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BARBARA PEREPECZKO
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

UWARUNKOWANIA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH
MIESZKAŃCÓW WSI
1. Wprowadzenie
Ostatnie lata charakteryzuje dowartościowywanie przyrody, zarówno w sensie przenośnym, jak dosłownym. Idea ekologiczna staje się fundamentalna dla
stosunków i zwyczajów społecznych, a troska o zachowanie środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń stała się podstawą jej instytucjonalizacji w końcu
ubiegłego wieku w wyniku Szczytu Ziemi w Rio. Dowartościowanie w sensie dosłownym oznacza, że w wielu krajach wysoko rozwiniętych opłacani są użytkownicy ziemi strzegący takich dóbr publicznych, jak stan wody, powietrza, gleby czy
różnorodności biologicznej. Stają się one przedmiotem regulacji pozarynkowych,
które uwzględnia się w wyborach publicznych.
W Polsce – jak dotąd – nie bierze się pod uwagę walorów środowiska przyrodniczego we wskaźnikach wartościujących położenie ludzi i jakości życia, w jakim żyją mieszkańcy. Próby takie poczyniono w Niemczech przy konstruowaniu
wskaźnika mierzącego stan zadowolenia społeczeństwa. Wśród trzech płaszczyzn
– trzecia jest związana z ekologią [Jędroszczyk 2013]. Oprócz międzynarodowych
decyzji w sprawie roztoczenia szczególnej pieczy i działań na rzecz ochrony przyrody, które zobowiązują nasz kraj i jego administrację do uwzględniania i realizowania tych zaleceń, pojawiały się krajowe, regionalne, a nawet lokalne ustalenia
o charakterze administracyjnym oraz inicjatywy i zorganizowane akcje na rzecz
dobrego stanu środowiska. Żadne ustalenia nie będą należycie realizowane, jeśli
nie uwzględni się postaw mieszkańców – ich wyborów, wiedzy, przeżyć i działań.
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Obszary wiejskie są, w większej mierze niż miejskie, własnością prywatną.
Z tego względu zachowania właścicieli nie tylko w obrębie gospodarstw domowych, powiększonych przestrzennie o siedlisko, a także o gospodarstwo rolne,
będą - w większej mierze niż miejskie – wpływały na stan lokalnego środowiska
przyrodniczego. Stąd podstawowe znaczenie zachowań wiejskich społeczności
lokalnych, a także zabiegów skierowanych na ich kształtowanie, co uczyniono
przedmiotem niniejszej publikacji.
Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców wsi, jako działalność zorganizowana i celowa, rozpoczęło się najwcześniej na obszarach szczególnie bogatych w zasoby przyrodnicze i podlegające ochronie, czyli na terenie parków narodowych oraz w ich otulinach. Najnowszą formą ochrony przyrody jest Europejska Sieć
Ekologiczna Natura 2000, która obowiązuje w naszym kraju od 2004 roku, czyli od
wejścia do Unii Europejskiej. W 2009 roku przeprowadzono badania w 14 gminach
na terenie Zielonych Płuc Polski objętych przynajmniej w 80% powierzchni Europejską Siecią Natura 2000 i w pięciu gminach porównawczych (bez terenów objętych Siecią)1. Do badań świadomości ekologicznej i postaw mieszkańców wsi wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i technikę wywiadu bezpośredniego.
Analiza wyników badań przeprowadzonych z mieszkańcami (N=1079), lokalnymi
władzami, instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz świadomości ekologicznej oraz zapoznanie się z literaturą przedmiotu pozwala uchwycić pewne prawidłowości dotyczące uwarunkowań i działań, które mają na celu kształtowanie proekologicznych postaw mieszkańców. Pomoże to dostrzec błędy umniejszające skuteczność różnorodnych działań, co może zwiększyć ich efektywność w przyszłości.

2. Swoistość postaw proekologicznych
Analiza postaw proekologicznych jest trudna ze względu na specyficzne uwarunkowania przedmiotowe i podmiotowe, a także ze względu na relacje między
nimi, ponieważ środowiska naturalnego nie sposób oddzielić od ludzkich aspiracji, potrzeb i zachowań.
Sam przedmiot postaw – środowisko naturalne, zwłaszcza przyrodnicze, ma
bardzo złożony charakter, zawiera liczne pętle zależności, które łączą elementy
odległe od siebie przestrzennie i czasowo. Trzeba brać pod uwagę i to, że przyroda
i procesy w niej zachodzące nie są rozpoznane definitywnie.
Przy czynnikach podmiotowych trzeba podkreślić, że zmiany zachodzące
w przyrodzie są prawie niedostrzegalne zmysłowo, a efekty zachowań ludzi mogą
1 Badania w ramach projektu rozwojowego „Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski” zrealizowano w IRWiR PAN pod kierunkiem prof. M.Kłodzińskiego.
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zaistnieć w przestrzeni odległej od sprawców i w czasie odległym od ich jednostkowego, indywidualnego doświadczenia. Następująca w skali kuli ziemskiej coraz
większa degradacja przyrody wynika z zachowań ludzi współcześnie żyjących, ale
ich efekty ujawnią się w przyszłości.
Mieszkańcy wykazujący dbałość o stan środowiska nie mają poczucia bezpośredniego sprawstwa. Nie ma tu bowiem pozytywnego wzmocnienia, które zwykle
następuje – zgodnie z prawem efektu Thorndike’a – między działaniem a efektem,
gdy dostrzegany związek między nimi, sprzyja powtarzaniu działania. Taki korzystny związek w przypadku zachowań proekologicznych nie występuje. Brak widocznych, zmysłowo odbieranych skutków własnego postępowania, nie daje poczucia
sprawstwa w postaci widocznych, dostrzegalnych efektów innych niż estetyczne.
Nie sposób też wydzielić postawy proekologicznej z szerszej perspektywy wyznawanych przez ludzi wartości, norm i stylu życia praktykowanego lub uwzględnianego w ich aspiracjach i dążeniach. Bez uwzględnienia kontekstu sytuacyjnego trudno
kwalifikować działania na rzecz kształtowania postaw i ich rozdzielenie na bariery
i stymulatory. Trudne jest kształtowanie postaw proekologicznych, a zwłaszcza ich
korygowanie w regionie, gdzie nie istnieje – obiektywnie lub subiektywnie odbierane – zagrożenie stanu środowiska, szczególnie zaś tam, gdzie pojawia się lęk o przetrwanie, bezrobocie, obawy przed wykluczeniem społecznym związane przede
wszystkim z niskim poziomem uzyskiwanych dochodów ludności oraz gmin. Jak
wynika z badań, tereny o funkcjach ekologicznych stają się ”obszarami problemowymi” z punktu widzenia prac planistycznych, bo wzrastająca presja inwestycyjna
na te atrakcyjne obszary napotyka bariery w postaci ich ochrony [Hajduk 2011].
Stąd konflikty, które dotyczą: lokalizacji dróg, gospodarki ściekami, zabudowy przestrzennej, stref ciszy wokół jezior, dostępu do wody.

3. Czynniki wpływające na postawy proekologiczne
Na postawy proekologiczne wpływają rozmaite czynniki: celowe i zamierzone
działania o charakterze instrumentów wsparcia, niezamierzone i wywołane przez
inne procesy społeczno-ekonomiczne, a także pewne cechy społeczno-demograficzne i psychologiczno-kulturowe mieszkańców. We wszystkich dotychczas przeprowadzonych badaniach powtarza się pozytywny związek między poziomem
wykształcenia ludzi a ich świadomością ekologiczną. Podobną zależność zauważono między poziomem zamożności a postawą proekologiczną.
Liczne są działania na rzecz kształtowania postaw proekologicznych. Czasem
bodźce trafiają na bariery, które zmniejszają rezultaty oddziaływań lub niwelują ich wpływ. Przykładem może być upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii
wśród słabo wykształconych odbiorców, którym brakuje podstawowych wiado-
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mości niezbędnych do zrozumienia prezentowanych im informacji. Ale bywa też
odwrotnie, gdy efekty działań edukacyjnych są wzmacniane przez opinię osoby
– lokalne autorytety. Ponadto zdarza się i tak, że czynnik będący zamierzonym
stymulatorem staje się w pewnych sytuacjach jednocześnie barierą i stymulatorem. Ta możliwa ambiwalencja wpływu utrudnia ich rozdzielenie i jednoznaczne
zakwalifikowanie. Przykładem może być upowszechnianie wiedzy przez różne
instytucje i organizacje (zwłaszcza działające na terenie gmin pozarządowe organizacje o celach ekologicznych2), które trafiają na osoby nie zainteresowane, bo
nie dostrzegające w swojej okolicy niekorzystnych zmian w środowisku – tych
zaś wśród mieszkańców obszarów chronionych jest większość (85%). W ten sposób dobry stan użytkowanego terytorium sprawia, że nie ma zainteresowania tym
zagadnieniem, szczególnie kiedy brak wiedzy i wyobraźni, a dostrzeganie problemów jest ograniczone do tu i teraz.
Dobry stan lokalnego środowiska przyrodniczego „usypia” mieszkańców, ale
też bywa – zwłaszcza w miejscowościach znanych z bogatych zasobów przyrodniczych – powodem do dumy i jest składnikiem lokalnego patriotyzmu. Nie gwarantuje to niestety działań na jego rzecz, bo komponent emocjonalny w postawach proekologicznych dominuje nad behawioralnym.
Kontakt ludzi z przyrodą – zapewne na wsiach większy niż w miastach – jest
coraz częściej zapośredniczony, czyli pozbawiony osobistych, wielo-zmysłowych
i bezpośrednich wrażeń. Dotyczy to nawet rolników. Niegdyś oracz za pługiem
słyszał śpiew ptaków, czuł zapach odkładanej skiby i słońce na twarzy. Obecnie
– siedząc w klimatyzowanej kabinie traktora jest odizolowany od otoczenia – nie
czuje zapachów, słucha radia lub nagrań muzycznych.
Wśród zamierzonych działań na rzecz kształtowania postaw proekologicznych
za najważniejsze uznaję bodźce natury edukacyjnej, ekonomicznej, prawno-administracyjnej, bodźce społeczne oraz stan infrastruktury lokalnej.
3.1. Stymulatory edukacyjne
Panuje powszechna zgoda co do potrzeby podjęcia szerokich działań na rzecz
podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców i na ogół upatruje się szansy w szeroko rozumianej edukacji. Niewiedza bywa najczęściej źródłem błędnych
poglądów i zachowań niszczących środowisko. Zachowania wobec środowiska,
które można uznać za altruistyczne, a nawet ascetyczne, bywają nimi tylko pozornie. Ograniczenie konsumpcji indywidualnej na rzecz odroczonego efektu –
2 Jak wynika z analiz wykonanych przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich latem 2012

roku w ramach części projektu „Dobry start. Centra informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich” jest 16758 organizacji wpisanych w rejestr, a 8151 informuje o celach statutowych, w tym 159 – ekologicznych.
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w postaci dobrostanu przyszłych pokoleń lub nieznanych współcześnie żyjących
– może wynikać z posiadanej wiedzy, sprawności myślenia, wyobraźni i empatii,
także ze zdolności odraczania gratyfikacji poza własny życiowy horyzont. Możliwe jest wtedy przewidywanie (w swoistym rachunku ciągnionym) skutków własnego postępowania odległych w przestrzeni i czasie. Taka świadomość prospektywna i solidarność międzypokoleniowa z troską o przyszłe generacje wydaje się
– jak dotąd – marzeniem podmiotów zabiegających o zmiany mentalności.
Wiele podmiotów na badanym terenie działa na rzecz postaw proekologicznych poprzez edukację, lecz efekty nie są zadowalające. Zauważone w trakcie badań niechętne, a nawet krytyczne opinie mieszkańców o pozarządowych organizacjach ekologicznych [Perepeczko 2011,198] – parających się także edukacją
ekologiczną – wynikają z ich przeważnie „zewnętrznego” usytuowania oraz niewłaściwych czyli nie dostosowanych do odbiorców metod działania. Istotny okazuje się nie tylko stosunek mieszkańców do prezentowanych treści, informacji, ale
także do jej prezenterów – ich wyglądu i zachowań.
Bardzo rzadko ma miejsce organizowanie doświadczeń oraz wyrażanie ich
w poglądach, działaniu, postępowaniu. Ciągle jeszcze w upowszechnianiu wiedzy dominuje podawanie wiadomości, niezwykle rzadko ma miejsce uczenie ludzi przez odkrywanie, działanie i przeżywanie. W praktyce przywiązuje się wagę
przede wszystkim do dostarczania wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych.
Przeciętnemu odbiorcy, czyli osobie bez wykształcenia biologicznego, choćby na
poziomie licealnym, niełatwo przychodzi je zrozumieć.
Alternatywą jest prezentowanie stanowisk (nierzadko zróżnicowanych) ekspertów, znawców dziedziny. Pomijając trudność wyboru i opowiedzenia się za
określonym stanowiskiem, co wymaga pewnej kompetencji, trzeba móc obdarzyć
zaufaniem którąś z opcji prezentowanych przez ekspertów. Tymczasem, jak wynika z badań powtarzanych w Diagnozie Społecznej, zaufanie społeczne w Polsce
jest niskie, zwłaszcza wśród mieszkańców wsi.
Trzeba oczywiście pamiętać, że zmiana postaw wymaga zwykle długiej perspektywy, a tymczasem brakuje lokalnej koncepcji i koordynacji działalności
edukacyjnej na rzecz dorosłych mieszkańców. Działania są rozproszone, nie zawsze spójne, czasem nawet – z punktu widzenia mieszkańców – przypadkowe.
Niezbędne staje się wyjaśnianie mieszkańcom – a radnym szczególnie – zagadnień, które wiążą się z energią odnawialną czyli perspektywą instalowania na ich
terenie urządzeń takich jak baterie słoneczne albo farmy wiatrowe. Zdarzające
się sprzeciwy miejscowej ludności oznaczają, że zabrakło potrzebnych prewencyjnych działań na rzecz uświadamiania istoty i korzyści, aby przygotować ich do
akceptowania takich urządzeń.
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Przykładem ambiwalencji działań edukacyjnych może być telewizja, której
programy przyrodnicze przekazują treści wartościowe i ważne dla stanu środowiska naturalnego, całkiem jednak odmienne niż reklamy skłaniające do nabywania
towarów, urządzeń często zwiększające presję człowieka na środowisko. Według
częstotliwości wykorzystywania przez badanych źródeł informacji ekologicznych,
wśród mediów (z najważniejsza rolą telewizji, prasy i radio) zaznacza się Internet
[Perepeczko 2012, 15]. Wysoka dynamika wyposażania wiejskich gospodarstw domowych w komputery sprzyja „karierze” Internetu. W badanej zbiorowości 67%
gospodarstw domowych w 2009 roku było w nie wyposażonych, z Internetu korzystało 55% badanych. Rola Internetu nie sprowadza się wyłącznie do edukacji, ale
może także pełnić rolę narzędzia służącego do interaktywnej komunikacji umożliwiającej współdziałanie w poszerzonych kręgach „sąsiedzkich” oraz udział w sieciach i dostęp do zewnętrznych wobec lokalnego środowiska dobrych praktyk.
Większość podmiotów zajmujących się pozaszkolną edukacją ekologiczną
przywiązuje wagę do kształcenia dzieci. I właśnie z myślą o młodszych odbiorcach realizowane są atrakcyjniejsze metody kameralne (konkursy, wystawy, gry
dydaktyczne) oraz plenerowe - ścieżki edukacyjne, wycieczki, „zielone szkoły”.
W edukacji ekologicznej uczestniczą także niektóre gospodarstwa ekologiczne
oferujące własne programy dla uczestników wycieczek szkolnych, studenckich,
a nawet umożliwiające odbycie praktyk.
3.2. Stymulatory ekonomiczne
Efekty bodźców ekonomicznych skuteczne są w krótszym czasie niż edukacyjnych, których efekt jest odroczony. Chodzi tu o oszczędność lub zarobek:
pierwsza dotyczy wszystkich mieszkańców korzystających z energii elektrycznej,
wodociągu i oznacza zmniejszenie wysokich kosztów, drugi zaś odnosi się także do rolników i osób czerpiących dochody z turystyki wiejskiej, uwarunkowanej przede wszystkim dobrym stanem środowiska i walorami krajobrazowymi.
Oszczędność – jak wynika z badań na terenach wiejskich sieci Natura 2000 – jest
czwartym najczęściej wymienianym motywem zachowań. Mieszkańcy obszarów
atrakcyjnych przyrodniczo wskazują, że na pięknym krajobrazie można zarobić
(86,6%), a świadomość ta sprzyja poglądom i zachowaniom proekologicznym.
Coraz więcej mieszkańców czerpie korzyści bezpośrednio z turystyki, znajdując
dzięki niej zatrudnienie i dochody z szeroko pojętej branży turystycznej. Ma to
miejsce przede wszystkim w gospodarstwach agroturystycznych, pensjonatach,
zakładach gastronomicznych, instytucjach obsługi ruchu turystycznego itp.
Bodźce ekonomiczne stymulujące zachowania proekologiczne dotyczą także
rolników, którzy są beneficjentami dopłat za „usługi” prośrodowiskowe, czyli produkcję rolniczą dostarczającą dóbr nierynkowych w postaci zachowania, a nawet
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odnawiania dobrego stanu gleby, wody, powietrza i bioróżnorodności flory i fauny. Warunkowe wspieranie rolnictwa w ramach WPR (cross compliance) podkreśla
ważną rolę gospodarstw rolnych w kształtowaniu stanu środowiska przyrodniczego. Programy rolnośrodowiskowe i czerpane z nich dopłaty cieszą się uznaniem
rolników i są również, zwłaszcza w przypadku właścicieli większych gospodarstw,
ważnym czynnikiem kształtującym ich postawy, wyrażające się nie tylko w postępowaniu, ale i w gromadzonej wiedzy. W tym kierunku, czyli wynagradzania
za nierynkowe dobra publiczne, podąża polityka, uwzględniając pozarynkowe
funkcje rolnictwa. Gdy bodźce ekonomiczne są wsparte edukacją i doradztwem,
a towarzyszy im wzmacnianie pozytywnej motywacji na rzecz ochrony środowiska
- efekt jest skuteczniejszy i trwalszy.
3.3. Bodźce prawno-administracyjne
Regulacje administracyjne zawierają przepisy chroniące zasoby i przyznające
koncesje na ich wykorzystywanie. Prawo tworzone arbitralnie oraz zmienne reguły często nie odpowiadają intuicyjnemu ich rozumieniu przez mieszkańców3.
Bodźce administracyjne mają najczęściej formę zakazów i nakazów, a ich źródłem
są rozmaite instytucje - zarówno centralne lub regionalne, jak i lokalne. Prawny obowiązek respektowania wymogów ochrony środowiska ciąży na Urzędzie
Gminy, który egzekwuje od mieszkańców działania proekologiczne, częściej powstrzymujące ich przed postępowaniem szkodliwym dla środowiska. Przykładami mogą być: ocena wpływu na środowisko planowanej inwestycji, wymaganie zgody na wycinkę drzew lub nałożenie kar za ich likwidację bez uzyskania
pozwolenia. Wiele kontrowersji, a nawet konfliktów, budzą sprawy osadnictwa,
samowola budowlana, ściganie sprawców nielegalnych wysypisk śmieci czy prowadzących wycinkę drzew bez zezwolenia.
3.4. Bodźce społeczne
Cechy społeczności lokalnej – obyczaje, obowiązujące normy zachowań wobec
środowiska – zaznaczają swój wpływ nie tylko w edukacji szkolnej, ale również
w procesie socjalizacji rodzinnej, towarzyskiej, w kręgach koleżeńskich. Bliskie
kręgi towarzyskie i rodzinne mają spory wpływ nie tyle na wiedzę, co na przekonania i poglądy na temat chronienia środowiska naturalnego, a przede wszystkim
kształtują nawyki. Tą drogą społeczeństwo urabia zachowania i kształtuje to, co
Elias [2011] nazywa „przymusem wewnętrznym”. Kulturowe standardy i normy
zachowań rodzą się w trakcie interakcji międzyludzkich. Standardy zinternalizowane gwarantują kontrolę wewnętrzną powstrzymując jednostkę przed zachowaniami wywołującymi wstyd, poczucie winy i inne negatywne emocje.
3 Przykładem mogą być wymogi ograniczania działalności gospodarczej na terenie ważnym dla
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Wsie tradycyjne charakteryzowała niegdyś silna kontrola społeczna. Obecnie,
wobec słabszych niż kiedyś lokalnych więzi społecznych i większego zróżnicowania społeczno-zawodowego, jej znaczenie nie jest wielkie. Brakuje lokalnych autorytetów, ludzi będących wzorem zachowań prośrodowiskowych akceptowanym
przez mieszkańców. Ich wpływ może mieć silniejsze oddziaływanie niż racjonalne
argumenty. Zaznacza się pozytywny wzór nowoosadników o nikłym – jak dotąd
– wpływie.
W odniesieniu do zamieszkiwanego obszaru pożądana byłaby nie tylko troska
o jego stan, ale i kontrolna rola opinii społecznej wraz z jej restrykcjami – potępieniem moralnym, ostracyzmem społecznym.
3.5. Infrastruktura materialna
Wpływ na ludzi wywiera otoczenie, środowisko materialne, w jakim żyją.
Zachodzące na wsi zmiany o charakterze urbanizacyjnym nie są obojętne dla
stanu środowiska. Zachodzi czasem sprzeczność między dążeniem mieszkańców do ułatwiania sobie życia, a „interesami” środowiska naturalnego. Asfaltowe drogi ułatwiają mieszkańcom komunikację, wybrukowane kostką podwórka
służą utrzymaniu porządku wokół domu, lecz utrudniają – w przypadku obfitych opadów i podtopień – wsiąkanie wody w głąb profilu glebowego. Szczelne
ogrodzenia uniemożliwiają drobnym dzikim zwierzętom przemieszczanie się, co
sprzyja wsobnym krzyżówkom. Z drugiej strony stan wyposażenia wiejskich gospodarstw domowych: kanalizacja, wodociągi i przydomowe oczyszczalnie – na
pewno sprzyjają ochronie środowiska. Służą temu również inwestycje komunalne w zakresie zorganizowanego odbioru segregowanych odpadów, ich utylizacja
i recykling. Postęp techniczny służy na ogół dobremu stanowi środowiska, ważne
jednak, aby mieszkańcy zdawali sobie sprawę również z jego zagrożeń dla środowiska naturalnego.
3.6. Stymulacje i bariery polityczne
Politykę rozumie się tu jako troskę o dobro wspólne, w tym zaś przypadku
o stan lokalnych zasobów naturalnych. Mikropolityka [Leggewie, Welzer, 2012],
czyli działania lokalne, są zazwyczaj niedoceniane. Potrzebne są działania włączające społeczności lokalne w podejmowanie decyzji albo przynajmniej w poprzedzające je debaty i konsultacje. Tych nie było na badanym terenie, co z kolei powoduje brak poczucia podmiotowości wśród mieszkańców. Partycypacja
nie istnieje, mimo że jest gwarantowana przez ustawodawstwo krajowe i unijne.
Może to sprawiać, że mieszkańcy nie czują, by mieli wpływ na sprawy lokalne.
Partycypacja społeczna nie przesądza wprawdzie o trafniejszych decyzjach, ale
ma walory edukacyjne i sprzyja łatwiejszemu wdrażaniu podjętych decyzji, które
uzyskują w ten sposób legitymizację. Takie postępowanie władz przyczynia się do
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wzrostu zaufania do demokracji uczestniczącej. Ułatwia to również władzom lokalnym wgląd w problemy, nastroje panujące wśród mieszkańców i daje szanse na
antycypowanie konfliktów. Z badań wynika, że zaangażowanie mieszkańców jest
na razie niewielkie, prócz oporu wobec narzucanych decyzji, który zwykle świadczy o zasięgania opinii mieszkańców. Lokalne władze samorządowe zazwyczaj nie
dostrzegają tych możliwości, obawiają się otwartych debat. Brak im umiejętności
otwartej interpersonalnej komunikacji społecznej. Takie postępowanie nie dotyczy tylko zagadnień ekologicznych, nierzadko wykorzystywanych przez władze
dla pozorowania odgórnych nacisków, płynących z Unii Europejskiej.
Włączenie mieszkańców w problemy lokalne i proces przeddecyzyjny, zapewnienie udziału w debatach publicznych, nawet rozpoczynanych przy niskiej frekwencji, może przynieść przede wszystkim wzrost społecznej odpowiedzialności
za stan lokalnego środowiska. Potrzebna jest w tym przypadku inna koncepcja
zarządzania, inny styl władzy. Niezbędne jest również tworzenie polityki ochrony
środowiska naturalnego na szczeblu lokalnym z udziałem mieszkańców.

4. Wnioski
Z powyższych spostrzeżeń i analiz wynika, że nie wszystkie działania na rzecz
kształtowania postaw można tak zaplanować, by były one skuteczne dla całej zbiorowości mieszkańców. Bodźce uruchamiane na rzecz postaw proekologicznych
mają rozmaite funkcje i cele – niektóre ograniczają mechanizmy rynkowe, inne
krępują arbitralne decyzje władz, a także naciski lobby, presje rożnych podmiotów gospodarczych, grup interesów oraz kształtują wybory konsumenckie. Różne
są źródła i koszty uruchamianych bodźców, różna trwałość ich wpływu, długotrwałość skutków, a określenie możliwych efektów i ich ewaluacja nie są łatwe.
Mieszkańcy nie są wyposażeni w równym stopniu w informacje, różna jest ich
zdolność do przetwarzania, pomijając różną jakość i siłę motywów skłaniających
do odpowiedzialności za stan środowiska. Wobec dużego zróżnicowania bardziej
efektywne będą zabiegi o postawy proekologiczne inicjowane przez członków
społeczności lokalnej, a przynajmniej uzgadniane w otwartej komunikacji, przy
roztrząsanych dylematach i toczonych sporach o działania na rzecz środowiska
lokalnego. Współpraca, otwarta komunikacja bez lęków i hierarchicznych relacji występują najrzadziej. Odwołując się do prawa minimum Liebiga, wiemy,
że to czynnik będący na najniższym poziomie przesądza o skuteczności całości
uruchamianych bodźców. Tym czynnikiem jest właśnie partycypacja społeczna,
która oznacza dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, refleksją, a nawet współdecydowanie.
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Skuteczniejsze są zawsze wpływy wieloczynnikowe, ale łączenie rozmaitych,
skierowanych do mieszkańców bodźców wymaga, po pierwsze – znajomości lokalnej społeczności jako całości oraz, po drugie – przemyślenia i przewidywania związków między różnymi stymulatorami wzajemnie wzmacniających się lub
osłabiających wpływ. Niezbędne jest uwzględnienie koncepcji w kilku perspektywach czasowych i przypuszczalnych skutków w „rachunku ciągnionym”. Ponieważ to brak udziału mieszkańców we współzarządzaniu wydaje się czynnikiem
pozostającym w minimum, można mieć nadzieję, że zmiana stylu rządzenia na
zarządzanie w kierunku animowania, może uwalniać i ujawniać – istniejący, lecz
nie ujawniony - potencjał społeczności lokalnej, który przez dłuższe praktykowanie partycypacji może także wzrastać.
W wyniku badań organizacji pozarządowych przeprowadzonych prawie
10 lat temu w Polsce, Piotr Gliński skonstatował istnienie w społecznościach lokalnych zapotrzebowania i podatności na aktywizację, a za barierę uruchomienia
tego potencjału uznał strukturę mentalno-kulturową elit, brak politycznej woli
zmiany, brak akceptacji dla reform proobywatelskich [Gliński 2006, 270]. Badania
ostatnio przeprowadzone potwierdziły współpracę władz z mieszkańcami ograniczoną do, co najwyżej, informowania i wyjaśniania podjętych decyzji. Współdecydowanie należy do rzadkości. Autorki [Olech, Sobiesiak-Penszko 2012] piszą
o potrzebie edukowania władz lokalnych i mieszkańców w kwestii partycypacji.
Przenosząc powyższe diagnozy na płaszczyznę gminnej polityki środowiskowej można mieć nadzieję, że włączanie interesariuszy w kreowanie polityki środowiskowej gmin będzie sprzyjało łatwiejszemu wdrażaniu jej postanowień, oraz –
co nie mniej ważne – pobudzi kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców.
Potrzebna jest zmiana wyborów konsumenckich na świadome i proekologiczne
decyzje nabywcze i użytkowe, czyli właściwie zmiana stylu życia, która zapewni
w przyszłości „obywatelskość ekologiczną” jako niezbędny element ekologicznej
modernizacji.
Czy uda się zbudować wspólnotę na fundamencie troski o wspólną przestrzeń
i stałą wymianę w otwartej komunikacji? Czy możliwe jest wypracowywanie
w społecznościach lokalnych wspólnoty podzielanych znaczeń i odczuwanych
wartości, wspólnoty akceptowanych celów ekologicznych oraz akceptowanie realizowanych na zamieszkiwanym terenie działań? Wymaga to przemyślanych zabiegów oraz czasu, zwłaszcza w społecznościach od wielu lat żyjących w odgórnie
administrowanym państwie.
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UWARUNKOWANIA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH MIESZKAŃCÓW WSI

Słowa kluczowe: mieszkańcy wsi, obszary chronione, postawy proekologiczne, bodźce,
stymulacje, bariery
STRESZCZENIE

Tekst zawiera opis i analizę zabiegów skierowanych na kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców wsi w nawiązaniu do przeprowadzonych badań na obszarach
o bogatych zasobach przyrodniczych. Autorka omawia specyfikę postaw proekologicznych oraz ich kształtowania, zwracając uwagę na szczególną złożoność i trudność przedmiotową i podmiotową tego procesu. Osadzenie analizy na płaszczyźnie literatury, badań
empirycznych i wsparcie się wiedzą z zakresu psychologii, socjologii i andragogiki pozwala na wyłonienie najistotniejszych bodźców stymulujących postawy proekologiczne.
Są nimi bodźce natury edukacyjnej, ekonomicznej, prawno-administracyjnej, bodźce
społeczne oraz stan infrastruktury materialnej, a także stymulacje i bariery polityczne.
Włączenie w kreowanie gminnej polityki środowiskowej mieszkańców powinno ujawnić
tkwiący w nich potencjał i będzie sprzyjało tworzeniu wspólnoty lokalnej na bazie troski
o wspólne terytorium.
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A B S T R AC T

The article contains a description and analysis of methods aimed at the development
of pro-environmental attitudes of rural residents in relation to the conducted research in
protected areas with rich natural resources. The author discusses the nature of pro-environmental attitudes and their development, paying particular attention to the complexity
and objective and subjective difficulty of this process. The analysis of literature and empirical studies with the support of the knowledge of psychology, socjology and andragogy
allows the selection of the most effectives in promoting proekological attitudes. These incentives are of educational, economic, legal/administrative and social nature, with the inclusion of economic infrastructure and political stimulation barriers. Involvement of rural
residents in the creation of local environmental policy should help to reveal their inner
potential and foster the creation of local community-based care for the common territory.
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FUNKCJONOWANIE GOSPODARSTW DROBNOTOWAROWYCH
W RAMACH BIOGOSPODARKI
1. Wstęp
Od czasów pierwszej poważniejszej reformy zapoczątkowanej w 1992 r. rolnictwo UE znajduje się pod ciągłą presją sprostania narastającej konkurencji,
przy jednoczesnym zalecaniu ograniczania niekorzystnego wpływu nowoczesnych metod produkcji na środowisko. Proces reformowania Wspólnej Polityki
Rolnej (WPR) wobec specyfiki struktury agrarnej w państwach Unii Europejskiej
uwzględnia także zagadnienia organizacji rynków rolnych przyjaznych dla małych gospodarstw. W nowych uwarunkowaniach gospodarczych, środowiskowych i społecznych rolnictwo wraz z sektorem przetwórstwa spożywczego stanęło w obliczu wyzwania związanego z rosnącą troską konsumentów o spożywaną
żywność, a zwłaszcza jej bezpieczeństwo, jakość i przystępne ceny, a ostatnio ze
wzmożonym zainteresowaniem zdrowszym sposobem odżywiania. Znaczącą rolę
w realizacji tych wyzwań spełniają także małe podmioty gospodarcze, zaliczane
przede wszystkim do mikroprzedsiębiorstw. Ich funkcjonowanie w systemie gospodarczym i społecznym Unii Europejskiej jest nierozerwalnie związane nie tylko z rolą, jaką one odgrywają w udziale produkcji i przetwórstwa płodów rolnych,
ale także w sposobie oddziaływania na realizację celów związanych ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich i z rozwojem biogospodarki. Według danych KE unijne obroty w obszarze biogospodarki wynoszą już prawie 2 bln euro.
Szacuje się, że do 2025 r. każde euro zainwestowane w badania naukowe i innowacje w tym dziale gospodarki przyniesie wartość dodaną w wysokości 10 euro.
W tych warunkach, wykorzystanie potencjału drobnotowarowych gospodarstw
jest szansą ich lepszego usytuowania w cyklu produkcji surowców wykorzystywanych w biogospodarce.
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2. Strategia Europa 2020 i jej oddziaływanie na gospodarstwa drobnotowarowe
Strategia Europa 2020, ustanowiona w ramach Unii Europejskiej jest najważniejszym programem społeczno-gospodarczym wytyczającym kierunki rozwoju
krajów członkowskich. Jej głównym celem jest stworzenie do 2020 r. na terytorium
Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, bazującej na wiedzy, zdolnej do trwałego rozwoju, tworzącej większą liczbę lepszych
miejsc pracy oraz charakteryzującej się większą spójnością społeczną.
Rezultatem działań realizowanych w europejskim systemie gospodarki w ramach strategii Europa 2020 w perspektywie długookresowej powinno być m.in.:
 przyspieszenie rozwoju gospodarczego mierzonego wzrostem PKB,
 wzrost konkurencyjności europejskiej gospodarki,
 rozwój sektorów gospodarki opartej na wiedzy.
Jednym z kluczowych obszarów prac badawczych w ramach programu Horyzont 2020 będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywnościowym, zrównoważonym rolnictwem oraz badaniami morskimi i biogospodarką. Przewiduje
się, że z kwoty blisko 79 mld euro na badania, w tym też na te, które kończą się
wprowadzeniem produktu na rynek, wydzielona zostanie na badania związane
z biogospodarką kwota około 4,125 mld euro. Dodatkowe kwoty środków finansowych z programu Horyzont 2020 [Horyzont 2020ec.europa.eu/horizon2020]
będą wspierały działania i prace naukowe związane pośrednio z zagadnieniami
biogospodarki, w tym:
 Zdrowiem, zmianami demograficznymi i wellbeing (dobrym samopoczuciem)
– 8 033 mln euro;
 Bezpieczeństwem energetycznym, czystą i wydajną energią – 6 802 mln euro;
 Inteligentnym, zielonym i zintegrowanym transportem – 6 819 mln euro;
 Zmianami klimatu, wydajności zasobów i surowców – 3 819 mln euro.
Wymienione obszary badań naukowych będą wpływały nie tylko na poprawę
wskaźników ekonomicznych produkcji, ale również na poprawę warunków funkcjonowania konsumentów, co jest jednym ze strategicznych celów Unii Europejskiej.

3. Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku i jej odniesienie do organizacji
rynków rolnych przyjaznych dla gospodarstw drobnotowarowych
Rolnictwo UE stoi w obliczu szeregu nadchodzących wyzwań, które obejmują
m.in.: postępującą globalizację, kurczące się zasoby energetyczne, zmiany klimatu, oczekiwania zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, a także
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niezrównoważoną konsumpcję zasobów naturalnych oraz niedawny wzrost cen
żywności [COM(2008) 321].
Wspólna Polityka Rolna, historycznie pierwsza spośród wspólnych polityk
społeczno-ekonomicznych Wspólnot Europejskich, na przestrzeni kilku dziesięcioleci podlegała ciągłej ewolucji. Zmieniające się uwarunkowania zarówno
wewnętrzne, jak i zewnętrzne wymagały sprostania wielu wyzwaniom, co odzwierciedlały kolejne reformy tej polityki. Najważniejsze z nich obejmują reformę
MacSharry’ego z 1992 roku, uzgodnioną w 1999 roku Agendę 2000 oraz przeprowadzoną w 2003 roku, a więc tuż przed akcesją Polski do UE - reformę z Luksemburga, która obok postanowień dotyczących kształtu WPR do 2013 roku,
zobowiązała również Wspólnotę do przeprowadzenia oceny funkcjonowania tej
polityki (ang. Health-Check) w latach 2007-2008.
Od momentu członkostwa w Unii Europejskiej, Polska w pełni współdecyduje
o zmianach Wspólnej Polityki Rolnej, czego potwierdzeniem jest udział w kolejnych modyfikacjach tej polityki (reformy poszczególnych rynków rolnych: cukru w 2006 r., owoców i warzyw oraz wina w 2007 r., Health-Check 2007-2008).
Już dziś wiadomo, że nieuniknione będą dalsze zmiany, które znacząco wpłyną
na kształt polityki rolnej UE w dłuższej perspektywie, w szczególności po 2013
roku. Debata polityczna na temat kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku
została zapoczątkowana przez Prezydencję Francuską jeszcze w trakcie trwania
Health-Check. Polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznając wagę WPR
dla funkcjonowania polskiego rolnictwa przygotowało dokument konsultacyjny
pt. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku – założenia i wstępne
propozycje, który wskazuje najbardziej kluczowe dylematy i uwarunkowania, jakie powinny zostać uwzględnione w publicznej debacie.
Polska domagała się wyłączenia małych gospodarstw z redukcji płatności
w sytuacji niezbilansowania budżetu rolnego, co ma duże znaczenie dla warunków ich funkcjonowania, a także ich przyszłego rozwoju w obliczu zwiększającej
się w sektorze rolnym konkurencyjności zarówno wewnętrznej jak i globalnej.
Parlament Europejski, Rada Ministrów UE i Komisja Europejska osiągnęły
porozumienie w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2013 r. Porozumienie to spowoduje głębokie zmiany: bardziej sprawiedliwe i nakierowane
na produkcję w warunkach przyjaznych dla środowiska płatności bezpośrednie,
wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym oraz zwiększenie skuteczności i przejrzystości WPR. Decyzje te stanowią zdecydowaną odpowiedź UE
na wyzwania, jakie niesie ze sobą bezpieczeństwo żywnościowe, zmiana klimatu
i wzrost zatrudnienia w obszarach wiejskich. WPR w latach 2014-2020 zdecydowanie przyczyni się do osiągnięcia ogólnego celu polegającego na propagowaniu
zrównoważonego i inteligentnego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.
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WPR na lata 2014-2020 wzmacnia pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym.
Ukierunkowaniu na europejski rynek rolnictwa będą towarzyszyć nowe środki,
w które zostaną wyposażeni rolnicy, aby stanowić silne ogniwo łańcucha żywnościowego.
Ocena dotychczasowych instrumentów WPR wskazuje na jej skuteczność
i działania adekwatne do celów, występują jednak obszary jej oddziaływania wymagające korekt. Skuteczność płatności bezpośrednich jest wysoka na poziomie
makro, jednak bardzo zróżnicowana na poziomie gospodarstwa. Poszerzająca się
luka pomiędzy kosztami produkcji, a cenami produktów rolnych, wskazuje na potrzebę kontynuacji oddzielonego od produkcji wsparcia dochodów. Po rozszerzeniu UE zmiany strukturalne w rolnictwie i relatywne zbliżenie kosztów produkcji
między państwami członkowskimi sprawiają, że trudno uzasadnić kontynuację
historycznej dystrybucji płatności w przyszłości. Programy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (II filar WPR) na lata 2007-2013 są przedmiotem stałej ewaluacji. Można jednak zaobserwować utrwalanie dotychczasowych tendencji (pathdependency) w procesie programowania i trudności poszczególnych regionów lub
grup społecznych w dostępie do funduszy. Ponadto nie zawsze zachodzi synergia
pozwalająca na realizację wspólnych celów przez II filar WPR i pozostałe polityki wspólnotowe. W odniesieniu do instrumentów rynkowych istnieje potrzeba
utrzymania siatki bezpieczeństwa i dalszej refleksji nad zarządzaniem ryzykiem,
a także usprawnienia (streamline) istniejących narzędzi. Występuje także potrzeba polepszenia funkcjonowania łańcucha żywnościowego. Ponadto, pomimo że
następuje poprawa procedur w zakresie włączania problematyki środowiskowej
do WPR i wprowadzania środowiskowej legislacji na poziomie gospodarstwa, istnieje potrzeba dalszych działań mających na celu zapewnienie zrównoważonego
zarządzania krajobrazami i zrównoważonego korzystania z zasobów przyrodniczych. Tym samym oba filary Wspólnej Polityki Rolnej muszą mieć na względzie
taki dobór mechanizmów interwencji, by również małe gospodarstwa rolne mogły funkcjonować w obszarze oddziaływania biogospodarki na obszarach wiejskich, a także by ich wsparcie finansowe z budżetu Unii Europejskiej było społecznie i ekonomicznie akceptowane.
Istniejąca struktura agrarna w państwach Unii Europejskiej wymusza działania po stronie Komisji Europejskiej, których celem jest zabezpieczenie zrównoważonego funkcjonowania gospodarstw drobnotowarowych. Pod względem liczby
gospodarstw rolnych Polska zajmuje obecnie drugą po Rumunii pozycję wśród
krajów UE. Liczba naszych gospodarstw stanowi około 25 % ogółu gospodarstw
UE-25. W Polsce dominują gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 5 ha, stanowią one aż 70,7% ogólnej ich liczby. Można przy tym zauważyć znaczne zróżnicowanie regionalne struktury agrarnej. Na terenach województw małopolski,
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podkarpackiego, świętokrzyskiego czy lubelskiego występuje nieporównywalnie
większe rozdrobnienie tej struktury niż w województwach Polski północnej czy
zachodniej. Wśród krajów UE, Polska nie wypada jednak najgorzej. Kraje takie,
jak Cypr, Malta, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Włochy, charakteryzują
się jeszcze większym rozdrobnieniem gospodarstw. Jednocześnie dla niewielu
państw UE rolnictwo ma tak duże znaczenie jak dla gospodarki narodowej w Polsce. W 2011 roku w sektorze rolnym w Polsce wytworzono 4,3% wartości dodanej
brutto. Tymczasem nawet państwa o tradycyjnie silnej pozycji rolnictwa, jak np.
Francja, mają ten wskaźnik na znacznie niższym poziomie, a średnia dla całej
Unii Europejskiej wynosi zaledwie 1,9% [Eurostat 2012].
Powszechnie uznaje się [SCAR Foresight World Development Report 2008], że
aby zmierzyć się z wymienionymi powyżej wyzwaniami, należy utworzyć w Europie prężny obszar badań naukowych w dziedzinie rolnictwa. Badania te powinny dostarczać wiedzy niezbędnej do dogłębnego zrozumienia rozwoju obszarów
wiejskich oraz informacji na temat czynników przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju oraz go utrudniających, a także wnosić wkład w tworzenie nowych technologii i innowacji niezbędnych do rozwoju sektora rolniczego.
Naukowe wsparcie działań politycznych, w postaci wyników uzyskanych przez
wspólnotę naukowców oraz ich wiedzy eksperckiej, odgrywa coraz większą rolę
w procesie identyfikacji gospodarczych, środowiskowych i społecznych skutków ewentualnej interwencji politycznej [Chyłek 2012]. Podejście to jest zgodne z podjętym przez Komisję zobowiązaniem do tworzenia lepszych uregulowań
prawnych, a w szczególności do sporządzania wysokiej jakości ocen skutków.
Pomimo, że europejskie badania w dziedzinie rolnictwa obejmują swoim zasięgiem szerokie spektrum dyscyplin naukowych i wiele różnych zainteresowanych
podmiotów, wysiłki badawcze pozostają jednak często rozproszone i słabo skoordynowane, a także niedoinwestowane, co uniemożliwia osiągnięcie niezbędnej
masy krytycznej. W wielu przypadkach pojedyncze państwo członkowskie nie ma
wystarczających środków ani zdolności, aby samodzielnie prowadzić potrzebne
badania i podejmować niezbędne działania polityczne. Na ten stan nakłada się
sytuacja ekonomiczna rolnictwa, w tym zwłaszcza występująca w gospodarstwach
drobnotowarowych, których nie stać jest na zaangażowanie własnych środków
nie tylko w finansownie badań, ale również we wdrożenie dostępnych rozwiązań
innowacyjnych.
Ten stan uwarunkowań wymusza wprowadzenie do realizowanej polityki
w ramach Wspólnych Ram Strategicznych (WRS), w tym zwłaszcza w ramach
Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) czy Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), takich mechanizmów by umożliwić efektywne zaangażowanie
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się właścicieli gospodarstw drobnotowarowych w realizację wyzwań związanych
z realizacją celów biogospodarki.

4. Zakres oddziaływania biogospodarki
Biogospodarka, zgodnie z definicją zaproponowaną w komunikacie Komisji
Europejskiej (KE) pt. „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy” [COM(2012) 60] obejmuje produkcję odnawialnych zasobów
biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i powstających w procesie ich
przetwarzania odpadów w produkty o wartości dodanej, między innymi takie jak
żywność, pasze, bioprodukty i bioenergia.
Biogospodarka obejmuje wiele gałęzi przemysłu, w tym przemysł rolno-żywnościowy, a także powiązane z nim leśnictwo, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, biotechnologiczny i energetyczny. Biogospodarka obejmuje wszystkie sektory
i związane z nimi usługi, które produkują, przetwarzają lub wykorzystują zasoby
biologiczne występujące w każdej z możliwych form [Chyłek, Rzepecka 2011].
Polityka Unii Europejskiej (UE) zmierza do nadania państwom Wspólnoty
dynamicznego kierunku rozwoju i nowego podejścia do sposobu wykorzystania
zasobów odnawialnych. Inicjatywa przewodnia strategii Europa 2020 - Unia innowacji wskazuje na wyzwania jakie stoją przed Europą w zakresie nauki i innowacji
oraz na działania jakie powinny być zrealizowane w państwach Unii, by cel zapewnienia stabilnego rozwoju gospodarczego mógł być realizowany. Racjonalne
wykorzystanie zasobów ekosystemów świata roślinnego, zwierzęcego i mikroorganizmów, przy wsparciu jakie daje: biotechnologia, genetyka, chemia, fizyka czy
nauki ekonomiczne może zapewnić zarówno producentom rolnym, konsumentom, a także gospodarce Unii oczekiwane rezultaty.
Biogospodarka łączy intensywne badania w wielu dziedzinach nauki z innowacyjnym wszechstronnym wykorzystaniem odnawialnych surowców powstających w świecie roślin, zwierząt i mikroorganizmów. Biogospodarka stanowi także
strategiczną, ponadsektorową integrującą formę działań wpływających na rozwój
gospodarczy i wpisuje się w dominujące obecnie interdyscyplinarne podejście zarówno do zasad finansowania badań naukowych [Chyłek 2012], jak i zasad partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego.
Celem programu „Biogospodarki” jest stworzenie podstaw dla bardziej innowacyjnego, zasobooszczędnego i konkurencyjnego społeczeństwa, w którym zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego realizowane będzie w warunkach gwarantujących ochronę środowiska, a jednocześnie nie będzie wchodziło w konflikt
z zasadami zrównoważonego wykorzystania zasobów odnawialnych dla innych
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sektorów przemysłu. W obszar biogospodarki włączone są również zagadnienia
energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, a także procesy wytwórcze
między innymi takich przemysłów jak: włókienniczy, papierniczy, chemiczny,
kosmetyczny czy farmaceutyczny. Ta integrująca funkcja biogospodarki będzie
miała kluczowe znaczenie dla przyszłości Unii Europejskiej jako centrum biznesu
i technologii, w strukturach której od maja 2004 roku funkcjonuje również Polska.
Tym samym przed polską gospodarką pojawia się szansa dynamicznego rozwoju,
a także znacznego oddziaływania na politykę innowacyjną w europejskim modelu
biogospodarki. Wykorzystanie tej szansy powinno stać się priorytetem wszystkich sił wspierających sektor rolno-żywnościowy, zarówno naukowych, gospodarczych jak i politycznych Polski. Biogospodarka jest też szansą dla gospodarstw
drobnotowarowych, w których możliwe jest wytwarzanie produktów – surowców
o wysokim nakładzie pracy i o bardzo wąskiej specjalizacji.

5. Gospodarstwa drobnotowarowe i ich oddziaływanie na rynek
i obszary wiejskie
Polska od ponad 9 lat jest krajem członkowskim Wspólnoty. W jej strukturach
i programach funkcjonuje polskie rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy, rynki
rolne, rybołówstwo i obszary wiejskie. Rozwój tych wszystkich ważnych z gospodarczego i społecznego punktu widzenia zagadnień był, jest i będzie uwarunkowany wsparciem, jakie uzyskają one dzięki nauce i badaniom oraz skutecznemu
transferowi wiedzy do praktyki. Współczesne uwarunkowania rozwoju rolnictwa,
przemysłu spożywczego i obszarów wiejskich wskazują, że w obliczu wyzwań,
związanych m.in. z kurczącymi się zasobami energetycznymi, zmianami klimatu,
niezrównoważoną konsumpcją zasobów przyrodniczych oraz niestabilną sytuacją
na rynkach światowych, konieczne jest wsparcie ze strony nauki, by pojawiające
się problemy mogły być skutecznie rozwiązywane. Aby zmierzyć się z tymi wyzwaniami, podejmowane są działania na rzecz wspierania i odpowiedniej koordynacji badań naukowych w dziedzinie rolnictwa oraz realizacji tematów interdyscyplinarnych na poziomie strategicznych programów badawczych.
Obecnie w Polsce, pomimo trwających od dłuższego czasu przemian sektora rolnego istnieje wiele gospodarstw małych, charakteryzujących się niewielkim
obszarem oraz znikomą wielkością ekonomiczną. Do takich gospodarstw z pewnością można zaliczyć większość gospodarstw drobnotowarowych. Zgodnie z definicją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) są to jednostki o wielkości ekonomicznej 2-4 ESU (mierzonej za pomocą wartości standardowych
nadwyżek bezpośrednich). Gospodarstwa te cechują się także tym, iż tylko część
wytwarzanych przez nie produktów trafia na rynek. Z punktu widzenia szans roz-
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wojowych [Sulewski i Kołoczko-Gajewska 2010] wyróżnili 4 grupy gospodarstw
drobnotowarowych:
– „rozwojowi” – wyróżniający się dużym potencjałem i siłą ekonomiczną, dla
których istnieje szansa przejścia do jednostek towarowych;
– „hobbyści” – charakteryzujący się dość dużym potencjałem ekonomicznym, ale mało rolniczym charakterem;
– „bez szans” – jednostki najsłabsze ekonomicznie i w sensie towarowym
mało rolnicze, będące u schyłku cyklu życia;
– „problemowi” – cechujący się niewielkim potencjałem ekonomicznym, jednak towarowym charakterem działalności rolniczej.
Badanie przeprowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji (Joint
Research Centre (JRC)) identyfikuje dziewięć głównych czynników związanych
z zaprzestawaniem użytkowania gruntów w obrębie 27 państw członkowskich
UE. Są to mianowicie: niskie dochody z gospodarstwa, brak inwestycji w gospodarstwo rolne, wiek właściciela gospodarstwa, kwalifikacje prowadzącego gospodarstwo rolne, wielkość gospodarstwa, zobowiązania w zakresie programu zarządzania gospodarstwem, atrakcyjność rynkowa ziemi, gęstość zaludnienia, a także
odległe od ośrodków miejskich położenie.
W raporcie opracowano zbiorcze indeksy głównych czynników wpływających
na rezygnację z użytkowania gruntów, w celu zidentyfikowania regionów narażonych na największe ryzyko tego typu. Są to następujące regiony/kraje: Portugalia,
Estremadura (Hiszpania), Korsyka (Francja), Peloponez, Macedonia (Grecja),
Łotwa, Estonia, północna Finlandia, północna Szwecja oraz Connacht i Donegal
w Irlandii. Do regionów tych włączone zostały również północne i południowe
tereny Polski.
Przeprowadzone badania wykazały, że typy gospodarstw najczęściej występujących na obszarach o najwyższym ryzyku obejmują specjalistyczne uprawy
wieloletnie oraz gospodarstwa z inwentarzem wypasanym na trwałych użytkach
zielonych.
W raporcie stwierdzono, że zaprzestawanie hodowli zwierząt na pastwiskach
oraz porzucanie ziemi z uprawami wieloletnimi może negatywnie oddziaływać
na utrzymanie krajobrazu oraz różnorodność biologiczną, na którą ma wpływ:
ekstensywny sposób użytkowania ziemi, półnaturalne użytki zielone i/lub obszary o wysokich walorach przyrodniczych. Inne skutki środowiskowe zaprzestawania użytkowania gruntów obejmują „utratę mozaikowatości terenu wraz
z charakterystycznymi dla nich gatunkami [zwierząt] oraz utratę siedlisk na krawędzi lasów”.
W raporcie dodano, że rezygnacja z użytkowania gruntów może również obniżyć genetyczną różnorodność dzikich gatunków oraz ograniczyć lokalne rasy
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zwierząt inwentarskich lub różnorodność upraw, a także zwiększyć ryzyko pożaru
lasów w obszarach, gdzie pastwiska funkcjonują jako przerwy ogniowe.
„W Europie Zachodniej, podobnie jak w wielu innych częściach świata, większość rolników prowadzi własną działalność w formie gospodarstw rolnych, które
są tradycyjnie przekazywane z pokolenia na pokolenie” – stwierdza CEPS [Agroekspres 2013]. „W rezultacie, istotny udział w spadku zatrudnienia w rolnictwie
mają decyzje dzieci rolników, wybierających pracę w branży przemysłowej lub
w sektorze usług, zamiast przejmowania firmy rodziców”. Na przykład, w Holandii w 2008 roku tylko 27% rolników powyżej 50 roku życia stwierdziło, że ma
następcę. Podobne uwarunkowania przypuszczalnie występują również w Polsce.
Uwzględniając to zjawisko, w ramach reformy WPR na lata 2014-2020 Komisja poszukiwała sposobów zwiększenia atrakcyjności sektora rolnego dla młodych ludzi poprzez oferowanie mechanizmu w formie o 25% wyższych dopłat
bezpośrednich dla rolników poniżej 40 roku życia.
Obserwacje własne wskazują, że gospodarstwa drobnotowarowe są często
pomijanymi przedmiotami badań naukowych. Wynika to głównie z faktu, iż ich
wpływ na wyniki sektora rolnego jest niewielki. Ponadto gospodarstwa drobnotowarowe nie są w takim samym stopniu konkurencyjne jak jednostki większe, a co
się z tym wiąże ich szanse rozwojowe są w pewnym sensie ograniczone. Jednak ze
względu na fakt ich występowania w znaczącej liczbie, zasadne wydają się działania prowadzące do analizy możliwości zwiększenia ich aktywności gospodarczej.
W ramach PROW Komisja Europejska proponuje dofinansowanie dla gospodarstw drobnotowarowych, aby mogły przekształcić się one w jednostki żywotne
ekonomicznie i rozwojowe. Dotychczasowe wsparcie 1250 euro/rok/gospodarstwo, nie cieszyło się dużą popularnością wśród badanej populacji rolników, gdyż
jedynie 5,6% deklarowało uczestnictwo w tym programie. Jednak rolnicy, którzy
skorzystali z tego dofinansowania w większości (66,7%) uważali wyżej wymienioną sumę za wysoką.

6. Uwarunkowania przedsiębiorczości w gospodarstwach
drobnotowarowych
Na rozwój przedsiębiorczości w gospodarstwach o małym areale mają wpływ
uwarunkowania wynikające z:
 małej aktywności ekonomicznej, społecznej i kulturalnej właścicieli gospodarstw;
 niedostatecznego rozwoju infrastruktury technicznej, społecznej i kulturalnej;
 niskiego poziomu wykształcenia i kwalifikacji właścicieli gospodarstw;
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wysokiego uzależnienia ludności rolniczej od przychodów z rolnictwa;
niewielkich możliwości zatrudnienia i pozyskania dochodów poza rolnictwem;
 niewielkiej dostępności usług służących prowadzeniu działalności gospodarczej;
 niskiego poziomu dochodów, ograniczającego efektywny popyt na towary
i usługi pozarolnicze;
 słabości instytucji i organizacji wspierających rozwój obszarów wiejskich;
 marginalizacji dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich i małych miast.
Na ten stan nakładają się również uwarunkowania wynikające z głównych problemów sektora rolnego, do których zaliczyć należy:
 niedostosowanie wielkości i jakości produkcji do wymogów odbiorców;
 niewłaściwą organizację rynku rolnego;
 brak więzi pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha marketingowego
żywności;
 niedoinwestowanie gospodarstw rolnych;
 poziom wiedzy fachowej w zakresie technologii produkcji, marketingu i zarządzania;
 niski stopień samoorganizacji rolników.
Na rozwój przedsiębiorczości ważący wpływ wywierają również problemy wynikające z konieczności uwzględniania uwarunkowań środowiska naturalnego:
 obszary wydzielone Natura 2000;
 lokalne zagrożenia środowiska naturalnego obszarów wiejskich;
 poziom wyposażenia poszczególnych podmiotów gospodarczych w urządzenia służące ochronie środowiska;
 zagospodarowanie opakowań i odpadów produkcyjnych.
Sytuacja ekonomiczna terenów o rozdrobnionej strukturze agrarnej, a także
i gospodarstw rolnych na nich funkcjonujących, jest trudna. Konieczne są więc
efektywne działania wspierające proces przemian i dostosowania istniejących
struktur gospodarczych i społecznych do współczesnych warunków popytowo-podażowych w obszarze sektora rolno-żywnościowego. Działania te najbardziej
efektywnie mogą podjąć przede wszystkim kadry doradztwa rolniczego, tak by
rolnik na tych terenach nie pozostał bez stosownego wsparcia.
Zgodnie ze strategią gospodarczą i społeczną MRiRW w ramach PROW 20142020 planowane jest dofinansowywane transferu wiedzy i działań w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego, co powinno służyć przyspieszonemu rozwojowi przedsiębiorczości i wprowadzeniu rozwiązań innowacyjnych również do produkcji rolniczej gospodarstw rolnych o niewielkim areale. W związku z rosnącym
zapotrzebowaniem na wsparcie doradcze mieszkańców obszarów wiejskich, zwłasz
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cza w zakresie poszukiwania i tworzenia nowych miejsc pracy w zakresie przedsiębiorczości również i pozarolniczej celowe jest dostarczenie posiadaczom drobnych
gospodarstw rolnych, członkom ich rodzin, a także pozostałym mieszkańcom obszarów wiejskich niezbędnej wiedzy. Działania te przyśpieszą proces przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców wsi, reorientacji zawodowej rolników,
będą też wspierały proces poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców wsi.
W nowym okresie programowania Unia Europejska kreśli nowe zadania dla
kadr doradczych. Oprócz obowiązkowej pomocy rolnikom w gospodarowaniu
zgodnie z zasadami cross-complince dochodzą nowe zadania, w tym:
– przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,
– promowanie odnawialnych źródeł energii,
– ochrona bioróżnorodności,
– wdrożenie zasad integrowanej ochrony roślin.
Zgodnie z nowymi wytycznymi, doradztwo rolnicze ma znacznie rozszerzyć
zakres swojej działalności i realizować programy, w tym również skierowane do
małych gospodarstw, pomagać w podejmowaniu nowej, pozarolniczej działalności w celu dywersyfikacji źródeł dochodu rodzin wiejskich oraz wspierać proces
reorientacji zawodowej i aktywizacji środowiska wiejskiego.
Określając zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie 2014-2020 (PROW 2014-2020) zaplanowano trzy działania, których adresatem jest doradztwo rolnicze. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przewiduje,
że podmioty doradcze będą zaangażowane we wdrażanie trzech działań:
1. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw;
2. Transfer wiedzy i działania informacyjne;
oraz działanie
3. Współpraca.
Przy realizacji działania Współpraca z udziałem gospodarstw rolnych, w tym
gospodarstw drobnotowarowych, celowe jest skorzystanie z wypracowanych
i uznawanych standardów, w szczególności z tzw. podręcznika z Oslo i zastosowanie podziału innowacji na 4 kategorie, tj dotyczące:
– produktu/nowy lub istotnie zmodyfikowany/;
– technologii wytwarzania /nowa lub istotnie zmodyfikowana/;
– organizacji /produkcji, logistyki, zaopatrzenia/;
– marketingu.
Pozwoli to sprawniej udzielać pomocy tworzącym się grupom z udziałem gospodarstw rolnych i nawiązywać współpracę. Niewątpliwie w działaniach grup
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operacyjnych z udziałem gospodarstw rolnych, w tym zwłaszcza gospodarstw
drobnotowarowych, należy zwrócić szczególną uwagę na innowacje nietechnologiczne tj. organizacyjne lub marketingowe, bo w tej kategorii jako kraj wypadamy
najgorzej (ostatnie miejsce w UE).
Wzajemne powiązania i zasady współpracy instytucji biorących udział w realizacji idei partnerstwa innowacyjnego (EPI) w działaniu „Współpraca” obrazuje
schemat numer 1.
Schemat 1

EPI – grupy operacyjne
Źródło: Opracowanie własne.

Struktura organizacyjna instytucji realizujących działania w ramach EPI powinna uwzględniać instytucje działające w obszarze: informacyjnym (np. sieć
jednostek doradztwa rolniczego i instytucji naukowo-badawczych wspierana
działaniami brokerów innowacji) oraz wdrażającym i płatniczym (np. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).
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Wobec dużej liczby gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw przetwórczych oraz
innych podmiotów funkcjonujących w rolnictwie i jego otoczeniu, sprawne funkcjonowanie sieci na rzecz działań informacyjnych o zasadach partnerstwa innowacyjnego i grupach operacyjnych EPI jest szansą dla zespolenia działań istniejących podmiotów w ramach sektora rolno-żywnościowego, zwłaszcza na rzecz poprawy efektywności działań obejmujących swoim zakresem kompleks zagadnień
biogospodarki, w tym również skrócenia łańcucha żywnościowego.

7. Rola ODR w pokonywaniu barier rozwoju przedsiębiorczości
w ramach biogospodarki w gospodarstwach drobnotowarowych
Proces tworzenia aktywnych postaw życiowych jest długotrwały i wymaga często zmiany pokoleniowej. Należy jednakże wpływać na aktywizowanie społeczności lokalnych, przekazując (delegując) podejmowanie decyzji do środowisk bezpośrednio nimi zainteresowanych. Nowoczesna edukacja (w tym wykorzystanie
technik komputerowych) oraz lepsze możliwości kształcenia dla młodzieży i dorosłych mogą przyspieszyć ten proces. Aktywizacji społecznej środowisk wiejskich
służyć będzie zaangażowanie kadr doradztwa, w tym rolniczego, poprzez realizację
ich trzech podstawowych funkcji: edukacyjnej, wdrożeniowej i informacyjnej.
Edukacja ustawiczna i doradztwo rolnicze, podobnie jak to miało i ma miejsce w krajach UE, spełniać powinny funkcje adaptacyjne, wyrównawcze i reedukacyjne. Wiele osób staje wobec konieczności posiadania wiedzy i umiejętności
potrzebnych w nowych warunkach, jakie pojawiają się wraz z nowymi wyzwaniami. Osoby te stają przed koniecznością aktualizacji swojej wiedzy i umiejętności (funkcja reedukacyjna oświaty). Ten nowy zakres wiedzy będzie niezbędny
również przy podejmowaniu działalności gospodarczej w ramach biogospodarki,
która jest szansą także dla posiadaczy gospodarstw drobnotowarowych, pod warunkiem wdrożenia w ich warsztatach pracy nowych innowacyjnych rozwiązań,
w tym organizacyjnych, technicznych i technologicznych.
Uwzględniając doświadczenie WODR w pracy z rolnikami i mieszkańcami
obszarów wiejskich, pozytywny wizerunek tej instytucji w tym środowisku, strukturę organizacyjną sięgającą poziomu gminy oraz znajomość rodzin wiejskich
i umiejętność identyfikacji potrzeb, związanych z aktywizacją osób i dywersyfikacją źródeł dochodu, zasadne jest uwzględnienie tych instytucji jako podmiotów
mogących skutecznie promować i wdrażać rozwiązania innowacyjne, pozwalające na wykorzystanie potencjału również i drobnotowarowych gospodarstw w łańcuchu działań obejmującym poszczególne segmenty biogospodarki.
Doradcy z WODR, posiadając wiedzę na temat kluczowych zagadnień z zakresu biogospodarki powinni zaktywizować mieszkańców wsi, często posiadających
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już pewne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, do podejmowania nowych
wyzwań, ustalić odpowiedni kierunek reorientacji zawodowej. Oprócz doradztwa
indywidualnego prowadzącego do reorientacji zawodowej ważne jest zapewnienie
członkom rodzin rolniczych szkoleń specjalistycznych np. na temat zasad sprzedaży bezpośredniej, udoskonalania pracy istniejących podmiotów gospodarczych
czy poszukiwania nowych ofert w ramach biogospodarki.
W celu wzmocnienia zdolności doradców, zatrudnionych w ODR, do realizacji zadań związanych z dywersyfikacją działalności na obszarach wiejskich, należy
objąć ich szkoleniami, które ogólnie można podzielić na 2 grupy tematyczne:
 szkolenia których celem byłoby nabycie umiejętności współpracy z zakresu
poradnictwa zawodowego, w tym zarządzania czasem, zarządzania samokształceniem, trening asertywności i budowania pewności siebie, asertywności i kreatywności w biznesie, skutecznej motywacji, wywierania wpływu,
coaching;
oraz
 szkolenia z zakresu przepisów prawnych i uwarunkowań gospodarczych
podejmowania działalności pozarolniczej, w tym np. szkolenia z przepisów
prawnych, dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, warsztaty na temat pisania i rozliczania wniosków unijnych, zarządzania i kierowania zespołem, zasad marketingu i budowy wizerunku firmy,
komunikacji marketingowej, w tym również sprzedaży bezpośredniej.
W nowym okresie programowania przewiduje się działanie związane z doskonaleniem zawodowym doradców rolniczych w ramach PROW 2014-2020 oraz
dokonywanie zakupu sprzętu, niezbędnego do prowadzenia demonstracji i pokazów. Powinno to znacznie ułatwić transfer wiedzy z nauki do praktyki, w tym
również z zakresu biogospodarki. Zgodnie z wieloma opiniami, przekazywanymi
również do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, doradztwo rolnicze, finansowane ze środków UE, będzie bezpłatne dla rolników, a beneficjentem pomocy
będą instytucje doradcze. Ułatwi to rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich
korzystanie z tych ważnych dla rozwoju gospodarczego usług doradczych.

8. Podsumowanie i wnioski
Obecny udział gospodarstw drobnotowarowych we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych, w obszarze objętym biogospodarką jest znikomy. Jest to spowodowane istnieniem szeregu barier, takich jak: ograniczenia związane z infrastrukturą
i wzorcami zachowań oraz niedostatek wiedzy, a także niepewność rynków, niewystarczające odzwierciedlenie potencjalnych korzyści jak i kosztów podejmowanych inicjatyw gospodarczych. Znaczący wpływ na ograniczony udział innowa-
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cji w tym zakresie ma też brak zaufania inwestorów do nowatorskich rozwiązań
obarczonych ryzykiem niepewności. Ten stan wskazuje, że konieczna jest budowa
systemu zachęt i wsparcia, które staną się „akceleratorem” innowacji w działaniach związanych z biogospodarką. Szczególnie ważne w tym kontekście jest osiągnięcie efektu synergii polityk poprzez realizację zaproponowanego przez KE powiązania innowacji z innymi działaniami dotyczącymi biogospodarki, w ramach
inicjatyw przewodnich strategii Europa 2020 takich jak: Unia innowacji i Europa
efektywnie korzystająca z zasobów.
Jednym z głównych celów synergii krajowej polityki gospodarczej i naukowej
jest przygotowanie warunków umożliwiających udział, także gospodarstwom
drobnotowarowym w inicjatywach i rozwiązaniach realizujących działania w ramach biogospodarki. Aktualny stan organizacyjny w rolnictwie, zwłaszcza jego
rozproszenie wskazuje, że tylko poprzez rozwój struktur integracji poziomej czyli współdziałania mikroprzedsiębiorców, w tym właścicieli gospodarstw drobnotowarowych można stworzyć potencjał, który ułatwi podejmowanie nowych
inicjatyw i wchodzenie w projekty z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, Europejskich Partnerstw Innowacyjnych (EPI) w ramach programu PROW
2014-2020.
Szacuje się, że innowacje są źródłem ok. 2/3 wzrostu gospodarek wysoko rozwiniętych. Przy czym innowacyjność nie polega na wprowadzaniu na rynek pojedynczych rozwiązań technologicznych lub produktów, ale jest ciągłym procesem zachodzącym wewnątrz każdego podmiotu gospodarczego czy organizacji
oraz na styku między biznesem a nauką, najczęściej na obszarach łączących różne
specjalizacje. Tym samym, innowacje powinny stać się ważnym obszarem działań przedsiębiorstw i jednostek naukowych, wpisując się w realizację koncepcji
biogospodarki oraz strategii inteligentnych specjalizacji. Należy więc dążyć do
tego, aby wdrożenie wyników prac B+R miało miejsce również w gospodarstwach
drobnotowarowych. Biogospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się aktualnie dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Szacuje się, że do 2020 r. w Unii
Europejskiej może powstać ok. 1,5 mln nowych miejsc pracy związanych z samym tylko sektorem energetyki odnawialnej. Finansowanie ze środków publicznych powinno przyśpieszyć wdrażanie innowacji w sektorze prywatnym, w szczególności w mikroprzedsiębiorstwach, wydatnie wspomagając środki prywatne.
Priorytety działalności WODR zmieniały się wraz ze zmianami polityki rolnej. Instytucje doradcze muszą być wiarygodne, dysponować odpowiednim
zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym, a doradcy powinni posiadać wysokie
kwalifikacje, systematycznie podnoszone i doskonalone. Doradztwo rolnicze
realizowane w ODR szybko dostosowywało się do nowych wyzwań, odgrywając znaczącą rolę w przemianach wsi i rolnictwa. Uwzględniając założenia WPR
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na lata 2014-2020 oraz konieczność ich realizacji w ramach polityki rolnej Polski, jednostki doradztwa rolniczego muszą podjąć bezzwłocznie działania w celu
przygotowania doradców do funkcjonowania w warunkach konkurencyjnego
i wymagającego rynku usług doradczych, w tym również obejmującego zagadnienia biogospodarki. Konieczne jest też przygotowanie spójnego systemu doradztwa rolniczego (Farm Advisory System), instytucji do efektywnej realizacji nowych
zadań i nowych wyzwań. Skala nowych wyzwań jest bardzo duża, uwzględniając
nie tylko zróżnicowaną strukturę agrarną, ale również ciągle jeszcze słabe przygotowanie zawodowe rolników, niski potencjał ekonomiczny i niewystarczający
stopień zorganizowania gospodarczego.
Aktualnie funkcjonujące struktury doradztwa rolniczego w Polsce działają
w trudnych warunkach. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego podlegają
organizacyjnie Zarządom wojewódzkim. Finansowanie ich działalności statutowej
realizowane jest na poziomie średnio 57 % z budżetu państwa za pośrednictwem
budżetu Wojewodów. Odpowiedzialnym za realizację polityki rolnej jest Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tak więc trzy instytucje są odpowiedzialne za działalność
WODR – inna za finansowanie, inna za nadzorowanie działalności WODR, a jeszcze inna kompetencyjnie odpowiada za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Dodatkowym utrudnieniem w działaniach na rzecz rozwoju aktywności w sferze biogospodarki jest to, że za realizację rozwiązań umożliwiających działania w ramach
biogospodarki odpowiedzialne jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizując wyznaczone cele zarówno w strategii Europa 2020 jak i WPR, będzie wspierał działania na rzecz poprawy konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego, rozwoju biogospodarki poprzez
wprowadzenie korzystnych rozwiązań na rzecz wdrażania innowacji w gospodarstwach rolnych, w tym również o małym areale, które w krajobrazie polskiego
rolnictwa spełniają znaczącą rolę.
Struktura agrarna w województwach Polski południowej i wschodniej jest
szczególna i stawia przed Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego specyficzne i wcale nie łatwe do wykonania zadania. W województwach tych występują w znacznej liczbie gospodarstwa rolne o małym areale, a jednocześnie obszary te charakteryzują się najniższym w kraju wskaźnikiem urbanizacji i wysokim
udziałem obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem. Specyfiką tych
województw jest wysoka liczba ludności wiejskiej w odniesieniu do zasobów ziemi,
bowiem na 100 ha użytków rolnych przypada ponad 130 osób, podczas gdy średnio
w kraju wskaźnik ten wynosi ok. 87 osób. Dlatego też tereny te wymagają szczególnego zaangażowania jednostek doradztwa rolniczego, w tym również w zakresie
rozwoju działań w obszarze biogospodarki wśród mieszkańców obszarów wiejskich
posiadających i pracujących w gospodarstwach rolnych o małym areale.
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Reasumując stwierdzić należy, że zarówno unijne propozycje rozwiązań zawarte w strategii Europa 2020, w Horyzont 2020, a także w WPR, jak i propozycje
ujęte w projekcie PROW 2014-2020 dają w Polsce realne możliwości rozwoju biogospodarki, a przy jej realizacji stwarzają szansę na rozwój działalności gospodarczej w drobnotowarowych gospodarstwach rolnych.
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STRESZCZENIE

Działania Komisji Europejskiej poprzez wprowadzenie biogospodarki do planów pracy zarówno Wspólnej Polityki Rolnej, jak i działań na rzecz realizacji strategii Europa
2020, a także programu Horyzont 2020 wskazują, że dla aktywnie działających podmiotów
gospodarczych w Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza w rolnictwie i jego otoczeniu najbliższe lata będą szansą ich rozwoju i poprawy konkurencyjności. Duże znaczenie w rozwoju
działań gospodarczych w ramach biogospodarki przywiązuje się do działalności gospodarstw drobnotowarowych, zwłaszcza tych które prowadzą produkcję o wysokim wskaźniku nakładu pracy. Ich funkcjonowanie w systemie gospodarczym i społecznym Unii
Europejskiej, jest nierozerwalnie związane nie tylko z rolą jaką one odgrywają w udziale
produkcji i przetwórstwa płodów rolnych, ale także w sposobie oddziaływania na realizację celów związanych z rozwojem specyficznych segmentów biogospodarki i zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich.
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SUM M A RY

Activities of the European Commission, through the introduction of bio-economy to
work plans as well as the common agricultural policy and action for the implementation
of the strategy Europe 2020, and also the programme Horizon 2020 indicate that for active
traders in the European Union, especially in agriculture and its surroundings next years
will be an opportunity to develop and improve their competitiveness. Great importance
in the development of economic activities in the framework of the bio-economy is for
small farms holdings, especially those that result in the production of high index of manual input. The functioning of the economic and social system of the European Union is
inextricably linked not only with the role that they play in agricultural production and
processing, but also in the way they impact on the achievement of the objectives related
to the development of specific segments of the bio-economy and sustainable development
of rural areas.
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PROBLEMY DYSPARYTETU POGŁOWIA OWIEC
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
1. Wstęp
Kryzys strukturalny i tym samym produkcyjny w rolnictwie polskim odnosi
się do wielu aspektów jego funkcjonowania. Na południu Polski w największym
stopniu ma swe podłoże w niewielkim rozmiarze gospodarstw, a stąd niewielkiej
ich sile ekonomicznej oraz małej skali produkcji. W okresie ostatnich 50-60 lat
większość gospodarstw zlokalizowanych w południowej Polsce, a zwłaszcza na
obszarach ziem górskich ulegała nasilonemu rozdrabnianiu poprzez podziały rodzinne i dziedziczenie. Praktykowano tu rodzinny podział ziemi rolniczej,
a często nawet dzielenie niemal każdego pola na każde dziedziczące dziecko.
W efekcie na ok. 340 tys. gospodarstw rolnych funkcjonujących obecnie w mezoregionie karpackim około 216 tys. wykazuje powierzchnię powyżej 1 ha. Gdy
od tej liczby odejmie się kolejną grupę obszarową, tj. od 1,00 ha do 1,99 ha (88,8
tys. gospodarstw), wówczas pozostaje około 127 tys. gospodarstw powyżej 2,0 ha,
które można klasyfikować do grupy będącej w zainteresowaniu polityki rolnej.
O złożoności sytuacji agrarnej obszaru Karpat świadczy fakt, że tylko 960 gospodarstw to podmioty o powierzchni ogólnej powyżej 15 ha (tj. tylko 0,28% wszystkich gospodarstw mezoregionu). Zakładając, że gospodarstwa te (tj. największe)
mają zdecydowanie lepszą wyjściową sytuację kapitałową i ekonomiczną, można stwierdzić że 99,7% podmiotów rolnych należy do rozdrobnionych agrarnie,
a stąd potencjalnie i faktycznie niekonkurencyjnych. Są one także mało podatne
na instrumenty polityki rolnej, w tym kreacji produkcji i przemian wywołanych
poprzez bodźce pochodzące z zewnątrz [Musiał 2013, 116-119; Musiał, Sroka
i Wojewodzic 2010, 23-24].
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Z punktu widzenia ogólnospołecznego istotnym jest, aby gospodarstwa określane jako drobne i drobnotowarowe położone na obszarach górzystych nadal
podtrzymywały swe funkcje produkcyjne. Powinny one, zwłaszcza w terenach
o dominacji trwałych użytków zielonych prowadzić zarówno produkcję roślinną jak też i zwierzęcą, w tym utrzymywać zwierzęta korzystające z wypasu (trawożerne). W sytuacji, gdy produkcja taka nie jest w gospodarstwie prowadzona
następuje faktyczna deproduktywizacja użytków zielonych, co oznacza często ich
odłogowanie, zakrzaczenie i trwałe wyłączenie z produkcji rolnej. Na obszarach
górzystych, a zwłaszcza górskich, z zasady niewielkie są możliwości uzasadnionego środowiskowo, alternatywnego wykorzystania ziemi rolniczej. Przed laty
z powodu niedoboru żywności była ona przeznaczana pod uprawę płużną, a pastwiska powiększano kosztem lasów. Obecnie następuje odwrócenie jej sposobu zagospodarowania, gdyż na części użytków zielonych obserwuje się sukcesje
leśne, a porzucane grunty orne przekształcają się samoistnie w użytki zielone,
a następnie często porastają roślinnością krzaczastą. Ważnym jest, aby potencjał
rolny regionów górzystych, cennych przyrodniczo i rozdrobnionych agrarnie
został podtrzymany. Jest to w interesie ogólnospołecznym, mając chociażby na
względzie kwestie ekologiczne i krajobrazowe, ale także w interesie regionów, dla
których produkty lokalne i zachowanie atrakcyjnego turystycznie i środowiskowo
krajobrazu stanowią ważne atuty w promocji [Bernacka i inni 2011, 65-66].
Celem opracowania jest syntetyczna diagnoza i opis statystyczny, a także
analiza indukcyjno-dedukcyjna stanu produkcji owczarskiej w województwie
(regionie) małopolskim. W opracowaniu podjęto problem wypasu owiec, jako
przykład budowy, a obecnie także w dużym stopniu odbudowy zrównoważonego
użytkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wskazano na łańcuch zależności i powiązań ekonomicznych i ekologicznych oraz zidentyfikowano głównych
beneficjentów pożytków z chowu i wypasu owiec w górach. Na tle analizy stanu
pogłowia owiec i potencjału produkcyjnego regionu podjęto problem niedoboru
inwentarza trawożernego w regionie Małopolski, w tym na obszarach górzystych
(górskich i pogórskich). W analizie zastosowano topograficzną delimitację regionu małopolski na subregiony nizinny, wyżynny, pogórski i górski. Analizy oparto
o dane statystyczne z Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 r.
(PSR-2010).
2.

Spektrum pożytków oraz beneficjenci produkcji owczarskiej

Wypas owiec na obszarach gór można rozpatrywać jako przykład budowy
trwałego i zrównoważonego modelu użytkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Model rozwoju zrównoważonego jest przejawem nowego rozumienia
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i kształtowania jakości życia, realizacji jego nadrzędnych priorytetów oraz nowego kształtowania proporcji w korzystaniu z kapitałów: ekonomicznego, przyrodniczego i społecznego [Musiał 2004, 440]. Należy liczyć się z faktem, że w dłuższej
perspektywie w produkcji rolnej maleć będą korzyści ekonomiczne, a rosnąć straty związane z ograniczaniem działań, zakresu i głębokości ingerencji w procesy
produkcyjne w obszarze przyroda – gospodarka. Z drugiej jednak strony uzyskuje
się korzyści związane ze wzrostem wartości środowiska, w tym zarówno korzyści wymierne i łatwo identyfikowalne, jak też trudno wymierne i niewymierne
(lub trudne do pomiaru). Takim właśnie działaniem może być odbudowa wypasu zwierząt na terenach, w których pozostawienie przyrody „samej sobie” jest
nieakceptowane społecznie i kulturowo, oraz powoduje straty ekonomiczne dla
społeczności lokalnej i znaczącej części społeczeństwa. Może być również niebezpieczne dla siedlisk naturalnych i agrocenoz [Molik i inni 2007, 22-23]. Stąd
też zmiany w gospodarce rolnej terenów chronionych lub cennych przyrodniczo
rozpatrywane są zarówno przez rolników, ekonomistów, jak również przez ekologów. Tak też, niezwykle istotny jest wypas zwierząt trawożernych, zwłaszcza na
obszarach o dużym udziale trwałych użytków zielonych.
Wypas owiec, a zwłaszcza zbiorowy (czy wielkostadny), może mieć różny charakter w zależności od głównego beneficjenta czy adresata pozyskiwanych pożytków. W sytuacji, gdy głównym beneficjentem wypasu jest szeroko rozumiane środowisko przyrodnicze, wówczas wypas ma charakter typowo kulturowy i w takiej
formie jest on prowadzony głównie w parkach narodowych. Nie oznacza to, że
z wypasu takiego nie uzyskuje się również innych korzyści, w tym ekonomicznych. Gdy korzyści ekonomiczne są znaczne lub nawet dominują nad pożytkami
stricte ekologicznymi, wówczas wypas ma charakter komercyjno-kulturowy (lub
kulturowo-komercyjny). Gdy cele wypasu mają charakter stricte ekonomiczny,
wówczas wypas ma charakter komercyjny. W Karpatach Polskich prowadzone są
wszystkie trzy formy wypasu, a obecnie prowadzony wypas w warunkach górskich jest przywróceniem tradycyjnego szałaśnictwa nawiązującego do pierwotnego, zespolonego z przyrodą i krajobrazem, pasterskiego sposobu użytkowania
pola – ograniczonego wymogami ochrony przyrody (ilościowo, czasowo i przestrzennie). Odbudowa i utrwalenie gospodarcze wypasu kulturowego i kulturowo-komercyjnego niesie ze sobą szereg następstw produkcyjnych, ekonomicznych i ekologicznych (rysunek 1).
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Rysunek 1
Produkcyjne, ekonomiczne i ekologiczne następstwa odbudowy
kulturowego (lub kulturowo-komercyjnego) wypasu owiec w górach

Źródło: Opracowanie własne.

Wypas polegać powinien na restytucji pogłowia owiec lub (i) bydła do takiego
stanu liczebnego i takiej obsady, która nie zagraża środowisku (w tym zwłaszcza
przenawożeniu azotem). Produkcja pasz powinna być oparta w zdecydowanej
mierze o naturalną produktywność ekosystemów i w efekcie decydować o pogłowiu inwentarza. Samo utrzymanie zwierząt tworzy znaczącą specyfikę technologiczną i ekonomiczną z uwagi na podział na dwa wyraźne cykle: zimowy i letni
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oraz utrzymanie zimą zwierząt w gospodarstwie, a latem zbiorowy, sezonowy wypas na halach lub pastwiskach górskich.
Głównym celem utrzymania owiec przez rolnika jest uzyskanie przychodów
ze sprzedaży żywca (najczęściej odchowu jagniąt sprzedawanych na eksport wielkanocny do Włoch) [Mikołajczyk i inni 2005, 247]. Dodatkowe dochody pochodzą z dotacji do owiec-maciorek hodowlanych, a także ze sprzedaży lub uboju
owiec wybrakowanych i w niewielkim stopniu ze sprzedaży wełny. Oddanie owiec
dojnych (po odsadzeniu jagniąt) pasterzowi (bacy) do wypasu sezonowego umożliwia rolnikowi (gaździe) zgromadzenie paszy objętościowej na zimę i zaoszczędzenie zielonki, którą byłby zmuszony skarmić w sezonie letnim, a także odchów
zwierząt do reprodukcji stada. Pasterz przejmujący od rolników owce do wypasu
uzyskuje przychody z tytułu pozyskania i przerobu mleka owczego na ser (w tym
oscypki), a także incydentalnie, z tytułu opłat za wypas owiec młodych [Musiał
i inni 2005, 264-265]. Restytucja, rozszerzenie i utrwalenie wypasu niesie więc
z sobą wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw, wzrost wartości dodanej, wytworzonej w regionie (u rolnika i pasterza). Powinno to zaowocować również zmianami w zarządzaniu wypasem (opartym obecnie głównie na corocznym zbieraniu
przez pasterza owiec i organizowaniu terenów wypasowych) oraz przejściem na
system umów wieloletnich z rolnikami posiadającymi owce i umów z podmiotami dysponującymi ziemią (wspólnoty gruntowe, grunty gminne, Skarb Państwa,
właściciele indywidualni). W sytuacji zwiększenia rozmiarów wypasu i wielkości
produkcji finalnej następuje utworzenie kompleksowego produktu rynkowego,
związanego z wypasem owiec. Produkt taki obejmuje wyroby regionalne uzyskane z przerobu mleka i mięsa, a także rzemieślnicze wyroby ze skór, wełny i wyroby
regionalne oraz artystyczne kojarzone z owcami i górami.
W konsekwencji odbudowy i rozwoju chowu i hodowli owiec (i innych zwierząt trawożernych) w górach, następować będą także istotne zmiany w sferze biotycznej. Nastąpi proporcjonalne do potrzeb paszowych zmniejszenie powierzchni
odłogów, które są już dużym problemem gospodarczym i ekologicznym, zwłaszcza w Beskidzie Niskim, ale także na Podhalu i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Regionalnie mogą pojawiać się tendencje (i zagrożenia) wdrażania niewskazanych tu intensywnych technologii produkcji. Zwiększenie masy odchodów zwierzęcych oraz wypas i wykaszanie użytków zielonych powodować będzie zmiany fitosocjologiczne, a nawet zmiany w krajobrazie kulturowym. Ważnym jest,
by procesy rozwoju produkcji przebiegały w sposób przemyślany, nadzorowany
i doprowadziły do osiągnięcia pożądanego stanu zagospodarowania przestrzeni
rolno-leśnej.
Pomimo powszechnej opinii o niskiej opłacalności produkcji owczarskiej, czego potwierdzeniem jest nadal postępująca recesja owczarstwa w Polsce, grupa fak-
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tycznych lub potencjalnych beneficjentów chowu owiec jest bardzo liczna (rysunek 2). Są to rolnicy prowadzący chów i hodowlę owiec, z której otrzymują zarówno produkty przeznaczone na sprzedaż (towarowe) jak też i na samozaopatrzenie.
Produktami tymi są: inwentarz hodowlany – jagnięta, przeznaczone do dalszego
odchowu, jagnięta rzeźne lekkie lub ciężkie (na rynek krajowy lub eksport) oraz
żywiec (owce wybrakowane). Część pogłowia owiec ubijana jest we własnym gospodarstwie, a ich mięso sprzedawane jest sąsiadom, rzadziej turystom, służy zaopatrzeniu stołówek, kuchni agroturystycznych, czy incydentalnie przygotowaniu
tuszki jagnięcej na ognisko. Rolnik otrzymuje z chowu owiec także tradycyjne
pożytki, tj. wełnę, skóry ze zwierząt ubijanych we własnym gospodarstwie, mleko
od owiec pozostawionych w gospodarstwie po odsadzeniu jagniąt lekkich. Pozostaje także cenny dla produkcji rolnej obornik. Gospodarstwo odnosi również
konkretne korzyści finansowe tj. dopłaty krajowe i inne wynikające ze Wspólnej
Polityki Rolnej. Dopłaty te to m.in. dopłaty do drobnostadnego chowu, dopłaty
o charakterze rolnośrodowiskowym, tj. do ekstensywnych łąk górskich oraz do
zachowania ras zagrożonych wyginięciem. Do przychodów gazdy zaliczyć można także szczątkowe już obecnie korzyści wynikające z otrzymywanego od bacy
sera, stanowiącego wynagrodzenie za użyczenie owiec na wypas. Przed 20 laty ser
(zwykle pół oscypka1 za jedną owcę) stanowił – biorąc pod uwagę 20-30 użyczanych owiec konkretny przychód gazdy i znaczne wsparcie jego diety białkowej
w okresie zimowym. Obecnie wynagrodzenie to w ogóle nie jest praktykowane,
lecz sprowadza się do symbolicznej (pod względem wartości) redykołki2. Baca,
będąc organizatorem i realizatorem letniego wypasu prowadzonego na własne ryzyko i na własny rachunek otrzymuje wynagrodzenie w formie pozostawionej do
jego dyspozycji całej ilości mleka owczego, udojonego podczas wypasu. Mleko to
nie jest produktem towarowym, lecz podlega przetwarzaniu na bundz (ser słodki) oscypki, redykołki i pozostającą z procesu produkcji sera serwatkę - żentycę.
Wypasając łącznie ze stadem owiec kilka krów (zwykle ras miejscowych) baca pozyskuje od nich mleko, które dodaje do mleka owczego. Stanowi ono dodatkowy
surowiec do produkcji serów. Ma to istotne znaczenie zarówno dla początkowej
wczesnowiosennej – majowej pory wypasu, gdy mleko owcze jest zbyt rzadkie, jak
też późną jesienią, gdy mleko od owiec jest bardzo tłuste, lecz pozyskiwane jest
w tak małej ilości, że wątpliwą staje się zasadność jego przerobu.

1 Tradycyjny oscypek podhalański waży przeciętnie ok. 0,7 kg.
2 Rodzaj sera wytwarzanego głównie na Podhalu z resztek bundzu, pozostałych z wyrobu oscypka.
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Rysunek 2
Główni beneficjenci i ich powiązanie poprzez uzyskiwane pożytki
z chowu i wypasu owiec w górach

Źródło: Opracowanie własne.

Bacowie wypasający owce poza parkami narodowymi starając się o dodatkowe przychody oraz zapewnienie godziwej i uznaniowo akceptowalnej zapłaty za
pracę juhasów, którzy pomagają im w wypasie, utrzymują także obok szałasu kilka sztuk tuczników. Własnością bacy są 1-3 tuczników, każdy z juhasów ma też
często swojego tucznika, którego po zakończeniu sezonu wypasu zawozi do domu
celem ubicia go na zimę dla rodziny. Tuczniki karmione są paszami treściwymi
(zwykle zbożem), odpadkami z kuchni prowadzonej w szałasie, a nade wszystko mniej wartościową paszowo żentycą, która pozostaje codziennie po przerobie
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mleka. Część żentycy konsumowana jest przez obsługę stada, a przy trasach turystycznych w sezonie jest regułą, że żentyca jest sprzedawana turystom, ceniącym
sobie (lub chcącym spróbować) produkty przerobu mleka owczego. Ponadto baca
wydzierżawiający legalnie (umownie) pastwisko otrzymuje także dopłaty bezpośrednie oraz dopłaty górskie (ONW). W ostatnich latach dość częstą praktyką jest
żądanie od gazdów kilkunastu złotych za przyjęcie owcy na wypas i pozostawienie
jej pod opieką bacy. Gazdowie oddając owce na wypas mogą zaoszczędzić na zwykle deficytowej paszy i sporządzić siano na zimę, które pozwoli utrzymać niemal
podwójną ilość pogłowia, jaką mogłoby utrzymać gospodarstwo, gdyby produkowana w nim pasza przeznaczona była na całoroczne żywienie owiec utrzymywanych wyłącznie w gospodarstwie.
Beneficjentami chowu owiec są także rolnicy, którzy pomimo posiadania
trwałych użytków zielonych nie prowadzą produkcji zwierzęcej. Uzyskiwane
korzyści nie mają tylko charakteru stricte ekonomicznego, lecz również ekonomiczny odroczony w czasie. Korzyści ekonomiczne to otrzymywany od wydzierżawiających ziemię rolników czynsz dzierżawny (renta gruntowa) lub co częściej
jest praktykowane pobieranie przez właścicieli ziemi dopłaty obszarowej, a nawet
dopłaty górskiej (w całości lub części), które są należne faktycznemu użytkownikowi ziemi. Na tak zwane korzyści odroczone składa się podtrzymywanie poprzez
wypas dotychczasowej formy użytkowania ziemi, tj. np. zachowanie statusu łąki
lub pastwiska, które leżąc w strefie borealnej stosunkowo szybko ulegają porastaniu roślinnością krzaczastą i zalesianiu, co może być zjawiskiem niepożądanym
zarówno dla rolnika jak też i dla subregionu ze względu na niezamierzone zmiany
w krajobrazie.
Beneficjentem chowu owiec są nie tylko rolnicy utrzymujący owce, ale także
ich rodziny, które zajmują się przerobem wełny na gotowe wyroby (swetry, skarpety), przerobem skór na kapcie, serdaki, poduszki, a także sprzedażą własnych lub
powierzonych na sprzedaż oscypków. Z chowu owiec utrzymuje się nadal wielu
profesjonalnych rzemieślników garbujących skóry, szyjących kożuchy i galanterię
skórzaną oraz handlarzy straganowych sprzedających oscypki i sery owczo-krowie, a także sery krowie. Zasadne jest więc stwierdzenie, że przy licznym gronie
potencjalnych beneficjentów produkcji owczarskiej oraz pojawiających się trendach powrotu do tradycji, produkcja ta powinna być odbudowywana i stawać się
jednym z filarów rozwoju regionów górskich.
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3. Potencjał produkcyjny regionu w zakresie produkcji owczarskiej
oraz niedobory inwentarza trawożernego
Oceniając sytuację w zakresie stanu owczarstwa w województwie małopolskim należy zauważyć duże zmiany w pogłowiu w ciągu ostatnich 15 lat (rysunek
3). Wahania pogłowia wykazują cykliczność, przy czym spadki w latach 19952000 pokrywają się z szybkim spadkiem pogłowia zwierząt trawożernych ogółem
(i dekoniunkturą okresu przedakcesyjnego). W latach 2002-2008 pogłowie owiec
utrzymywało się na poziomie 80-88 tys. sztuk. Rok 2000 wskazuje na wyraźnie
załamanie stanu pogłowia inwentarza, na co miał wpływ niski poziom cen oraz
spadek optymizmu w odniesieniu do chowu owiec.
Rysunek 3
Pogłowie owiec w województwie małopolskim
w latach 1995-2010 (tys. szt.)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie PSR-2010.

Pomimo, że obecnie poziom pogłowia owiec w województwie małopolskim
można uznać za bardzo niski, to jednak stanowi on ok. 25% ogólnego pogłowia
owiec w kraju [Musiał i inni 2013, 17]. Analiza przestrzenna lokalizacji pogłowia (i stad owiec) wskazuje, że owce występują głównie w subregionie górskim
(tabela 1), w którym skupione jest 84,3% pogłowia. Na pogórzu udział ten wynosi 10,9%, natomiast w regionie określonym jako wyżynny (predestynowanym do
produkcji owczarskiej, lecz bez większych tradycji w zakresie owczarstwa) pogłowie wynosi tylko 0,4 tys. sztuk, tj. 0,6% pogłowia całego województwa.
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Pogłowie owiec według grup użytkowo-wiekowych
w województwie małopolskim w 2010 roku
Owce ogółem
Subregion

tys. szt.

%

Maciorki 1-roczne i starsze (tys.)
Jagnięta
(tys.)

użytkowane
w kierunku
mlecznym

użytkowane
w innych
kierunkach

Tabela 1

Pozostałe owce
dorosłe
(tys.)

Nizinny

2,7

4,2

0,6

0,2

1,5

0,4

Wyżynny

0,4

0,6

0,1

0,1

0,2

0,0

7,0

10,9

1,8

0,5

3,8

0,9

Górski

Pogórski

53,9

84,3

13,1

15,4

19,7

5,8

Województwo
małopolskie*

64,0

100,0

17,1

17,6

27,4

7,7

* tylko gminy wiejskie, ogółem w województwie 69,8 tys. sztuk

Źródło: Obliczenia własne na podstawie PSR-2010.

W 2010 r. chów owiec prowadziło w województwie 4731 gospodarstw indywidualnych (w 2002 r. - 4868), tj. zaledwie 2,1% ogółu gospodarstw indywidualnych
prowadzących działalność rolniczą. Analizując przestrzenne rozlokowanie owiec
w woj. małopolskim, wyraźnie widoczne są długotrwałe tendencje zmniejszenia lub
nawet zaniechania chowu w powiatach prowadzących bardzo intensywną i wysokonakładową produkcję oraz nasilenie lokalizacji owiec w subregionie pogórskim,
a zwłaszcza górskim. W powiecie dąbrowskim wg danych PSR-2010 nie odnotowano gospodarstw, w których prowadzony byłby chów owiec. W powiecie miechowskim gospodarstw takich było tylko 5, a w proszowickim zaledwie 6 prowadziło
taką produkcję. Na drugim biegunie w tym zakresie są powiaty nowotarski - 1370
gospodarstw, tatrzański - 955 gospodarstw i limanowski - 612 gospodarstw. Także
w granicach administracyjnych Krakowa i Nowego Sącza utrzymywane są owce,
odpowiednio w 4 i 10 gospodarstwach. Jedynie w czterech powiatach pogłowie jest
większe aniżeli 5 tys. sztuk, tj. w nowosądeckim (5576 sztuk), limanowskim (6436
sztuk), tatrzańskim (19211 sztuk) i nowotarskim (30 046 sztuk).
Obsada zwierząt gospodarskich zwykle mierzona jest na 100 ha użytków rolnych (UR) lub 100 ha trwałych użytków zielonych (TUZ). Owce są tu jednym
z trzech gatunków zwierząt tzw. trawożernych, dla których baza paszowa w formie zielonki lub /i/ siana, stanowi w warunkach polskich (tj. na ogół ekstensywnej i średniointensywnej produkcji) o potencjale paszowym gospodarstw, wsi,
czy subregionów. W paszy tej partycypują głównie bydło i konie ale także kozy.
Ogólna obsada owiec w woj. małopolskim jest bardzo niska i wynosi ok. 11 sztuk
fizycznych owiec ogółem na 100 ha UR (tabela 2). Jest ona ponad 10 krotnie niższa aniżeli w okresie największego powojennego nasilenia chowu owiec, jakie
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występowało w latach 70-tych. Jedynie w subregionie górskim obsada ta wynosi
średnio 37 sztuk/100 ha UR, w tym 24,1 sztuk maciorek.
Obsada owiec w województwie małopolskim (2010 r.)
Subregion**
Nizinny

Liczba owiec ogółem
na 100 ha UR
1,0

Liczba maciorek
na 100 ha UR
0,6

Liczba owiec
na 100 ha TUZ
4,7

Tabela 2

Liczba maciorek na
100 ha TUZ
3,0

Wyżynny

0,6

0,4

5,6

4,2

Pogórski

4,7

2,9

10,2

6,3

Górski

37,0

24,1

50,5

32,9

Województwo
małopolskie*

11,0

7,1

29,2

18,8

*razem z miastami,
** w subregionach opisywana wielkość nie obejmuje obszarów miast.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie PSR-2010.

Odnosząc pogłowie owiec tylko do bazy paszowej jaką tworzą trwałe użytki
zielone (TUZ), widoczna jest także niska obsada wynosząca ok. 0,5 sztuki fizycznej na 1 ha TUZ w subregionie górskim. Gdy analizę tę odniesie się do powiatów,
wówczas okazuje się jak duże są różnice w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi
powiatami. Jedynie w powiecie tatrzańskim statystycznie 1,1 owcy przypada na
1 ha użytków rolnych. W powiecie nowotarskim jest to już tylko 0,3 owcy na 1 ha,
w powiecie limanowskim 0,1 owcy, a w nowosądeckim 0,07 owcy na 1 ha UR.
Dla oceny rzeczywistego stanu chowu zwierząt trawożernych, w tym zwłaszcza owiec, niezmiennie ważna jest ocena rzeczywistej i potencjalnej powierzchni
paszowej jaka jest lub może być do dyspozycji inwentarza trawożernego w województwie i w poszczególnych subregionach. W tym celu określono główną i rezerwową powierzchnię paszową (tabela 3). Wskaźnik głównej powierzchni paszowej przypadającej na 1 DJP3 jest bardzo wysoki i wynosi średnio dla województwa 1,38 ha. Gdy przekracza on 0,75 ha TUZ na 1 DJP oznacza to (w ekonomice
rolnictwa) złe gospodarowanie zasobami pasz bezwzględnych (zielonka, siano,
kiszonka) w gospodarstwie, wsi czy subregionie [Fereniec 1999, 312]. Wskaźnik
ten nie jest przekroczony tylko w subregionie wyżynnym, choć tu również jest
wysoki. Ponadto do głównej powierzchni paszowej doliczono tzw. rezerwową powierzchnię paszową, którą stanowią łąki i pastwiska wyłączone z produkcji rolnej
(porzucone) oraz ziemia ugorowana. Sumarycznie ujęta główna i rezerwowa po3 DJP, duża jednostka przeliczeniowa inwentarza (ang. LU, LSU – Livestock Unit) – umowna

jednostka liczebności zwierząt hodowlanych w gospodarstwie, według polskich norm odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg. Używana jest m. in. do szacowania zapotrzebowania gospodarstwa
na paszę.
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wierzchnia (nazwana tutaj potencjalną całkowitą powierzchnią paszową) wynosi
średnio 1,7 ha na 1 DJP tj. ok. 2 a nawet 3 razy więcej aniżeli wskazuje wskaźnik
racjonalnego gospodarowania zasobami paszowymi.
Tabela 3
Rzeczywista i rezerwowa powierzchnia paszowa w ha na DJP
inwentarza trawożernego wg subregionów
Subregion**
Nizinny

Główna powierzchnia
paszowa/ 1 DJP
1,12

Rezerwowa powierzchnia
paszowa/ 1 DJP
0,49

Potencjalna całkowita
powierzchnia paszowa/
1 DJP
1,61

Wyżynny

0,65

0,40

1,05

Pogórski

1,28

0,24

1,52

Górski

1,83

0,18

2,00

Województwo
małopolskie*

1,38

0,32

1,70

GPP – to łąki i pastwiska oraz kukurydza na zielonkę i okopowe pastewne.
Powierzchnia rezerwowa to łąki i pastwiska wyłączone z produkcji oraz ugory.
*razem z miastami,
** w subregionach opisywana wielkość nie obejmuje obszarów miast.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie PSR-2010.

Jednym z celów opracowania jest wskazanie jakie są rzeczywiste rezerwy
województwa i subregionów w zakresie produkcji zwierzęcej odnośnie inwentarza
trawożernego. Oceniając niedobór inwentarza trawożernego w województwie
należy przyjąć założenie, że liczbę tę powinno się ustalić pamiętając o obowiązku
zachowania zasad zrównoważonego rozwoju. Względy ekologiczne powinny być
tu traktowane na równi z ekonomicznymi i społecznymi. Należy także uwzględnić
to, iż wobec dużych rezerw ziemi odłogowanej oraz ugorowanej, a także
ograniczonego popytu na produkty owczarskie nie ma obecnie uzasadnienia dla
intensyfikowania produkcji rolniczej w górach [Musiał, Sroka i Wojewodzic 2010,
29]. Analizę tę przeprowadzono zatem przy założeniu, iż graniczny próg, uznany
za racjonalny z punktu widzenia organizacji gospodarki paszowej powinien wynosić 0,75 ha/1 DJP.
Przeprowadzone obliczenia (tabela 4) wskazują, że pożądane pogłowie zwierząt trawożernych w województwie, przy założonym wskaźniku 0,75 ha potencjalnej powierzchni paszowej przypadającej na 1 DJP powinno wynosić ok.
401 tys. DJP, przy czym zdecydowanie najwięcej zwierząt powinno być chowane
w subregionie górskim oraz pogórskim – łącznie ponad 66% ogólnego pogłowia
w województwie. Konfrontując stan pogłowia w woj. małopolskim wynoszący
ogółem ok. 180 tys. DJP z potencjalnymi możliwościami produkcyjnymi, (ma-
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jąc na względzie zasoby pasz) niedobór inwentarza wynosi ok. 221,1 tys. DJP, tj.
odpowiednik 122,8% obecnie utrzymanego stanu inwentarza trawożernego. Jeśli
założyć, że struktura inwentarza trawożernego ma pozostać na niezmienionym
poziomie (stała relacja pogłowia owiec, krów, kóz i koni), to w województwie małopolskim zasoby paszowe pozwalają na zwiększenie pogłowia owiec nawet o 100
tys. szt. oraz krów o prawie 240 tys. szt. Szacunki te należy uznać za bardzo ostrożne, gdyż w rzeczywistości rezerwy pasz są znacznie większe. Po doliczeniu do nich
gruntów nie utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej (a które można przeznaczyć
na utrzymanie zwierząt) niedobory inwentarza będą jeszcze o kilkadziesiąt procent wyższe.
Tabela 4
Pożądana liczba pogłowia inwentarza trawożernego i jego niedobór
w poszczególnych subregionach województwa małopolskiego
Subregion*
nizinny

wyżynny

pogórski

górski

Województwo
małopolskie*

Zwierzęta trawożerne w tys. DJP

54,9

12,5

54,2

58,4

180,0

Główna powierzchnia paszowa (tys. ha)

61,3

8,1

69,4

106,8

245,6

Rezerwowa powierzchnia paszowa (tys. ha)

26,9

5,0

13,2

10,3

55,4

Potencjalna całkowita powierzchnia
paszowa (tys. ha)

88,2

13,0

82,6

117,1

300,9

Pożądane pogłowie inwentarza w tys. DJP1

117,6

17,4

110,1

156,1

401,2

Brakujące pogłowie inwentarza w tys. DJP

62,7

4,9

55,9

97,6

221,1

114,1%

39,5%

103,0%

167,1%

Wyszczególnienie

Niedobór inwentarza w odsetkach stanu
wyjściowego

122,8%

Niedobory inwentarza w tys. sztuk2
Niedobór pogłowia owiec (tys. szt.)

3,2

0,2

7,3

90,1

100,7

Niedobór pogłowia bydła (tys. szt.)

68,3

5,6

62,5

104,7

241,1

1

założono, że na 0,75 ha potencjalnej całkowitej powierzchni paszowej utrzymuje się 1 DJP.
obliczeniach założono utrzymanie obecnej struktury gatunkowej zwierząt.
* analizy dotyczą wyłącznie obszarów wiejskich
2 Przy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PSR-2010.

Obliczony niedobór inwentarza jest w szczególny sposób nasilony na obszarach górskich, a w następnej kolejności nizinnych. W szczególnie cennym przyrodniczo oraz predestynowanym do chowu zwierząt trawożernych, subregionie
górskim, nawet przy założeniu niewielkiej intensywności produkcji niedobory
inwentarza sięgają ok. 167% stanu obecnego, co przekłada się na niedobór pogło-
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wia owiec na poziomie 90 tys. szt. Możliwe jest więc zwiększenie stanu pogłowia
owiec o ponad 90 tys. sztuk bez negatywnego wpływu na środowisko, a nawet
poprawiające jego stan.
Rachunek powyższy należy jednak traktować jako wyraz oceny niedoboru,
który zapewne nie da się odbudować w krótkim czasie (a być może w ogóle).
Część powierzchni odłogów porosła roślinnością krzaczastą lub została zalesiona
(samowolnie). Rolnicy, którzy porzucili produkcję zwierzęcą, zwykle niechętnie,
lub w ogóle do niej nie wracają. Pomieszczenia inwentarskie, zwykle niewielkie
i raczej zdekapitalizowane, uległy już w tych gospodarstwach degradacji technicznej i ponowne podjęcie chowu zwierząt wymagałoby znaczących inwestycji. Mając na względzie współczesne realia gospodarcze, zwłaszcza krajów UE-15 i globalizacji, należy stwierdzić, iż aby produkcja bydła, czy owiec była konkurencyjna,
to poza wieloma względami istotna jest nowoczesna technologia, wysoka wydajność (także pracy zatrudnionych w tej produkcji), a nade wszystko koncentracja
produkcji. Nawet ostrożna projekcja wskazuje, że powinna ona być prowadzona
w oborach liczących 50-100 krów mlecznych i owczarniach liczących 300-1000
sztuk matek. Taki stan wymagałby olbrzymich zmian w sferze strukturalnej wsi
i w sferze agrarnej, oraz bardzo dużych inwestycji rozłożonych w czasie. Do tak
budowanego scenariusza przemian potrzebna byłaby także o wiele większa baza
przetwórcza, która obecnie, subregionalnie została bardzo zawężona. Jednakże
mając na względzie perspektywę średniookresową np. 5-10 lat uzasadnione jest
czynienie różnorodnych starań, które zapobiegać będą dalszej redukcji chowu
i hodowli zwierząt trawożernych, w tym zwłaszcza owiec i będą prowadzić do
stopniowego odbudowywania liczebności i wielkości stad, w tym także w tych
gminach terenów górzystych, w których braki owiec są szczególnie duże.

4. Podsumowanie i wnioski
Na obszarze Małopolski, w tym także na terenach górskich i podgórskich pogłowie inwentarza trawożernego ulegało na przestrzeni minionych lat znacznemu ograniczaniu. Przez wiele lat za pogłębiającą się recesję produkcji owczarskiej
odpowiadała ekonomika produkcji oraz brak tradycji w społeczeństwie polskim
konsumpcji na szeroką skalę produktów owczarskich. W efekcie dziś na terenie
Małopolski występuje znaczny niedobór inwentarza odciskający swoje negatywne
piętno na krajobrazie i dostępnych do produkcji rolniczej zasobach ziemi (postępująca sukcesja) oraz wynikach ekonomicznych gospodarstw rolnych. Przeprowadzone analizy i rozważania upoważniają do wyciągnięcia kilku wniosków
i spostrzeżeń.
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1. Obecny stan produkcji owczarskiej w Małopolsce należy uznać za wysoce
niezadowalający. Wina natomiast za stan rzeczy rozmywa się pomiędzy bardzo różne czynniki ekonomiczne (niska opłacalność produkcji) i kulturowe
(brak tradycji konsumpcji produktów owczarskich).
2. W województwie małopolskim istnieje bardzo duży i nieracjonalnie wykorzystywany potencjał paszowy adekwatny dla zwierząt trawożernych. Główna powierzchnia paszowa przypadająca na 1 DJP wynosi 1,38 ha (średnio
w województwie) i jest o ok. 85% wyższa aniżeli to wynika z norm technologicznych dla ekstensywnej i średnioekstensywnej produkcji inwentarza trawożernego. W predestynowanym w szczególny sposób do produkcji
zwierzęcej subregionie górskim, główna powierzchnia paszowa wynosi aż
1,85 ha/DJP i jest wyższa od norm (i potrzeb) ok. 150%. Uwzględnienie rezerwowej powierzchni paszowej znacząco powiększa obszar przypadający
na zwierzęta.
3. Zestawienie rzeczywistej liczby zwierząt (owiec i bydła) z potencjałem paszowym wskazuje na znaczne niedobory inwentarza trawożernego na omawianym terenie. Wobec powyższego w aspekcie wyżywienia zwierząt istnieją bardzo duże potencjalne możliwości rozwoju produkcji owczarskiej.
4. Znaczne grono potencjalnych beneficjentów produkcji owczarskiej, do których obecnie zaliczają się nie tylko podmioty bezpośrednio związane z samą
produkcją, ale także konsumenci, daje możliwości jej rozwoju. Konieczne
jest jednak wykorzystanie współczesnych korzystnych trendów opierających się na rosnącej świadomości ekologicznej i żywieniowej społeczeństwa.
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PROBLEMY DYSPARYTETU POGŁOWIA OWIEC W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

Słowa kluczowe: województwo małopolskie, niedobór pogłowia owiec,
analiza subregionalna
STRESZCZENIE

Owczarstwo jest gałęzią gospodarki rolnej, która w ostatnim 20-leciu przeżywała duży
regres. Nastąpił głęboki i relatywnie trwały spadek pogłowia, a nawet zanika chów owiec
w wielu subregionach kraju, w których przed laty produkcja ta odgrywała znaczącą rolę.
Zmniejszeniu pogłowia owiec zwykle towarzyszyło zmniejszenie pogłowia bydła, co spowodowało narastanie problemu porzucania użytkowania trwałych użytków zielonych oraz
odłogowania i ugorowania ziemi, jej zakrzaczenie i naturalne zalesianie. Owce mogą ponownie stać się cennym gatunkiem restytucji produkcyjnego wykorzystania terenów rolniczych, ich produktywizacji i dostarczania miejsc pracy i dochodów ludności miejscowej.
Jest to szczególnie ważne na obszarach górzystych w naturalny sposób predestynowanych
do produkcji zwierzęcej, w tym gór terenów podgórskich Małopolski. W opracowaniu
wskazano na spektrum korzyści wynikających z przywrócenia chowu owiec, w tym ich
wypasu kulturowego i komercyjno-kulturowego. Podjęto także problem skali niedoboru
pogłowia inwentarza trawożernego w Małopolsce. Z badań wynika, że rezerwy paszowe
są obecnie bardzo duże, a niedobór inwentarza trawożernego w Małopolsce wynosi ponad
220 tys. DJP, tj. ok. 123% obecnego stanu inwentarza, w tym ok. 100,7% stanu pogłowia
owiec.
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PROBLEMS IN THE SHORTAGE OF SHEEP POPULATION IN MAŁOPOLSKA PROVINCE

Keywords: The Małopolska Province, shortage in sheep population, sub-regional analysis
SUM M A RY

Sheep-farming is the branch of agricultural economy which in the last 2 decades has
faced a serious regress. It should be noted that a deep and relatively stable decrease in
sheep population has occurred. Moreover, the sheep breeding in many sub-regions of
Poland, where years ago their production played a significant role, is also disappearing.
The decrease in sheep population has been usually concomitant with the decrease in cattle population which has finally resulted in the increasing problem of abandonment of
grasslands, the process of land being brownfielded and fallowed, and the process of land
forestation and shrubs. Sheeps can again become unique species of animal reintroduction
for productive usage of agricultural areas, their productiveness, and the provision of both
workplace and local population incomes. These premises are particularly significant for
mountainous areas, including mountains and foothills in the Małopolska Province, which
are naturally predestined for animal production. In the analysis the emphasis has been
put on the wide array of benefits which result from the sheep breeding reintroduction,
including both cultural and commercial-cultural sheep pasture. Problem concerning the
scale of sheep population shortage in the herbivorous livestock in Małopolska Province
has also been tackled. The conducted analysis have shown that feed reserves are currently
enormous, whereas the shortage of herbivorous livestock in Małopolska Province amounts to over 220 thousand. LU, that is 123% of a current state of livestock, including about
100,7% of sheep population state.
e-mail: rrmusial@cyf.kr.edu.pl
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DZIAŁANIA DORADCZE PODEJMOWANE DLA TRANSFERU
INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH DO GOSPODARSTW
ROLNICZYCH NA PRZYKŁADZIE KUJAWSKO-POMORSKIEGO
OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
1. Wstęp
Innowacje są jednym z głównych czynników postępu w rolnictwie. Postęp
w rolnictwie jest procesem długotrwałych, nieodwracalnych zmian, które zachodzą w potencjale i organizacji produkcji rolniczej mając zapewnić rolnikom efekty
pracy poprawiające jakość ich życia [Kujawiński 2012, 13].
Termin innowacja wywodzi się od łacińskiego słowa innovare i oznacza tworzenie czegoś nowego. Zdaniem Kujawińskiego innowacja definiowana może
być w dwojaki sposób: jako proces i jako rezultat [Kujawiński 2012, 13]. Według
Pomykalskiego innowacją są „wszelkie procesy twórczego myślenia zmierzające
do zastosowania i użytkowania ulepszonych rozwiązań w technice, technologii,
organizacji, życiu społecznym” [Pomykalski 2001, 17]. Zdaniem Stonera innowacja to przekształcanie nowego pomysłu w nową firmę, nowy proces, nowy sposób produkcji [Stoner i in. 2001, 413]. Według OECD „innowacją (innovation)
jest wprowadzenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu czy
usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem” [OECD 2005, 48]. Begg uważa, że innowacja to zastosowanie nowej wiedzy
w procesie produkcji [Begg 1997, 341]. W opinii Pietrusińskiego „innowacje są
zmianami o charakterze jakościowym, przyczyniającymi się do rozwoju, a ich wewnętrzna siła polega na tym, że są w stanie naruszyć równowagę w danej dziedzinie” [Pietrusiński 1971, 19]. W opracowaniu przyjęto definicję zaproponowaną
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przez Kujawińskiego, zgodnie z którą „innowacja to: zweryfikowana w praktyce
korzystna nowość materialna lub niematerialna, dostępna do przenikania (dyfuzji) i upowszechnienia oraz do absorpcji przez zainteresowane nią podmioty”
[Kujawiński 2012, 13].
Innowacje są miarą postępu technicznego. Może on przejawiać się w postaci
innowacji technologicznych (tzw. innowacji twardych) związanych z produktem
oraz procesem produkcji jak również innowacji nietechnologicznych (tzw. innowacji miękkich) – marketingowych i organizacyjnych [Heijman i in. 1997, 226;
Kujawiński 2012, 19]. Efektem innowacji produktu są zupełnie nowe produkty
lub stare produkty udoskonalone [Griffin R. W. 2004, 426]. Ten rodzaj innowacji
praktycznie nie istnieje w rolnictwie, bowiem zupełnie nowe rodzaje działalności
pojawiają się w gospodarstwach rolniczych bardzo rzadko, natomiast pojawiające
się na rynku nowe produkty żywnościowe powstają w przemyśle spożywczym.
Dość często natomiast występują w rolnictwie innowacje procesu produkcyjnego
związane z zastosowaniem nowych metod produkcji [Heijman i in. 1997, 226].
Według Schumpetera proces innowacyjny stanowi ciąg zdarzeń, od powstania
pomysłu (inwencja), poprzez jego ucieleśnienie (innowacja) oraz upowszechnienie czy dyfuzję (imitacja) [Poznańska 2001, 119-128]. Innowacja jest więc efektem procesu twórczego generowania rozwiązań doskonalszych od już istniejących
i następujących po nim procesów wdrożeniowych. Zgodnie z Kujawińskim istnieją dwa rodzaje procesów innowacyjnych: pierwszy związany z przedsięwzięciami
badawczymi i pracami rozwojowymi podejmowanymi w sektorze badawczo-rozwojowym (B+R): placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk, jednostkach
badawczo-rozwojowych, uczelniach, jednostkach obsługi nauki, jednostkach
rozwojowych (przedsiębiorstwa posiadające własne zaplecze badawcze), drugi
– związany z ich rozprzestrzenianiem [Kujawiński 2012, 24]. Proces twórczego
generowania doskonalszych rozwiązań obejmuje następujące etapy [Kujawiński
2012, 24-25]:
1. badań podstawowych – powstają idee mogące mieć praktyczną przydatność,
2. badań stosowanych – następuje przekształcenie idei naukowych w inwencje
– pomysły ich wykorzystania w praktyce,
3. prac rozwojowych – inwencja przekształcana jest w nowość, powstaje
pierwszy egzemplarz nowego urządzenia.
W odniesieniu do nauk rolniczych nowa wiedza tworzona jest przez takie
nauki jak: biologia, genetyka, biochemia, fizyka itp. W kolejnych etapach analizowane są warunki w jakich wdrożenie nowej wiedzy może przynieść korzyści
ekonomiczne oraz opracowywane są konkretne rozwiązania techniczne (nowe
metody uprawy roślin czy chowu zwierząt). Ma to miejsce w stacjach badawczych
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w warunkach podobnych do warunków produkcyjnych, gdzie wiedzę z wcześniej
wymienionych dyscyplin naukowych wykorzystują przedstawiciele nauk stosowanych: uprawy roślin, chowu zwierząt czy mechanizacji rolnictwa [Heijman i in.
1997, 230]. Następnie nowe rozwiązania techniczne rozprzestrzeniają się różnymi
kanałami. Dyfuzja innowacji polega na samoistnym rozprzestrzenianiu się innowacji na drodze interakcji społecznych przy bezpośrednim kontakcie potencjalnego użytkownika ze źródłem powstania lub miejscem pierwszego zastosowania
innowacji (w przypadku innowacji rolniczych kontakt dotyczy gospodarstw rolniczych, które były miejscem pierwszego ich zastosowania), natomiast upowszechnienie innowacji to przekaz sterowany przez ogniwo pośredniczące od źródła ich
powstania do miejsca pełnego ich zastosowania. Jednym z formalnych kanałów
upowszechniania innowacji są publiczne instytucje zajmujące się doradztwem
rolniczym [Kujawiński 2012, 26]. O zastosowaniu nowych technologii w praktyce
decyduje ich ekonomiczna efektywność oraz możliwość przyswojenia związanej
z nimi niezbędnej wiedzy przez producentów. Nie są one od razu akceptowane
przez potencjalnych użytkowników ze względu na posiadane na początku pewne
techniczne niedoskonałości oraz pojawiające się opory wobec zmian [Heijman
i in. 1997 241, Robbins, DeCenzo 2002, 333]. Jednak ze względu na specyfikę
rolnictwa, sektora o wysokim stopniu konkurencyjności, w którym produkcja
odbywa się w dużej liczbie małych gospodarstw, których wpływ na cenę wytwarzanych przez siebie produktów jest znikomy (występują one na rynku w roli
cenobiorców) jedyną drogą poprawy sytuacji ekonomicznej jest zmniejszanie
kosztów produkcji. Powoduje to, że innowacje technologiczne zwiększające produkcję i pozwalające na zmniejszenie kosztów jednostkowych są przyjmowane
przez rolników [Heijman i in. 1997, 241]. Konkurencji w warunkach gospodarki
rynkowej nie sprosta producent nie posiadający umiejętności lub spóźniający się
z ich wdrażaniem.
Wiele popełnianych błędów w technologii produkcji przez polskich rolników
wynika z niewiedzy [Klepacki 2005, 125]. Bardzo ważnym kanałem rozprzestrzeniania nowej wiedzy technologicznej są w Polsce Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
Doradcy mają więc do spełnienia ważne zadanie polegające na zmianie postaw
i filozofii myślenia rolników, budowaniu motywacji innowacyjnej (mechanizmu
akceptowania nowości) [Kania i in. 2011, 27; Kujawiński 2012, 33]. Wykorzystując takie metody jak: szkolenia i komunikacja, uczestnictwo, ułatwianie i wspomaganie, negocjacje mogą ograniczać ich opory wobec zmian [Robbins, DeCenzo 2002, 333]. Informacje dotyczące innowacji rolniczych przekazywane są też
rolnikom zgłaszającym zapotrzebowanie na taką usługę [Kujawiński 2012, 47].
Doradca przekazuje im informacje o innowacjach oraz przygotowuje do sprawnego ich wprowadzania i użytkowania, natomiast współpracujący z nim rolnik
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uzyskuje wiedzę niezbędną do zastosowania innowacji we własnym gospodarstwie rolniczym [Kujawiński 2012, 38]. Zdaniem Kujawińskiego innowacyjnym
jest gospodarstwo, dla którego rozwoju, zarządzający systematycznie wprowadza
innowacje rolnicze [Kujawiński 2012, 33].
Dla pogłębienia wiedzy o innowacjach rolnicy mogą zostać poddani kształceniu
w ramach szkolenia zawodowego, zarówno w gospodarstwach przykładowych jak
i poza nimi. Do bezpośrednich form udostępniania informacji o innowacjach należą:
wycieczki specjalistyczne, wystawy rolnicze, targi, wykłady, opisy, wyjaśnianie, porady informacyjne [Kujawiński 2012, 53, 76-79]. Jednak transfer wiedzy i wyników
badań do gospodarstw rolniczych nie przebiega bez zakłóceń [Kania i in. 2011, 27].
Celem opracowania było przedstawienie działań doradczych podejmowanych
w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego dla transferu innowacji
technologicznych do gospodarstw rolniczych.

2. Źródła danych
W województwie kujawsko-pomorskim wsparcia rolnikom udziela Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (KPODR). W analizowanym okresie
w KPODR zatrudnionych było 130 doradców terenowych i 51 specjalistów zakładowych1. Na jednego doradcę terenowego przypadało 600 gospodarstw, natomiast
na specjalistę zakładowego 15292. Analizą objęto lata 2011-2013. Źródłem danych
były: Sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2011 i 2012 r., Program działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego na 2013 r. oraz Regulamin organizacyjny KPODR.

3. Działania doradcze podejmowane w Kujawsko-Pomorskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego dla transferu innowacji
technologicznych do gospodarstw rolniczych
Dokonujące się zmiany i szybki postęp wymagają nieustannego dokształcania.
Producent rolny, aby sprostać konkurencji na rynku powinien nieustannie pogłębiać wiedzę technologiczną z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Umożliwiał
to realizowany w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w ramach PRIORYTETU I „Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim”3 Program 1. „Transfer innowacji technologicznych”, który obejmował 3 zadania:
1 Stan na dzień 30 września 2012 r.
2 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2012 r.

3 Jeden z czterech priorytetów realizowany w KPODR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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1. Wprowadzanie innowacji technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2. Upowszechnianie innowacji technicznych w ramach Centrum Techniki
Rolniczej;
3. Prowadzenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych.
Celem działań doradczych podejmowanych w zakresie zadania „Wprowadzanie
innowacji technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej” było podniesienie
poziomu wiedzy rolników oraz nabycie przez nich umiejętności wykorzystywania
nowych technologii w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Najnowsza wiedza technologiczna przekazywana była przez doradców w różnych formach. Były to: porady,
szkolenia, konferencje, opracowania, lustracje w gospodarstwach, pokazy, poletka
demonstracyjne, konkursy (tabela 1). W produkcji roślinnej porady i lustracje dotyczyły ochrony roślin, zmianowania oraz zaleceń nawozowych. W produkcji zwierzęcej w 2011 r. związane były z zagadnieniami technologii produkcji, opłacalności
chowu świń, dobrostanu zwierząt, warunków zachowania norm ochrony środowiska przy tej produkcji, magazynowania i przechowywania stałych oraz płynnych
odchodów zwierzęcych. Miały one pomóc rolnikom w podjęciu decyzji dotyczących rozwoju gospodarstw, wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w budynkach
inwentarskich dla poprawy dobrostanu zwierząt. Przeprowadzając lustracje gospodarstw doradcy zwracali uwagę na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. KPODR zorganizował także znaczną liczbę szkoleń i konferencji (tabele
1-3). Ich tematyka została tak przygotowana, aby każdy z rolników miał dostęp
do interesujących go zagadnień. Producentom trzody chlewnej zaproponowano szkolenia i konferencje dotyczące produkcji mięsa wysokiej jakości, nadzoru weterynaryjnego nad stadami zarodowymi, produkcji wieprzowiny w Polsce
– w oparciu o Polski Klaster Mięsny, poprawy opłacalności produkcji poprzez
współpracę hodowców z wytwórcami pasz i zakładami mięsnymi, wprowadzania
nowoczesnych rozwiązań technologicznych ze zwróceniem szczególnej uwagi na
dobrostan zwierząt, ochronę zdrowia świń połączoną z profilaktyką. Ze względu na rosnące problemy małych gospodarstw mlecznych (utrzymujących mniej
niż 9 krów) dla których alternatywą może być nastawienie się na produkcję bydła mięsnego oraz zapotrzebowanie na wołowinę wysokiej jakości na rynku UE,
KPODR zaplanował w 2013 r. konferencję poświęconą tej tematyce. Dwie kolejne konferencje dotyczą odpowiedniego wykorzystania potencjału genetycznego
krów mlecznych poprzez unikanie błędów związanych z niewłaściwym żywieniem oraz zapewnienia dobrostanu krowom mlecznym. W wyniku rosnącego zainteresowania mięsem drobiowym w tym samym roku KPODR z Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej zamierza zorganizować
konferencję dla producentów drobiu na temat hodowli i chowu nowej rasy „Gęsi
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Białej Kołudzkiej”. Producenci będą mogli poznać zasady prowadzenia stad hodowlanych i towarowych w sposób innowacyjny. Kolejna konferencja poświęcona
zostanie stanowi obecnemu i przyszłości produkcji drobiarskiej w Polsce. Dla hodowców szynszyli zostanie zorganizowana konferencja dotycząca pracy hodowlanej dla poprawy czystości barwy i jakości okrywy włosowej tych zwierząt z wykorzystaniem wzorca oceny. Miód i inne pszczele produkty stanowią dodatkowe
źródło dochodów. Dlatego w 2013 r. przewiduje się zorganizowanie szkoleń i konferencji dotyczących pszczoły miodnej. Skierowane one będą do doświadczonych
pszczelarzy, których wiedza wymaga uzupełnienia, oraz do młodego pokolenia
w celu uświadomienia mu roli pszczół w życiu człowieka i w środowisku naturalnym. W 2013 r. po raz dwudziesty pierwszy zostaną zorganizowane: Forum
Pszczelarzy w Przysieku oraz IV Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato w Zarzeczewie. Z zakresu produkcji roślinnej w KPODR prowadzone były działania dla
poszerzenia wiedzy i umiejętności rolników dotyczące uprawy roślin zbożowych
i ziemniaków. Tematyka szkoleń i konferencji oscylowała wokół nowych odmian
i technik siewu, nawożenia, ochrony przed chorobami oraz nowoczesnych technik uprawowych. Dużym zainteresowaniem w 2012 r. cieszyło się szkolenie „Co
w polu piszczy?”, którego współorganizatorami były firmy: KWS Lochow, BASF,
Jawal Mrocza, Danko, PHR Tulce, oraz Ekoplon, a uczestnikami: rolnicy, doradcy oraz uczniowie szkół rolniczych. Dotyczyło ono agrotechniki uprawy roślin
zbożowych i motylkowych grubonasiennych, zwalczania chorób, szkodników
zbóż oraz chwastów. W 2013 r. KPODR zamierza zorganizować wraz ze stacją
Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie oraz we współpracy ze znanymi
firmami nasiennymi - Forum nasienne, na którym producenci uzyskają informacje dotyczące nowych odmian. Z wielu form szkolenia korzystają też sadownicy
i producenci warzyw dla których w KPODR zaplanowano wiele działań, w tym
konferencje i szkolenia. W 2013 r. planuje się m. in. zorganizowanie IV Zjazdu
Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz konferencję dla plantatorów cebuli na temat ochrony przed szkodnikami i chwastami. Od 2011 r.
zapoczątkowano poradnictwo dla grup celowych, zorganizowanych w każdym
powiecie, polegające na analizie i rozwiązywaniu problemów pojawiających się
w gospodarstwach. Prace te będą kontynuowane w kolejnych latach.
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Tabela 1
Wybrane działania doradcze w KPODR w ramach zadania
„Wprowadzanie innowacji technologicznych w produkcji roślinnej
i zwierzęcej” – zrealizowane w latach 2011 i 2012 i zaplanowane w roku 2013
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Działanie

2011
3249
259
19
549
989
17
298

Porady1
Szkolenia2
Konferencje
Opracowania
Lustracje w gospodarstwach
Pokazy
Poletka demonstracyjne

1

W 2011 r udzielono w KPODR 15805 porad ogółem, natomiast w 2012 r. – 16530.

2

W 2011 r. w KPODR przeprowadzono 1122 szkoleń ogółem, w 2012 r. – 1259.

Lata
2012
3950
290
22
769
1875
19
259

2013
3597
302
21
505
1339
18
.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu
działalności KPODR za 2011 i 2012 r. i Programu działalności KPODR na 2013 rok.

Tabela 2
Tematyka ważniejszych szkoleń w KPODR w ramach zadania
„Wprowadzanie innowacji technologicznych w produkcji roślinnej
i zwierzęcej” w latach 2011-2012 oraz zaplanowanych w 2013 roku
Temat

Liczba
szkoleń

Liczba
uczestników

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1

32
111
67
30
55
17
32
35
53
33
100
54
48
16
28
38
143

Zrealizowane w 2011 i 2012 r.
PRODUKCJA ROŚLINNA
Nowe odmiany kukurydzy
Dobór mieszańców kukurydzy do produkcji mleka
Kompleksowa uprawa kukurydzy
Elementy agrotechniki kształtujące plon kukurydzy w uprawie na kiszonkę
Nawożenie i ochrona zbóż i kukurydzy
Technologia uprawy rzepaku ozimego
Nowe technologie ochrony roślin w uprawie zbóż i rzepaku
Nawożenie podstawą każdej technologii zbożowej
Ochrona zbóż, rzepaku i kukurydzy
Ochrona zbóż przed chorobami – poznajemy choroby roślin zbożowych
Lokalne Dni Pola
Co w polu piszczy
Dopłaty i opłaty związane z materiałem siewnym
Uprawa strączkowych jako element zmianowania w rolnictwie zrównoważonym
Trwałe użytki zielone
Mieszanki do podsiewu na TUZ, nowe rozwiązania w żywieniu krów mlecznych
Odmiany, ochrona i produkcja rozsad warzyw kapustnych

61

Działania doradcze podejmowane dla transferu innowacji technologicznych ...

Temat
Ochrona cebuli i warzyw kapustnych na podstawie obserwacji z 2010 roku
Ochrona warzyw ze szczególnym uwzględnieniem cebuli
Odmiany i problemy w uprawie kalafiora i brokułu dla przemysłu
Problemy w uprawie kalafiora i brokułu
Ochrona warzyw przed chorobami
Problemy i trendy w uprawie warzyw pod osłonami
Agrotechnika upraw warzywniczych ze szczególnym uwzględnieniem zbilansowanego
nawożenia zapobiegania zachwaszczeniu
Jak założyć oraz prowadzić dochodowy sad czereśniowy
Nowoczesne rozwiązania w sadownictwie
Wybrane zagadnienia w produkcji wiśni
Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym

Liczba
szkoleń
1
2
2
3
1
1

Liczba
uczestników
65
113
147
250
27
23

1

49

1
1
1
3

54
50
39
41

Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji
Żywienie krów wysokowydajnych
Pasze objętościowe w żywieniu bydła
Podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego uzyskanych
w 2011 r.
Porażenia poporodowe w hodowli bydła
Problemy zdrowotne bydła opasowego
Nowe technologie odchowu cieląt
Żywienie bydła i odchów cieląt

47
1
1

1172
31
175

1

51

1
1
1
4

30
13
23
78

Choroby układu oddechowego cieląt. Niedobory wapnia w okresie okołoporodowym
przyczyną wielu chorób przy wycieleniu

1

65

Różne systemy utrzymania zwierząt a ich dobrostan
Profilaktyka i zwalczanie chorób u prosiąt
Prawidłowe warunki utrzymania loch, prosiąt i warchlaków
Produkcja tuczników o podwyższonej jakości
Problemy zdrowotne w chlewni
Efektywna produkcja królików rzeźnych –
pasze i technologia
Wpływ dobrostanu królików na efekty produkcyjne stada
Przyzagrodowy chów gęsi
Prace wiosenne w pasiece
Jesienne prace w pasiece i pokaz wytapiania wosku
Wpływ środowiska na zdrowie pszczół
Zaplanowane na 2013 r.

2
1
1
3
6

69
43
55
97
110

1

40

1
10
1
1
1

29
244
40
33
50

1
1
1
1
1
1
1

20
20
30
20
30
30
50

PRODUKCJA ZWIERZĘCA

PRODUKCJA ROŚLINNA
Nowe odporne odmiany zbóż – ważny element integrowanej ochrony
Integrowana ochrona pszenicy ozimej i jarej w praktyce
Co w polu piszczy?
Charakterystyka 51 odmian rzepaku ozimego
Trwałe użytki zielone
Przyszłość produkcji truskawek w Polsce
Ochrona i nawożenie pomidorów gruntowych
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Temat
Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony drzew owocowych
Kalibracja opryskiwacza polowego
Czynniki wpływające na plonowanie czereśni
Zasady tworzenia i funkcjonowania grup producentów
PRODUKCJA ZWIERZĘCA
Podsumowanie wyników oceny bydła mlecznego za 2012 rok
Nowe trendy w hodowli i chowie królików
Optymalizacja żywienia królików w świetle nowych norm
Efektywna produkcja królików rzeźnych – pasze i technologia
Przyzagrodowy chów gęsi
Ochrona i odtwarzanie rodzimych ras drobiu
Prawidłowe pozyskiwanie miodu

Liczba
szkoleń
1
2
1
12
1
1
1
1
2
1
1

Liczba
uczestników
30
40
30
150
30
25
25
40
30
20
20

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu
działalności KPODR za 2011 i 2012 r. i Programu działalności KPODR na 2013 rok.

Tabela 3
Tematyka ważniejszych konferencji w KPODR w ramach zadania
„Wprowadzanie innowacji technologicznych w produkcji roślinnej
i zwierzęcej” w latach 2011-2012 oraz zaplanowanych w 2013 roku
Temat

Liczba
uczestników

Zrealizowane w 2011 i 2012 r.
PRODUKCJA ROŚLINNA
Doskonalimy uprawę zbóż i rzepaku
Forum zbożowe

380
79

Dzień Kukurydzy - nowe spojrzenie na uprawę kukurydzy w regionie Pomorza i Kujaw

142

Dzień kukurydzy - kukurydza rośliną uniwersalną

111

Najnowsze metody uprawy i przechowywania zbóż na cele konsumpcyjne

192

Nowości w roślinach strączkowych i zbożach
Sposób na odbudowę areału roślin strączkowych w Polsce
Ocena możliwości zwiększenia areału uprawy i stosowania w żywieniu zwierząt rodzimych źródeł
białka roślinnego
Precyzyjne technologie w rzepaku

80
129
87
184

Forum nasienne

89

Ziemniaki na Kujawach i Pomorzu. Choroby ziemniaka. Podstawowe zagrożenia dla plantacji
nasiennych i towarowych

13

Nowe perspektywy dla uprawy ziemniaka na Kujawach i Pomorzu

138

Ochrona cebuli

55

Odmiany i nawożenie pomidorów gruntowych

47

Aktualna sytuacja w produkcji porzeczki czarnej w Polsce i na świecie oraz główne problemy
w uprawie

40

Aspekty uprawy roślin jagodowych

79
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Temat
Aspekty uprawy roślin sadowniczych

Liczba
uczestników
80

Technika zabiegów w sadownictwie

58

Wpływ cięcia jabłoni i grusz na plonowanie roślin

110

Optymalizacja nawadniania upraw sadowniczych w Polsce z uwzględnieniem przebiegu pogody
i zasobów wodnych gleby w głównych rejonach upraw sadowniczych

41

II Konferencja Sadownicza „Święto Czereśni”

62

Metody poprawy trwałości przechowalniczej jabłek

40

II i III Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego

193

PRODUKCJA ZWIERZĘCA
Aktualne trendy w hodowli bydła mlecznego

118

Warunki utrzymania i profilaktyka chorób zakaźnych w stadach bydła mięsnego

71

Przyszłość wieprzowiny w Polsce – czy w oparciu o Polski Klaster Mięsny?

57

Optymalizacja produkcji trzody chlewnej i jej wpływ na produkcję żywności wysokiej jakości

42

Konferencja trzodziarska

85

W jaki sposób efektywnie zarządzać stadem świń

51

Racjonalizacja produkcji trzody chlewnej w obecnych warunkach rynkowych

55

Racjonalne żywienie szynszyli

48

Drobiarstwo w regionie kujawsko-pomorskim

40

DOBRA POLSKA GĘSINA – uwarunkowania hodowlano-produkcyjne

40

Nowe rozwiązania technologiczne w produkcji drobiarskiej zgodne z przepisami unijnymi

40

Teraźniejszość i przyszłość gęsi w Polsce

51

XX Forum Pszczelarzy

553
Zaplanowane na 2013 r.
PRODUKCJA ROŚLINNA

Nowe tendencje w hodowli odmian w zbożach i roślinach strączkowych
Integrowana ochrona pszenicy ozimej i jarej – nowe wymagania

70
100

Uprawa rzepaku

80

Forum nasienne – forum strączkowe
Produkcja roślin zbożowych i pastewnych a możliwości ich wykorzystania w konkretnej produkcji
zwierzęcej
Uprawa użytków zielonych i pasze objętościowe podstawa efektywnego żywienia bydła

50

Ochrona cebuli w praktyce

30

Perspektywy uprawy wiśni w Polsce

30

Zagrożenia w uprawie roślin sadowniczych

40

Nowości technologiczne wdrażane do sadownictwa
IV Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego

50
70

40
100

PRODUKCJA ZWIERZĘCA
Aktualne trendy w hodowli bydła mlecznego

40

Produkcja bydła mięsnego

50
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Temat

Liczba
uczestników

Profilaktyka w produkcji prosiąt i loch

50

Organizacja produkcji świń a wyniki ekonomiczne

60

Aktualne trendy w produkcji trzody chlewnej

60

Praca hodowlana na fermie szynszyli z wykorzystaniem wzorca oceny po jego modyfikacji

35

Teraźniejszość i przyszłość produkcji drobiarskiej w Polsce

40

Polska rasa „Gęś Biała Kołudzka” – hodowla i chów
XXI Forum Pszczelarzy

40
300

Rola pszczoły miodnej w przyrodzie

30

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu
działalności KPODR za 2011 i 2012 r. i Programu działalności KPODR na 2013 rok.

W ramach zadania „Wprowadzanie innowacji technologicznych w produkcji
roślinnej i zwierzęcej” KPODR zorganizował też liczne pokazy. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy pracy maszyn rolniczych (tabela 4).
Przeprowadzono też konkursy na najlepszą odmianę ziemniaka, na najsmaczniejszą odmianę ziemniaka oraz ziemniak w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw.
Tabela 4
Tematyka pokazów zorganizowanych w KPODR w ramach zadania
„Wprowadzanie innowacji technologicznych w produkcji roślinnej
i zwierzęcej” w latach 2011-2012 oraz zaplanowanych w 2013 roku
Temat

Liczba
uczestników

Zrealizowane w 2011 i 2012 r.
PRODUKCJA ROŚLINNA
Dni Pola

42

Nowości odmianowe w uprawie zbóż, kukurydzy, rzepaku i warzyw
Praca maszyn w polu

31
200

Pokaz pracy maszyn rolniczych podczas Dni Pola

2500

Pokaz kalibracji opryskiwacza polowego

34

Pokaz pracy maszyn do zbioru kukurydzy na kiszonkę

80

Pokaz zbioru fasolki szparagowej kombajnem

8

Prawidłowe ustalenie dawki nawozowej pod rośliny uprawne na podstawie prób glebowych

11

Wpływ pożytecznych mikroorganizmów na strukturę gleby oraz jakość sporządzanych pasz

43

PRODUKCJA ZWIERZĘCA
Uwarunkowania środowiskowe w produkcji szynszyli

44

Profilaktyka i utrzymanie zwierząt futerkowych (królików)

41

Inseminacja matek pszczelich

20
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Temat
Pokaz pracy wozu paszowego

Liczba
uczestników
38

Prace związane z prawidłowym wybieraniem ramek i wirowaniem miodu

39

Zaplanowane na 2013 r.
PRODUKCJA ROŚLINNA
Uprawa rzepaku zgodnie z technologią konkretnej firmy hodowlano nasiennej w gospodarstwie
rolnika indywidualnego
Pokaz pracy maszyn do produkcji roślinnej
Pokaz pracy maszyn do uprawy kukurydzy

25
2300
50

Rozwój wybranych gatunków chwastów

60
PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Pokaz drobnego inwentarza

5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za 2011 i 2012 r. i Programu działalności KPODR na 2013
rok.

Podejmowane w KPODR w ramach zadania 1 działania doradcze, takie jak:
porady kursy, szkolenia, konferencje, opracowania, lustracje w gospodarstwach,
pokazy i konkursy umożliwiły producentom rolnym zapoznanie się z najnowszą
wiedzą techniczną i technologiczną dotyczącą zarówno produkcji roślinnej jak
i zwierzęcej, umożliwiając wykorzystanie jej w gospodarstwie.
Celem zadania 2. „Upowszechnianie innowacji technicznych w ramach Centrum Techniki Rolniczej” realizowanego w KPODR w ramach Programu 1. „Transferu innowacji technologicznych” było zapoznanie rolników, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi w urządzeniach
i maszynach wykorzystywanych w gospodarstwach rolnych. W ramach Centrum
Techniki Rolniczej w 2011 i 2012 r. zorganizowane zostały dwa szkolenia, na 2013
zaplanowano przeprowadzenie czterech. W 2011 roku uczestnicy zainteresowani
uprawą kukurydzy na dużych areałach zapoznali się z pracą kombajnu do zbioru
kukurydzy oraz transportem zebranej sieczki specjalnymi przyczepami do maszyny ładującej ją w rękaw z foli. Dużym zainteresowaniem rolników cieszyło się
szkolenie „Najnowsze rozwiązania w technice i technologii orki”, na którym mogli zapoznać się z najnowszymi pługami obracalnymi przed podjęciem decyzji
o ich zakupie. W roku 2012, w ramach szkolenia „Technologia zbioru zielonek”,
szkoleni (w większości hodowcy bydła mlecznego) zapoznali się z nowościami
technicznymi i technologicznymi, pracą sprzętu do zbioru zielonek oraz w jaki
sposób otrzymać zielonkę dobrej jakości. Na szkoleniu zorganizowanym w 2012 r.
dla rolników i młodzieży szkół rolniczych, przedstawiciele firm: Amazone, Kuhn,
Unia Group, Kverneland oraz Kawasaki (mikrociągniki) zaprezentowali sposoby
ustawiania rozsiewacza umożliwiające precyzyjny, nie przynoszący strat wysiew
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nawozów. Uczestnicy mogli samodzielnie przetestować ustawienia rozsiewaczy.
W 2013 r. odbędą się dwa szkolenia praktyczne: pierwsze dotyczyć będzie wykonywania zabiegów ochrony roślin, drugie – zastosowania agregatów uprawowych
(tabela 5).
Tabela 5
Tematyka szkoleń w ramach zadania „Upowszechnianie innowacji
technicznych w ramach Centrum Techniki Rolniczej” zorganizowanych
w KPODR w latach 2011-2012 oraz zaplanowanych w 2013 roku
Temat

Liczba
uczestników

Zrealizowane w 2011 i 2012 r.
Zbiór kukurydzy na kiszonkę

51

Najnowsze rozwiązania w technice i technologii orki

151

Technologia zbioru zielonek. Prezentacja maszyn i ciągników firm: Pöettinger i New Holland

42

Najnowsze rozwiązania w technice nawozowej

60

Zaplanowane na 2013 r.
Opryskiwacze polowe i sadownicze w ochronie roślin

100

Agregaty uprawowe w nowoczesnym gospodarstwie

100

Ciągnikowe debiuty – parametry decydujące o wyborze ciągnika

100

Zastosowanie GPS i programów komputerowych w racjonalizacji kosztów uprawy

100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za 2011 i 2012 r. i Programu działalności KPODR na
2013 rok.

Celem zadania 3. „Prowadzenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych” było podniesienie kwalifikacji zawodowych rolników i osób związanych z produkcją rolniczą. Ustawa o ochronie roślin zobowiązuje producentów rolnych oraz osoby
wykonujące zabiegi ochrony roślin do posiadania odpowiednich kwalifikacji.
Dlatego KPODR prowadzi szkolenia dla tych osób kończące się egzaminem i wydaniem dokumentu potwierdzającego kwalifikacje. Szkolenia chemizacyjne są
obowiązkowe, a uzyskane uprawnienia muszą być aktualizowane co 5 lat. Tematyka szkoleń obejmuje również bezpieczeństwo i higienę pracy. W 2011 r. przeprowadzono 119 dwudniowych szkoleń, w tym dla rolników pracodawców (producentów sadowniczych), po których uprawnienia uzyskały 3663 osoby, w 2012
– 153 (uprawnienia uzyskało 4490 osób), na 2013 r. zaplanowano 152 szkolenia.
Liczba szkoleń wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez rolników.
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4. Podsumowanie i wnioski
Przedstawiona analiza potwierdziła, że KPODR pełni ważną rolę w regionie
dla transferu innowacji technologicznych do gospodarstw rolniczych. Pokazała,
że doradcy podejmują wiele działań mających pokonać opory rolników wobec
zmian, przybliżyć im nowe technologie produkcji i przekonać do ich wykorzystania w gospodarstwach. Działania doradcze dla transferu innowacji technologicznych do gospodarstw rolniczych w KPODR były możliwe dzięki, realizowanemu
w Ośrodku w ramach PRIORYTETU I „Poprawa konkurencyjności gospodarstw
rolnych w województwie kujawsko-pomorskim” uwzględniającemu założenia
PROW 2007-2013, programowi „Transfer innowacji technologicznych”. Program
obejmował 3 zadania: „Wprowadzanie innowacji technologicznych w produkcji
roślinnej i zwierzęcej”, „Upowszechnianie innowacji technicznych w ramach Centrum Techniki Rolniczej” oraz „Prowadzenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych”.
Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano następujące wnioski:
1. Prace doradcze prowadzone w KPODR w analizowanym okresie dla transferu innowacji technologicznych do gospodarstw rolniczych obejmowały:
porady, szkolenia, konferencje, opracowania, lustracje w gospodarstwach,
pokazy, poletka demonstracyjne i konkursy.
2. Z dużym zainteresowaniem prowadzących gospodarstwa spotkały się działania doradcze prowadzone w ramach zadania „Wprowadzanie innowacji
technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej”. Znaczna liczba rolników skorzystała z porad, które stanowiły blisko 21% udzielonych porad
ogółem w KPODR w 2011 r. i 24% w 2012 r. Wielu rolników wzięło udział
w szkoleniach prowadzonych dla uzyskania i doskonalenia umiejętności
innowacyjnych ich uczestników, uzupełnionych przekazaniem niezbędnej
wiedzy. Stanowiły one 23% przeprowadzonych szkoleń ogółem w KPODR.
3. Spośród przeprowadzonych szkoleń związanych z produkcją roślinną największym zainteresowaniem wśród rolników cieszyły się te, które poświęcone były nowościom w uprawie kukurydzy i produkcji warzyw (kalafiora
i brokułu) oraz nawożeniu i ochronie roślin. Znaczna liczba prowadzących
gospodarstwa wzięła udział w Lokalnych Dniach Pola.
4. W szkoleniach dotyczących produkcji zwierzęcej odnotowano duży udział
rolników w tych, poświęconych produkcji mięsa wysokiej jakości, żywieniu bydła oraz warunkom utrzymania trzody chlewnej, a także tematyce
związanej z dobrostanem zwierząt. W 2012 r. wielu rolników uczestniczyło
w szkoleniach na temat przyzagrodowego chowu gęsi.
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5. W analizowanym okresie KPODR zorganizował liczne konferencje. Największy udział rolników zaobserwowano w konferencjach poświęconych
doskonaleniu uprawy zbóż i rzepaku, precyzyjnym technologiom w uprawie rzepaku oraz nowemu spojrzeniu na uprawę kukurydzy w regionie.
Duża liczba rolników wzięła udział w konferencji poświęconej odbudowie
areału roślin strączkowych oraz w konferencjach dla sadowników. W konferencjach dotyczących produkcji zwierzęcej dużą frekwencję odnotowano
w tych poświęconych: aktualnym trendom w hodowli bydła mlecznego oraz
warunkom utrzymania i profilaktyce chorób zakaźnych w stadach bydła
mięsnego a także z zakresu produkcji trzody chlewnej. Dużym zainteresowaniem cieszyło się XX Forum Pszczelarzy.
6. Bardzo wielu rolników wzięło udział w pokazach pracy maszyn rolniczych.
Zainteresowaniem cieszyły się konkursy na najlepszą i najsmaczniejszą odmianę ziemniaka.
7. Spośród szkoleń zorganizowanych w ramach programu „Upowszechnianie
innowacji technicznych w ramach Centrum Techniki Rolniczej” największą frekwencję odnotowano w poświęconych najnowszym rozwiązaniom
w technice i technologii orki.
8. W ramach zadania „Prowadzenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych” zorganizowano szkolenia dla zainteresowanych producentów rolnych oraz osób
wykonujących zabiegi ochrony roślin w celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje.
9. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że mimo wielu
zróżnicowanych działań prowadzonych w KPODR dla transferu innowacji technologicznych do gospodarstw rolniczych, uczestnictwo rolników
w nich w analizowanym okresie było relatywnie niskie. Biorąc pod uwagę
liczbę gospodarstw w regionie działania KPODR (70,8 tys. gospodarstw4)
oraz liczbę prowadzących gospodarstwa korzystających z działań doradczych w ramach programu „Transfer innowacji technologicznych” można ustalić, że była to jednak niewielka liczba producentów rolnych. Wiele
wskazuje na to, że byli to rolnicy z gospodarstw innowacyjnych.
10. Dla ustalenia przyczyn tej sytuacji należałoby przeprowadzić bardziej szczegółowe badania z udziałem doradców i rolników. Celowe wydaje się poznanie
ich opinii.

4 Dane GUS, Warszawa 2012.
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DZIAŁANIA DORADCZE PODEJMOWANE DLA TRANSFERU INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH DO GOSPODARSTW ROLNICZYCH NA PRZYKŁADZIE KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Słowa kluczowe: działania doradcze, innowacyjność, innowacje technologiczne
STRESZCZENIE

Celem opracowania było przedstawienie działań doradczych podejmowanych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (KPODR) dla transferu innowacji
technologicznych do gospodarstw rolniczych. Źródłem danych były dokumenty i dane
sprawozdawcze KPODR z lat 2011-2013. Ośrodek pełni ważną rolę w regionie dla transferu innowacji technologicznych do gospodarstw rolniczych. Doradcy podejmują wiele
działań (obejmujących: porady, szkolenia, konferencje, opracowania, lustracje w gospodarstwach, pokazy, poletka demonstracyjne i konkursy) mających pokonać opory rolników wobec zmian, przybliżyć im nowe technologie produkcji i przekonać do ich wykorzystania w gospodarstwach. W wyniku tego rolnicy województwa uzyskują wiedzę pozwalającą na zastosowanie innowacji w gospodarstwach.

MARIA JOLANTA ORŁOWSKA
ADVISORY ACTIONS TAKEN FOR TECHNOLOGICAL INNOVATIONS FOR FARMS ON
THE EXAMPLE OF KUJAWSKO-POMORSKI AGRICULTURAL ADVISORY CENTRE

Keywords: advisory activities, innovation, technological innovation
SUM M A RY

The aim of the study was to provide guidance activities undertaken in Kujawsko-Pomorskie Agricultural Advisory Centre for the transfer of technological innovations to the
farms. The data source was KPODR documents from the years 2011-2013. KPODR plays
an important role in the region for the transfer of technological innovations to farms.
Advisors take a lot of activities (including advice, training, conferences, studies, audits
on farms, shows, demonstrations and competitions) which aim in overcoming farmers
resistance to changes, introduce them to new production technologies and to convince
them to use the solutions on their farms. As a result, farmers of this region gain important
knowledge which allowes them to use the innovation actions on their farms.
e-mail: orjol@utp.edu.pl
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STRATEGIE ROZWOJU GMIN WIEJSKICH JAKO NARZĘDZIE
WSPOMAGANIA DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ
1. Wstęp
Od lat obserwuje się przemiany struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich.
Z jednej strony maleje rola rolnictwa, a z drugiej – zwiększa się rola pozostałych
działów gospodarki. Jednym z kierunków rozwoju działalności na wsi i poszukiwania dochodów przez ludność wiejską jest działalność turystyczna, zwłaszcza
działalność agroturystyczna.
Zainteresowanie rozwojem turystyki w gminach wiejskich jest dosyć duże,
o czym może świadczyć to, że w strategiach większości tych gmin są zawarte zagadnienia rozwoju działalności turystycznej, wskazujące na preferowane kierunki
jej rozwoju i cele, które ma ona do spełnienia. Jednakże działania dotyczące rozwoju turystyki w gminach wiejskich nie zawsze są w pełni realizowane, w rezultacie nie są one pomocą, ale niespełnionym życzeniem
Biorąc pod uwagę obserwowane tendencje w niniejszym artykule podjęto próbę naświetlenia istoty systemu zarządzania rozwojem turystyki w gminie wiejskiej
i oddziaływania na jej rozwój oraz skuteczności podejmowanych działań w tym
zakresie. Celem artykułu było wskazanie, że strategie gmin wiejskich nie zawsze
są dostatecznym narzędziem rozwoju działań turystycznych, gdyż nie w pełni
uwzględniają instrumenty i uwarunkowania ich realizacji.
Przedstawione zagadnienia są przedmiotem rozważań w niniejszym artykule,
opartym na literaturze przedmiotu, wybranych strategiach 4 gmin wiejskich oraz
własnych przemyśleniach Autora. Zebrany materiał był podstawą zastosowania
metod przetwarzania danych (tj. analizy i syntezy) oraz metod wnioskowania logicznego (indukcji, dedukcji i redukcji), a następnie – napisania tekstu niniejszego artykułu.
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2. Istota systemu zarządzania rozwojem turystyki w gminie
Turystyka jest domeną gospodarki lokalnej, w której występują określone
walory turystyczne oraz zasoby społeczne, które są zdolne do uruchomienia tych
walorów i przygotowania oferty turystycznej. Odbywa się to zarówno poprzez
działania przedsiębiorców, jak i aktywność samorządu terytorialnego w zakresie
oddziaływania na podmioty gospodarcze i wzmacnianie ich zamierzeń. W związku z tym, najważniejszy szczebel kierowania gospodarką turystyczną tworzy gmina. Podkreślić należy, że gminy są najbliżej powstawania i rozwoju produktu turystycznego oraz dysponują najszerszym instrumentarium kształtowania procesów
gospodarczych i społecznych [Molenda 2011].
Zarządzanie rozwojem turystyki na szczeblu lokalnym (w powiecie i gminie)
jest jego kształtowaniem poprzez oddziaływanie na podmioty gospodarcze przez
jednostki samorządu terytorialnego i państwo. Odbywa się to za pośrednictwem
różnego typu instrumentów ekonomicznych, administracyjno-prawnych, instytucjonalnych, informacyjno-promocyjnych oraz wykorzystanie funkcji zarządzania. Istotą zarządzania na poziomie gminy jest stwarzanie ram dla ustalania celów,
podejmowania decyzji, planowania ich wdrożenia i przewidywania skutków tej
aktywności itp. przez przedsiębiorców z jej terenu, jak i inwestorów zewnętrznych. Stwarzanie ram do prowadzenia działalności i oddziaływanie poprzez instrumenty ma charakter zachęty do działań, które wpiszą się w przyjęty program
danej gminy, jakim jest jej strategia rozwoju – jako podstawowe narzędzie zarządzania obszarem i realizowania przyjętych celów.
W strategiach rozwoju gmin są zawarte cele społeczno-gospodarcze, uwzględniające rozwój i funkcjonowanie podmiotów w poszczególnych dziedzinach,
w tym w gospodarce turystycznej. Na ogół problematyka turystyczna jest dopełnieniem części gospodarczej strategii, jednym z segmentów rozwoju gminy,
uwzględniającym jej walory turystyczne i możliwości przyjęcia turystów oraz
działania na rzecz zagospodarowania turystycznego. W niektórych gminach są
opracowywane samodzielne strategie rozwoju turystyki, jako strategie kierunkowe, wynikające z ogólnej strategii rozwoju gminy. W przygotowaniu strategii należy uwzględniać integrację funkcji turystycznej z innymi funkcjami społeczno-gospodarczymi gminy [Nawrot i Zmyślony 2009; Wiatrak 2005].
Strategie rozwoju gminy, czy też turystyki w gminie, są zbiorem celów i zadań danego obszaru, przyjmowanych do realizacji w określonej perspektywie oraz
określających podmioty i instrumenty ich wdrażania. Główne cele tych strategii w zakresie rozwoju turystyki można sprowadzić do następujących [Nawrot
i Zmyślony 2009; Wiatrak 2013]:

Strategie rozwoju gmin wiejskich jako narzędzie wspomagania ...
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1. Cele ekonomiczno-społeczne, takie jak zmiana struktury funkcjonalnej danego obszaru poprzez rozwój podmiotów turystycznych i zagospodarowanie turystyczne, tworzenie nowych miejsc pracy, spadek bezrobocia itp.,
a w konsekwencji rozwój gospodarczy gminy przez turystykę, rozwój w niej
sektora usługowego i zasobów społecznych oraz jakości życia i pracy;
2. Cele środowiskowo-ekologiczne – obejmujące korzystne zmiany jakościowe
w środowisku przyrodniczym poprzez wykorzystanie naturalnych źródeł
energii, budowę infrastruktury ekologicznej, przywrócenie dawnego stanu
przyrodniczego, ochronę środowiska i eliminację jego zagrożeń itp.;
3. Cele kulturowe – zawierające ochronę dziedzictwa kulturowego gminy oraz
rewitalizację zabytków kultury materialnej i niematerialnej itp.;
4. Cele marketingowe – ukierunkowane na tworzenie produktów gminy
i kształtowanie pozytywnego jej wizerunku, zintegrowanie działań promocyjnych dla turystów i przedsiębiorców, tworzenie systemu informacji turystycznej gminy i we współpracy z sąsiednimi gminami itp.
Istotą zarządzania turystyką w gminie jest formułowanie celów w zakresie
gospodarki turystycznej, a wraz z tym przygotowanie strategii, programów i instrumentów wdrażania przyjętych celów oraz prowadzenia działalności. Dostosowanie zaś do istniejącego oddziaływania można traktować jako wynik tego zarządzania, będący wyborem przedsiębiorcy, dostosowującym się do istniejących
i przewidywanych warunków jej prowadzenia.

3. Oddziaływanie na rozwój turystyki przez gminę
Gmina może stosować różne instrumenty przygotowanych programów
i strategii rozwojowych turystyki. Instrumenty te mogą mieć charakter bierny lub
aktywny w zależności od ich rodzaju, sposobu zastosowania oraz sposobu oddziaływania (tabela 1).
Podstawą wyjścia do wspierania procesów rozwojowych w gminie stanowią
instrumenty administracyjne, które częściowo wynikają z powinności nałożonych
na gminy poprzez ustawodawcę na rzecz społeczności lokalnych, a częściowo są
następstwem ich realizacji oraz przedsięwzięć w przyjętych programach i strategiach rozwoju turystyki [Panasiuk 2010]. I tak obowiązek przygotowania planu
zagospodarowania przestrzennego w gminie jest podstawą porządkowania działalności prowadzonej w gminie, w tym zwłaszcza działalności turystycznej oraz
ochrony walorów turystycznych. Plan ten jest zwykle wykorzystywany przy opracowaniu programów i strategii rozwoju turystyki. Z kolei ewidencja bazy noclegowej i biur podróży pozwoli wskazać, jakie są podmioty turystyczne w gminie, ja-
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kiego rodzaju świadczą usługi itd. Informacje te, jak również badanie i monitorowanie działań związanych z rozwojem bazy turystycznej i ruchem turystycznym
są wykorzystywane w planowaniu rozwoju turystyki w gminie, w tym w opracowaniu procedur aplikowania o środki unijne na cele turystyczne.
Instrumenty organizacyjne ułatwiają wypełnianie zadań administracyjnych,
będąc ich wynikiem. Aktywność w tym zakresie zależy od zaangażowania kierujących gminą w jej rozwój. W tym celu mogą powstawać instytucje i organizacje
nakierowane na realizację przyjętych programów i strategii (np. agencje rozwoju).
Ponadto gmina może inspirować powstawanie organizacji społecznych (np. fundacji), jak też uczestniczyć w działaniach instytucji i organizacji wspierających
rozwój turystyki w gminie (np. w stowarzyszeniach agroturystycznych). Inny rodzaj działań organizacyjnych gminy w zakresie turystyki to zawiązywanie sojuszy
z innymi samorządami, instytucjami i przedsiębiorstwami, czy też umożliwienie
przedsiębiorcom zajmującym się działalnością turystyczną kontaktów z organizacjami, które mogą wspomóc prowadzenie tej działalności turystycznej (np.
z systemem doradztwa), jak również z innymi przedsiębiorcami turystycznymi
[Gołembski 2002; Kornak i Rapacz 2001; Panasiuk 2010].
Tabela 1
Bierne i aktywne instrumenty zarządzania gospodarką turystyczną w gminie
Instrumenty bierne

Instrumenty aktywne

Instrumenty administracyjne
Ewidencja bazy noclegowej;
Ewidencja biur podróży;
 Procedury aplikowania o środki
unijne na cele turystyczne;
 Plan zagospodarowania
przestrzennego;
 Opracowanie programów i strategii
rozwoju turystyki.






Wdrażanie programów i strategii
rozwoju turystyki.

Instrumenty organizacyjne
Tworzenie Lokalnych Organizacji
Turystycznych (LOT);
 Monitoring rynku turystycznego.


Aktywna współpraca podmiotów LOT
i z ROT (Regionalnymi Organizacjami
Turystycznymi);
 Współpraca między gminami i powiatami;
 Współpraca z organizacjami i instytucjami
w gminie, powiecie, województwie i kraju
(np. z ośrodkiem doradztwa rolniczego,
szkołami);
 Tworzenie struktur klastrowych.
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Instrumenty kadrowe


Wydawanie uprawnień zawodowych.



Szkolenie kadr turystycznych
samorządowych i branży turystycznej.

Instrumenty ekonomiczne


Podatki lokalne;



Ulgi podatkowe;



Opłata lokalna.



Promocja turystyki;



Tworzenie oferty turystycznej;



Inwestycje turystyczne;



Kształtowanie marki turystycznej;



Partnerstwo publiczno-prywatne.

Źródło: Adaptowano z [Panasiuk 2010, s. 25].

Kolejne instrumenty kadrowe obejmują działalność dotyczącą działań edukacyjnych w zakresie kadr dla osób zajmujących się bezpośrednio działalnością
turystyczną, jak i dla osób pracujących lub zamierzających pracować w różnego
rodzaju instytucjach wspierających rozwój turystyki (w tym w urzędzie gminy)
[Gołembski 2002]. Instrumenty kadrowe są rozwinięciem instrumentów organizacyjnych wspierających działania w branży turystycznej i mają na celu ułatwiać
działania różnego rodzaju instytucjom prowadzącym szkolenia w zakresie turystyki dla zainteresowanych mieszkańców gminy. Współpraca ta może być związana z konkretnymi organizacjami, takimi jak np. stowarzyszenia turystyczne,
ośrodki doradztwa rolniczego w gminach rolniczych, centra i ośrodki rozwoju
gospodarczego itp.
Ostatnią grupę instrumentów wspierania turystyki stanowią instrumenty ekonomiczne, które ściśle są związane z omawianymi instrumentami, gdyż wynikają z nich, określając rodzaj i intensywność wsparcia. Instrumenty ekonomiczne
z jednej strony obejmują narzędzia stricte ekonomiczne – jak ulgi podatkowe,
pomoc w uzyskiwaniu kredytów na preferencyjnych warunkach itp., a z drugiej
strony – instrumenty marketingowe, obejmujące promocję turystyki w gminie
przy pomocy różnych środków (np. katalogi, banery itp.), informację gospodarczą, tworzenie oferty turystycznej gminy i marki produktów itd. [Wiatrak 2005].
Ponadto należy tutaj uwzględnić bezpośrednie inwestowanie – zwłaszcza w rozwój infrastruktury lub wchodzenie a’portem do spółek gospodarczych i organizacji społecznych, które zajmują się turystyką w gminie.
Zakres stosowania poszczególnych instrumentów do rozwoju turystyki jest
zróżnicowany w zależności od posiadanych walorów turystycznych i dotychczasowego stopnia rozwoju tej działalności w gminie. Zastosowanie ich zależy także od przyjętych programów i strategii rozwojowych w tym zakresie oraz moż-
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liwości danej gminy sfinansowania działań w zakresie turystyki (np. inwestycji
obejmującej budowę szlaku turystycznego). Ponadto należy dążyć do tego, aby
poszczególne instrumenty były powiązane ze sobą i tworzyły system wzajemnie dopełniających się zadań. Takie powiązanie powinno powstawać na etapie
przygotowania programów i strategii rozwojowych turystyki, w których powinni uczestniczyć mieszkańcy gminy, a co najmniej zainteresowani prowadzeniem
działalności turystycznej. Uwzględnić też należy stosunek ludności gminy do jej
rozwoju poprzez aktywizację gospodarki turystycznej [Gołembski 2002; Kornak
i Rapacz 2001]. Mieszkańcy gminy powinni mieć świadomość w jaki sposób tworzony produkt turystyczny wpłynie na jakość i sposób ich życia, jakie osiągną
z tego korzyści, a jakie też będą koszty (w tym koszty społeczne) [Molenda 2011].
Uspołecznienie przygotowania programów i strategii rozwojowych turystyki
w gminie ułatwia dalsze działania, gdyż wytyczone są uzgodnione plany działania,
które na etapie powstawania pozwoliły wyeliminować wiele barier rozwojowych,
a przede wszystkim uzyskać konsensus w podstawowych kierunkach rozwoju turystyki. Uspołecznienie to powinno także sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi
turystyki.

4. Kierunki i uwarunkowania rozwoju turystyki w świetle wybranych
strategii gmin wiejskich
Kierunki rozwoju turystyki i podejmowanych działań w tym zakresie są zróżnicowane w strategiach rozwojowych poszczególnych gmin. Podobnie jest z instrumentami wdrażania tych działań. Zróżnicowanie to zależy przede wszystkim
od oczekiwań interesariuszy (zwłaszcza władz gminy), jak też od możliwości
rozwoju turystyki – uwarunkowanymi walorami turystycznymi, zagospodarowaniem turystycznym gminy i środkami finansowymi przeznaczonymi na rozwój
turystyki. Podkreślić należy, że nie zawsze te oczekiwania są adekwatne do posiadanych zasobów, jak też do zastosowanych środków [Wiatrak 2013]. Przykładem
takich zróżnicowanych podejść do rozwijania działań turystycznych mogą być
następujące wybrane strategie gmin wiejskich:
1. Gmina Bałtów w woj. świętokrzyskim, przygotowała strategię w ramach Lokalnej Grupy Działania obejmującej 9 gmin, w której określono [Lokalna 2008]:
– działania na rzecz stworzenia warunków do atrakcyjnego wypoczynku i rekreacji turystom,
– tworzenie nowych produktów turystycznych,
– budowę infrastruktury turystycznej,
– świadczenie doradztwa i prowadzenie szkoleń z zakresu biznesu turystycznego,
– promocję obszaru, jego walorów i oferty turystycznej,
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– badanie rynku turystycznego gminy i przekazywanie wyników interesariuszom,
– zapewnienie warunków efektywnej sprzedaży lokalnych produktów turystycznych, w tym internetowego systemu rezerwacji.
W strategii tej określono nie tylko misję i cele działania, ale także zróżnicowane
instrumenty oddziaływania, które sprawdziły się w gminie w poprzednich latach.
W 2004 roku z inicjatywy mieszkańców tej gminy uruchomiono park jurajski, nawiązujący do miejscowych odkryć geologicznych. Park ten powiązano z różnymi
atrakcjami dla turystów powstającymi w kolejnych latach, jak np. ze zwierzyńcem
bałtowskim, spływem tratwami, edukacją dla dzieci szkolnych itd. W rezultacie
park ten stal się wizytówką gminy, do której corocznie przyjeżdża ponad 300 tys.
turystów z całej Polski [http://www.juraparkbaltow.pl]. Gmina w realizacji działań
turystycznych zastosowała większość z instrumentów biernych i aktywnych zawartych w tabeli 1.
2. Gmina Wielka Wieś w woj. małopolskim, w której przyjęto następujące cele
w zakresie turystyki [Strategia 2007]:
– rozwój turystyki i agroturystyki,
– rozwój infrastruktury turystycznej,
– zintegrowana promocja atrakcji turystyczno-rekreacyjnych gminy.
Jednocześnie określono, że wdrożenie strategii będzie możliwe poprzez:
– przygotowanie i wdrożenie systemu preferencji dla inwestorów w turystykę
w gminie,
– szkolenia z zakresu turystyki wiejskiej i prowadzenie agroturystycznego biznesu,
– inwestowanie w bazę turystyczną,
– system informacji oraz promocję lokalnych i regionalnych produktów turystycznych itp.
W przygotowanym dokumencie określono kierunki rozwoju turystyki w gminie, z nastawieniem na turystykę świąteczną, uwzględniającą podmiejski charakter gminy. Jednocześnie określono narzędzia jej wdrażania, uwzględniające duże
zaangażowanie gminy w realizację przedsięwzięć turystycznych, poczynając od
szkoleń i informacji, poprzez inwestycje infrastrukturalne, a kończąc na systemie
preferencji dla inwestorów. Sposób określenia realizacji przyjętych celów w zakresie rozwoju turystyki w omawianej gminie jest właściwy, z wyjątkiem określenia
sposobu korzystania ze środków unijnych. Gmina przede wszystkim zastosowała
instrumenty bierne, natomiast mniejsze znaczenie mają instrumenty aktywne.
3. Gmina Teresin w woj. mazowieckim, w której przyjęto następujące cele w zakresie rozwoju turystyki [Strategia 2008]:
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– tworzenie bazy materialnej dla rozwoju turystyki pielgrzymkowej, związanej z Niepokalanowem,
– szkolenia dla rolników zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych,
– wspieranie rozwoju bazy turystycznej.
Z analizy strategii wynika, że: cele i działania w zakresie rozwoju turystyki mają
charakter zbyt ogólny, nie wskazują co będzie wspierane i jakimi instrumentami. I tak
np. jednym z celów operacyjnych strategii gminy jest jej promocja, ale przy jej omawianiu nie wspomina się o promocji atrakcji turystycznych, w tym o turystyce pielgrzymkowej do Niepokalanowa. Nie wiadomo też w jaki sposób będzie przebiegało
finansowanie podjętych działań ze środków Unii Europejskiej. Oznacza to, że strategia
ma bardziej życzeniowy charakter, gdyż brakuje instrumentów jej wdrażania i poparcia mieszkańców dla przyjętych działań. Tymczasem preferowane kierunki rozwoju
turystyki pielgrzymkowej i agroturystyki powinny być wyeksponowane, uwzględniając zarówno poszczególne jej segmenty, jak i narzędzia ich wspierania. W strategii
w małym stopniu uwzględnia się rozwój turystyki świątecznej, a gmina jest położona
w pobliżu aglomeracji warszawskiej i aglomeracji łódzkiej. W realizacji działań turystycznych w gminie zastosowano połowę instrumentów biernych i wybrane instrumenty aktywne – obejmujące szkolenia i częściowo nakłady inwestycyjne.
4. Gmina Juchnowiec Kościelny w woj. podlaskim, w której przyjęto następujące
cele w zakresie turystyki [Strategia 2009]:
– rozwój agroturystyki,
– rozwój turystyki i rekreacji, w tym ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych i rowerowych,
– tworzenie bazy do wypoczynku i aktywnej turystyki itp.
Omawiana strategia ma charakter ogólny. Nie określa się w niej szerzej kierunków rozwoju turystyki, z wyjątkiem agroturystyki, jak i sposobu ich finansowania. Jednakże niewiele miejsca poświęcono agroturystyce i poszczególnym
jej segmentom. Nie wspomina się też o turystyce świątecznej, chociaż gmina jest
położona w sąsiedztwie Białegostoku. Jedynie działania w zakresie rekreacji można powiązać z turystyką świąteczną. Ponadto, w omawianej strategii nie określono instrumentów jej wdrażania, brakuje też działań, które są nakierowane na
przedsiębiorców prywatnych w turystyce. Natomiast wskazane działania dotyczą
przede wszystkim rekreacji, brakuje zaś działań obejmujących rozwój turystyki
w gminie, w tym agroturystyki. Nie wspomina się też o akceptacji tych działań
przez społeczność gminy. Realizacja strategii jest związana tylko z częścią instrumentów biernych, brakuje natomiast wykorzystania instrumentów aktywnych.
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5. Wnioski
Z przeprowadzonych rozważań wynika m. in., że:
– aktywność w zakresie realizacji działań turystycznych zawartych w strategii
rozwoju gmin jest zróżnicowana w przekroju badanych gmin,
– zróżnicowanie to jest następstwem różnych czynników, w tym wynikających ze sposobu przygotowania strategii rozwojowych gmin, a zwłaszcza
niedostatecznego uwzględniania instrumentów ich realizacji oraz liczenia
na środki zewnętrzne, zwłaszcza o charakterze pomocowym,
– w strategiach badanych gmin wiejskich na ogół uwzględnia się instrumenty
bierne wdrażania strategii i to jeszcze nie zawsze w pełnym zakresie (jak
w gminie Juchnowiec Kościelny), natomiast instrumenty aktywne mają niewielkie znaczenie (z wyjątkiem Gminy Bałtów i częściowo Wielka Wieś),
– w gminach, które stosują instrumenty aktywne, jak Bałtów i Wielka Wieś,
działania w zakresie turystyki są realizowane, czego efektem jest rozbudowa
bazy turystycznej i przyjazd turystów,
– aby strategie gminy były narzędziem rozwoju turystyki w gminie, to powinny określać kierunki jej rozwoju i związane z nimi środki działania
(w postaci rozwoju infrastruktury, zachęt, instrumentów polityki, gwarancji
itp.), możliwe do wykorzystywania przez mieszkańców w procesie zagospodarowania posiadanych zasobów i możliwych do uzyskania (np. przez zakup ze środków z kredytu), jak również przez inwestorów z zewnątrz.
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STRESZCZENIE

Na treść artykułu – opartego na literaturze przedmiotu i analizie 4 strategii rozwoju
gmin wiejskich – składają się następujące zagadnienia: istota systemu zarządzania rozwojem turystyki w gminie, oddziaływanie na rozwój turystyki przez gminę oraz kierunki
i uwarunkowania rozwoju turystyki w świetle wybranych strategii gmin wiejskich. Celem
artykułu było wskazanie, że strategie gmin wiejskich nie zawsze są dostatecznym narzędziem rozwoju działań turystycznych, gdyż nie w pełni uwzględniają instrumenty i uwarunkowania ich realizacji.
ANDRZEJ PIOTR WIATRAK
RURAL COMMUNE DEVELOPMENT STRATEGIES AS A TOOL OF SUPPORT FOR
TOURISM

Keywords: village, development, strategy, tourism, community support
SUM M A RY

In article – based on the literature and analysis of four strategies of rural development
– were discussed the following problems: essence of the management of tourism development in the community, impact the municipality on tourism development and also the
directions and conditions for the development of tourism in light of the strategy for rural
communities. The aim of this article was indication, that strategies rural communities are
not always sufficient tool for the development of tourism activities, because it does not
fully take into account the instruments and conditions of their implementation.
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

FORMY ODDZIAŁYWANIA WŁADZ GMINNYCH NA ROZWÓJ
AGROTURYSTYKI NA PRZYKŁADZIE GMINY PODDĘBICE
1. Wstęp
Dla wielu gmin w Polsce, szczególnie dla tych typowo rolniczych położonych w atrakcyjnych pod względem przyrody i krajobrazu regionach dużą szansą
ożywienia jest rozwój agroturystyki. Jest ona bowiem jednym ze sposobów alternatywnego wykorzystania potencjału gospodarstw rolniczych oraz aktywizacji wiejskich społeczności lokalnych. Jeśli agroturystyka się rozwija to korzyści
dostrzegane są głównie przez mieszkańców wsi, którzy w agroturystyce upatrują
możliwość wykorzystania wolnych zasobów, dodatkowe miejsca pracy a także
źródła dodatkowych dochodów. Można zauważyć, że coraz częściej agroturystyka
jest zauważana także prze samorządy gmin, które widzą w niej szansę na poprawę warunków życia rodzin rolniczych, dodatkowe źródła dochodów w swoich
budżetach, a także wzrost zainteresowania ludności rozwojem lokalnym. Analizując praktyczne działania władz gminnych na rzecz rozwoju agroturystyki można uznać, że są niewystarczające, czego wyraz dają strategie rozwoju wielu gmin
w Polsce. W strategiach tych albo nie wspomina się o rozwoju agroturystyki lub
bardzo rzadko opracowuje się programy rozwoju turystyki wiejskiej. Jednak są
takie samorządy gminne, które podejmują różnorodne działania w aspekcie rozwoju agroturystyki. Przykładem takiej gminy jest gmina Poddębice w województwie łódzkim. Celem opracowania jest ukazanie możliwości oddziaływania gminy
na rzecz rozwoju agroturystyki oraz korzyści i barier z tym związanych w ujęciu
literatury przedmiotu i analizy przypadku – Gminy Poddębice.
2. Istota agroturystyki i jej wpływ na rozwój obszarów wiejskich
Agroturystyka jest częścią turystyki wiejskiej. Ofertą jej jest pobyt w gospodarstwie (zakwaterowanie), który może być połączony (zależnie od warunków)
z całodziennym wyżywieniem lub możliwością zakupu świeżych produktów z go-
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spodarstwa do samodzielnego przyrządzania posiłków. Agroturystyka to również
wypożyczenie konia, bryczki, sprzętu sportowego, organizowanie kuligów, sprzedaż wyrobów rzemieślniczych itp. oraz umożliwienie wędkowania, zajęcia się myślistwem, zbierania i suszenia ziół, owoców i grzybów, jazdy konnej itd., jeśli jest
to związane z gospodarstwem rolniczym [Wiatrak 1996].
Rozwój agroturystyki wiąże się z koniecznością przystosowania miejscowości
(regionu) do istniejących potrzeb w zakresie turystyki, przez co pobudza ich rozwój gospodarczy. Warto więc zwrócić uwagę na ekonomiczno-społeczny sens rozwoju agroturystyki. Charakteryzują go m.in. następujące cele [Gaworecki 2003]:
 stymulacja rozwoju gospodarstw rolnych świadczących usługi turystyczne
oraz miejscowej infrastruktury;
 aktywizacja miejscowego rynku pracy;
 rozbudowa i modernizacja zasobów mieszkaniowych rolników;
 dodatkowe dochody dla rolników i budżetów lokalnych;
 stabilizacja ludzi młodych w gospodarstwach rolnych, ochrona walorów turystycznych;
 stworzenie możliwości wypoczynku, zwłaszcza dla osób mniej zamożnych;
 wzrost poziomu kulturalnego mieszkańców wsi.
Agroturystyka pełni wiele funkcji, wśród których warto zwrócić uwagę na następujące [Sznajder, Przezbórska 2006]:
 przełamywanie recesji gospodarczej, umożliwienie rewitalizacji terenów
wiejskich i rewaloryzacji środowiska wiejskiego w wyniku awansu społecznego i ekonomicznego ludności;
 wspomaganie rozwoju społeczno-ekonomicznego terenów położonych
w niekorzystnych warunkach, dywersyfikacja działalności gospodarczej na
terenach wiejskich; stworzenie warunków i możliwości dla rozwoju innych
działalności na wsi;
 przeciwdziałanie masowemu odpływowi ludności z terenów wiejskich oraz
wyludnianiu się terenów wiejskich;
 estetyzacja wsi;
 wykorzystanie starych, często nie użytkowanych budynków lub ich części;
 możliwość ożywienia wiejskich tradycji, powracanie do tradycji i kultury
ludowej, pełniejsze wykorzystanie i ożywienie niektórych obiektów na wsi
(domy kultury, hale sportowe);
 zwiększenie dbałości o środowisko naturalne, ochronę przyrody, stwarzanie
środowiska bardziej przyjaznego turystom;
 stworzenie możliwości spotykania innych ludzi, nawiązywania kontaktów
i więzi społecznych.
Poza cechami społeczno-ekonomicznymi ważne są również cechy społeczno-kulturalne rozwoju agroturystyki z punktu widzenia rolników i mieszkań-
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ców wsi, które wiążą się przede wszystkim z [Majewski i Lane 2001, Agroturyzm
1993]:
 aktywnością społeczności wiejskiej;
 integracją środowiska wiejskiego w realizacji przedsięwzięć turystycznych;
 rozwojem samorządności lokalnej, ale w powiązaniu z celami ponadlokalnymi, zgodnie z zasadą „myśleć globalnie, działać lokalnie”;
 wykształcaniem przywództwa w środowisku wiejskim;
 ponownym zainteresowaniem przez mieszkańców wsi i turystów zabytkami
i tradycjami wsi, które sprzyja zachowaniu dziedzictwa kulturowego;
 promocją kontaktów kulturowych, wzajemnego zrozumienia i współpracy
pomiędzy turystami a mieszkańcami wsi;
 kontaktem z innymi wzorcami kultury;
 rozwojem osobowości mieszkańców wsi;
 poprawą jakości życia społeczności wiejskich.
Agroturystyka dostarcza korzyści dla wsi a także dla turystów (rysunek1).
Agroturystyka – wymagania i korzyści

Rysunek 1

Źródło: [Kmita E. (1994): Agroturystyka jako szansa aktywizacji społeczno-gospodarczej środowisk wiejskich, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 2].
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3. Charakterystyka gminy Poddębice
Gmina Poddębice [Gmina Poddębice 2013] położona jest w centralnej Polsce, w województwie łódzkim. Sąsiaduje z pięcioma gminami powiatu poddębickiego: Dalikowem, Pęczniewem, Uniejowem, Wartkowicami, Zadzimiem.
Zajmuje obszar 22 500 ha i zamieszkuje ją ponad 16 tysięcy osób, z czego połowa to mieszkańcy Poddębic. Gmina Poddębice posiada dogodne warunki
komunikacyjne. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 72 i wojewódzka nr
703. W odległości 12 km od miasta znajduje się autostrada A2, a w odległości
37 km Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi. Poddębice położone
są niezwykle malowniczo na wzniesieniu, uwieńczone renesansową sylwetką Kościoła. U podnóża rozciąga się rzeka Ner, a wokół pierścień lasów obejmujący
powierzchnię 5 tys. ha. Gmina jest w 100% zwodociągowana, a miasto prawie
w 100% skanalizowane, co stanowi zdecydowane udogodnienie w życiu mieszkańców oraz stwarza dogodne warunki dla potencjalnych inwestorów. Dzisiaj
mimo rolniczego charakteru gminy działa na jej terenie ponad 900 podmiotów
gospodarczych, z czego połowa w handlu. Następne 25% prowadzi działalność
produkcyjną, a pozostałe świadczą usługi remontowo-budowlane, gastronomiczne i transportowe. Do najbardziej rozwiniętych i nadal rozwijających się branż
należy zaliczyć: odzieżową, spożywczą, obuwniczą i budowlaną. W Poddębicach
funkcjonuje jedna z największych w Polsce instalacja słoneczna – solary. Gmina Poddębice kompleksowo wykorzystuje w realizowanych inwestycjach odnawialne źródła energii przynoszące wymierne korzyści ekologiczne i energetyczne.
Poddębice położone są na terenach bogatych w złoża wód termalnych o właściwościach energetycznych i leczniczych, które w przyszłości zostaną wykorzystane
na potrzeby związane z rehabilitacją i odnową biologiczną. Nowo wybudowany
obiekt poddębickiego szpitala stanowić będzie Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne. Dysponuje bowiem odpowiednią bazą ze sprzętem, salami do rehabilitacji
i jest przystosowany na potrzeby balneologii. W pobliżu mieści się ośrodek sportowy z otwartymi basenami, a w niedalekiej odległości kompleks wodny. Uprawianiu aktywnych form rekreacji służą w Poddębicach hale sportowe, sale gimnastyczne, euroboisko, boisko wielofunkcyjne, boisko do plażowej piłki nożnej
(beach soccera) oraz stadion sportowy.
Poddębice od czterech lat organizują zawody w plażowej piłce nożnej (beach
soccera). W tym celu wybudowano boisko do gry w plażową piłkę nożną, zorganizowano Regionalne Mistrzostwa Beach Soccera, Turnieje Regionalne i przede
wszystkim Finały Europejskiej Ligi Grupy B, za organizację których Poddębice
otrzymały nagrodę od Europejskiej Federacji Beach Soccera w Barcelonie. Miasto
odwiedziły wówczas drużyny z Grecji, Anglii, Ukrainy i Polski. W 2007 roku od-
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były się Eliminacje V Mistrzostw Polski oraz finały V Pucharu Polski. Poddębice
zyskały miano regionalnego promotora gry w piłkę plażową i prekursora sportów
plażowych Polsce. Wszystko to sprawia, że Poddębice są przyjazne i otwarte dla
ludzi, a dziennikarze określili je mianem „Miasta Słońca”.
Walorów w gminie Poddębice nie brakuje. Należą do nich [Gmina Poddębice,
2013]:
– Rezerwat przyrody „Dąbrowa Napoleonów”. Jest to rezerwat leśny znajdujący się przy trasie Poddębice-Uniejów. Został on utworzony w celu ochrony
około stuletniej świetlistej dąbrowy oraz mieszanego boru z bujnym runem,
w którym występuje wiele gatunków rzadkich i chronionych roślin.
– Stawy rybne w miejscowości Byczyna, które można polecić amatorom wędkowania i wypoczynku nad wodą;
– Stadnina koni i boisko do minigolfa w miejscowości Niewiesz, w niedalekiej
odległości od Poddębic.
Na terenie Gminy Poddębice funkcjonują szlaki turystyczne piesze i rowerowe.
Planowana jest trasa szlaku konnego. W roku bieżącym nastąpi jego otwarcie. Szlaki
mają na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy, kultywowanie tradycji
i dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacanie wiedzy o regionie. Sieć szlaków turystycznych ma łączyć najatrakcyjniejsze krajoznawczo miejsca, z uwzględnieniem
bazy gastronomicznej i noclegowej, a mianowicie[Gmina Poddębice, 2013]:
1. Szlak pieszy im. Marii Konopnickiej Poddębice-Bronów (kolor niebieski). Przewiduje się przebudowę istniejącego szlaku. Trasa zostanie zmieniona tak, by
przechodziła przez Rezerwat Dąbrowa Napoleonów i omijała tereny podmokłe. Szlak będzie oznakowany jako pieszy z możliwością przejazdu rowerem.
2. Szlak rowerowy „Do Gorących Źródeł”. (kolor niebieski). Trasa szlaku przebiega przez Gminy: Poddębice, Dalików, Pęczniew, Uniejów, Wartkowice i Zadzim. Łączna długość wynosi 136,5 km. Po terenie Gminy Poddębice - 31 km.
3. Szlak rowerowy „Po Ziemi Poddębickiej”. (kolor zielony). Długość szlaku wynosi 131,7 km. Na terenie Gminy Poddębice - 37,6 km.
4. Szlak konny im. Mjr Henryka Dobrzyńskiego „Hubala” (kolor czerwony). Trasa
szlaku przebiega przez teren całego województwa łódzkiego w dwóch pętlach:
zewnętrznej liczącej 1087 km i wewnętrznej – 270 km. Szlak skierowany jest do
miłośników turystyki i rekreacji jeździeckiej.
4. Pośrednie formy oddziaływania władz lokalnych na rozwój agrotu-

rystyki

Samorządy gminne mogą być podmiotem wspomagającym rozwój lokalnej
gospodarki turystycznej, w tym agroturystycznej, dzięki różnym lokalnym in-
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strumentom. Umożliwia to przede wszystkim realizację takich celów jak [Kiryluk
2003]:
 opracowanie i realizacja długookresowych programów rozwoju turystyki
(strategii), w tym agroturystyki,
 opracowanie kierunków i zasad zagospodarowania turystycznego gminy,
 realizacja inwestycji infrastrukturalnych,
 rozwijanie systemu informacji i promocji turystycznej,
 rozwijanie doradztwa oraz wspieranie szkoleń z zakresu turystyki i rekreacji.
Według Nawrockiej władze lokalne, przy pomocy różnych instytucji np.
ośrodków doradztwa rolniczego, powinny podjąć działania na rzecz kształtowania świadomości agroturystycznej mieszkańców. Przejawiać się to może m. in.
[Nawrocka 2001] w:
– odpowiednim kształtowaniu świadomości społeczności lokalnej w zakresie
istniejących walorów przyrodniczych i antropogenicznych w gminie,
– popularyzowaniu idei rozwoju agroturystyki, poprzez ukazywanie jej skutków pozytywnych,
– wykreowaniu aktywności zamieszkałej w gminie ludności w zakresie podejmowania działalności agroturystycznej.
Głównym inicjatorem opisywanych działań w tym zakresie jest Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Poddębickiej oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Poddębicach, które aktywnie uczestniczą w kreowaniu produktu agroturystycznego na terenie gminy. W gminie nie ma długookresowych doświadczeń
związanych z działalnością agroturystyczną. Jej rozwój przypada na lata dziewięćdziesiąte. Obecnie na terenie gminy działa 25 gospodarstw oferujących swoim
gościom 156 miejsc noclegowych [Stowarzyszenie 2013]. Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Poddębickiej zajmuje się działalnością promocyjną walorów
turystycznych gminy. Główne cele Stowarzyszenia to [Statut 2006]:
1. Podejmowanie wszelkiego rodzaju działań prowadzących do rozwoju gospodarstw rolnych, podniesienia poziomu życia mieszkańców wsi, zmniejszenia bezrobocia wśród rolników oraz stworzenie wizerunku gminy nowoczesnej i dobrze zarządzanej, w której warto inwestować, i w której można
wypocząć w nowoczesnych gospodarstwach agroturystycznych.
2. Popieranie rozwoju agrobiznesu na terenie działania Stowarzyszenia w formie:
– zbieranie informacji na temat form agrobiznesu w gminach polskich
i zagranicznych;
– propagowanie zgromadzonych doświadczeń wśród członków Stowarzyszenia.
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3. Popieranie rozwoju kultury ludowej szczególnie związanej z rejonem działania Stowarzyszenia.
4. Prowadzenie działalności reklamującej walory klimatyczne i kulturalne regionu.
5. Gromadzenie danych na temat istniejących możliwości rozwoju bazy agroturystycznej regionu.
6. Prowadzenie działalności reklamowo – informacyjnej na temat możliwości
wypoczynkowo – rekreacyjnych regionu.
7. Informowanie członków Stowarzyszenia o możliwościach uzyskania kredytów na cele Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz aktywne starania o uzyskanie jak najkorzystniejszych warunków przy zawieraniu umów
kredytowych.
8. Stworzenie warunków stymulujących tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców regionu w ramach rozwoju małej przedsiębiorczości.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez [Statut 2006]:
 wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności agroturystycznej,
 współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 współpracę z osobami i instytucjami w zakresie informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie agroturystyki,
 doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków
Stowarzyszenia,
 inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia,
prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez
aktywność kulturalną i towarzyską.
Obecnie, zgodnie z informacjami zawartymi w Planie Rozwoju Lokalnego
w Gminie Poddębice, rozwój wszelkich form turystyki może odbywać się zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju. Każdy prowadzący gospodarstwo agroturystyczne jest zatem świadomy, iż ta forma działalności może się rozwijać zgodnie
z możliwościami środowiska i powinna dążyć do zapewnienia warunków, które w pełni będą eksponowały walory krajobrazu wsi. Można zauważyć, że często
dbałość o zachowanie środowiska naturalnego w stanie nienaruszonym powoduje
duże zainteresowanie wśród określonej grupy turystów. Jednym z problemów zapisanych w planie rozwoju lokalnego gminy Poddębice jest słabo rozwinięta baza
noclegowa (obiektów hotelowych, pokoi, obiektów weekendowych), baza agroturystyczna, gastronomiczna oraz okołoturystyczna [Plan 2008-2015]. Można też
zdiagnozować niedostateczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i obiektów dziedzictwa kulturowego.
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Oceniając potencjał turystyczny gminy na podstawie przygotowanego Planu
Rozwoju Lokalnego za główne atuty można uznać [Plan 2008-2015]:
– walory przyrodnicze i klimatyczne;
– bogate źródła wód geotermalnych;
– warunki krajobrazowe sprzyjające rozwojowi agroturystyki;
– możliwość wykorzystania lasów otaczających miasto jako miejsca wypoczynku;
– warunki do rozwoju turystyki rowerowej, pieszej oraz wędkarstwa;
– walory kulturowe: bogata historia, folklor, kultywowanie tradycji, zabytki;
– imprezy sportowe o znaczeniu wojewódzkim i ogólnokrajowym;
– funkcjonowanie punktu informacji turystycznej.
Według tego opracowania do niekorzystnych stron można zaliczyć [Plan
2008-2015]:
– małą atrakcyjność Poddębic jako ośrodka kulturalno-rekreacyjnego;
– brak spójnego produktu gminy;
– słabo rozwiniętą bazę noclegową i gastronomiczną oraz infrastrukturę
okołoturystyczną;
– słabo wykorzystany potencjał źródeł wód geotermalnych;
– niedostatecznie rozwiniętą współpracę z sąsiednimi gminami w zakresie
promocji.
Zdaniem władz gminy warunkiem niezbędnym, który musi być spełniony, aby
turyści chętnie odwiedzali gminę, jest odpowiednie zaprezentowanie wszystkich
naturalnych zasobów, walorów przyrodniczych, kulturalnych.
Wszechstronnej promocji gminy służy Punkt Informacji Turystycznej, który powstał w 2004 roku w Czytelni Biblioteki Publiczno-Powiatowej. Posiadany
przez Bibliotekę księgozbiór, pomoce multimedialne (atlasy, plany miast, encyklopedie na płytach CD), jak również stały dostęp do Internetu ułatwiają pracę
Punktu. Dzięki profesjonalnej obsłudze można szybko uzyskać informacje o gminie, ciekawych miejscach do zwiedzenia, odbywających się imprezach kulturalnych oraz o dostępnych miejscach noclegowych.
Generalnie rozwojowi turystycznemu gminy doskwiera głównie brak środków
finansowych. W gminie brakuje też odpowiednich specjalistów w dziedzinie organizacji turystyki, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenia praktyczne w dziedzinie turystyki. W przyszłości należałoby zwrócić uwagę na edukację kadr w zakresie rozwoju gospodarki turystycznej.
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5. Bezpośrednie oddziaływanie władz gminnych na rozwój
agroturystyki
Kluczowym problemem w rozwoju agroturystyki w każdej gminie może stać
się postawa mieszkańców wobec turystów, która może być niechętna. Zadanie
władz gminy powinno polegać na tym, aby kształtować wśród mieszkańców pozytywne nastawienie do turystów i rozwoju turystyki w regionie. Społeczność
wiejska, w odróżnieniu od ludzi z wielotysięcznych osiedli mieszkaniowych, nigdy nie żyła anonimowo. Często niemal wszyscy mieszkańcy uczestniczą w różnych uroczystościach rodzinnych, zarówno radosnych, jak i smutnych, a pomoc
sąsiedzka jest bardzo powszechna. Sąsiedzi wzajemnie podpatrują co nowego
u innych się wydarzyło i w jakim kierunku idą zmiany. Także rozwój ofert agroturystycznych jest możliwy dzięki temu, że ludzie inwestują zachęceni przykładami odważniejszych sąsiadów. Takie działania mogą skłaniać do wspólnych poszukiwań środków i rozwiązań służących do rozszerzania oferty oraz poprawy
jakości produktu agroturystycznego, a także konsolidujących społeczność lokalną
[Marks, Marks, Młynarczyk; 2002]. Władze gminy powinny angażować się w organizowanie szkoleń dotyczących odpowiedniego kształtowania świadomości
lokalnej w zakresie istnienia walorów turystycznych gminy, w zakresie wskazywania zalet prowadzenia działalności agroturystycznej, a także odpowiedniej postawy mieszkańców wobec rozwijającej się agroturystyki. W gminie Poddębice
inicjatywę organizowania szkoleń podejmuje Stowarzyszenie Agroturystyczne
Ziemi Poddębickiej. Szkolenia te cieszą się dużym zainteresowaniem. Obejmują
one podstawowe zagadnienia z zakresu podejmowania działalności gospodarczej,
profesjonalnej obsługi turystów, marketingu i zarządzania, możliwości finansowania (kredyty preferencyjne, fundusze unijne), możliwości wprowadzania innowacji i zmian.
Istotnym narzędziem bezpośredniego oddziaływania na rozwój agroturystyki, które może być wykorzystywane przez gminę są instrumenty gospodarowania przestrzenią: lokalny plan zagospodarowania przestrzennego, a także decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Gospodarowanie przestrzenią w gminie polega na tym, żeby znaleźć takie rozwiązania, które umożliwią
optymalne wykorzystanie przez ludność wszelkich walorów i możliwości przestrzeni przyrodniczej, kulturowej, społecznej. Zadbać należy również o to, aby
zminimalizować konflikty przestrzenne, pokonać bariery i uwzględnić wszelkie
ograniczenia. Jeśli te wszystkie warunki zostaną spełnione, powstanie klimat
przyjazny podejmowaniu nowych inicjatyw na terenie gminy.
Gmina może również wykorzystywać instrumenty ekonomiczno-prawne, które mogłyby zachęcić mieszkańców gminy, ale nie tylko, do podejmowania dzia-
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łalności agroturystycznej. Mogą do nich należeć: zwolnienie lub zastosowanie
preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości, zwolnienie, umorzenie lub
rozłożenie na raty podatku rolnego. W gminie Poddębice instrumenty ekonomiczno-prawne nie zostały wykorzystane.
Władze gminy powinny prowadzić systematyczną ewidencję obiektów turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki [Ustawa 1997]. W myśl ustawy o usługach
turystycznych, gospodarstwo agroturystyczne zaliczamy do „innych obiektów”,
w których mogą być świadczone usługi hotelarskie. Terminem „inne obiekty hotelarskie” określa się wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsc przeznaczonych
na ustawienie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych.
Obiekty te muszą spełniać wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art.
35 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych. Każdy kwaterodawca świadczący usługi agroturystyczne ma obowiązek zgłosić w urzędzie gminy obiekt do ewidencji,
zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych. Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku wójta,
burmistrza lub prezydenta, właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu
(art. 38 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych). Karta ewidencyjna innego obiektu świadczącego usługi hotelarskie powinna zawierać następujące informacje:
 nazwę i adres obiektu,
 imię i nazwisko właściciela gospodarstwa agroturystycznego,
 informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług wraz
z podaniem czasu trwania sezonu,
 liczba miejsc noclegowych w danym obiekcie.
Do wniosku o wpis do ewidencji załącza się informacje o obiekcie (kwaterze
agroturystycznej) oraz załącznik z minimalnymi wymaganiami co do wyposażenia dla innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Szczegółowość wymagań powoduje, że tak naprawdę brak jest faktycznych danych na temat liczby gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy, liczba ta
jest zaniżona.
Rozmowy przeprowadzone z mieszkańcami gminy zajmującymi się agroturystyką (przedstawiciele 25 gospodarstw) dowodzą, iż w urzędzie gminy można
uzyskać pomoc jeśli chodzi o prowadzenie działalności (60% kwaterodawców),
zaś pozostali (40% kwaterodawców) oceniają, iż ta pomoc jest głównie skierowana na rozwój infrastruktury turystycznej oraz estetykę gminy. Właściciele gospodarstw agroturystycznych podkreślają ogromną rolę Prezesa Stowarzyszenia
Ziemi Poddębickiej. Określają go jako osobę, która potrafi zachęcić właścicieli
gospodarstw agroturystycznych do podejmowania inicjatyw, wskazać możliwe
rozwiązania, jeśli pojawiają się problemy. Kwaterodawcy twierdzą, iż pomoc jaką
zauważają odnosi się głównie do: promocji (88%), poprawy i rozbudowy infra-
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struktury technicznej (72%), pomocy finansowej (12%), szkoleń (100%), organizowania imprez (80%), doradztwa (44%), informacji (36%).

6. Podsumowanie
Agroturystyka daje rolnikom z jednej strony możliwość pozyskania dodatkowego dochodu, z drugiej zaś lepszego wykorzystania potencjału gospodarstwa
i regionu. Przygotowanie oferty eksponującej walory nie tylko jednego gospodarstwa ale całej gminy, jej wypromowanie, dbałość o jakość wymaga ogromnego
wkładu pracy i pomocy ze strony władz gminnych. Gmina bowiem powinna promować własny teren na zewnątrz, aby przyciągnąć turystów i oferować im jak
najwięcej. Aby tak się stało konieczna jest dostępność informacji o wszystkich
walorach gminy, która powinna być czytelna, łatwo dostępna, systematycznie aktualizowana. Wydanie ulotek, folderu, czy zamieszczenie aktualności w Internecie
powinno stać się normą. Władze gminy powinny również zadbać o odpowiednią atrakcyjność gminy poprzez odpowiednie działania w zakresie infrastruktury. W gminie Poddębice duży nacisk położony jest na promocję, szkolenia oraz
poprawę infrastruktury. Ważne w rozwoju agroturystyki są również działania
podejmowane przez lokalne Stowarzyszenia. W przypadku analizowanej gminy
Stowarzyszenie zajmuje się kreowaniem produktu agroturystycznego.
Jedynym mankamentem obecnie może być kwestia niedostatecznego finansowego wspierania przez władze lokalne rozwoju agroturystyki.
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FORMY ODDZIAŁYWANIA WŁADZ GMINNYCH NA ROZWÓJ AGROTURYSTYKI
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STRESZCZENIE

Opracowanie jest próbą określenia roli władz lokalnych w rozwoju agroturystyki.
W artykule przedstawiono instrumenty bezpośredniego i pośredniego oddziaływania
władz gminy na rozwój gospodarstw agroturystycznych. Główną rolą władz lokalnych jest
promocja gminy za pomocą różnych instrumentów: media, Internet, foldery, gazetki itp.
Kolejna grupa działań, które należy podejmować w gminie to działania w zakresie infrastruktury, które poprawiają stan zagospodarowania gminy i podnoszą jej atrakcyjność.
Zdecydowanie ograniczone są możliwości wsparcia finansowego. Ważna rolę odgrywa
również kształcenie kadr z zakresu turystyki, gdyż wiedza teoretyczna oraz znajomość
zagadnienia w praktyce mogłoby przynieść znaczące korzyści.
KATARZYNA KARBOWIAK
THE FORMS OF ACTIVITY LOCAL SELF GOVERMENT ON THE AGRITURISM
DEVELOPMENT IN COMMUNITY PODDĘBICE

Key words: agrotourism, agrotourism farm, municipal authorities
SUM M A RY

Elaboration is to explore the importance of local self government in the process of
agrotourism development. The paper presents instruments of direct and indirect impacts
of the municipal authority the development of farm tourism and identified a number of
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advantages and use. The main role of local authorities is promotion of community trough
a variety of instruments: media, internet, folders, newsletter and the like. Another group
of action to be taken municipality this action in the field of infrastructure that will improve the state od community development and increase its attractiveness. Strangly limited
by the possibility of financial support. Also plays on important role in tourism personnel
training, theoretical knowledge and practical knowledge of the issues, able to deliver significant benefits in this area.
e-mail: kasiakarbowiak@wp.pl
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BARBARA ODROBIŃSKA,
MAREK CIEŚLIŃSKI
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

STAN PRAC NAD WDROŻENIEM ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH
DORADZTWA ROLNICZEGO, ZAWARTYCH W PAKIECIE
LEGISLACYJNYM WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
NA LATA 2014-2020
1. Wstęp
Obowiązek zapewnienia systemu doradztwa rolniczego w każdym państwie
członkowskim obowiązuje od 2007 r. W Polsce struktury systemu tworzą ośrodki
doradztwa rolniczego, izby rolnicze oraz podmioty doradcze, akredytowane przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie działania tych jednostek zgodnie
z oczekiwaniami Komisji Europejskiej finansowane są ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, obejmującego „Korzystanie z usług
doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”. Ponadto ośrodki doradztwa rolniczego otrzymują dotację celową na realizację zadań, określonych w ustawie
z 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (tekst jednolity w dzienniku Ustaw
z 2013 r., poz. 474). Instytucją odpowiedzialną za doskonalenie zawodowe doradców rolniczych oraz kontrole prywatnych podmiotów doradczych jest Centrum
Doradztwa Rolniczego.

2. Założenia do systemu doradztwa w przepisach UE
W skład pakietu legislacyjnego Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) 2020 wchodzi
szereg projektów rozporządzeń, w tym:
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– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego
przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej [ KOM (2011) 625];
– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego
wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków”)[ KOM (2011) 626];
– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [KOM (2011) 627];
– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej [KOM
(2011) 628];
– projekt rozporządzenia Rady określającego środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych [KOM (2011) 629];
– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w związku ze stosowaniem płatności
bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013 [KOM (2011) 630].
Jednak dokumentem bazowym dla warunków funkcjonowania Systemu Doradztwa Rolniczego (Farm Advisory System- FAS) jest Rozporządzenie Rady
(WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej
i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003.
Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej (KE) zawartymi w projektach
rozporządzeń:
1. projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej – tzw.
rozporządzenie horyzontalne,
2. projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – tzw. rozporządzenie o rozwoju obszarów wiejskich.
System Doradztwa Rolniczego (FAS) w Polsce po 2013 roku powinien być systemem ogólnie dostępnym dla rolników, a jednocześnie nie powinien wpływać
w jakikolwiek sposób na zobowiązania i odpowiedzialność beneficjentów w zakresie przestrzegania obowiązujących norm. Państwa członkowskie powinny zatem jasno rozgraniczyć funkcje doradcze i kontrolne.
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Obowiązkowe elementy, które powinien obejmować system doradztwa rolniczego, to:
– wymogi i normy w zakresie zasady wzajemnej zgodności;
– praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska oraz utrzymywania
użytków rolnych;
– wymogi i działania związane z łagodzeniem skutków zmiany klimatu oraz
odpowiednimi działaniami dostosowawczymi, różnorodnością biologiczną,
ochroną wód, zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin oraz innowacjami;
– zrównoważony rozwój działalności gospodarczej małych gospodarstw.
Ponadto, jako ewentualne dobrowolne elementy systemu doradztwa, KE zaproponowała:
– zrównoważony rozwój działalności gospodarczej gospodarstw innych niż
małe;
– minimalne wymogi, które stanowią tzw. poziom bazowy dla określenia zobowiązań dla gospodarstw uczestniczących w działaniach rolno-środowiskowo-klimatycznych i wsparciu rolnictwa ekologicznego.
W projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej (tzw.
rozporządzenie horyzontalne) Komisja Europejska proponuje wzmocnienie systemu doradztwa rolniczego. Podobnie jak w latach ubiegłych, państwa członkowskie mają obowiązek ustanowić system doradztwa dla beneficjentów w zakresie
zarządzania gruntami i gospodarstwem. System może być prowadzony przez jeden lub większą liczbę wyznaczonych organów, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Aby zagwarantować skuteczność systemu, w nowym okresie programowania wprowadzono wymóg, aby doradcy posiadali odpowiednie kwalifikacje
i odbywali regularne szkolenia. Rolnicy uczestniczą w systemie doradztwa rolniczego dobrowolnie, nawet jeżeli nie otrzymują wsparcia w ramach WPR.

3. Zadania doradztwa rolniczego w projekcie PROW 2014-2020
Na podstawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) opracowano
projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014
-2020). Jego głównymi celami są:

Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) powinien przyczynić się do rozwoju silnego i dynamicznego sektora rolno-spożywczego
w Europie, koncentrując się na transferze wiedzy, modernizacji, innowacji
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i jakości w łańcuchu żywnościowym i na sektorach priorytetowych dla inwestycji w kapitał rzeczowy i ludzki.

Poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich. W celu ochrony
i wzmacniania zasobów naturalnych i krajobrazowych obszarów wiejskich
UE środki przeznaczone na ten priorytet powinny zapewniać wsparcie
w trzech priorytetowych obszarach na poziomie UE: w obszarze różnorodności biologicznej oraz ochrony i rozwoju systemów rolnictwa i leśnictwa
i tradycyjnych krajobrazów wiejskich o wysokich wartościach przyrodniczych, w obszarze wody oraz w obszarze zmiany klimatu.

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i promowanie zróżnicowania gospodarki wiejskiej. Środki przeznaczone na te dziedziny powinny
przyczyniać się do osiągnięcia nadrzędnego priorytetu dotyczącego tworzenia możliwości zatrudnienia i warunków wzrostu gospodarczego. Interwencje powinny w szczególności być wykorzystywane do wspierania tworzenia
zdolności, nabywania kwalifikacji i organizowania rozwoju strategii lokalnej, a także przyczyniać się do zapewnienia utrzymania atrakcyjności obszarów wiejskich dla przyszłych pokoleń.
Oprócz priorytetów tematycznych w strategicznych wytycznych wprowadzono
również potrzebę:

Zapewnienia spójności w programowaniu. Zapewnienie maksymalnej synergii w ramach Wspólnych Ram Strategicznych (WRS). W stosownych
przypadkach należy uwzględniać inne strategie na poziomie UE. Należy
również uruchomić środki mające na celu poprawę zarządzania i realizacji
celów polityki.

Komplementarności między instrumentami wspólnotowymi. W celu promowania synergii między polityką strukturalną, polityką zatrudnienia i polityką rozwoju obszarów wiejskich państwa członkowskie powinny zapewnić wzajemną komplementarność i spójność działań, które mają być finansowane z różnych funduszy UE.
Pierwsza wersja PROW 2014-2020 została skierowana do konsultacji społecznych i zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi: www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/ PROW-2014-2020.
W projekcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach priorytetu 1. „Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” przewidziane są trzy działania, w ramach których
ze wsparcia będą mogły skorzystać podmioty doradcze. Realizacja tych działań
ma umożliwić zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich
oraz wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją, a także promować uczenie się przez całe życie.
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Jednym z działań, skierowanym jedynie do podmiotów doradczych, jest działanie „Doradztwo”. Przewiduje się, że beneficjentem wsparcia w ramach tego działania będzie dostawca usług doradczych, natomiast bezpośrednim korzystającym
z usługi doradczej będzie rolnik lub grupy producentów rolnych. Korzystanie ze
wsparcia doradczego świadczonego w ramach tego działania będzie dla rolników
lub grup producentów rolnych nieodpłatne. W ramach tego działania rolnicy lub
grupy producentów rolnych objęci będą kompleksową pomocą doradczą, której
zakres powinien być powiązany z co najmniej jednym unijnym priorytetem rozwoju obszarów wiejskich i obejmować powinien co najmniej jeden spośród następujących obszarów: technologia produkcji roślinnej i zwierzęcej, środowisko,
klimat, organizacja, zarządzanie, różnorodność biologiczna, ochrona środowiska,
choroby zwierząt i roślin, zrównoważony rozwój działalności gospodarczej małych gospodarstw, zasady bezpieczeństwa pracy. Usługi doradcze dla rolników
lub grup producentów rolnych będą mogły obejmować również inne zagadnienia
związane z ekonomicznymi, rolniczymi i środowiskowymi działaniami gospodarstwa rolnego (np. opracowanie biznesplanu, rentowność ekonomiczna, zarządzanie ryzykiem, strategie adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków,
techniki produkcyjne).
Kolejnym działaniem, z którego będą mogły również korzystać podmioty doradcze jest działanie „Transfer wiedzy i innowacji”. Zgodnie z założeniami
tego działania, wsparcie będzie udzielane w celu zapewnienia ludności związanej z rolnictwem możliwości poprawy poziomu wiedzy oraz wszechstronnego doskonalenia zawodowego, obejmującego kwestie organizacji produkcji
rolniczej i leśnej, wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rolnictwa i leśnictwa oraz w zakresie szeroko pojętego środowiska. Wiedza i zdobyte informacje przyczynić się mogą do zwiększenia konkurencyjności gospodarstw rolnych i leśnych oraz poprawy efektywności gospodarowania zasobami
i efektywności środowiskowej. Beneficjentami wsparcia w ramach działania
„Transfer wiedzy i innowacji” będzie dostawca szkolenia lub innych usług transferu wiedzy (w tym również podmioty doradcze), natomiast ostatecznym odbiorcą
działań transferu wiedzy będą osoby działające w sektorach rolnym, spożywczym
i leśnym, osoby gospodarujące gruntami i zarządzające małymi i średnimi przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność na obszarach wiejskich. Planuje się, że
udział tych osób w różnego rodzaju formach transferu wiedzy odbywać się będzie
na zasadzie dobrowolności, a korzystanie z oferowanych form transferu wiedzy
nie będzie wymagać ponoszenia kosztów przez te osoby. Prowadzący gospodarstwa będą mogli korzystać z oferty działań transferu ujętych w proponowanych,
następujących zakresach:
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1) inwestycje w projekty demonstracyjne poszerzające bazę wiedzy i najlepszych praktyk innowacji, w tym rozwiązań innowacyjnych, w zakresie produkcji rolnej lub leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego;
2) działania upowszechniające innowacyjne rozwiązania dotyczące produkcji
rolnej lub leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego;
3) działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych przez rolników lub posiadaczy lasów, uczniów szkół rolniczych
i leśnych, doradców rolnych i nauczycieli szkół rolniczych lub leśnych.
Działania szkoleniowe dotyczyć będą zagadnień związanych m.in. z zarządzaniem, technologią i organizacją produkcji w gospodarstwie, bezpieczeństwem pracy, marketingiem, ochroną środowiska, ICT oraz skróceniem
łańcucha żywnościowego.
Służby doradztwa rolniczego będą miały do odegrania znaczącą rolę również
w ramach działania „Współpraca”. Zakłada się, że działanie „Współpraca” ma przyczyniać się do zwiększenia innowacji na obszarach wiejskich oraz wzmacniania powiązań pomiędzy rolnictwem i leśnictwem a badaniami naukowymi i innowacją.
Takie powiązania, zwłaszcza ze strony rolników, wymagają wsparcia z udziałem doradztwa rolniczego. Doradztwo ma stanowić „pas transmisyjny” służący przełożeniu
potrzeb rolników, ich pomysłów i inicjatyw, na konkretne tematy badawcze i problemy naukowe do rozwiązania. Podobnie dostępne rozwiązania naukowe, innowacje
dzięki udziałowi doradztwa rolniczego będą wprowadzane w gospodarstwach rolnych. Doradcy rolni będą pełnić rolę swoistego pomostu współpracy pomiędzy środowiskiem rolniczym a środowiskiem naukowym, w ramach grup operacyjnych będących beneficjentami działania „Współpraca”, przy tworzeniu konkretnych projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Programu. Doradcy rolni,
a także jednostki doradztwa rolniczego będą mogły być uczestnikami bezpośrednio
zaangażowanymi w tworzenie grup operacyjnych (rolnicy, doradcy, przedsiębiorcy,
naukowcy, właściciele lasów), a następnie w formułowanie i realizację projektów.
W obecnej wersji Programu przewiduje się, że Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełnić będzie rolę podmiotu wdrażającego – Jednostki Centralnej dla Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).
W ramach KSOW realizowane będą następujące zadania przez CDR:
 opracowanie planu działania KSOW, w tym określenie priorytetów, kryteriów wyboru projektów, wskaźników monitorowania, opracowanie zakresu
działań oraz planu komunikacyjnego we współpracy z Instytucją Zarządzającą (MRiRW) i podmiotami, którym delegowano zadania Instytucji Zarządzającej, jednostkami regionalnymi i partnerami sieci,
 powołanie i obsługa grupy roboczej ds. KSOW,
 wdrażanie planu działania KSOW na poziomie krajowym,
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koordynowanie wdrażania planu działania KSOW na poziomie województw (nadzorowanie jednostek regionalnych wdrażających plan, prowadzenie monitoringu realizacji planu),
 identyfikacja partnerów krajowych i współpraca z partnerami krajowymi,
 zapewnienie informacji i promocji KSOW,
 współpraca z Europejską Siecią Obszarów Wiejskich (ESOW) oraz Siecią
Ewaluacyjną,
 realizacja zadań sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).
Realizację zadań sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
będą koordynować na poziomie województwa Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa
Rolniczego.
Szczególnie dwa ostatnie z wymienionych zadań będą miały duże znaczenie
dla powodzenia realizacji działania „Współpraca”. Poprzez zapewnienie działań
sieciujących dla nauki, doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na
obszarach wiejskich oraz ułatwianie wymiany wiedzy tematycznej i analitycznej
pomiędzy interesariuszami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz
wymianę wiedzy i rozpowszechnianie rezultatów realizacji projektów i Programu
spodziewane jest znaczące wzmocnienie współdziałania środowiska rolniczego
z sektorem badawczym. Służyć ma temu także zapewnienie szkoleń, w tym pomoc
techniczna w zakresie współpracy miedzyterytorialnej i transnarodowej, i przede
wszystkim poszukiwanie partnerów do współpracy w ramach Europejskiego
Partnerstwa Innowacyjnego realizowanego w ramach działania „Współpraca”.
Spośród realizowanych projektów innowacyjnych najlepsze będą gromadzone
jako dobre przykłady służące inspiracji dla powstania kolejnych projektów oraz
służące wymianie wiedzy na szczeblu Unii Europejskiej w ramach Europejskiej
Sieci na Rzecz Innowacji.


4. Stan organizacyjny i zasoby doradztwa w kontekście nowego okresu
programowania
W Polsce, w latach 2008-2013 uzyskało akredytację 185 prywatnych firm doradczych, które łącznie zatrudniają 440 osób. Wojewódzkie ośrodki doradztwa
rolniczego, działające na podstawie ustawy z 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (tekst jednolity w dzienniku Ustaw z 2013 r., poz. 474) zatrudniają łącznie
4411 osób. Stan zatrudnienia w ODR-ach na koniec 2012 r., w podziale na poszczególne województwa, przedstawia tabela 1.

101

Stan prac nad wdrożeniem rozwiązań dotyczących doradztwa rolniczego ...

Liczba osób zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach
doradztwa rolniczego*
Lp.

Województwo

Stan zatrudnienia
na 30.12.2012 r.

Liczba osób
z wyższym
wykształceniem
rolniczym lub
pokrewnym

Liczba osób
z wyższym
wykształceniem
innym niż rolnicze

Tabela 1

Liczba osób
z wykształceniem
średnim

1.

dolnośląskie

295

169

32

81

2.

kujawsko-pomorskie

255

169

39

33

3.

lubelskie

404

282

22

66

4.

lubuskie

153

71

9

45

5.

łódzkie

293

189

39

65

6.

małopolskie

265

178

10

87

7.

mazowieckie

572

384

71

90

8.

opolskie

123

72

23

22

9.

podkarpackie

312

186

78

43

10.

podlaskie

254

193

20

30

11.

pomorskie

240

142

20

52

12.

śląskie

189

135

14

31

13.

świętokrzyskie

220

141

27

37

14.

warmińsko-mazurskie

191

100

59

32

15.

wielkopolskie

451

286

51

97

16.

zachodniopomorskie

Razem

194

110

39

33

4411

2807

553

844

* dane wg informacji przekazanych przez WODR.

Instytucją wspomagającą funkcjonowanie systemu doradztwa rolniczego jest
Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) z siedzibą w Brwinowie i 3 oddziałami:
w Krakowie, Poznaniu i w Radomiu. Do zadań CDR, w ramach systemu, należy: doskonalenie zawodowe doradców, prowadzenie list specjalistów – doradców,
posiadających uprawnienia do doradzania w ramach systemu, opracowywanie
materiałów dla doradców, w tym metodyki świadczenia usług doradczych oraz
kontrola prywatnych, akredytowanych podmiotów doradczych. Stan zatrudnienia w CDR przedstawia tabela 2. Ponieważ do obowiązków CDR należy kontrola
to, zgodnie z wytycznymi UE, instytucja ta ma ustawowy zakaz świadczenia usług
doradczych.
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Tabela 2
Liczba osób zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach
doradztwa rolniczego*
Oddział

Stan
zatrudnienia na
30.12.2012 r.

Liczba osób
z wyższym
wykształceniem
rolniczym lub
pokrewnym

Liczba osób
z wyższym
wykształceniem
innym niż
rolnicze

Liczba osób
z wykształ–
ceniem średnim

Liczba osób
z doktoratem

56

25

9

11

2

Radom
Kraków

42

14

16

7

1

Poznań

35

15

6

10

0

Brwinów

52

23

18

11

0

Razem

185

77

49

39

3

* dane wg informacji przekazanych przez CDR.

W związku z obowiązkiem posiadania dodatkowej wiedzy i uprawnień do doradzania w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie prowadzone są listy
doradców: rolniczych, posiadających uprawnienia do doradzania na temat cross-compliance, rolnośrodowiskowych, posiadających uprawnienia do sporządzania
planów rolnośrodowiskowych, oraz ekspertów przyrodniczych, przygotowujących
rolnikom ekspertyzy przyrodnicze w ramach programów rolnośrodowiskowych
oraz doradców leśnych. Liczbę doradców – specjalistów w ww specjalnościach
oraz szacowane potrzeby przygotowania kadry do świadczenia usług w związku
z nowym okresem programowania przedstawiają tabele: 3, 4, 5 i 6 (opracowanie
danych i szacowanych potrzeb: Centrum Doradztwa Rolniczego).
Tabela 3
Liczba doradców rolniczych*
Lp.

Województwo

Liczba doradców
rolniczych w ODR

Liczba doradców
rolniczych
w pozostałych
podmiotach

Szacowane potrzeby
zwiększenia liczby
doradców

1.

dolnośląskie

147

31

15

2.

kujawsko-pomorskie

140

81

10

3.

lubelskie

280

99

30

4.

lubuskie

64

14

2

5.

łódzkie

197

45

1

6.

małopolskie

134

94

130

7.

mazowieckie

367

176

20

8.

opolskie

63

21

10
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Lp.

Województwo

9. podkarpackie

Liczba doradców
rolniczych w ODR

Liczba doradców
rolniczych
w pozostałych
podmiotach

Szacowane potrzeby
zwiększenia liczby
doradców

198

30

0

10. podlaskie

171

100

10

11. pomorskie

125

36

6

12. śląskie

112

22

15

13. świętokrzyskie

133

24

0

14. warmińsko-mazurskie

137

66

6

15. wielkopolskie

292

160

150

16. zachodniopomorskie

108

25

25

2668

1024

430

Razem
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* dane wg informacji przekazanych przez CDR.

Tabela 4

Liczba doradców rolnośrodowiskowych*
Lp.

Województwo

Liczba doradców
rolnośrodowiskowych
w ODR

Liczba doradców
rolnośrodowiskowych
w pozostałych
podmiotach

Szacowane potrzeby
zwiększenia liczby
doradców

1. dolnośląskie

95

29

15

2. kujawsko-pomorskie

97

51

20

3. lubelskie

169

60

50

4. lubuskie

57

16

2

5. łódzkie

74

36

0

6. małopolskie

78

26

83

7. mazowieckie

147

79

10

31

14

15

100

20

0

10. podlaskie

105

81

5

11. pomorskie

86

40

7

12. śląskie

83

8

10

13. świętokrzyskie

92

19

5

14. warmińsko-mazurskie

98

69

6

163

71

104

8. opolskie
9. podkarpackie

15. wielkopolskie
16. zachodniopomorskie
Razem

98

32

38

1573

651

370

* dane wg informacji przekazanych przez CDR.
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Tabela 5

Liczba ekspertów przyrodniczych*
Liczba ekspertów
przyrodniczych
w ODR

Liczba ekspertów
przyrodniczych
w pozostałych
podmiotach

Szacowane
potrzeby zwiększenia
liczby doradców

1. dolnośląskie

5

62

26

2. kujawsko-pomorskie

6

22

0

3. lubelskie

10

58

10

4. lubuskie

6

38

2

5. łódzkie

0

24

2

6. małopolskie

0

28

0

7. mazowieckie

6

60

5

8. opolskie

1

6

1

9. podkarpackie

Lp.

Województwo

7

41

0

10. podlaskie

6

51

3

11. pomorskie

1

33

0

12. śląskie

0

16

0

13. świętokrzyskie

6

21

2

14. warmińsko-mazurskie

0

37

0

15. wielkopolskie

3

39

12

0

65

108

57

601

171

16. zachodniopomorskie
Razem

* dane wg informacji przekazanych przez CDR.

Tabela 6

Liczba doradców leśnych*
Liczba doradców
w Lasach Państwowych

Liczba doradców
w pozostałych
podmiotach

1

2

3

2. kujawsko-pomorskie

22

1

23

3. lubelskie

20

1

21

4. lubuskie

15

1

16

5. łódzkie

17

3

20

6. małopolskie

20

1

21

7. mazowieckie

24

2

26

8. opolskie

15

2

17

9. podkarpackie

Lp.

Województwo

1. dolnośląskie

Razem

32

5

37

10. podlaskie

17

1

18

11. pomorskie

47

6

53
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Liczba doradców
w Lasach Państwowych

Liczba doradców
w pozostałych
podmiotach

12. śląskie

22

0

22

13. świętokrzyskie

14

2

16

14. warmińsko-mazurskie

30

0

30

15. wielkopolskie

22

2

24

16. zachodniopomorskie

24

2

26

342

31

373

Lp.

Województwo

Razem

Razem

Ośrodki Doradztwa Rolniczego nie zatrudniają doradców leśnych.
* dane wg informacji przekazanych przez CDR.

Ponieważ nowym zadaniem, wymagającym odpowiednio wyszkolonej kadry,
jest doradztwo na temat integrowanej ochrony roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło Centrum Doradztwa Rolniczego przeszkolenie doradców. Liczba
osób, przygotowanych do świadczenia doradztwa z tego zakresu oraz potrzeby szkoleniowe, oszacowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego, znajdują się w tabeli 7.
Liczba doradców z zakresu integrowanej ochrony roślin*
Lp.

Województwo

Liczba doradców
Liczba doradców
integrowanej
z zakresu integrowanej z zakresu
ochrony roślin w
ochrony roślin
pozostałych
w ODR
podmiotach

Tabela 7

Szacowane
potrzeby
zwiększenia liczby
doradców

1. dolnośląskie

50

0

2. kujawsko-pomorskie

37

0

20

3. lubelskie

40

0

100

4. lubuskie

21

0

18

5. łódzkie

62

0

0

6. małopolskie

48

0

20

7. mazowieckie

76

0

44

8. opolskie

32

0

15

9. podkarpackie

34

0

0

10. podlaskie

38

0

150

11. pomorskie

41

0

1

12. śląskie

32

0

15

13. świętokrzyskie

44

0

5

14. warmińsko-mazurskie

55

0

0

15. wielkopolskie

33

0

17

16. zachodniopomorskie
Razem

15

36

0

72

679

0

492

* dane wg informacji przekazanych przez CDR.
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W związku z planowanymi zmianami dotyczącymi doradztwa rolniczego w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 Minister RiRW powołał Zespół
do spraw opracowania koncepcji funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego
w nowym okresie programowania. Zespół ten działał początkowo na podstawie
akceptacji notatki podsekretarza stanu, nadzorującego Departament Doradztwa,
Oświaty Rolniczej i Nauki z dn. 27.04.2013 r., a następnie 26.11.2012 r. Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał zarządzenie nr 38 w sprawie powołania Zespołu1 do spraw opracowania założeń funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego po 2013 r.
Zespół opiniował projekty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach
konsultacji społecznych i przedstawiał swoje uwagi do kolejnych wersji PROW.
W celu efektywniejszych działań w zakresie zasad przyszłego wdrażania działań
PROW 2014-2020 zapraszano na posiedzenia Zespołu przedstawicieli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, co umożliwiło wprowadzenie wielu ważnych dla doradztwa rolniczego zmian w propozycjach realizacyjnych PROW.
Zespół zawnioskował, by w nowym okresie programowania do realizacji prac
związanych z wdrażaniem rozwiązań wynikających PROW 1014-2020 obowiązek
posiadania akredytacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi posiadały wszystkie
podmioty, świadczące usługi w ramach systemu.
Zespół w ramach swoich zadań analizował także różne warianty rozwiązań
systemowych funkcjonowania doradztwa rolniczego w Polsce. Wyniki prac Zespołu w zakresie zmian warunków funkcjonowania jednostek doradztwa rolniczego (jdr) zostały przedstawione Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na podstawie zgłoszonych propozycji, uruchomione zostały w MRiRW działania zmierzające do zwiększenia stopnia oddziaływania Ministra Rolnictwa na działalność
wojewódzkich jdr poprzez prawo dysponowania środkami budżetowymi państwa
na działalność statutową tych jednostek.

5. Problemy jednostek systemu doradztwa rolniczego
Doradztwo rolnicze w Polsce, zorganizowane w celu realizacji wytycznych
UE, działa w strukturach publiczno-prywatnych. Jednak w praktyce bazuje ono
na wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. Prywatne ośrodki doradztwa rolniczego nie spełniły pokładanych oczekiwań. W wyniku kontroli, zarówno Centrum Doradztwa Rolniczego jak i Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
1 Skład Zespołu – Eugeniusz K. Chyłek – MRiRW – przewodniczący, Barbara Odrobińska –
MRiRW– sekretarz, członkowie: Krzysztof Mościcki – dyr. CDR, Henryk Skórnicki – dyr. oddziału
CDR w Radomiu, Grażyna Opolska – z-ca dyr. MODR, Antoni Hajdaczuk – z-ca dyr. PODR,
Zygmunt Kiersz – z-ca dyr. ANR oddział w Olsztynie, Witold Szmulewicz – Prezes KRIR, Katarzyna
Sadowska-Kwas – MRiRW.
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stwierdzono nie tylko naruszenie zasad metodyki świadczenia usług doradczych,
finansowanych ze środków publicznych w ramach działania „Korzystnie z usług
doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” ale również stwierdzono nadużycia, polegające na oszustwie i wyłudzaniu środków finansowych z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poprzez fałszowanie dokumentów,
związanych z usługami doradczymi. Ten stan wskazuje, że w aktualnej sytuacji
najbardziej wiarygodną instytucją doradczą są Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, więc warunki ich działania, w tym zwłaszcza finansowania ich
działalności statutowej, powinny być w jak najwyższym stopniu zagwarantowane
z budżetu państwa.
Ośrodki doradztwa rolniczego to obecnie instytucje, będące samorządowymi
osobami prawnymi, podlegającymi pod zarząd województwa. Doradztwo rolnicze jako zadanie publiczne jest zadaniem realizowanym przez jednostki doradztwa rolniczego i nie stanowi na gruncie obowiązującego prawodawstwa zadania
własnego struktur samorządu województwa. W świetle powyższego i zwiększonych zadań, jakie przed doradztwem rolniczym stawia Unia Europejska, stan ten
budzi niepokój zwłaszcza w zakresie realizacji zadań powiązanych z WPR. Dodatkowym problemem, co do efektywności realizacji zaleceń Komisji Europejskiej
jest zmniejszanie dotacji budżetowej, przekazywanej na utrzymanie tych jednostek, w tym na wynagrodzenia pracowników i związana z tym pauperyzacja osób
zatrudnionych w ODR-ach. Skutkuje to również obniżeniem prestiżu doradcy
rolniczego i odchodzeniem osób najlepiej wykształconych i młodych. Jednostki
doradztwa rolniczego (z wyjątkiem CDR) od lat nie otrzymują środków na inwestycje, co przyczynia się do zubożenia zasobów majątkowych i bazy szkoleniowo-dydaktycznej. Jest to bardzo niepojące, zważywszy na fakt, że coraz większego
znaczenia nabiera wykorzystanie technik informatycznych i internetu w procesie
szkolenia i komunikowania się w doradztwie rolniczym. Koncepcja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mająca na celu zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy
dla doradców rolniczych również wykorzystuje metodę e-learningu. W tym celu
Centrum Doradztwa Rolniczego (instytucja podległa i nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) opracowało i wdrożyło program szkoleń tą metodą
na temat integrowanej ochrony.
Zestawienie dotacji budżetowych dla jednostek doradztwa rolniczego zawiera
tabela 8. Jak wynika z analizy danych, na rok 2013 została zaplanowana dotacja
dla każdego z 16 ODR-ów w wysokości niższej, niż w roku 2005. Dodatkowo nowelizacja ustawy budżetowej na 2013 r. spowodowała zmniejszenie dotacji dla
6 ODR-ów: lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego.
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Tabela 8

Zestawienie dotacji budżetowych dla jednostek doradztwa rolniczego*
Budżet na
2010 r.
w tys. zł

1. dolnośląskie

12 412,00

11 004

11 004

2. kujawsko-pomorskie

11 283,00

9 550

9 770

9 770

9 770

9 770

3. lubelskie

15 975,00

13 080

13 080

13 080

13 080

12 525

4. lubuskie

5 160, 00

5 140

5 140

5 140

5 108

5 108

5. łódzkie

11 931,00

10 808

10 808

10 808

10 808

10 508

6. małopolskie

11 745,00

8 208

8 208

8 208

8 000

8 000

7. mazowieckie

22 380,00

18 428

18 808

18 808

18 808

18 808

województwo

8. opolskie

Budżet na
2011 r.
w tys. zł

Plan
Budżet na budżetu
na
2012 r.
2013 r.
w tys. zł
w tys. zł
11 004
10 904

Budżet na
2005 r.
w tys. zł

Lp.

Zmiana
budżetu
w 2013 r.
10 904

5 050,00

4 906

4 906

4 906

4 906

4 766

12 746,00

11 186

11 186

11 186

11 186

11 186

10. podlaskie

9 057,00

6 901

7 060

7 060

7 060

7 060

11. pomorskie

9. podkarpackie

10 696,00

9 190

9 190

9 190

9 190

9 006

12. Śląskie

8 370,00

7 420

7 420

7 420

7 420

7 420

13. świętokrzyskie

9 011,00

7 843

7 853

7 853

7 853

7 853

14. warmińsko-mazurskie

7 924,00

7 129

7 129

7 129

7 129

7 129

17 456,00

15 159

15 659

15 660

15 660

14 360

15. wielkopolskie
16. zachodniopomorskie
17. RAZEM ODR-y
18. CDR
19. RAZEM JDR-y

Zmniejszenie

555
300

140

184

1 300

7 713,00

7 286

7 250

7 260

7 260

6 810

450

178 909,00

153 238

154 471

154 482

154 142

151213

2 929

11 433

11 854

11 744

11 744

165 904

166 336

165 886

*dane wg ustaw budżetowych i informacji z WODR oraz CDR.

Dane przedstawione w tabeli 8. wskazują, że od 2010 roku dotacje utrzymują
się na nie zmienionym poziomie mimo znacznego wzrostu wydatków na realizację wciąż nowych zadań. Należy również dodać, że od wielu lat inwestycje nie były
uwzględniane w budżecie jednostek doradztwa. Również od wielu lat zamrożenie
wynagrodzeń bez możliwości ich zwiększania spowodowało brak środków na zapewnienie dla doradców wynagrodzenia minimalnego, które w roku bieżącym
wynosi 1.600 zł brutto, przez co z doradztwa zaczynają odchodzić wartościowi
pracownicy. Dalsze obniżanie dotacji celowej, mimo dokładania wszelkich starań
podejmowanych przez dyrekcje ośrodków mających na celu obniżenie kosztów
świadczenia usług nie zapewni w jednostkach doradztwa rolniczego warunków
realizacji przewidywanych zadań.
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Ceny płatnych usług świadczonych w ośrodkach doradztwa rolniczego coraz
częściej napotykają na barierę popytu, co wpływa na ograniczenie przychodów
z tego tytułu. Są też inne przyczyny zmniejszania przychodów, np. wygaszanie
niektórych linii kredytów preferencyjnych, zmniejszanie przez IERiGŻ-PIB liczby
gospodarstw objętych badaniami FADN czy pozostawienie wynagrodzeń za badania FADN na niezmiennym poziomie od kilku lat.
W bieżącym roku na ograniczenie przychodów jednostki znacząco wpłynął
również kryzys gospodarczy. Te niekorzystne dla ośrodka tendencje sprawiły, iż
przychody z działalności gospodarczej spadają sukcesywnie z każdym rokiem.
W roku 2013 (jest to ostatni rok finansowania w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) nie zostaną najprawdopodobniej uruchomione już żadne działania, w ramach których specjaliści ODR mogliby pomóc
rolnikom w pozyskiwaniu środków na rozwój obszarów wiejskich.
Ze względu na procedury związane z wdrożeniem nowego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można z dużym prawdopodobieństwem
(bazując na doświadczeniach lat 2004, 2007) przyjąć, że żadne środki w ramach
PROW nie zostaną uruchomione w 2014 roku. W związku z tym będzie to rok dla
ODR bardzo trudny, gdyż jedyna odpłatna pomoc świadczona rolnikom w uzyskaniu funduszy europejskich ograniczy się tylko do wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Jednak uwzględniając fakt, że rolnicy otrzymują spersonalizowane wnioski, a warunki uzyskania pomocy od kilku lat nie ulegają zmianie,
liczba osób korzystających z pomocy specjalistów ODR z roku na rok systematycznie maleje.
Kolejny rok dla ODR to głównie świadczenie przez doradców nieodpłatnego
doradztwa i prowadzenie szkoleń informacyjnych na temat możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich w ramach nowego okresu finansowania.
Ważnym dla wiarygodności działań doradców jest to, że mimo zmniejszenia
dotacji celowej nie można ograniczać ilości gospodarstw objętych doradztwem,
bo wiąże się to z utratą zaufania, jakim darzą doradców rolnicy, oraz misją jaka
przyświeca działalności doradczej. Zmniejszeniu natomiast może i z pewnością
ulegnie zakres udzielanej pomocy rolnikom, częstotliwość kontaktów bezpośrednich i w związku z tym ilość udzielanych porad, co w warunkach nowych wyzwań
dla doradztwa w ramach WPR 2014-2020, jest bardzo poważnym zagrożeniem
dla realizacji celów jakie zostaną postawione w nowej perspektywie finansowej
przed doradztwem rolniczym.
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6. Podsumowanie
Aktualnie pakiet legislacyjny UE, dotyczący rolnictwa, w tym doradztwa rolniczego, znajduje się na etapie projektów. W marcu 2013 r. zostało zawarte tzw. „podejście ogólne” Rady UE w zakresie reformy WPR, a następnie rozpoczęły się tzw.
trilogi, czyli spotkania trójstronne przedstawicieli KE, Rady UE i PE, w trakcie których osiągnięte zostało wstępne porozumienie w zakresie przyszłej WPR. Znalazło
ono odzwierciedlenie w porozumieniu, przyjętym przez Radę UE w dniach 24-25
czerwca 2013 r. Prace zmierzające do przyjęcia ostatecznych aktów prawnych kontynuowane były po przerwie wakacyjnej, czyli w IV kwartale 2013 r.
Wysokie wymagania, jakie stawia przed instytucjami doradczymi i doradcami
rolniczymi Unia Europejska oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich, takie
jak: posiadanie odpowiedniej bazy, zatrudnianie osób z wyższym wykształceniem
kierunkowym, obowiązek stałego doskonalenia zawodowego powinny wiązać się
z zapewnieniem odpowiedniego finansowania.
W związku z powyższym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem, aby w limicie Ministra Rolnictwa na 2014 r.
uwzględnić dotację celową na realizację zadań ustawowych przez ośrodki doradztwa rolniczego i zapisać ją w części, której dysponentem jest Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, czyli w części 33 budżetu „Rozwój wsi”, dziale 010 „Rolnictwo
i łowiectwo”, a tym samym, nie uwzględniać ww. dotacji celowej dla ODR w części
85 „Budżet wojewodów”.
Przeniesienie środków finansowych z części 85 „Budżety wojewodów” do części 33 „Budżet Ministra” pozwoli Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi na kreowanie polityki rolnej, za którą jest odpowiedzialny. Zaproponowana zmiana
planowania i rozliczania środków dotacji celowej zapewni efektywną realizację
zadań z zakresu doradztwa rolniczego, określonych w ustawie, stabilizację wysokości dotacji celowej, a tym samym sytuacji finansowej ODR-ów oraz dostosowanie jej wysokości do planowanych zadań, specyfiki rolnictwa i obszarów wiejskich
w danym województwie.
W celu zapewniania rolnikom odpowiedniej jakości usług doradczych oraz
wyeliminowania nieprawidłowości w działalności prywatnych jednostek doradczych, stwierdzonych w obecnym okresie programowania, sprawą ważną jest
określenie kryteriów dostępu do możliwości świadczenia usług, refundowanych
ze środków publicznych oraz odpowiedniego ich dokumentowania przy składaniu wniosku o płatność w agencji płatniczej. Te działania zostały podjęte w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a odpowiednie warunki realizacji usług doradczych w ramach PROW 2014 - 2020 zostaną wprowadzone do zasad zarówno
akredytacji jak i działań PROW.
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ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII
INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH
W DORADZTWIE ROLNICZYM
1. Wstęp
Głównym celem doradztwa rolniczego jest udzielanie pomocy rolnikom w celu
zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych. Pomoc ta
polega na udzielaniu rolnikom wsparcia edukacyjnego, pozwalającego rozwiązać
ich aktualne problemy oraz przysposobić do samodzielnego rozwiązywania przyszłych. Instytucja doradztwa rolniczego kieruje swe usługi nie tylko do rolników,
ale i innych mieszkańców terenów wiejskich. Ważnym jej zadaniem, w kontekście
dążenia do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców terenów wiejskich. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych przez publiczne i prywatne podmioty doradcze jest
bardzo szeroki i obejmuje zarówno techniczne, ekonomiczne oraz środowiskowe
aspekty funkcjonowania gospodarstw rolnych, jak i innego rodzaju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W metodyce doradztwa rolniczego wyróżnia się
dwie formy organizacji działalności doradczej: indywidualną oraz grupową [Kujawiński 2009]. Warto w tym miejscu podkreślić, że zarówno pierwsza, jak i druga
forma może być realizowana z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych1 (ang. ICT- Information and Communication Technologies).
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania
nowoczesnych technologii internetowych i mobilnych w realizacji różnorodnych
zadań w doradztwie rolniczym.
1 ICT są to wszelkie działania, jakie wiążą się z produkcją i wykorzystaniem urządzeń tele-

komunikacyjnych i informatycznych oraz usług, które im towarzyszą [Kapela, Borusiewicz 2012].
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2. Przesłanki wprowadzenia technologii informacyjno-komunikacyjnych do polskiego doradztwa rolniczego
Współczesne rolnictwo, jako podstawowa gałąź produkcji materialnej, w celu
świadomego i celowego sterowania procesami biologicznymi roślin i zwierząt,
wymaga zdecydowanie większej wiedzy rolników aniżeli kilkanaście lat temu.
Producenci rolni działają w coraz bardziej złożonej, konkurencyjnej rzeczywistości gospodarczej i muszą posiadać wiedzę nie tylko z zakresu technologii oraz
technik wytwarzania w rolnictwie, ale również m.in. z ekonomii, prawa, ekologii, ochrony środowiska przyrodniczego. Istotne jest również to, że polski sektor
rolniczy po 2004 r. znalazł się w nowym otoczeniu instytucjonalnym. Realizacja
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), której celem jest lepsze wykorzystanie zasobów produkcyjnych i poprawa konkurencyjności sektora rolnego w Unii Europejskiej, wiąże się z koniecznością zapewnienia dostępu producentom rolnym do
właściwych i aktualnych informacji. Globalne oraz regionalne uwarunkowania
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich wymagają z jednej strony prowadzenia
odpowiedniej polityki rolnej, z drugiej natomiast intensyfikują zmiany organizacyjne w podmiotach doradczych. Jak wskazuje Adamowicz [2008] „globalizacja jest procesem dynamizującym transfer innowacji i upowszechniania postępu
technicznego, biologicznego i organizacyjnego”. Wraz z procesem globalizacji następuje rozwój nowoczesnych technik i technologii informacyjnych, które sprzyjają powstawaniu społeczeństwa informacyjnego. Potrzeby rolników w zakresie
informacji są zaspokajane w dużej mierze przez podmioty i instytucje działające w otoczeniu rolnictwa. W polskich warunkach niezmiernie istotne są działania wykonywane w tym zakresie przez ARR, ARiMR, ANR oraz CDR i ODR-y.
Bardzo ważną rolę w transferze wiedzy do rolnictwa pełni publiczne doradztwo
rolnicze, które umożliwia dostęp rolnikom do zewnętrznych źródeł informacji
niezbędnych do sprawnego zarządzania i racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów w gospodarstwie rolnym. We współczesnym doradztwie rolniczym
wymiana informacji i przekazywanie wiedzy opierać się może w dużej mierze na
technologiach informacyjno-komunikacyjnych.
Nowoczesne technologie informacyjne są stosowane we wszystkich sektorach
gospodarki. W rolnictwie technologie informacyjne znalazły zastosowanie zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Jak wskazują Mueller i in., w obecnych
czasach bez problemu można wskazać zastosowanie ICT w rolnictwie [Mueller,
Joachimiak, Weres 2008]. Technologie informacyjne dostarczają użytkownikowi
narzędzi, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je,
analizować, przetwarzać a nawet zarządzać nimi [Sławiński, Gregier 2009]. Producenci rolni mają możliwość wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspomaga-
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jących podejmowanie decyzji, m.in. odnośnie nawożenia, ochrony roślin i żywienia zwierząt gospodarskich. Szereg przykładów zaawansowanych technologii informacyjnych (w tym informatycznych) stosowanych w rolnictwie można znaleźć
w rolnictwie precyzyjnym. Dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym
rolnik może zdobywać i poszerzać wiedzę, nawiązywać kontakty z innymi producentami, promować swoje wyroby i usługi, zamawiać niezbędne środki produkcji
oraz załatwiać sprawy urzędowe [Heilig 2003].
Ważną przesłanką skłaniającą do wprowadzenia technologii informacyjnej
w rolnictwie jest postępująca informatyzacja obszarów wiejskich w Polsce. Badania GUS dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
w Polsce wykazały poprawę wyposażenia w sprzęt komputerowy oraz dostęp do
Internetu na obszarach wiejskich. Jak wskazuje Kalinowski [2011], tempo powiększania się udziału gospodarstw domowych rolników, które wyposażone są
w komputer, jest bardzo szybkie. Wyniki najnowszych badań wskazały, że w 2012
r. 2 848 474 gospodarstw domowych na obszarach wiejskich (tj. 69,4%) wyposażonych było w komputer, a 2 712 147 gospodarstw domowych na wsi (tj. 66,1%)
miało dostęp do Internetu. Rozbudowa infrastruktury na obszarach wiejskich
związanej z dostępem do Internetu powinna iść w parze z poprawą dostępu do
elektronicznych źródeł informacji dla rolników oraz innowacyjnych możliwości
komunikacji. Jak wskazują badania, Internet jest ważnym źródłem informacji dla
rolników [Lorencowicz, Figurski 2008; Jaska 2013]. Z badań wynika, że producenci rolni wykorzystują Internet zarówno do celów komunikowania się i korespondencji, jak i pozyskiwania informacji ogólnych i rynkowych.
Aktualnie nowoczesne technologie ICT i procesy digitalizacji są w niewielkim
stopniu wykorzystywane w zakresie doradztwa rolniczego w Polsce. Niemniej
jednak coraz częściej publiczne podmioty doradcze (WODR-y) a także niektóre prywatne, wdrożyły bądź wdrażają innowacyjne usługi umożliwiające m.in.
nowoczesną formę komunikacji. Jako przykład można wymienić Wielkopolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który umożliwił rolnikom oraz
mieszkańcom obszarów wiejskich korzystanie z nowej formy kontaktu z doradcą rolniczym poprzez Elektroniczną Platformę Świadczenia Usług (EPSU). Nowa
funkcjonalność umożliwia zadawanie pytań drogą elektroniczną, a usługa jest
dostępna dla zarejestrowanych użytkowników. Nowoczesne technologie komunikacyjne są również wdrażane w innych Ośrodkach. Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (ŁODR) realizuje projekt «e-Doradca ziemi łódzkiej», który zakłada
budowę sieci teleinformatycznej i systemu umożliwiającego rolnikom z regionu
łódzkiego korzystanie przez Internet z pomocy doradców rolniczych.
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3. Możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii ICT
w doradztwie rolniczym
Internet oraz inne technologie mobilne mogą być wykorzystane do usprawnienia procesów doradczych. Przykładowe obszary zastosowań technologii internetowych i mobilnych w doradztwie rolniczym przedstawiono na rysunku 1.
Rysunek 1
Podstawowe obszary zastosowań nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych w doradztwie rolniczym

Źródło: Opracowanie własne.

E-learning jest formą kształcenia na odległość przy użyciu technologii elektronicznych, w tym Internetu (kształcenie on-line). W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy podstawowe kategorie kształcenia w tej formie, tj. kształcenie synchroniczne, asynchroniczne i mieszane. W procesie kształcenia rolników można wykorzystywać wszystkie wyżej wymienione kategorie, ale zdaniem autora interesująca jest zwłaszcza forma kształcenia mieszanego (blended-learning) [Hyla 2005].
Jest to zintegrowana forma kształcenia, łącząca formy kształcenia tradycyjnego
(stacjonarnego) z elementami e-learningu. W procesie kształcenia wykorzystuje
się różne techniki, m.in. komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej,
czatu oraz forum dyskusyjnego. Niewątpliwą zaletą e-learningu dla słuchaczy jest
dostęp do informacji w dowolnym czasie i miejscu, bez konieczności dojeżdża-
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nia do instytucji kształceniowej, oraz lepsze dopasowanie do ich potrzeb. Jest to
szczególnie istotne ze względu na specyfikę pracy w rolnictwie (sezonowość). Korzyści z wprowadzenia e-learningu dla podmiotów doradczych to m.in. redukcja
kosztów (oszczędność czasu, brak kosztów związanych z zapewnieniem szkoleń
stacjonarnych itp.). E-learning może być wykorzystywany do doskonalenia zawodowego i dokształcania mieszkańców terenów wiejskich. Kursy e-learningowe
podnoszące kwalifikacje pracowników rolnictwa mogą dotyczyć zarówno technologicznych, technicznych i organizacyjnych aspektów produkcji rolnej (np. z dziedziny inżynierii rolniczej, zarządzania produkcją), jak i umiejętności miękkich
(tzw. psychospołecznych). Jest to istotne, gdyż nowoczesne doradztwo rolnicze
powinno przekazywać nie tylko wiadomości, ale rozwijać umiejętności i kompetencje mieszkańców terenów wiejskich.
Ważnym elementem nowoczesnego doradztwa rolniczego mogą stać się również e-porady i konsultacje on-line. Nowoczesne technologie informatyczne
umożliwiają korzystanie z usług konsultacji on-line zarówno w formie ustnego przekazu, jak i w formie pisanej. Ta druga możliwość, ze względu na
zachowanie poczucia anonimowości, może być bardzo ważna z punktu widzenia producentów rolnych. Anonimowy kontakt z doradcą może opierać się
na wymianie informacji za pośrednictwem forum dyskusyjnego.
E-bazy aktów prawnych to kolejne rozwiązania z zakresu nowoczesnego
doradztwa. Internetowe bazy aktów prawnych dostępne z serwisów podmiotów doradczych powinny zawierać ustawy oraz rozporządzenia związane z zagadnieniami rynku rolnego. Istotne jest to, aby informacje z bazy zamieszczane
były niezwłocznie po ich opublikowaniu oraz żeby były rzetelne i kompletne. Jak
wspomniano we wstępie, producenci rolni aktualnie muszą posiadać bardzo dużą
wiedzę w zakresie przepisów prawnych (w tym głównie mechanizmów wspólnej polityki rolnej, ochrony środowiska przyrodniczego, podatków oraz systemu ubezpieczeń). Łacińska sentencja „ignorantia iuris (legis) neminemexcusat”
- (nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia) jest aktualna we wszystkich
obszarach aktywności człowieka, w tym również w rolnictwie. W tym kontekście
umożliwienie i ułatwienie dostępu rolnikom do aktualnych przepisów prawnych
na serwisach internetowych podmiotów doradczych jest bardzo istotne. Ważne
jest nie tyle oferowanie dostępu do europejskich i krajowych przepisów prawnych,
co możliwość skorzystania z rozbudowanej wyszukiwarki aktów prawnych (np.
wyszukiwanie tematyczne według zagadnień oraz poprzez słowa kluczowe).
E-forum internetowe to kolejny, bardzo istotny element nowoczesnego doradztwa. Jest to bardzo dobre miejsce do poszerzania wiedzy oraz do
wymiany myśli i doświadczeń związanych z elementami uprawy roślin oraz
chowem zwierząt gospodarskich. E-forum internetowe umożliwia stworze-
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nie wirtualnych wspólnot producentów rolnych, które oparte są na wspólnych zainteresowaniach. Istotne jest to, że wymiana poglądów na e-forum
internetowym powinna być prowadzona pod nadzorem moderatora. Głównym zadaniem moderatora jest dbanie o prawidłowy przebieg prowadzonych
debat, w tym usuwanie wiadomości o obraźliwym charakterze lub niezgodnych
z tematyką.
E-wnioski to zarówno umożliwienie wypełniania i składania formularzy on-line, jak również pomoc przy wypełnianiu poszczególnych części wniosków. W tym
miejscu oferować można także możliwość wydrukowania aktualnych wzorów formularzy wniosków wraz z załącznikami. ICT w tym względzie odgrywać może
kluczową rolę w zapewnieniu poprawności składanych wniosków i wygody wnioskodawców. Systemy informatyczne będące podstawą e-wniosków dotyczyć mogą
opracowywania planów, analiz oraz innych dokumentów niezbędnych np. do pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE.
ICT odgrywać może również kluczową rolę w poprawie dostępności rolników
do informacji rynkowych. Ważny w tym kontekście jest dostęp do wiarygodnych
źródeł informacji, który dać może podstawę m.in. do analizy opłacalności produkcji rolnej. W ramach nowoczesnego doradztwa rolniczego można oferować
narzędzia informatyczne, które umożliwią obliczanie opłacalności uprawy poszczególnych roślin i chowu zwierząt występujących w gospodarstwie rolnym
(wartości aktualnych i prognozowanych). Platformy informacyjne powinny zapewniać rolnikom i mieszkańcom terenów wiejskich dostęp do aktualnej, rzetelnej i w miarę możliwości pełnej informacji o sytuacji rynkowej, np. o środkach
produkcji rolnej (ofercie rynkowej, cenach itp.). Informacja w rolnictwie sukcesywnie zyskuje na znaczeniu a w przyszłości głównym źródłem informacji dla
rolników może być Internet [Pawlak 1999].
Przedstawione wyżej obszary zastosowań technologii internetowej należą do
podstawowych i stosunkowo łatwych do wdrożenia w doradztwie rolniczym.
Bardziej złożone są systemy i aplikacje wykorzystujące urządzenia mobilne, np.
do informowania rolników o różnego rodzaju zagrożeniach (systemy wczesnego ostrzegania o chorobie/szkodnikach, ostrzeżenia pogodowe). Informacje tego
typu mogą być wysyłane np. za pomocą powiadomień SMS. Warto podkreślić, że
szerokie stosowanie urządzeń mobilnych (w tym głównie telefonów komórkowych) może być najskuteczniejszym narzędziem dotarcia do rolników z informacją.
Wszystkie wymienione wyżej możliwości wykorzystania technologii internetowych i mobilnych w doradztwie rolniczym mogą stanowić uzupełnienie realizowanych dotychczas działań w zakresie ICT (m.in. wykorzystania programów
telewizyjnych i radiowych). Dla przykładu audycje radiowe dla rolników, które
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umożliwiają dostęp do istotnych informacji (m.in. cen i relacji cenowych w rolnictwie, przepisów prawnych), mogą być powiązane z nowoczesnymi technologiami.
Innowacje w tym względzie mogą polegać na umożliwieniu rolnikom zadawania
pytań za pośrednictwem telefonów komórkowych (rozmowa, SMS) lub Internetu.

4. Podsumowanie
Motorem procesów rozwojowych zachodzących w rolnictwie i na obszarach
wiejskich jest w dużej mierze rewolucja technologiczna związana z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Warto podkreślić, że potencjał ICT może być
wykorzystany również w doradztwie rolniczym do lepszego zaspokajania potrzeb
informacyjnych ludności wiejskiej (informacji ekonomicznej, technicznej i technologicznej, prawnej itp.).
Aktualnie doradztwo rolnicze w Polsce w niewielkim stopniu wykorzystuje
możliwości zastosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przedstawione w niniejszym artykule możliwości wykorzystania ICT (m.in.
e-learning, e-wnioski, e-bazy aktów prawnych) mogą przyczynić się do wzrostu
sprawności działania doradztwa rolniczego. Wykorzystanie przez podmioty doradztwa rolniczego nowoczesnych technologii internetowych i mobilnych może
posłużyć nie tylko do poprawy dostępu do aktualnych i wiarygodnych informacji
dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, ale również do wzrostu efektywności działania podmiotów doradczych przy ograniczonych środkach. Wśród
potencjalnych zalet wykorzystania ICT w doradztwie rolniczym wymienić należy
m.in.: wygodę ich stosowania, korzyści skali oraz powszechniejszy dostęp.
Odnotowana w Polsce poprawa infrastruktury technicznej związanej z dostępem do Internetu na obszarach wiejskich powinna być podstawą rozwoju nowoczesnego doradztwa rolniczego. Warto podkreślić, że poprzez wykorzystanie
technologii internetowych i mobilnych producenci rolni mogą mieć dostęp do
aktualnych informacji nie tylko o charakterze poznawczym, ale również i decyzyjnym.
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XIX KONGRES IFMA NA TEMAT: „TRANSFORMACJA
ROLNICTWA – MIĘDZY POLITYKĄ, NAUKĄ A KONSUMENTEM”
XIX KONGRES IFMA (The International Farm Management Association) na
temat: „Transformacja rolnictwa - między polityką, nauką a konsumentem” odbył
się po raz pierwszy w Polsce, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 21-26 lipca 2013.
Kongresy IFMA odbywają się co dwa lata – w różnych krajach i na różnych
kontynentach. Uczestniczy w nich zwykle 300 - 400 osób, reprezentujących zarówno sektor produkcji rolniczej, jak i pracowników nauki, decydentów politycznych, przedstawicieli firm zaopatrujących rolnictwo w środki produkcji, przedsiębiorstw przetwórczych i handlowych, a także organizacji związanych z sektorem
agrobiznesu i zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. Tematyka kongresów, jakkolwiek skoncentrowana na różnych aspektach technologii produkcji
i zarządzania gospodarstwem rolniczym wykracza poza sprawy samego rolnictwa i obejmuje zagadnienia dotyczące różnorodnych funkcji sektora, w tym jego
związków z rynkiem, społeczeństwem czy środowiskiem przyrodniczym1.
W pierwszym dniu sesji plenarnych przybliżone zostały zagadnienia dotyczące przemian ustrojowych i gospodarczych w Polsce ze szczególnym naciskiem na
przekształcenia zachodzące w rolnictwie polskim (zwłaszcza po 1989 roku oraz
po akcesji do Unii Europejskiej w 2004 roku).
Punkt wyjścia do dyskusji stanowiła prezentacja profesora Leszka Balcerowicza
na temat transformacji ustrojowej w Polsce, a zwłaszcza jej wpływu na poprawę
konkurencyjności gospodarki oraz rozwój gospodarczy Polski, w odniesieniu do
wybranych państw rozwijających się, zwłaszcza z Europy Środkowo Wschodniej.
1 Tekst zaczerpnięty z materiałów informacyjnych organizatorów.
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Przedstawiciele instytucji państwowych m.in. Agencji Nieruchomości Rolnych,
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprezentowali podejmowane
przez te jednostki działania, mające na celu wzmocnienie i poprawę konkurencyjności sektora rolno – spożywczego, przekształceń na obszarach wiejskich i w rolnictwie, wskazali wielkość i zakres wsparcia finansowego dla rolników i sektora
rolno – spożywczego, realizowanego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii
Europejskiej.
W ramach wykładu „Transformacja polskiego rolnictwa – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przedstawili podstawowe dane charakteryzujące zakres zmian jaki nastąpiły w ostatnich latach w rolnictwie polskim oraz dotyczące gospodarowania
w rolnictwie takie jak: warunki klimatyczne, sytuacja finansowa, struktura gospodarstw, udział rolnictwa w PKB Polski, czy pozycja rolnictwa polskiego na tle
rynków europejskich i światowych.
Drugą część sesji stanowiły wykłady przedstawicieli instytucji krajowych i zagranicznych oraz pracowników naukowych dotyczące działań i zakresu wsparcia
realizowanego przez wybrane kraje, zrzeszenia państw czy podmioty publiczne
i prywatne dla poprawy konkurencyjności i ochrony wewnętrznych rynków rolnych, produkcji rolniczej oraz ich wpływu na funkcjonowanie rynku produktów
rolnych i spożywczych w układzie międzynarodowym.
W trakcie spotkań popołudniowych - tzw. Contributed papers zaproszeni prelegenci, zazwyczaj pracownicy naukowi, prezentowali w ramach zaproponowanej
przez organizatorów tematyki spotkań, działania bądź doświadczenia wpisujące
się w ich treść, będące odzwierciedleniem bieżącej działalności, uwzględniające
jednak różnice wynikające z uwarunkowań kulturowych, społecznych, narodowych. Na przykład, w odniesieniu do tematyki „small and green” prelegenci ze
Stanów Zjednoczonych zaprezentowali wyniki badań realizowanych w Kalifornii,
dotyczących nawożenia roślin, mające na celu wskazanie różnic w przyswajalności składników pokarmowych przez rośliny jare i ozime i przesłanek do ograniczenia poziomu nawożenia, a tym samym strat nawozów, co przekłada się bezpośrednio na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. W ramach w/w tematyki
pracownicy naukowi z Wielkiej Brytanii przedstawili działania realizowane w ramach projektów naukowych w Kenii mających na celu m.in. poprawę warunków
gospodarowania w rolnictwie poprzez wskazanie nowych form uprawy roślin
i agrotechniki oraz ochronę i rozwój posiadanych zasobów naturalnych w celu
ograniczenia degradacji gleby i przestrzeni rolniczej.
W trakcie kolejnych dni sesji plenarnych uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, zwłaszcza z działaniami mającymi na celu usprawnienie przepływu informacji między wytwórcą żywności a ich
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finalnym odbiorcą. Przedstawiciele zaproszonych firm zaprezentowali działania
podejmowane przez te podmioty mające na celu poprawę warunków gospodarowania w rolnictwie m.in. poprzez wykorzystanie nowych technik i technologii
w produkcji rolniczej oraz nowych produktów w ochronie roślin.
W drugim i czwartym dniu kongresu odbyły się wyjazdy studyjne do gospodarstw
rolniczych, przedsiębiorstw agrobiznesu, ośrodków naukowych i doradczych, w trakcie
których przedstawiono warunki prowadzenia działalności rolniczej oraz gospodarczej
w sektorze rolno-spożywczym przez pryzmat poszczególnych gospodarstw rolnych
czy podmiotów handlu i obrotu hurtowego.Wskazano także role i zadania realizowane
przez poszczególne jednostki sektora publicznego.
W ostatnim dniu kongresu, doświadczenia w prowadzonej działalności rolniczej przedstawili zaproszeni rolnicy, przedsiębiorcy rolni gospodarujący w wybranych krajach świata. Pomimo różnic wynikających z położenia geograficznego
prelegenci wskazali kilka „uniwersalnych” czynników m.in. warunki klimatyczne – susze, powodzie, przymrozki, warunki rynkowe – zmienność cen, system
dopłat, dotacji i wsparcia do produkcji w krajach rozwiniętych, warunki prawne
i organizacyjne – polityka celna poszczególnych państw, zmienność przepisów
prawnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej itp., które wpływają
na jakość gospodarowania w rolnictwie oraz na rozwój tych jednostek.
Udział w kongresie IFMA stwarza dogodne warunki do wymiany poglądów
i rozmów na tematy dotyczące rolnictwa oraz przemian w sektorze rolno – spożywczym. Ze względu na międzynarodowy charakter spotkania, uczestnik poznaje a jednocześnie przedstawia własny punkt widzenia na określony temat przez
pryzmat swojego doświadczenia, wiedzy ale przede wszystkim warunków lokalnych, w których funkcjonuje.
Wybór Warszawy na miejsce kongresu umożliwił zaprezentowanie zakresu
i dynamiki przemian jakie dokonały się w Polsce po transformacji ustrojowej
i akcesji do Unii Europejskiej, doświadczeń z obecności na wspólnym rynku europejskim oraz działań, programów realizowanych w ramach polityki rolnej Unii
Europejskiej z perspektywy kraju członkowskiego – Polski.
l.bochenski@cdr.gov.pl
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„Warunki utrzymywania trzody chlewnej” – oprac. Zygmunt Bilski, Wydawca:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań
2013, s. 24.
Produkcję trzody chlewnej obecnie charakteryzuje intensyfikacja i specjalizacja. Prowadzi to do wzrostu wydajności pracy, większej wydajności zwierząt,
a przez to do wyższej efektywności produkcji z drugiej strony jednak powoduje
problemy ekologiczne, a także ze spełnieniem wymagań dotyczących dobrostanu
zwierząt i bezpieczeństwa żywności. Opracowanie powstało na podstawie przepisów polskich i UE, dotyczących minimalnych warunków utrzymania zwierząt
gospodarskich. Zawiera niezbędne informacje z zakresu ochrony zwierząt, warunków środowiskowych w pomieszczeniach dla trzody oraz przyjętych sposobów utrzymywania poszczególnych grup technologicznych.
Publikacja skierowana do pracowników doradztwa oraz bezpośrednio do rolników-producentów trzody chlewnej.
„Warunki utrzymywania drobiu w świetle obowiązujących przepisów” –
oprac. Iwona Kajdan-Zysnarska, Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2013, s. 34.
Drugie z tego samego cyklu opracowanie poświęcono warunkom utrzymywania podstawowych gatunków drobiu, zgodnym z przepisami krajowymi i UE.
Przedstawiono w nim wymagania techniczne i technologiczne oraz warunki mikroklimatyczne w odniesieniu do pomieszczeń dla drobiu, a także minimalne wymagania dotyczące utrzymywania poszczególnych gatunków drobiu w zależności
od systemów utrzymania i z uwzględnieniem grup wiekowych.
Publikacja skierowana do pracowników doradztwa, także przydatna dla rolników-producentów drobiu.
„Warunki utrzymywania bydła w świetle obowiązujących przepisów” – oprac.
Danuta Nowak, Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu, Poznań 2013, s. 24.
Kolejne, trzecie opracowanie z tej tematyki, zawiera podstawowe normatywy
technologiczne dla bydła, wymagane warunki środowiskowe w pomieszczeniach
dla tego gatunku oraz ogólne wymogi dotyczące utrzymywania poszczególnych
grup zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dotyczących ochrony
cieląt.
Pozycja skierowana do doradców rolniczych, a także bezpośrednio do rolników-producentów mleka czy żywca wołowego.
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WSKAZÓWKI DL A AU TORÓW

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: 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);
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• 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 egzemplarz 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.

