o środki i liczby potencjalnych
beneficjentów. Przy uwzględnieniu kryteriów minimalnego areału użytków rolnych oraz
4 W opracowaniu wykorzystano materiały opracowania: Poczta W., Czubak W., Kiryluk-Dryjska E., Sadowski A., Siemiński P (2012): Koncepcja ukierunkowania wsparcia gospodarstw rolnych
w perspektywie 2014-2020. MRiRW.
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wielkości ekonomicznej okazuje się, że ze wsparcia działań inwestycyjnych mogłoby skorzystać około 127 tys. gospodarstw rolnych. W ujęciu regionalnym można się spodziewać,
że nadal najwięcej środków trafi do tych regionów, w których dominują podmioty duże,
silne ekonomiczne i wspierane przepływem wiedzy oraz korzystające ze wsparcia doradczego. Przy określeniu górnych i dolnych progów dostępu do pomocy w ramach małych
gospodarstw oraz młodych rolników w obu przypadkach kryterium dostępu do wsparcia powinno bazować na powierzchni użytków rolnych gospodarstw. Liczba potencjalnie
uprawnionych podmiotów do skorzystania ze wsparcia dla małych gospodarstw wynosi
około 583,8 tys. Dla wsparcia młodych rolników oszacowano około 46 tys. potencjalnych
beneficjentów działania.

WAWRZYNIEC CZUBAK
CAP AFTER 2013 - DEFINING BENEFICIARIES OF SELECTED ACTIVITIES

Key words: Common Agricultural Policy, support of investment activities, young farmer
SUM M A RY

Since the introduction of the European Union Common Agricultural Policy, this policy has been frequently modified. Currently there is a discussion on the future of the EU
CAP after 2013.
With regard to the investment activities the main goal of the analysis was to determine
a threshold for allowing agricultural holdings to access the support and to estimate the
number of potential beneficiaries. Taking into account the criteria of utilized agricultural
area and economic size, about 127 thousand farms can benefit from the support for Investments in physical assets. In regional aspect, it is expected that the majority of funds still
will go to the regions dominated by large entities, economic strong and using advisory
support. In defining upper and lower thresholds for allowing agricultural holdings access
to support to the development of small farms and young farmers, in both case, the criteria
of access to support should based on the utilized agricultural area. Number of potentially
eligible entities of the development of small farms is about 583.8 thousand. For young
farmers it is estimated to about 46 thousand potential beneficiaries.
czubak@up.poznan.pl
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WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH
GOSPODARSTWACH ROLNYCH WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
1. Wstęp
Akces do różnego rodzaju elementów infrastruktury informatycznej jest normą w XXI wieku. Powszechny i niczym nie ograniczony dostęp do telefonów
komórkowych, komputerów oraz sieci internetowych tak często reklamowany
i ogłaszany w różnego rodzaju mediach nie wydaje się być aż tak bezproblemowy
w przypadku obszarów wiejskich. Przeszkodą w tym względzie nie jest jednak
zasięg sieci, czy funkcjonowanie lokalnych dostawców Internetu, ale wyposażenie
gospodarstw rolniczych w sprzęt oraz umiejętności rolników w zakresie jego wykorzystania. Elementy te mogą silnie różnicować szanse rozwojowe mieszkańców
wsi i miast.
Ważnym aspektem infrastruktury informatycznej są telefony, w tym w szczególności komórkowe, które pozwalają na szybki przepływ informacji, wymianę
doświadczeń. Znaczenie telefonii komórkowej dla rolnictwa potwierdzają liczne
publikacje naukowe dotyczące wykorzystania tego narzędzia przez producentów
rolnych (np. Aker J.C. Dial “A” for agriculture: using information and communication technologies for agricultural extension in developing countries; Goyal
A. ICT in Agriculture Sourcebook: Connecting Smallholders to Knowledge, Networks, and Institutions; Qinag C.Z. i inni Mobile Applications for Agriculture and
Rural Development).
Korzystanie z telefonu komórkowego, komputera oraz Internetu przez rolników może nieść ze sobą różnego rodzaju korzyści: finansowe (np. zmniejszenie
wydatków związanych ze składaniem wniosków o dopłaty bezpośrednie), pozwa-
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la na uporządkowanie wszelakich spraw związanych z ewidencją prowadzonej
produkcji (specjalistyczne oprogramowanie), umożliwia archiwizowanie danych
o towarach i usługach, prowadzonej produkcji [Dzieża i Sikora 2011, 60; Dzieża
2010, 28], umożliwia przetwarzanie informacji, które są obecnie postrzegane jako
cenny zasób ekonomiczny [Matysik i Wojewodzic 2009, 78]. Komputery to niezwykle ważnym elementem infrastruktury technicznej podmiotów działających
na obszarach wiejskich [Sawicka 2010, 102-103].
Dane GUS wskazują, iż odsetek gospodarstw domowych na obszarach wiejskich wyposażonych w komputery wzrósł z 36,4% w roku 2006 do 63,7% w 2010
roku, przy czym było to i tak znacznie mniej niż w przypadku miast – tam odsetek ten w 2010 roku wynosił ponad 70%. Spadające ceny sprzętu komputerowego
powodują ponadto, że staje się on coraz bardziej dostępny dla rolników [Cupiał
2008, 55]. GUS podaje, że w 2010 roku 47,3% mieszkańców obszarów wiejskich
regularnie korzystało z komputera. Należy tu dodać, iż mieszkańcy obszarów
wiejskich stanowią znacznie szerszą grupę aniżeli rolnicy, dlatego danych GUS-u
nie można odnosić wprost do producentów rolnych. Stąd w świetle korzyści, które
osiągać mogą rolnicy korzystając z komputerów niebagatelną sprawą wydaje się
być zbadanie stanu w tym zakresie w województwie małopolskim oraz wskazanie
ewentualnych niedoborów.

2. Cel i metodyka badań
Głównym celem opracowania było określenie stanu wyposażenia gospodarstw
rolnych w województwie małopolskim w elementy infrastruktury informatycznej,
wskazanie stopnia ich wykorzystania przez rolników oraz ustalenie przydatności
wykorzystania komputera w procesie gospodarowania z punktu widzenia rolnika.
Głównym źródłem danych do przeprowadzenia analizy i wyciągnięcia wniosków były dane pierwotne pozyskane z badań własnych. Podstawowym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Badania zostały przeprowadzone
wśród rolników województwa małopolskiego, który uczestniczyli w „Szkoleniach
w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych w województwie małopolskim” realizowanych przez Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, działanie 111. „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”. Kwestionariusz składał się z pytań otwartych oraz zamkniętych.
Uzyskano dane od 162 rolników, przy czym 2 kwestionariusze zostały wyłączone
z analizy ze względu na niekompletność przekazanych w nich informacji.
Analiza wyposażenia gospodarstw rolnych województwa małopolskiego
w elementy infrastruktury informatycznej, stopnia ich wykorzystania i przydat-
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ności dotyczyła stanu w gospodarstwach w roku 2013. Ponadto materiały do przeprowadzenia analizy pozyskane zostały z literatury przedmiotu oraz dostępnych
źródeł internetowych.
Materiał empiryczny pozyskany z badań został poddany analizie, a do realizacji założonych celów wykorzystano metodę opisową, metodę analizy poziomej
oraz graficzną.

3. Komputery w gospodarstwach rolników
Informatyzacja jest procesem polegającym na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu danych, które uprzednio zostały wprowadzone do systemu. Słownik
języka polskiego podaje, iż jest to: „wykorzystywanie nowoczesnych metod przetwarzania informacji gospodarce, technice”. Aby proces ten mógł sprawnie zachodzić niezbędne jest zapewnienie właściwego sprzętu, w tym w szczególności komputerów. Dane obrazujące odsetek przedsiębiorstw w Polsce, które są wyposażone
w komputery wskazują, iż większość podmiotów taki sprzęt posiada. Publikacje
Głównego Urzędu Statystycznego dla 2012 roku podają, że 94,7% przedsiębiorstw
działających w Polsce było wyposażonych w komputery. W układzie województw
najsłabiej prezentowało się województwo świętokrzyskie, gdzie odsetek ten sięgnął 91,4%, a najlepiej województwo dolnośląskie – 96,9%. Dostęp do komputerów oznacza możliwość zdobywania, przetwarzania i analizowania uzyskanych
informacji, możliwość korzystania z Internetu, a co za tym idzie z szeregu różnych usług znacznie ułatwiających prowadzenie gospodarstwa rolnego. Przykładem może być korzystanie z rachunku bankowego za pośrednictwem kanałów
elektronicznych, co znacznie ułatwia i przyspiesza rozrachunki z kontrahentami.
Przykładowo – taki sposób komunikowania się z bankiem preferowało 4% podmiotów z sektora MSP w województwie małopolskim w 2010 roku [Szafrańska
i Matysik-Pejas 2010, 118, 121]. Dostęp do komputerów jest coraz powszechniejszy, przy czym wydaje się być nieodzowny w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej, czy też innej aktywności poza zwykłą pracą zawodową.
Wstępna analiza uzyskanych danych ankietowych pozwoliła na uzyskanie
informacji charakteryzujących badane gospodarstwa rolne. Wśród respondentów 36% stanowiły kobiety. Dominowały osoby z wykształceniem zawodowym
– 44,4% i średnim – 36,9%. Wykształceniem wyższym legitymowało się zaledwie 7% respondentów. Niemal 59% rolników wskazywało, że prowadzi mieszaną
produkcję w swoich gospodarstwach, 21,3% odpowiedziało, że w gospodarstwach
prowadzona jest produkcja zwierzęca, a 19,4%, że produkcja roślinna. Tylko 1 ankietowany zaznaczył, że prowadzi dział specjalny produkcji rolnej. Dominowały
gospodarstwa o powierzchni od 5,01 do 10 ha – 40% (64) oraz od 2,01 do 5 ha
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– 30% (48). Gospodarstwa o powierzchni od 1 do 2 ha stanowiły 9,4% (15), od
10,01 do 20 ha 15,6% (25), a podmioty o powierzchni powyżej 20 ha zaledwie
5% (8). Średnia powierzchnia użytków rolnych (UR) w badanych gospodarstwach
wynosiła 7,95 ha UR i znacznie przekraczała średnią powierzchnię dla gospodarstwa rolnego w województwie małopolskim (3,88 ha gruntów rolnych) zbliżając
się raczej do średniej krajowej (10,38 ha gruntów rolnych1). Można przypuszczać,
że respondenci uczestniczący w badaniu byli rzeczywiście aktywni w zakresie
prowadzenia gospodarstwa rolnego, na co wskazuje znaczna powierzchnia użytkowanych przez nich gospodarstw. Najmniejsze powierzchniowo gospodarstwo
użytkowało 1,2 ha UR, największe 50 ha UR, a obliczony współczynnik zmienności (85%) wskazuje na znaczne zróżnicowanie badanej grupy w tym zakresie.
Telefony stacjonarne były na wyposażeniu 90% ankietowanych gospodarstw.
Analiza badanej zbiorowości w podziale w zależności od wielkości użytkowanego
gospodarstwa wykazała, iż sprzęt ten posiadali niemal wszyscy rolnicy użytkujący
od 10,01 do 20 ha UR (tabela 1). W każdej z pozostałych grup ponad 86% rolników
korzystało z telefonów stacjonarnych. Warto zauważyć, że praktyką coraz częściej
podejmowaną jest zawieszenie korzystania z telefonów stacjonarnych ze względu
na znaczne koszty użytkowania tego sprzętu (np. abonament) na rzecz coraz popularniejszych, tańszych i łatwo dostępnych telefonów komórkowych. W badanej
grupie telefony komórkowe użytkowało 2/3 respondentów posiadających od 1,00
do 2,00 ha UR. Odsetek ten był najwyższy w grupie rolników użytkujących od
5,01 do 10 ha UR i sięgnął 90,1%. Ograniczeniem dla wykorzystywania telefonów
komórkowych mogą być tzw. białe plamy na mapie Polski (czyli obszary gdzie telefonia komórkowa nie ma racji bytu ze względu na niewystarczający zasięg) oraz
brak umiejętności niezbędnych do obsługi telefonów komórkowych. Tymczasem
jest to sprzęt często niedoceniany przez producentów rolnych - to dzięki niemu
mogą być dostępni 24 godziny na dobę (np. dla potencjalnych nabywców płodów
rolnych), mogą bez problemu umówić się na spotkanie, bądź też zmienić jego
termin, „dotrzeć” do najbardziej odległych zakątków kraju.
Ankietowanym rolnikom zadano pytanie dotyczące wyposażenia gospodarstwa rolnego w sprzęt komputerowy. Odsetek gospodarstw wyposażonych
w komputery stacjonarne zwiększał się wraz ze wzrostem powierzchni użytkowanego gospodarstwa – tendencja ta nie została zachowana tylko w przypadku gospodarstw o powierzchni od 10,01 do 20 ha UR. Natomiast nie udało się zauważyć
zależności pomiędzy wielkością gospodarstwa, a odsetkiem rolników korzystających z laptopa. W badanej grupie 4 na 10 rolników posiadało w gospodarstwie
laptopa, natomiast podział na grupy w zależności od powierzchni gospodarstwa
wykazał, że najwięcej bo aż 62,5% rolników z grupy użytkującej powyżej 20 ha
1 Dane ARiMR za 2012 r., dostęp online.
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UR posiadało taki sprzęt. Z kolei odsetek ten najniższy był w grupie gospodarstw
posiadających od 2,01 do 5 ha UR (18,8%). Wykorzystywany sprzęt był już stosunkowo długo eksploatowany, bowiem średni wiek komputera stacjonarnego
w badanej grupie wynosił 8 lat, a laptopa 5.
Tabela 1
Wyposażenie gospodarstw w wybrane elementy
infrastruktury informatycznej (podział na grupy w zależności od
powierzchni UR w gospodarstwie)
Wyszczególnienie

Telefon
stacjonarny
Telefon
komórkowy
Komputer
stacjonarny
Laptop

%
liczba
wskazań
%
liczba
wskazań
%
liczba
wskazań
%
liczba
wskazań

Powierzchnia gospodarstwa [ha UR]
1,00-2,00

2,01-5,00

5,01-10,00

10,01-20,00

pow. 20,00

87,5

86,7

89,6

89,1

96,0

13

43

57

24

66,7

77,1

90,1

76,0

10

37

58

19

53,3

62,7

84,4

72,0

30

54

18

60,0

18,8

42,2

48,0

9

9

27

12

8

7
87,5
7
100
8
62,5
5

Razem
gospodarstwa

90,0
144
81,9
131
73,8
118
38,8
62

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Sam fakt posiadania w gospodarstwie rolnym komputera (stacjonarnego czy
przenośnego) nie świadczy o tym, że jego właściciele wykorzystują go jako narzędzie do wspomagania procesu podejmowania decyzji. W badanych gospodarstwach komputer (stacjonarny lub przenośny) był na wyposażeniu 130 producentów rolnych (co stanowiło 81,25% badanej grupy) – przy czym w wybranych
gospodarstwach rolnicy wskazywali, że posiadają tylko laptopa, tylko komputer
stacjonarny, bądź też deklarowali, że gospodarstwo jest wyposażone w oba te
sprzęty. Wśród rolników, którzy posiadali komputery nie wszyscy potrafili korzystać z tego sprzętu. Tylko 114 respondentów wskazało, że ma doświadczenie
w użytkowaniu komputera – stanowiło to 71,25% całej badanej grupy i 87,69%
grupy rolników posiadających taki sprzęt w gospodarstwie. Żaden z rolników,
którzy nie posiadali w gospodarstwie komputera nie wskazał, że potrafi obsługiwać komputer.
Staż w korzystaniu ze sprzętu komputerowego był zróżnicowany. Wszyscy rolnicy z grupy gospodarstw o powierzchni powyżej 20 ha UR wskazali, że użytkują
komputer dłużej niż rok (tabela 2). W każdej z wyodrębnionych grup obszarowych największy odsetek stanowili rolnicy użytkujący sprzęt od 4 do 5 lat – wyjątkiem byli tu tylko właściciele najmniejszych obszarowo gospodarstw.
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Tabela 2
Staż w korzystaniu z komputerów wśród producentów rolnych
(podział na grupy w zależności od powierzchni UR w gospodarstwie)*
Wyszczególnienie
%
liczba
wskazań
%
Od 2 do 3 lat
liczba
wskazań
%
Od 4 do 5 lat
liczba
wskazań
%
Od 6 do 7 lat
liczba
wskazań
%
Od 8 do 9 lat
liczba
wskazań
%
Powyżej 10 lat liczba
wskazań
Razem
%
Do 1 roku

Powierzchnia gospodarstwa [ha UR]
1,00-2,00
10,0

2,01-5,00

5,01-10,00

10,01-20,00

3,7

6,0

10,0

1

1

3

2

30,0

22,2

12,0

20,0

pow. 20,00
0,0
–
14,3

Razem
gospodarstwa
6,1
7
17,5

3

6

6

4

1

20,0

33,3

38,0

30,0

42,8

2

9

6

3

10,0

11,1

10,0

0,0

1

3

4

2

–

10,0

11,1

22,0

10,0

28,6

1

3

2

2

20,0

18,6

14,0

20,0

14,3

2

5

7

4

1

19

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

19
8,0

11

20
34,2
39
8,8
10
16,7
19
16,7

* obliczenia wykonane dla grupy rolników, którzy posiadali komputer (stacjonarny bądź przenośny)
i potrafili się nim posługiwać.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Poza stażem w korzystaniu ze sprzętu komputerowego ważna jest częstotliwość wykorzystania tego oprzyrządowania. Respondentów, którzy korzystali
z komputerów poproszono o określenie jak często użytkowali ten sprzęt. Żaden
z rolników użytkujących od 1 do 2 ha UR nie wskazał, że korzysta z komputera
kilka razy w miesiącu – odpowiedzi rozłożyły się tu pomiędzy opcje kilka razy
w tygodniu (30%) i codziennie (70%). Można przypuszczać, iż z racji niewielkiej
powierzchni gospodarstw rolnicy dysponowali wolnym czasem, co umożliwiało
im korzystanie z komputera codziennie, dlatego w tej właśnie grupie obszarowej odsetek korzystających ze sprzętu codziennie jest taki wysoki. W pozostałych
grupach obszarowych rolnicy najczęściej wskazywali, że zazwyczaj korzystają
z komputera kilka razy w tygodniu (w kolejnych grupach odpowiednio 44%, 40%
oraz 65% wskazań).
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Wykres 1
Częstotliwość korzystania z komputera wśród producentów rolnych
(podział na grupy w zależności od powierzchni UR w gospodarstwie) [%]*

* obliczenia wykonane dla grupy rolników, którzy posiadali komputer (stacjonarny bądź przenośny)
i potrafili się nim posługiwać.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Rolników poproszono o dokonanie oceny stopnia przydatności sprzętu komputerowego, który wykorzystują w gospodarstwie. Odpowiedzi, które uzyskano
zostały przedstawione dla całej badanej zbiorowości (czyli z uwzględnieniem opinii producentów rolnych, którzy takiego sprzętu nie posiadają). W całej grupie
podobny odsetek respondentów (około 20%) ocenił, że komputer jest im bardzo
potrzebny, czasami przydatny, a około 1/5 respondentów nie potrafiła udzielić
odpowiedzi na zadane pytanie i wskazała odpowiedź „nie wiem” (tabela 3). Tylko
1 osoba z grupy producentów rolnych użytkujących od 5,01 do 10,00 ha UR wskazało, że komputer w gospodarstwie jest niezbędny tylko do rozrywki. W każdej
grupie obszarowej odpowiedzią najczęściej wybierana na pytanie o przydatność
komputera była odpowiedź „przydatny”.
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Tabela 3
Ocena przydatności komputera w gospodarstwie w opinii rolników
(podział na grupy w zależności od powierzchni UR w gospodarstwie)
Wyszczególnienie

Bardzo
przydatny
Przydatny
Czasami
przydatny
Używany tylko
do rozrywki
Zbędny
Nie wiem
Razem

%
liczba
wskazań
%
liczba
wskazań
%
liczba
wskazań
%
liczba
wskazań
%
liczba
wskazań
%
liczba
wskazań
%

Powierzchnia gospodarstwa [ha UR]
1,00-2,00

2,01-5,00

13,3

12,5

2

6

46,7

33,3

7
13,3
2

5,01-10,00

23,4

10,01-20,00

pow. 20,00

24,0

50,0

6

4

39,1

40,0

25,0

16

25

10

20,9

20,2

20,0

25,0

10

13

5

2

15

2

Razem
gospodarstwa

20,6
33
37,5
60
20,0
32

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

0,6

0

0

1

0

0

1

0,0

0,0

3,2

4,0

0,0

1,9

0

0

0

2

1

26,7

33,3

12,5

12,0

8

3

4

16

100,0

100,0

100,0

100,0

3

0,0

19,4

0

31

100,0

100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

4. Wnioski
1. Następujące szybko przemiany o charakterze techniczno-instytucjonalnym
powodują dewaluację dotychczas wykorzystywanych metod upowszechniania, pozyskiwania oraz przetwarzania informacji. Najcenniejszym zasobem,
który znajduje się obecnie w posiadaniu organizacji (w tym także producenta rolnego) staje się informacja, która w odpowiednim momencie przekazana i właściwie spożytkowana może stać się źródłem znaczących przewag
konkurencyjnych.
2. Posiadanie komputera pozwala producentom rolnym na korzystania z wielu
różnorodnych opcji zdobywania informacji, otwiera przed nimi nowe kanały kontaktowania się z otoczeniem, ułatwia proces podejmowania decyzji.
W badanej grupie niemal 60% respondentów wskazało przydatność wykorzystania tego sprzętu (odpowiadając, że jest on bardzo przydatny 20,6%
bądź przydatny – 37,5%). Jednocześnie sprzęt ten był w gospodarstwach
wykorzystywany już dość długo bowiem było to średnio 5 lat dla laptopów
i 8 dla komputerów stacjonarnych.
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3. Zwraca uwagę znaczny odsetek rolników, którzy nie posiadają komputera
w gospodarstwie rolnym (18,75%), natomiast w grupie taki sprzęt mających
na wyposażeniu, udział rolników, którzy z niego nie korzystają (12,3%). Staż
w korzystaniu z komputera pozwala przypuszczać, że rolnicy, którzy ten
sprzęt posiadają dobrze radzą sobie z jego obsługą, przy czym udział najmniej zaawansowanych w obsłudze komputera (użytkujących go do 1 roku)
to zaledwie 6,1% grupy.
4. Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę dalszej informatyzacji producentów rolnych w województwie małopolskim. Pomimo faktu, że grupa
badawcza dobrana została w sposób celowy, bowiem badaniem zostali objęci producenci świadomi wagi nowych informacji, którzy chcieli poszerzać
swoją wiedzę, to jednak dane dotyczące wykorzystania przez nich komputerów nie kreują pozytywnego obrazu małopolskiego producenta rolnego,
który będzie potrafił odnaleźć się i poradzić sobie w dobie szybko wkraczającej w rolnictwo informatyzacji.
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WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH
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Słowa kluczowe: komputery w gospodarstwach rolnych, województwo małopolskie,
umiejętności obsługi, przydatność dla rolników
STRESZCZENIE

W opracowaniu poruszono problem wyposażenia gospodarstw rolnych w województwie małopolskim w wybrane elementy infrastruktury technicznej. Głównym celem
było określenie poziomu wyposażenia gospodarstw rolnych w komputery oraz wskazanie umiejętności i stażu w zakresie korzystania z tego rodzaju sprzętu przez rolników.
Dane do przeprowadzenia analizy zostały pozyskane od celowo dobranej grupy rolników
– byli to producenci rolni, którzy uczestniczyli w szkoleniach dla producentów rolnych
w okresie od stycznia do marca 2013 roku. Pozyskana dane od 160 respondentów. Ponadto w opracowaniu zostały wykorzystane informacje z literatury przedmiotu, jak również
te pozyskane ze statystyki masowej. Analiza pozyskanych informacji pozwoliła stwierdzić,
że wciąż znaczny odsetek rolników nie posiada komputerów w prowadzonych przez siebie
gospodarstwach rolnych (18,75%), a w grupie mających taki sprzęt 12,3% nie potrafi go
obsługiwać. Rolnicy wykorzystują komputery stacjonarne jak i przenośne. Ankietowani
dobrze oceniają przydatność sprzętu – niemal 60% wskazało, że jest to z ich punktu widzenia przydatny, bądź bardzo przydatny sprzęt w gospodarstwie rolnym.

MARTA BARBARA CZEKAJ
THE USE OF COMPUTERS IN FARMS IN MALOPOLSKA DISTRICT

Key words: computers, Małopolska, farmers skills, usefulness for farmers
SUM M A RY

The paper presented problem of the use of selected elements of technical infrastructure in farms in Malopolska district. The main aim of this article was to determine the
level of farm equipment in computers and farmers skills in computer use. Calculations
were conducted based on data obtained from farmers who participated in the training
for agriculture producers from January till March 2013 in Malopolska district. Obtained
data from 160 respondents. The results of the study indicate that 18,75% farmers from surveyed group didn’t have computers, and among those, who had it, 12,3% didn’t use these
equipment (they didn’t have necessary skills). Respondents in majority (60%) recognize
the legitimacy of using computers as a tool of better farms functioning.
e-mail: martaczekaj@poczta.onet.pl
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CHARAKTERYSTYKA I ORGANIZACJA FUNKCJONOWANIA
SŁUŻB DORADCZYCH W STRUKTURACH IZB ROLNICZYCH1
1. Wstęp
Myśl zorganizowania zawodowego ruchu rolników była na zachodzie Europy podejmowana od dawna. Miała się ona opierać na podobnych zasadach, jakie
legły u podstaw organizacji społeczno-gospodarczych zrzeszających inne zawody, jak przykładowo izby handlowe, izby rzemieślnicze, izby adwokackie czy izby
morskie. Pierwsze izby rolnicze w Polsce, powstawały na obszarze zaboru pruskiego i na podstawie jego prawodawstwa z 1894 r. Wówczas izby rolnicze powstały w Poznaniu, Gdańsku (Wolne Miasto) i Katowicach.
W odrodzonej Polsce regulacje prawne dotyczące powstawania izb rolniczych
zostały podjęte w 1928 r. które jednak – po krótkim okresie czasu, z uwagi na
nieunormowanie spraw finansowych – zostało znowelizowane w 1932 r. Ustawa
o izbach rolniczych stanowiła, że są one zobowiązane do współdziałania z władzami rządowymi i samorządowymi we wszelkich sprawach dotyczących rolnictwa.
Tak generalnie ustalone zadania tworzyły z izb rzeczywiste organa administracji
rolnej kraju, poprzez wyposażenie ich w szerokie kompetencje, pozwalające wpływać na kierowanie różnymi jednostkami administracyjnymi. Dowodem tej wysokiej pozycji było powierzenie izbom – obok spraw typowo rolniczych, jak nasiennictwo czy hodowla zwierząt – także nadzoru nad niższymi szkołami rolniczymi
oraz nad doradztwem rolniczym. Izby rolnicze były organizacjami jednostopniowymi, to znaczy nie posiadały odpowiedników w powiatach. Działalność opierały
1 Projekt badawczy został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Charakterystyka i organizacja funkcjonowania służb doradczych ...

99

na dobrowolnych organizacjach powiatowych, zwłaszcza na powiatowych towarzystwach rolniczych. Izbom nadano wysoki status dlatego, ze stanowiły istotne
ogniwo samorządu gospodarczego i były odpowiedzialne – z administracją publiczną- za rozwój rolnictwa [Wawrzyniak 2002].
Historia a także powojenne losy izb rolniczych były krótkie. Jako instytucja nie
przystająca do powojennych stosunków politycznym, już w 1947 r. zostały zlikwidowane i zastąpione przez związki samopomocy chłopskiej. Dopiero w okresie
przemian politycznych po 1989 r., wrócono do idei utworzenia izb rolniczych.
Jednak spory polityczne i powstające grupy lobbingowe powodowały, że każde
środowisko przedstawiało własne projekty i wersje izb rolniczych, które nie znajdywały uznania Sejmu [Walkowiak 2004]. Zjawiska powyższe były przyczyną,
że ustawa o izbach rolniczych została uchwalona dopiero w 1995 r. W ustawie
o izbach rolniczych z 1995 r. postawiono przed nimi szereg celów i zadań, oraz
określono strukturę organizacyjną i sposoby wyłaniania władz przedstawicielskich. Jednym z głównych celów i podstawowym zadaniem samorządu rolniczego
było działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie
interesów zrzeszonych w nim członków. Ponadto wskazano, że izby rolnicze mają
wpływać na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczyć w jej realizacji. W szczególności do zadań izby należało sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków
z zakresu produkcji rolniczej oraz rynku rolnego, które przedstawiano organom
administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Wśród innych celów i zadań
postawiono poczynania w zakresie szeroko rozumianego doradztwa rolniczego
[Ustawa o izbach rolniczych 1995].
Badania przeprowadzono wśród osób zatrudnionych w biurach izb rolniczych,
przy czym ankietę skierowano – z tytułu tematu badań - do specjalistów uprawnionych do świadczenia usług doradczych. Sondaż badawczy na temat funkcjonowania podmiotów doradczych w ramach izb rolniczych przeprowadzono na
przełomie lat 2012/2013. Badaniami tymi objęto 63 osoby zatrudnione w izbach
rolniczych. Celem sondażu było więc poznanie specyfiki ich działalności i poddanie ocenie możliwości wywiązania się z zapisów ustawowych o doradztwie rolniczym.

2. Charakterystyka izb rolniczych w układzie województw
Zgodnie z ustawą izbę rolniczą tworzy samorząd rolniczy, który działa na rzecz
rozwiązywania problemów rolniczych i reprezentuje interesy zrzeszonych w nich
podmiotów. Terenem działalności izby jest obszar województwa. Z mocy ustawy członkami izby są wszyscy rolnicy płacący podatek rolny. Zgodnie z celami
badań, charakterystykę izb rolniczych należy rozpatrywać w dwóch układach.
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Jeden układ stanowią ciała przedstawicielskie wybierane przez walne zgromadzenie, które wyłaniają spośród siebie zarządy, komisje rewizyjne oraz rady powiatowe izby. Ciała przedstawicielskie są organami społecznymi, które działają
w oparciu o ustawę i przyjęty statut, uchwały i stanowisko w określonej sprawie
podejmowano na okresowych posiedzeniach. Z kolei izby tworzą Krajową Radę
Izb Rolniczych, w skład której wchodzą prezesi izb oraz delegaci, wybrani przez
walne zgromadzenie, w liczbie po jednym z każdego województwa. Dochody izby
pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku
rolnego pobieranego na obszarze działania izby, a ponadto ze środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową lub samorządową oraz z innych
źródeł (np. składek członkowskich, środków unijnych) [Ustawa o izbach rolniczych 1995].
Drugi układ stanowiły struktury administracyjne, które realizowały zadania
izby przy pomocy biura izby. Biurem izby kierował dyrektor, który w stosunku
do pracowników był ich przełożonym. Zgodnie z przyjętymi przez walne zgromadzenie strukturami organizacyjnymi, każde biuro mogło tworzyć oddziały zamiejscowe (terenowe) i biura powiatowe. Natomiast liczbę i rodzaj etatów
ustalał zarząd w drodze uchwały. Ze względu na wysokość poziomu wsparcia finansowego uzyskanego z tytułu podatków i innych źródeł, każda izba ustalała
inaczej liczbę i sposób zatrudnienia osób na swoim terenie. Sposób zatrudniania
był zróżnicowany, począwszy od osób zatrudnionych na pełnych etatach, poprzez
osoby zatrudnione na półetatach, a dodatkowo na umowę-zlecenie lub na umowę
o dzieło. Struktury organizacyjne izb były niejednolite, zaś idea tworzenia oddziałów zamiejscowych pozostała po dawnych województwach, funkcjonujących
przed reorganizacją administracji terenowej w 1999 r. Najwięcej oddziałów terenowych występuje w woj. mazowieckim (6) oraz w woj. warmińsko-mazurskim
(6), przy czym ten ostatni nie ma z kolei biur powiatowych. Bez biur powiatowych obywa się także woj. lubelskie (3 oddziały), małopolskie (3 oddziały) oraz
zachodniopomorskie (2). Kombinację oddziałów terenowych i biur powiatowych
zanotowano ponadto w woj. kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim.
W momencie utworzenia 16 „dużych” województw (1999), biura powiatowe
izby rolniczej zaczęły powstawać we wszystkich powiatach. Na skutek zmniejszonego napływu środków finansowych do izb rolniczych, zaczęto dokonywać reorganizacji, polegającej na redukcji etatów i na powierzaniu jednemu pracownikowi
biura, obsługi dwu lub więcej powiatów (rejonu).
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Tabela 1
Liczba biur i doradców funkcjonujących w ramach izb rolniczych
Województwo

Liczba
powiatów

Dolnośląskie

26

Kujawsko-pomorskie
Lubelskie

Liczba biur
Liczba
powiatowych/
doradców
oddziałów Izby

Płeć doradców

Doradcy wg certyfikatu CDR

Kobiety

Mężczyźni

Rolniczy

Rolnośrodowiskowy

12/0

3

2

1

2

1

19

19

30

12

18

16

14

20

0/3

13

7

6

8

5

Lubuskie

12

11/0

4

1

3

2

2

Łódzkie

21

21

8

6

2

5

3

Małopolskie

19

0/3

12

7

5

8

4

Mazowieckie

37

37/6

14

6

8

10

4

Opolskie

11

8

2

1

1

1

1

Podkarpackie

21

21

4

2

2

3

1

Podlaskie

14

14

6

6

0

3

3

Pomorskie

16

7/2

8

8

0

5

3

Śląskie

17

6

6

4

2

4

2

Świętokrzyskie

13

9/3

6

4

2

5

1

Warmińsko-mazurskie

19

0/6

7

3

4

4

3

Wielkopolskie

31

31

11

4

7

6

5

Zachodniopomorskie

18

0/2

2

1

1

1

1

Ogółem

314

193/25

136

74

62

83

53

Procent

100

61,5/38,5

100,0

54,4

45,6

61,1

38,9

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych MRiRW.

Podstawową kwestią rozstrzygającą o pozycji izb rolniczych wśród innych instytucji i organizacji rolniczych (np. kółek rolniczych), była kwestia źródeł finansowania jej działalności. Oparcie wyliczania poziomu wsparcia finansowego na
podatku rolnym, były powodem niepewności co do wysokości budżetu izb. Przykładowo spadek cen żyta w 2009 r., które jest podstawą obliczania podatku rolnego, spowodował ze mechanizm finansowania działalności izb rolniczych zmniejszył się o 38% w 2010 r. W wyniku tej niekorzystnej sytuacji, izby rolnicze były
zmuszone do wprowadzenia nadzwyczajnych oszczędności, w tym do likwidacji
części biur i zwolnienia niektórych pracowników. Roczne wpływy z 2% odpisu
z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych stanowiły 20 mln zł, pozwalających na
zatrudnienie łącznie około 300 pracowników [www. krir. gov pl 2012].
Tworząc biura izb, najpierw na szczeblu województwa, potem także na szczeblu
powiatów, zarządy dążyły do tego, aby przyjmować fachowców, najlepiej z wyższym wykształceniem. Pozytywnym zjawiskiem było, że dążono do permanentne-
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go podnoszenia kwalifikacji zatrudnionych, poprzez kierowanie ich na szkolenia,
kursy i seminaria. Jednym z ważniejszych poczynań w tym zakresie było umożliwienie kadrze zdobycie specjalizacji zawodowej. Mianowicie na mocy rozporządzenia MRiRW z 2005 r. w sprawie szkolenia doradców dotyczącego PROW
2004-2006 oraz rozporządzenia MRiRW z 2008 r. obejmujące PROW 2007-2013,
również część pracowników izb rolniczych, rozpoczęła kształcenie w ramach
Centrum Doradztwa Rolniczego. Możliwości zdobycia licencji doradcy miały
osoby, które posiadały wykształcenie wyższe, uzyskane na kierunkach rolniczych
lub na kierunkach pokrewnych (ochrona środowiska, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna, weterynaria, zootechnika). Na listę doradców rolnośrodowiskowych
wpisywano osoby, które posiadały wykształcenie wyższe na kierunku architektura
krajobrazu, biologia, ogrodnictwo, lub ukończone kierunki, podobnie jak wymagano przy kształceniu doradców rolniczych. Uzyskanie licencji doradców następowało po złożeniu przed dyrektorem Centrum Doradztwa Rolniczego egzaminu pisemnego z wynikiem pozytywnym, w formie testu sprawdzającego wiedzę
i umiejętności z zakresu zagadnień objętych szkoleniem. Uczestnik szkolenia po
jego ukończeniu zostawał wpisywany na listę doradców rolniczych lub doradców
rolnośrodowiskowych [Rozporządzenie MRiRW 2008].
Liczba doradców skupionych w izbach rolniczych mających uprawnienia,
była niewielka i wynosiła w skali kraju 136 osób. Zwraca uwagę nierównomierne rozmieszenie doradców w poszczególnych województwach. Do województw
o największej liczbie doradców z uprawieniami należy woj. kujawsko-pomorskim
(30 osób), co stanowi 22,1% ogółu występujących. Do kolejnych województw
o stosunkowo wysokim zatrudnieniu doradców z certyfikatem należy zaliczyć
woj. mazowieckie (14), lubelskie (13) oraz małopolskie (12).
Jako obszar świadczonych usług wymieniano na ogół teren danego województwa (72,1%), w mniejszym zaś zakresie teren całego kraju (27,9%). Najwięcej doradców deklarujących świadczenie usług w skali kraju zanotowano w woj. wielkopolskim (11) oraz pomorskim (8). Większość doradców skupionych w izbach
rolniczych została wpisana łącznie na listy doradców rolniczych i rolnośrodowiskowych (89,2%). Tylko nieliczni mieli wyłącznie certyfikaty w zakresie doradców
rolniczych.

3. Sylwetka zawodowa doradcy zatrudnionego w izbach rolniczych
Charakterystykę doradców zatrudnionych w izbach rolniczych należy rozpatrywać w kontekście pierwszego okresu ich funkcjonowania, które przypadło na
połowę 1996 r. Wówczas do głównych zadań izb należało wyłonienie delegatów do
walnego zgromadzenia, które uzależnione było z kolei od spełnienia warunków
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pozyskania minimum 20% udziału osób spośród ogółu rolników uprawnionych
do głosowania. Pierwsze osoby znalazły zatrudnienie w powstałych 49 biurach izb
rolniczych na szczeblu wojewódzkim. Dopiero zmiana struktury administracyjnej kraju z 1999 r., polegająca na wyłonieniu 16 nowych województw i powstaniu
314 powiatów, przyczyniła się do organizowania powiatowych biur izb rolniczych.
W tym sensie można mówić o stażu pracy w izbach rolniczych, które w badanej
zbiorowości 63 osób rozkładały się następująco: 9 osób (14,3%) rozpoczęło pracę
w 1997 r., kolejne 12 osób (19,0%) w 1999 r., a pozostałe osoby zostały zatrudnione w poszczególnych okresach na przestrzeni lat 2002-2011. W sensie długości
stażu pracy a zatem i doświadczenia, można mówić, że były to osoby o stosunkowo krótkim okresie zatrudnienia, zwłaszcza dotyczyło to osób przyjętych do
pracy w izbach rolniczych w latach 2009-2012 (25 osób).
Miejscem zatrudnienia wśród 63 badanych doradców 37 (58,7%) były głównie biura powiatowe izb rolniczych oraz dla 22 (34,9%) osób biura izby, przy
czym 4 (6,4%) osoby deklarowały, że pracują w terenowym oddziale biura. Doradcy zatrudnieni byli zarówno w oparciu o umowę o pracę na pełen etat (47,6%),
jak i na umowę o pracę na pół etatu (52,4%). Pierwsza grupa zatrudnionych pracowała przede wszystkim w biurach izby, zaś większość zatrudnionych na pół
etatu w powiatowych biurach izb. Struktura zatrudnionych według płci przedstawiała się następująco: kobiety stanowiły 58,7% (37 osób) zbiorowości, gdy tymczasem w mniejszości (26 osób tj. 41,3%) pozostawali mężczyźni. Wszyscy badani
doradcy legitymowali się dyplomami wyższej uczelni, przy czym przewagę mieli
respondenci kończący wydziały rolnicze (79,4%). Wśród innych kierunków studiów można wymienić zootechnikę, ochronę środowiska, ekonomikę rolnictwa,
a także administrację i zarządzanie, technologię żywności i żywienia człowieka
czy ogrodnictwo. Wśród badanych (41,3%) wskazała, że dodatkowo ukończyła
studia podyplomowe, które to zjawisko należy ocenić pozytywnie.
Zgodnie z założeniami, badaniami objęto osoby mające uprawnienia do doradzania, poprzez ukończenie szkoleń dla podmiotów, objętych działaniami
związanymi z korzystaniem z usług doradczych przez rolników i programem
rolnośrodowiskowym. Osoby zatrudnione w izbach rolniczych na ogół zdobyły
jednocześnie uprawnienia doradcy rolniczego i doradcy rolnośrodowiskowego,
natomiast w mniejszym zakresie doradcy posiadali wyłącznie uprawnienia doradcy rolniczego. Wynika z tego, że osoby te nie mogły doradzać w zakresie działań rolnośrodowiskowych. Większość badanych certyfikat doradcy uzyskała na
stacjonarnych kursach organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego
i została wpisana na listę doradców, prowadzoną przez dyrektora CDR. Do pozytywnych zjawisk należy zaliczyć fakt, że większość badanych doradców systematycznie podnosiła swoje kwalifikacje, kończąc przykładowo kursy dotyczące
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wymogów wzajemnej zgodności (87,3%), kursy bezpieczeństwa pracy czy ubezpieczeń w rolnictwie (58,7%), podatku w rolnictwie i VAT, zarządzania projektami UE, organizacji rynków rolnych w UE, itp.
Ogólną charakterystykę badanej zbiorowości warto zakończyć omówieniem
wieku doradców i miejsca ich poprzedniej pracy. W wieku do 40 lat pozostawało 20 (31,7%) doradców, w tym większość kobiet przyjętych zostało do pracy
w ostatnim okresie. W wieku 40-50 lat było 23,8% (15 osób) populacji badanych
oraz najwięcej, bo 28 osób (44,5%) w wieku ponad 50 lat. Ponad 12 (19,0%) osób
pracowała w izbie od chwili pierwszego naboru do izb rolniczych (1997). Dla niektórych osób była to pierwsza praca (14,3%), dla pozostałych poprzednia praca
miała miejsce w indywidualnym gospodarstwie rolnym (23,8%), w administracji
terenowej (31,7%), w sektorze państwowych gospodarstw rolnych (7,9%), a także
w ośrodkach doradztwa rolniczego (3,3%).

4. Charakterystyka doradztwa realizowanego przez pracowników
izb rolniczych
Charakterystykę doradztwa w kontekście izb rolniczych należy rozpatrywać
na tle ustawy o izbach rolniczych, regulującej te kwestie. Ustawa wymienia cztery
zadania stojące przed izbami w tym zakresie, a mianowicie:
1. doradztwo w zakresie działalności rolniczej,
2. wiejskie gospodarstwo domowe,
3. uzyskiwanie przez rolników dodatkowych dochodów,
4. podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie.
Respondenci wymienili zgodnie, że realizują z różnym natężeniem doradztwo we wszystkich tych sferach, natomiast poza zainteresowaniem izb rolniczych
pozostawało wiejskie gospodarstwo domowe. Doradcy zwracali uwagę, na fakt
że zostali co prawda profesjonalnie przygotowani do wypełniania usług doradczych, ale są przede wszystkim pracownikami izb rolniczych i muszą się zajmować wszystkimi kwestiami stojącymi przed izbami. Poproszono badanych, aby
określili procentowo, biorąc ogół czynności za 100%, ile czasu pracy poświecono
na poszczególne czynności wchodzące w zakres ich pracy zawodowej. Najwięcej
czasu pracy pochłaniały czynności biurowo-administracyjne bądź techniczno-kancelaryjne (39,3%), następnie funkcje doradcze, w tym głównie szkolenia rolników (24,3%), następnie obsługa rad powiatowych izby (10,6%) organizowanie
spotkań, wystaw, pokazów, itp.(12,6%) oraz inne czynności (13,2%).
Funkcje doradcze realizowane były głównie w zakresie działania PROW 20072013 „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” oraz
w zakresie programów rolnośrodowiskowych. Możliwości spełniania tych funk-
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cji doradczych były przede wszystkim uzależnione od rolników, którzy musieli
zadeklarować chęć współpracy w tej dziedzinie z izbami rolniczymi. Zjawisko
podjęcia doradztwa w tym zakresie, było uzależnione nie tylko od izby, ale od
pozycji ośrodków doradztwa rolniczego lub akredytowanych, prywatnych podmiotów doradczych. Badani doradcy izb wskazywali, że przy realizacji działań
w ramach PROW, należało spełniać szereg wymogów formalnych, typu umowa,
akceptacja ARiMR, udział własny rolników, wystawianie faktur, które w sytuacji
izb rolniczych, jako instytucji nonprofitowych, często trudne były do spełnienia.
Na temat trudności pełnienia funkcji doradczych respondenci wypowiadali różne
opinie. Z jednej strony twierdzono, że nie wystąpiły żadne trudności w realizacji
doradztwa rolniczego, ponieważ izby posiadają zezwolenie (wykładnia MRiRW)
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług doradczych. Z drugiej
strony w statucie stwierdzono, że izba nie może prowadzić działalności gospodarczej. Wyjściem z tej trudnej sytuacji było tworzenie przy izbach spółek, fundacji
lub stowarzyszeń, przy czym uzyskane w ten sposób dodatkowe dochody mogły
być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań ustawowych izby.
Doradcy wywodzący się z izb rolniczych najczęściej udzielali pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie (29 osób, czyli 46,%) oraz przy realizacji programów rolnośrodowiskowych (35 osób, 55,5%). Jednocześnie wielu z nich
udzielało niezbędnej pomocy w prowadzeniu dokumentacji gospodarstwa rolnego
odnośnie rejestru działalności rolnośrodowiskowej (33,3%). Wśród innych działań
zawartych w PROW, największym zainteresowaniem cieszyło się przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie działań związanych z modernizacją
gospodarstw rolnych (52,4%), ułatwianiem startu młodym rolnikom (31,7%) oraz
różnicowaniem działalności rolniczej oraz mikroprzedsiębiorstwa (23,8%).

5. Zakres szkoleń zawodowych rolników w ramach izb rolniczych
Z badań wynika, że najlepiej rozwiniętym kierunkiem działalności doradczej
były szkolenia, których tematyka określana była bieżącymi sprawami nurtujących rolników. Problematykę szkoleń należy rozpatrywać w kontekście działania
PROW 2007-2013 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie
i leśnictwie”, które ze strony ARiMR, jako instytucji pełniącej funkcję zarządzającą, zostały delegowane do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA),
pełniącej rolę instytucji wdrażającej. W celu wzmocnienia pozycji beneficjentów
konkursu w ramach zamówień publicznych, izby rolnicze tworzyły konsorcja, na
ogół z ośrodkami doradztwa rolniczego, pozwalającymi na zdobycie środków finansowych z funduszy europejskich. W ramach I edycji konkursu rozpisanego
przez FAPA realizowane były następujące tematy:
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1. Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich i obowiązek spełniania przez
gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności,
2. Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się
rolników,
3. Rolnictwo ekologiczne i zasady sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach
ekologicznych,
4. Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji,
5. Produkcja biogazu rolniczego – szansa i zagrożenia,
6. Wykorzystanie komputera, programów komputerowych i internetu.
W sumie w ramach konsorcjum ODR i izb rolniczych w I edycji konkursów
zawarto umowy na kwotę 28,5 mln zł, w trakcie których planowano przeszkolić
76,9 tys. uczestników, planowany średni koszt szkolenia jednego uczestnika wyniósł 370 zł.
W drugiej edycji konkursów preferowane były następujące tematy:
1. Zastosowanie komputera w rolnictwie,
2. Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie. Liczba beneficjentów ze strony
ODR i izb rolniczych zmalała, zaś koszt szkolenia jednego uczestnika wzrósł
do 389 zł. Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z 2009 r. refundacji podlegało
do 100% udokumentowanych kosztów kwalifikacyjnych. Za koszt bezpośredni
uznawano koszt naboru uczestników szkolenia, zakup artykułów biurowych,
druk materiałów szkoleniowych, itp. [Rozporządzenie MRiRW 2009].
Badani doradcy z izb rolniczych, zwłaszcza z biur powiatowych, pełnili podwójną rolę; w pierwszej kolejności jako wykładowcy szkoleń, z drugiej strony
jako organizatorzy kursów, poprzez proces pozyskiwania rolników i zapewnienie
frekwencji. Szkolenia w ramach działania mogły być prowadzone w formie kursów, warsztatów i wyjazdów studyjnych.
Z badań wynika, że najczęściej podejmowana tematyka szkoleń dotyczyła dopłat bezpośrednich (100%), zasad wzajemnej zgodności (95,2%), wykorzystanie
komputera w rolnictwie (80,9%) oraz rolnictwa ekologicznego (49,2%). Ponadto
kształcenie rolników odbywało się w ramach własnych środków izb, na tematy
zgłaszane na posiedzeniach powiatowych rad izby. Rozmiar edukacji rolników
był określony umowami spisanymi z FAPA i obejmował na ogół od 20-30 producentów rolnych, zaś zajęcia dydaktyczne były jedno- lub dwudniowe. Mimo
stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych, typu rzutniki multimedialne,
czas trwania zajęć (np. 8 godzin), był męczący dla producentów rolnych nie przyzwyczajonych do długiego wysłuchiwania wykładów. Rolnicy cenili sobie zajęcia
terenowe, przeprowadzane w obiektach gospodarczych, w trakcie których mogli
skonfrontować nabytą wiedzę teoretyczną, z wymaganiami wynikającymi z wymogów wzajemnej zgodności.
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Tabela 2
Wykaz beneficjentów, wartości umowy i liczby uczestników szkoleń
w ramach działania PROW 2007-2013
Województwo

Beneficjent

Zawarte umowy w I edycji konkursów

Zawarte umowy w II edycji konkursów

Wartość umowy
w tys. zł

Wartość umowy
w tys. zł

Planowana liczba
uczestników

Planowana liczba
uczestników

Dolnośląskie

ODR + izba rol.

939,9

2000

187,5

360

Kujawsko-pomorskie

ODR + izba rol.

1774,4

7350

295,7

900

Lubelskie

ODR + izba rol.

2517,3

7280

803,3

2240

Lubuskie

ODR + izba rol.

347,5

960

Łódzkie

ODR + izba rol.

2136,1

5020

Małopolskie

ODR + izba rol.

2295,9

5060

Mazowieckie

ODR + izba rol.

4017,5

13020

Opolskie

ODR +izba rol.

630,0

1320

Podkarpackie

ODR + izba rol.

2742,1

5660

Podlaskie

ODR + izba rol.

1746,2

4462

Pomorskie

ODR + izba rol.

757,9

1820

Śląskie

ODR + izba rol.

1051,3

3800

Świętokrzyskie

ODR + izba rol.

2160,8

6860

360,2

800

Warmińsko-mazurskie

ODR + izba rol.

1008,0

2960

168,3

360

Wielkopolskie

ODR +izba rol.

3664,5

8000

Zachodniopomorskie

ODR + izba rol.

670,4

1300

28459,8

76872

1815,0

4660

Razem

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane FAPA.

Jednocześnie w trakcie badań respondenci wyrażali swoją opinię dotyczącą
tematyki szkoleń, które należałoby zaplanować w najbliższej przyszłości. Podstawowe znaczenie w tym kontekście zdobyły dopłaty bezpośrednie, zwłaszcza kryteria dostępu do dopłat, które będą obowiązywać w latach 2014-2020. Ponadto
w związku z zasadami cross-compliance, rolnicy byliby zainteresowani sprawami
gospodarstw położonych na obszarach OSN, czyli na terenach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, oraz
obszarami NATURA 2000.
Przystępując do konsorcjum razem z ODR, izby zdobyły nie tylko środki finansowe na przeprowadzenie szkoleń, ale także uznanie i poważanie części rolników, którzy chcą modernizować swoje gospodarstwa rolne, a zwłaszcza spełniać
wymogi wzajemnej zgodności, w sytuacji gdy nie spełnianie ich grozi sankcjami
finansowymi.
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6. Inne zadania wykonywane przez doradców izb rolniczych
Specjaliści zatrudnieni w izbach rolniczych, nie byli jedynie doradcami, ale
przede wszystkim pracownikami odpowiedzialnymi za całe spektrum poczynań stojących przed izbami. Z badań wynika, że tylko 24,3% czasu pracy mogli
przeznaczyć na doradztwo, resztę na czynności wynikające z zakresu ustalonych
obowiązków służbowych. Badani doradcy stwierdzali, że nie prowadzili rejestru
czynności, stąd trudno było precyzyjnie określić w procentach, ile czasu pochłaniały im poszczególne czynności. Przykładowo doradcy byli zobligowani do opiniowania aktów prawnych, wniosków składanych przez rolników, opracowania
publikacji, przygotowania lokalnego wydawnictwa, napisania artykułu do biuletynu, przygotowania prezentacji na szkolenia dla rolników, itp. Ponadto niektórzy
doradcy każdego roku opracowywali rolnikom plany nawozowe czy plany rolnośrodowiskowe. Pomagali również rolnikom przy wypełnianiu różnego rodzaju
wniosków, a także występowali w ich obronie, przy wsparciu radcy prawnego, gdy
przykładowo ARiMR zwracała się do rolnika o zwrot części środków, wydanych
zdaniem Agencji niezgodnie z przeznaczeniem.
Duży zakres obowiązków zajmowały doradcom porady prawne związane
przykładowo z dziedziczeniem gospodarstw rolnych, obrotem nieruchomościami, przekazywaniem gospodarstw za rentę czy emeryturę, dzierżawą gruntów,
kupnem ziemi a nawet sporami sąsiedzkimi. Doradcy wskazywali, że muszą być
dodatkowo obeznani z prawem łowieckim, ponieważ duży odsetek respondentów utrzymywało, że coraz większa liczba rolników występuje w sprawie szkód
łowieckich. Ponadto doradcy czynnie uczestniczyli w komisjach, szacujących
szkody w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (mróz lub susza). Coraz częściej rolnicy występowali w obliczu nowych zjawisk, jakim były działania
związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE), które wymagały wydzielania
terenu pod budowę elektrowni wiatrowych bądź biogazowni.
Prezentując sylwetkę doradcy funkcjonującego w ramach izb rolniczych, można powiedzieć, że poziom merytorycznego przygotowania do spełniania funkcji
doradczych, pozostawał na jednakowym poziomie w porównaniu do doradców
z ODR czy z prywatnych podmiotów doradczych. Doradcy zatrudnieni w izbach
rolniczych przeszli identyczne szkolenia, jak doradcy z grup porównawczych,
systematycznie podnosili swoje kwalifikacje zawodowe na kursach i seminariach.
Izby rolnicze nie szczędziły środków finansowych na ten cel, mając świadomość
konieczności dysponowania kwalifikowanymi kadrami najwyższej jakości. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na dbanie o jakość doradców, był fakt, że
doradcy izb rolniczych musieli być jeszcze bardziej wszechstronni, bowiem obok
wdrażania innowacji czy upowszechniania wiedzy rolniczej, musieli być także
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osobami znającymi prawo, w tym prawo spadkowe, łowieckie, prawo rolne, a także być ekspertami od spraw socjalnych czy nawet rodzinnych.

7. Uwagi końcowe
Przyjęta w 1995 r. ustawa o izbach rolniczych, ukazała się w nieco spóźnionym
terminie, w stosunku do już funkcjonujących instytucji i organizacji rolniczych (np.
agencji, inspektoratów, stacji). Ponadto istniał już związek kółek i organizacji rolników o wieloletniej tradycji, który był ogólnopolskim samorządnym zrzeszeniem
kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich, terenowych związków rolników i organizacji rolniczych. Pełnił więc funkcję związku zawodowego rolników indywidualnych
[Ustawa o społeczno-zawodowych organizacjach rolników 1982]. Członkami izb
rolniczych z mocy prawa byli wszyscy rolnicy, będący płatnikami podatku dochodowego w rolnictwie. Było to więc członkostwo o charakterze przymusowym, co nie
zawsze sprzyja identyfikowaniu się z instytucją. Podstawową kwestią było nadanie
określonych kompetencji i praw izbom, które w nowej rzeczywistości politycznej
były już rozdysponowane. W zamian przyjęto model daleko posuniętej samodzielności izby, która miała rekompensować niedostatki uprawnień decyzyjnych. Wyrazem
tego było przyjęcie, że nadzór nad działalnością izby sprawowany jest na podstawie
kryterium zgodności z prawem. Samorząd rolniczy był niezależny w wykonywaniu
swych zadań i podlegał tylko ustawom. Z kolei obowiązkiem organów administracji
rządowej oraz organów samorządowych, było zasięganie opinii o projektach aktów
prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Jak wiadomo istnieje przestrzeń legalizacyjna między procesem zasięgania opinii a podejmowaniem decyzji, w sytuacji gdy opinie wyraża wiele podmiotów funkcjonujących w rolnictwie.
Nie zawsze głos izby okazywał się najważniejszy czy stanowiący.
Wśród 18 zadań określających działania izb w ramach ustawy, tylko dwa zadania poświęcone zostały doradztwu rolniczemu. W proporcji do zapisów ustawowych zarządy i biura izb określały zakresy obowiązków służbowych swoich
pracowników etatowych. Ponadto pozycja doradców w ramach izb rolniczych
była skrojona na miarę możliwości finansowych i kadrowych, które były skromne w stosunku do obszaru oddziaływania. Duże możliwości doradcze, zwłaszcza
w sferze szkolenia pojawiły się w momencie rozpisywania przez FAPA konkursów (2009), które izby w ramach konsorcjów z ośrodkami doradztwa rolniczego, prowadziły w dość powszechnej skali. Doradcy okazali się przydatni w wielu
sprawach nurtujących rolników, w tym w sferze obrotu nieruchomościami (spadki, dziedziczenie, renty, emerytury), podziału majątku, dochodzenia swoich należności z tytułu szkód łowieckich, odszkodowań za słupy energetyczne, zajęcia
gruntów pod inwestycje, szacowania szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

110

Antoni Mickiewicz, Bogdan M. Wawrzyniak

Do nowych zjawisk występujących na obszarach wiejskich w opinii izb, można
zaliczyć regulacje dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym powstawania farm wiatrowych i biogazowni. Obok pozytywnych zjawisk z tym związanych, jak dodatkowe miejsca pracy, rolnicy mieli zastrzeżenia do lokalizacji tych
obiektów i wyrażali opinie o negatywnym oddziaływaniu na środowisko.
Izby rolnicze wraz jednostkami doradztwa rolniczego nie musiały ubiegać się
o akredytację, jak to było w przypadku komercyjnych podmiotów doradczych
[Chyłek 2012]. Właściwość powyższa skłoniła niektórych dyskutantów konferencji „Jaki system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 r.” zorganizowanej przez
Senat RP do postawienia tezy, że doradztwo rolnicze powinno podlegać organizacyjnie samorządowi rolniczemu w postaci izby rolniczej. W świetle badań i istniejącej ustawy o izbach rolniczych, możliwości przejęcia ODR przez izby rolnicze
wydają się niemożliwe. Prowadzone doradztwo rolnicze w ramach izb rolniczych
jest na obecnym etapie dostosowane do ich możliwości kadrowych i finansowych.
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OWADY I ROZTOCZE PRZYCZYNĄ SCHORZEŃ LUDZI
I ZWIERZĄT DOMOWYCH
1. Wstęp
Pojawy, zwłaszcza liczne jakiegoś gatunku owada czy roztocza mogą powodować różne schorzenia człowieka i zwierząt domowych. Mogą one dotyczyć tylko
niektórych osób lub wszystkich, którzy się w tym środowisku znaleźli. W pierwszym przypadku mogą to być schorzenia alergiczne wywołane przez alergeny wydzielane przez tego stawonoga. W drugim, mogą one wynikać z obecności w powietrzu szczecinek lub/i wydzielin tych stawonogów.
Owady i roztocze (zwłaszcza kleszcze) są wektorami wielu poważnych chorób
ale to zagadnienie wymaga oddzielnego omówienia. Warto tu tylko wspomnieć,
że tylko z powodu komarów, które przenoszą krętki malarii, co roku na świecie
umiera blisko milion ludzi, zwłaszcza dzieci.

2. Alergia
Od czasów pradawnych znane i opisywane były przypadki poważnych schorzeń, czy nawet śmierci po użądleniu przez owady, w tym głównie pszczoły i osy,
roztocze, pająki oraz różne inne stawonogi. Ponadto liczne opisy dotyczą skutków kontaktu z włoskami i innymi częściami ciała stawonogów, zwłaszcza gąsienic motyli. Stawonogi i ich produkty (włoski parzące, łuski skrzydeł, wylinki, kał,
jedwab, jady, toksyny) przy kontakcie ze skórą, wdychane, lub zjadane stymulują
system immunologiczny człowieka i zwierząt domowych i mogą wywoływać objawy alergii [Wirtz 1984]
Schorzenia alergiczne mogą być powodowane przez różne stadia rozwojowe
owadów, zwłaszcza: komarów, muchy domowej, pcheł, pluskiew, wołków i troj-
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szyków, karaczanów, a także roztoczy: kleszczy, rozkruszków, a nawet przędziorków. Spośród tych stawonogów częste i niebezpieczne są alergie spowodowane
użądleniami pszczół, os i mrówek. Czynnikiem powodującym alergie (alergenem) są w tym przypadku głównie białka, rzadziej glikoproteiny. Są to takie same
substancje jak te powodowane przez pleśnie, pyłek kwiatowy czy środki spożywcze. Są one produkowane w gruczołach ślinowych lub gruczołach zlokalizowanych przy żądle, a następnie wyciskane do skóry w czasie nakłuć czy użądleń. Jak
donoszą Pasteels i Gregoire [1983] stawonogi produkują setki różnych związków
chemicznych, które wykorzystują do swojej obrony [Pasteels i Gregoire, 1983].
Reakcje alergiczne powodowane przez te substancje to katar, wysypki na skórze,
astma, zapalenie spojówek oczu, ból głowy, swędzenia, wymioty. Niekiedy reakcje
alergiczne są tak silne, że mogą zagrażać życiu [Arlian 2002].
Jedną z częstszych przyczyn reakcji alergicznych są ukłucia komarów, jednak
tylko wyjątkowo są one groźne dla życia. Ekstrakty gruczołów ślinowych, ale także
innych części ciała tych muchówek zawierają ponad 20 białek, jednak tylko niektóre
z nich są alergenami, indukującymi reakcje IgE. Reakcja organizmu na alergen może
zależeć od gatunku komara oraz liczby nakłuć. Zwykle jest to lokalne zaczerwienienie skóry i lekki obrzęki. po którym następuje swędzenie. Jednak dłuższe przebywanie na terenie, na którym licznie występują komary może jednak spowodować
uwrażliwienie osoby poddanej działaniu alergenów i wówczas reakcje te mogą się
potęgować. Również inne muchówki mogą być przyczyną alergii, wśród nich wiele
doniesień opisuje uczulenia wywoływane przez muchę domową. Przeważnie dotyczyły one osób pracujących przy chowie zwierząt - zwłaszcza krów i świń i sytuacji,
gdy much było bardzo dużo. Objawy powodowane przez te alergeny widoczne były
jako katar, zapalenie spojówek oraz kłopoty z oddychaniem.
Chrząszcze, głównie szkodniki ziarna zbóż i przetworów, suszonych ziół jak:
trojszyki, wołki a zwłaszcza skórek zbożowiec mogą powodować kłopoty z oddychaniem, zapalenia skóry oraz swędzenia. Przyczyną tych reakcji sa alergeny tych
owadów pozostające w produktach. Na takie schorzenia cierpią zwłaszcza młynarze i magazynierzy. Problem ten dotyczy również naukowców. W naszej katedrze
obserwowaliśmy kłopoty niektórych pracowników badających skórka zbożowca.
Problem był na tyle dotkliwy, że niektórzy musieli zmienić pracę.
Bardzo silne alergeny produkują karaczany. Ponad połowa alergików, zwłaszcza dzieci, cierpi z powodu tych szkodników. W Polsce dwa najczęściej występujące gatunki, karaczan wschodni i karaczan prusak, są w tym względzie podobne.
Ich alergeny zawarte są w kale, ślinie, szkielecie zewnętrznym, a także wylinkach
są na tyle silne, że nawet jeden karaczan w mieszkaniu może powodować objawy alergii. Są one rozprzestrzeniane z pyłem domowym i mogą wywoływać różnorakie objawy alergii, jak: astma, zapalenie skóry, katar, opuchnięcia, zapalenia
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spojówek. Istnieją doniesienia, że alergia na karaczany w młodym wieku może
prowadzić do astmy (Litonjua i in. 2001).
Rozkruszki, czyli roztocze żerujące w produktach spożywczych, w naszych
łóżkach i dywanach, nazywane także roztoczami pyłu domowego są jedną z częstszych przyczyn alergii. We wspomnianych środowiskach można znaleźć szereg
gatunków z kilku rodzin, ale najważniejsze są przedstawiciele rodziny kurzolubkowatych, których wyróżniono już ponad 15 gatunków. Ich alergeny, podobnie
jak innych rozkruszków, znajdują się głównie w kale. O znaczeniu tych pajęczaków, jako ważnych szkodników może świadczyć fakt, że około 5% populacji europejskiej, a w Polsce około 500 000 osób, reaguje na alergeny rozkruszków. Najbardziej podatną grupą są dzieci, a zwłaszcza chłopcy. Objawy alergii są natomiast
podobne do opisywanych powyżej.
W literaturze naukowej udokumentowano również przypadki schorzeń alergicznych powodowanych przez roztocze występujące na roślinach, takie jak
przędziorki czy dobroczynki, a także przez świerzbowce, ptaszyńca kurzego oraz
kleszcze.

3. Parzące szczecinki
Okrycie ciała owadów i roztoczy jest zwykle zaopatrzone w szczecinki. Różnią
sie one zarówno kształtem, sposobem osadzenia w skórze, jak i funkcją, która
głównie polega na ochronie organizmu przed wszelkimi wrogami. Szczecinki zawierają często substancje działające deterentnie (unieruchamiająco) na drapieżne
kręgowce (Murphy i in. 2010). U niektórych motyli samica wykorzystuje szczecinki dla okrycia, ochrony złoża swoich jaj.
Włoski okrywające ciało mogą być trzech typów:
a) właściwe szczecinki,
b) zmodyfikowane szczecinki,
c) kolce (Battisti i in. 2011).
Właściwe szczecinki nie mają połączenia z systemem nerwowym, są luźno
osadzone w integumencie i łatwo mogą być mechanicznie wyrwane. Są bardzo
krótkie, nie przekraczają pół milimetra długości i na 1 mm2 powierzchni ciała
może ich być tysiące, a ich liczba rośnie wraz ze wzrostem larwy. Szczeciny te występują zarówno u gąsienic, jak i dorosłych motyli kilku rodzin, a także u niektórych pająków. Stwierdzono, że w skali świata włoski gąsienic motyli z 12 rodzin
mogą być przyczyną powstawania alergii (Diaz 2005). W Polsce schorzenia takie
mogą powodować głównie trzy gatunki motyli z rodziny brudnicowatych: brudnica nieparka, znamionówka tarniówka i kuprówka rudnica. Motyle te niekiedy
występują masowo i wtedy mogą stanowić duży, choć lokalny problem zdrowotny.
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Gąsienice tych motyli szkieletują liście drzew owocowych, parkowych i przydrożnych. Gąsienice kuprówki rudnicy są szare, z dwoma czerwonymi i białymi
liniami po bokach ciała, z rudymi brodawkami na 9 i 10 segmencie. Gąsienice
znamionówki tarniówki są popielate, z podłużnymi białymi liniami i jasnoczerwonymi plamkami na każdym segmencie, z piuropuszami długich, żółtych włosków. Gąsienice brudnicy nieparki są silnie owłosione, z 3 żółtymi liniami wzdłuż
ciała, z 2 niebieskimi i 5 czerwonymi brodawkami. Sporadycznie również brudnica mniszka, niekiedy występuje licznie w lasach iglastych, może powodować
podobne problemy. Gąsienice tego gatunku cechują sie dużą zmiennością ubarwienia, posiadają ciemną pręgę wzdłuż ciała oraz mają jasną plamę na 7 i 8 segmentach.
Odpoczynek pod drzewem zasiedlonym przez te gąsienice lub nawet w odległości kilkunastu metrów od niego, może spowodować że szczecinki dostaną się
do naszych oczu, wkłują się w skórę i wywołają zapalenie spojówek (Horng i in.
2000) oraz obrzęki i swędzenie skóry (Hossler 2010).
Zmodyfikowane szczecinki są większe, ostro zakończone i występują w mniejszym zagęszczeniu niż zwykłe., Ponadto połączone są z systemem nerwowym
owada i w związku z tym, służą do odbierania bodźców z otoczenia. Często połączone są z ujściem gruczołów produkujących różnorakie związki toksyczne,
służące do obrony. Ze względu na łatwa łamliwość, często przyczyniają się do powstawania schorzeń ludzi i zwierząt.
Kolce, zwykle są mniej liczne na ciele stawonogów, również ostro zakończone,
są wypełnione wydzielinami gruczołów, pełnią więc funkcje obronne (Battisti i
in. 2011).

4. Reakcja człowieka i zwierząt na szczeciny
Szczeciny, podobnie jak integument owada czy roztocza, posiadają szkielet
zbudowany z chityny. Wypełniony jest on białkami i okryty lipoproteinami, woskiem i mukopolisacharydami. Chityna występuje u stawonogów, skorupiaków,
robaków i grzybów. W wyniku trawienia chityny u ssaków mogą powstawać procesy zapalne (Kzhyshkovska i in. 2007). Ponadto wszystkie te związki, a zwłaszcza
chityna i jej produkty rozpadu powodują reakcje obronne układu imunologicznego, gdyż zawierają alergeny i toksyny (Ziprkowski i Roland, 1972; Jong i Bleumink
1977). Gąsienice brudnicy nieparki mają na 6 i 7 segmencie ciała nieparzysty gruczoł produkujący kompozycję związków, dzięki którym gąsienice te mają charakterystyczny zapach działajacy deterentnie na organizmy drapieżne (De Jong i in.
1982; Aldrich i in. 1997).
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5. Podsumowanie
Owady, roztocze oraz pająki bronią się przed swoimi wrogami poprzez odpowiednie zachowanie, a także czynniki fizycznie, lub /i chemicznie. Uciekają, atakują, żądlą, gryzą, kłują, chowają się w kryjówkach, przyjmują określone kształty,
kolory lub produkują parzące szczecinki oraz substancje toksyczne, deterentne,
antyfidantne.
Oddziaływanie stawonogów tych na człowieka i zwierzęta domowe jest ciągłe
i różnorakie. Jeśli licznie pojawi się w środowisku jakiś gatunek i uwalnia masowo parzące szczecinki, toksyny czy alergeny, cierpią ludzie a nawet zwierzęta
domowe. Narażeni na takie schorzenia jak zapalenie skóry, oczu, katar, kłopoty
astmatyczne są nie tylko magazynierzy, sadownicy, leśnicy, ale także spacerowicze, którzy odpoczywali pod drzewem porażonym przez brudnicę nieparkę czy
kuprówkę rudnicę. Schorzenia takie mogą obejmować całe ciało, następować nawet dopiero następnego dnia po spacerze i nie ustępować przez kilka tygodni.
Alergie mogą być wywoływane przez parzące szczecinki przenoszone przez wiatr
nawet na odległość kilku kilometrów, bądź przenoszone przez ludzi na swoich
ubraniach.
Alergicy mogą cierpieć przy kontakcie z alergenami pozostawionymi przez pojedyncze osobniki karaczana, czy też przez roztocze rozmnażające się w naszym
łóżku. Objawy alergii mogą objawiać się wysokim ciśnieniem, gorączką, swędem,
opuchlizną, bezsennością, a w skrajnych przypadkach mogą nawet zagrażać życiu. Także nasz pies czy kot może cierpieć z powodu parzących szczecinek jeśli
przypadkowo połknie taką gąsienicę lub szczecinki gąsienic masowo opadające
na glebę pod porażonym drzewem, pod którym odpoczywał.
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach publikowane są również:
• informacje o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do l 100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
14 wierszy, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW w formacie B5;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– przykład l: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• 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);

118

Wskazówki dla autorów

• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za
nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za
odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłany pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać % wkład pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egz. autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA FORM A LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.

