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WENANCJUSZ KUJAWIŃSKI
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu

ROZPOZNAWANIE POTRZEB INNOWACYJNYCH ROLNIKÓW
Z UDZIAŁEM DORADCY ROLNICZEGO
Nadesłany: 27.07.2016

Zaakceptowany do druku: 13.12.2016

1. Wstęp
Niewątpliwie jedną z ważniejszych składowych kompetencji metodycznych doradcy rolniczego, działającego w ramach publicznych rolniczych organizacji doradczych, jest zdolność rozpoznawania przez niego potrzeb innowacyjnych rolników. Kompetencje te umożliwiają doradcy właściwą realizacje tych zadań zawodowych, które przede wszystkim wynikają z jego funkcjonowania w obszarze
upowszechniania innowacji rolniczych.
Dla lepszego rozumienia treści, odnoszących się bezpośrednio do tytułu
przedmiotowej pracy, wydaje się ważnym, przybliżyć dwa stosowane w niej pojęcia, jakimi są innowacja i potrzeba innowacyjna rolnika.
W przedmiocie pojęcia innowacja należy zauważyć, że w nauce funkcjonuje
przynajmniej kilka niespójnych jego określeń. Wynika to m.in. z faktu, że innowacja pozostaje obiektem badań wielu dyscyplin naukowych, w tym heurystyki,
inwentyki, socjologii, psychologii, czy ekonomii. A oto kilka przykładów stosowanych określeń tego pojęcia.
 Innowacją jest „wszystko to, co jest postrzegane przez człowieka jako nowe,
niezależnie od obiektywnej nowości danej idei czy rzeczy” [E.M. Rogers
2003, s. 12].
 Innowacją są: „wszelkie procesy twórczego myślenia zmierzające do zastosowania i użytkowania ulepszonych rozwiązań w technice, technologii, organizacji, życiu społecznym” [A. Pomykalski 2001, s. 17].
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Innowacja, to „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, s. 48].
 Innowacja to zmiana „celowo wprowadzona przez człowieka [...], która polega na zastępowaniu dotychczasowych stanów rzeczy innymi ocenianymi
dodatnio w świetle określonych kryteriów i składającymi się [...] na postęp”
[Z. Pietrasiński 2011, s. 9].
Na podstawie analizy tych jak i wielu innych istniejących określeń oraz podejść
do pojęcia innowacja – autor przyjął następujące jego rozumienie, które zaleca
stosować w działalności publicznych organizacji doradztwa rolniczego w Polsce.
Innowacja, to: zweryfikowana w praktyce korzystna nowość materialna lub
niematerialna, dostępna do przenikania (dyfuzji) i upowszechnienia oraz do absorpcji przez zainteresowane nią podmioty [W. Kujawiński 2011].
Należy tu wyjaśnić, że autor dostrzega też potrzebę stosowania dwóch różnych pojęć dotyczących procesu rozprzestrzeniania się innowacji, jakimi są dyfuzja innowacji i upowszechnianie innowacji1. Pod pojęciem dyfuzja innowacji
rozumie on proces samoistnego rozprzestrzeniania się innowacji drogą interakcji społecznej. Proces ten przebiega w sposób spontaniczny i niekontrolowany.
Natomiast upowszechnianie innowacji, to sterowany2 przez jakieś ogniwo pośredniczące intencjonalny przekaz innowacji od źródła ich powstania do miejsca
pełnego ich zastosowania, gdzie źródłem innowacji jest sektor B+R (badawczo-rozwojowy). Przy czym oba te procesy są ściśle powiązane z przebiegającym do
nich równolegle procesem absorpcji innowacji3.
Drugim ważnym pojęciem dla lepszego rozumienia treści związanych bezpośrednio z tytułem przedmiotowej pracy jest potrzeba innowacyjna rolnika. Proponowane przez autora określenie tego pojęcia wynika z przyjętego rozumienia
ogólniejszego pojęcia potrzeba.
Według autora potrzeba, to: stan napięcia wewnętrznego organizmu człowieka,
inicjujący i ukierunkowujący własną aktywność na zdobywanie tego, co jest ważne
dla jego normalnego funkcjonowania. Stad też potrzeba innowacyjna rolnika to:


1 Potrzebę taką widzi także I. Sikorska – Wolak [1993, s. 15] oraz J. Pochopień [1988, s. 12].
2 Sterowanie, to wszelkie celowe oddziaływanie jednego systemu na inny w celu otrzymania

takich zmian przebiegu procesu zachodzącego w przedmiocie sterowania lub stanu sterowanego
systemu w danej chwili, które uważa się za pożądane.
W przypadku innowacji rolniczych ich przekaz z sektora B+R do rolników może być sterowany
przez publiczną rolniczą organizację doradczą.
3 Absorpcja (od łac. absorptio – pochłanianie) – proces pochłaniania przez absorbent (układ
pochłaniający) jakiegoś absorbatu (gazu, energii, fali itp.) i równomiernym rozprowadzeniu tego
absorbatu w absorbencie.
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napięcie wewnętrzne organizmu rolnika aktywizujące i ukierunkowujące czynność
zdobywania informacji niezbędnych dla pozyskiwania pożądanych względem rozwoju jego warsztatu pracy innowacji rolniczych oraz nabywania kompetencji koniecznych do ich wprowadzania i stosowania [W. Kujawiński 2012, s. 51].
Odczuwanie przez danego rolnika potrzeb innowacyjnych oraz ich właściwe zaspokajanie warunkuje przyspieszony rozwój jego gospodarstwa, względem
stosowania rozwiązań tradycyjnych, co pozwolić ma mu na szybsze dochodzenie
do stanu pożądanej jakości życia.
Przedmiotowa praca przybliża wskazany wcześniej obszar kompetencji doradcy rolniczego, a przez jego poznanie umożliwia mu sprawne realizowanie podejmowanych przez niego zadań upowszechnieniowych.

2. Rozpoznawanie potrzeb innowacyjnych rolników z udziałem
doradcy rolniczego
Prawidłowe rozpoznanie potrzeby innowacyjnej, z udziałem bądź bez udziału doradcy rolniczego, jest niezbędnym warunkiem podjęcia świadomych i celowych
działań prowadzących do sprawnej absorpcji oraz prawidłowego użytkowania
określonej innowacji rolniczej. Ta zaś, jak wspomniano już wcześniej, umożliwia
przyśpieszony rozwój gospodarstwa, a przez to szybsze dochodzenie do stanu pożądanej jakości życia przez rolnika i jego rodzinę.
Rozwój to zjawisko obiektywne, dotyczące jednostki ludzkiej i jej otoczenia,
nierozerwalnie łączone z pojęciem zmiany. Tę zaś najogólniej ujmuje się jako
różnicę w stanie danego obiektu (układu) obserwowaną wraz z upływem czasu4.
Współczesna filozofia ujmuje rozwój jako wszelki długotrwały proces kierunkowych zmian, w którym można wyróżnić prawidłowo po sobie następujące etapy przemian (fazy rozwojowe) danego obiektu (układu), wykazujące obiektywnie
stwierdzalne różnicowanie się tego obiektu (układu) pod określonym względem
[Encyklopedia PWN, 2016]. A zatem nie każda zmiana oznacza rozwój. Zmiany
przejściowe, odwracalne i cykliczne nie są rozwojowe, ponieważ nie prowadzą
do przeobrażeń danego układu. Natomiast zmiany rozwojowe to takie, które są
jednokierunkowe, nieodwracalne, trwałe, autonomiczne (pochodzące z wnętrza
zmieniającego się układu).
Pojęcie rozwój utożsamiane jest często niesłusznie z jednym tylko rodzajem
zmian, tj. ze zmianami o charakterze progresywnym, wartościowanymi pozytywnie.
W filozofii oraz innych naukach społecznych dla określenia właściwego stanu
rozwoju danego obiektu używa się jednego z następujących pojęć: progres (inaczej rozwój progresywny) – dla określenia zmiany rozwojowej ocenianej pozytyw4 Porównaj: M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa 1996, s. 46-49.
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nie, regres (inaczej rozwój regresywny) – dla określenia zmiany rozwojowej ocenianej negatywnie i stagnacja (inaczej degresja) – dla określenia stanu zatrzymania
się w rozwoju.
Biorąc pod uwagę przywołane wcześniej określenia pojęć zmiana i rozwój wydaje się słuszne twierdzić, że rozwój w rolnictwie oznacza ciąg długotrwałych,
nieodwracalnych zmian, zachodzących w sferze produkcji rolniczej w zakresie
struktury gospodarstw rolnych (np. obszarowej, czy własnościowej), jak i rozmiarów produkcji, ukierunkowanych na uzyskiwanie przez rolników efektów pracy
wpływających na jakość ich życia oraz mogących mieć wymiar finansowy lub pozafinansowy (efekty emocjonalne, prestiżowe itp.).
Jeśli zmiany te mają wpływ jednoznacznie pozytywny, to można je określić
mianem zmian postępowych.
Wystąpienie potrzeby innowacyjnej u danego rolnika poprzedza następująca
sekwencja zdarzeń:
1. Rozpoznanie stanu aktualnie istniejącego w jego gospodarstwie.
2. Odniesienie stanu istniejącego do stanu możliwego do osiągnięcia poprzez zainstalowanie w gospodarstwie określonej innowacji rolniczej, która już występuje na rynku i jest możliwa do pozyskania przez rolnika, albo – w przypadku
jej braku - może z jego inicjatywy zostać opracowywana przez odpowiednią
jednostkę sektora B+R i mu udostępniona.
3. Uznanie przez rolnika stanu istniejącego za niepożądany, czyli dostrzeżenie
problemu, którego rozwiązanie przez pozyskanie i sprawną absorpcję właściwej innowacji i prawidłowe z nią postępowanie jest koniecznym warunkiem
przyspieszonego rozwoju jego gospodarstwa.
4. Wyznaczenie możliwego do osiągnięcia celu, którego zapis pozwala uzyskać
konkretną odpowiedź na pytanie: co? (poprzez podanie zamierzonego stanu
rozwoju gospodarstwa rolnego) i kiedy? (poprzez podanie terminu zaistnienia tego stanu) zostanie osiągnięte.
5. Wystąpienie u rolnika potrzeby innowacyjnej.
Wystąpienie u rolnika potrzeby innowacyjnej może być konsekwencją jego
wyłącznej aktywności, albo też wynikiem współpracy z doradcą rolniczym, który
w tym celu przybliża mu przedstawioną uprzednio sekwencje zdarzeń i – w razie
stwierdzenia takiej konieczności – przygotowuje go w procesie kształcenia do celowego oraz świadomego w nich uczestnictwa.
Natomiast dla właściwego rozpoznania potrzeby innowacyjnej rolnika, doradca rolniczy musi najpierw znaleźć odpowiedź na następujące pytanie: posiadanie jakich kompetencji w przedmiocie wiedzy (tj. wiadomości i umiejętności)
pozwala na pozyskanie i sprawną absorpcję danej innowacji oraz prawidłowe
z nią postępowanie? a później – poprzez porównanie tych kompetencji z po-
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siadanymi przez rolnika – ustalić lukę kompetencyjną rolnika, dla wypełnienia
której rolnik ten będzie musiał się poddać właściwemu procesowi informowania
lub kształcenia.
Rozpoznana potrzeba innowacyjna rolnika może być zaspokojona:
 samodzielnie przez rolnika, poprzez własne zdobywanie informacji niezbędnych dla pozyskania właściwej innowacji i dalsze samokształcenie w przedmiocie jej sprawnej absorpcji oraz prawidłowego z nią postępowania, a także
 niesamodzielnie, poprzez korzystanie w tym zakresie z odpowiedniego
wsparcia doradcy rolniczego.
Potrzeba innowacyjna mająca być zaspokajana niesamodzielnie staje się potrzebą upowszechnieniową.
W rolnictwie pod pojęciem potrzeba upowszechnieniowa należy rozumieć:
napięcie wewnętrzne organizmu rolnika, aktywizujące i ukierunkowujące czynność zdobywania informacji niezbędnych dla pozyskiwania pożądanych względem rozwoju jego gospodarstwa innowacji rolniczych oraz nabywania kompetencji koniecznych do ich wprowadzania i stosowania, przy czym przynajmniej
jedna z tych czynności odnosi się do korzystania z odpowiedniej usługi doradcy
rolniczego bądź specjalisty ds. innowacji [W. Kujawiński 2012, s. 52].
Rolnik odczuwający potrzebę upowszechnieniową, dla jej zaspokojenia powinien uzyskać niezbędne wsparcie intelektualne (informacyjne i/lub kształceniowe)
od wybranego doradcy rolniczego. Natomiast o zakresie udzielanego wsparcia decydować musi wypływająca z potrzeby upowszechnieniowej, a rozpoznana przez
doradcę, potrzeba informacyjna rolnika i/lub jego potrzeba kształceniowa.
Należy wyjaśnić, że:
 potrzeba informacyjna, to napięcie wewnętrzne organizmu człowieka aktywizujące i ukierunkowujące czynność zdobywania informacji ważnych
dla tworzenia oraz aktualizacji struktur jego wiedzy, a także podejmowania
właściwych decyzji, zaś
 potrzeba kształceniowa, to napięcie wewnętrzne organizmu człowieka aktywizujące i ukierunkowujące czynność zdobywania poprzez proces kształcenia wiedzy jako wartości autotelicznej5 (dla prestiżu, poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie) oraz jako niezbędnej do podejmowania określonych decyzji i działań [W. Kujawiński, 2011].
Bezpośrednim efektem zaspokojenia potrzeby kształceniowej rolnika mogą
być określone zmiany w zakresie jego wiadomości i/lub umiejętności, natomiast
potrzeby informacyjnej – wyłącznie w zakresie wiadomości.
Według dużej części polskich dydaktyków ogół posiadanych wiadomości
i umiejętności stanowi wiedzę człowieka, lub ujmując nieco inaczej – wiedza, to
5 Czyli wartości samej w sobie.
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informacja połączona ze zrozumieniem i możliwością jej wykorzystania. Jest otrzymywana z informacji poprzez jej zintegrowanie z wiedzą istniejącą.
Z kolei:
 informacja, to znaczenie, jakie nadaje danym nadawca lub odbiorca; w odróżnieniu do danych posiada jakieś znaczenie, sens i cel (przy czym dane, to
surowe liczby i fakty wyrażone w określonej postaci znakowej; stanowią one
materiał wejściowy dla procesu tworzenia informacji [W. Kujawiński 2008,
s. 18],
 wiadomość, to „informacja przyjęta świadomie przez podmiot i przechowywana w jego pamięci” [W. Okoń 1987],
 umiejętność, to „sprawność w posługiwaniu się odpowiednimi wiadomościami przy wykonywaniu określonych zadań” [W. Okoń 1987]. Wyróżnia
się umiejętności intelektualne, których treścią jest określanie różnic i podobieństw, tworzenie pojęć, formułowanie sądów na podstawie abstrahowania, dowodzenia i sprawdzania oraz umiejętności motoryczne (zwane też
sprawnościami) stanowiące możliwość sprawnego i celowego wykonywania
określonej czynności.
Z przedstawionej interpretacji powyższych pojęć wynika, że w przypadku rozpoznawania z udziałem doradcy rolniczego potrzeb informacyjnych i kształceniowych rolnika można stosować to samo podejście.
Właściwy algorytm postępowania doradcy rolniczego w przedmiocie rozpoznawania potrzeb informacyjnych i kształceniowych rolnika może być następujący. Najpierw doradca ustala zadania, jakie rolnik musi podjąć dla pozyskania i sprawnej
absorpcji właściwej innowacji oraz prawidłowego z nią postępowania. Potem, ustala
kompetencje, jakimi rolnik powinien dysponować dla sprawnej realizacji tych zadań.
Na koniec, poprzez porównanie wymaganych kompetencji z posiadanymi przez rolnika, doradca rolniczy ustala lukę kompetencyjną, dla której wypełnienia rolnik ten
musi się poddać właściwemu procesowi informowania bądź kształcenia.
Odpowiednią metodą rozpoznawania potrzeb informacyjnych i kształceniowych w przedmiocie pozyskania i sprawnej absorpcji właściwej innowacji oraz prawidłowego z nią postępowania może być też rozmowa doradcy z rolnikiem- potencjalnym uczestnikiem informowania i/lub kształcenia.
Rozmowa jako metoda badania przedmiotowych potrzeb nie jest sposobem
wzajemnego komunikowania się, lecz odpowiednio ukierunkowanym procesem
społecznej interakcji6. To swobodna wymiana informacji werbalnych pomiędzy
osobami: badającą i badaną.
Metoda ta służy zbieraniu materiałów o faktach związanych z ludzką aktywnością i z wyznaczającymi ją czynnikami, wśród których znajdują się również najwyż6 Lub inaczej wzajemnego oddziaływania.
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sze – psychiczne czynności regulacyjne [St. Gerstmann 1976, s. 87]. Główną jej
cechą jest odpowiednio przygotowane spotkanie prowadzącego badanie z osobą,
która pod jego kierunkiem buduje swoje wypowiedzi w sposób zamierzony i celowy, wyznaczony przez potrzeby przeprowadzanych badań.
Obydwie osoby biorące udział w takim spotkaniu łączy optymalny kontakt
intelektualny i emocjonalny, podlegający również – w możliwie wysokim stopniu
– kierownictwu (wpływowi) osoby badającej.
Proces wzajemnego oddziaływania osoby badającej i badanej przebiega
w określonej sytuacji badawczej, którą określają obiektywne i subiektywne czynniki. Należą do nich m.in.: cechy osobiste osoby badającej i badanej (jak płeć,
wiek, wykształcenie, różne dyspozycje psychiczne), cele i przedmiot badań oraz
warunki zewnętrzne badań.
Omawiana metoda, w zależności od sposobu jej przygotowania, może przyjmować postać: rozmowy skategoryzowanej, rozmowy nieskategoryzowanej oraz
rozmowy częściowo skategoryzowanej.
Rozmowa skategoryzowana prowadzona jest przez osobę badającą na podstawie starannie opracowanego kwestionariusza, w którym badacz nie może
niczego zmieniać. Jego treść stanowi zestaw pytań zamkniętych, na jakie osoba
badana musi odpowiedzieć, dokonując wyboru odpowiedniej odpowiedzi spośród
kilku możliwych wariantów zamieszczonych przy każdym pytaniu.
Rozmowa nieskategoryzowana oparta jest natomiast na swobodnym komunikowaniu się badającego i osoby badanej. Badający może także zadawać pytania
uprzednio przygotowane, i to zarówno otwarte jak i zamknięte. Posługiwanie się
tymi pytaniami jest całkowicie dowolne.
Rozmowa częściowo skategoryzowana – prowadzący ją korzysta z określonego
scenariusza i pytań, które mają charakter pytań otwartych, ale może zmieniać ich kolejność, albo może wyjść poza schemat w celu uzyskania jakichś cennych informacji.
Do ważniejszych czynników warunkujących poprawność badań metodą rozmowy należą niewątpliwie: przygotowanie metodyczne badacza, w naszym przypadku doradcy rolniczego – głównie w zakresie znajomości metody, umiejętności
nawiązywania rozmowy czy stawiania właściwych pytań - oraz atmosfera i miejsce jej prowadzenia.
Na przykład doradca rolniczy zainteresowany rozpoznaniem potrzeb informacyjnych rolników, posługując się metodą rozmowy musi ustalić7:
 Jakiego przedmiotu, zakresu treści oraz zasięgu (chronologicznego, formalnego,
geograficznego, językowego) ma dotyczyć pożądana informacja?
 Realizacji jakich zadań czy rozwiązaniu jakiego problemu rolników ma ta
informacja służyć?
7 Na podstawie K. Materska [2007, s. 86-91].
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Czego rolnicy oczekują w zakresie takich parametrów, jak obszerność, szczegółowość, poufność i/lub wyłączność, forma8 oraz jakość9 informacji?
 W jakim stopniu (zakresie) i w jaki sposób informacja ta ma być przetworzona
– np. czy do notatki, rankingu, raportu, opracowania analityczno-syntetycznego, wykazu, zbioru materiałów źródłowych, zestawienia?
10 oraz
 Jakim kanałem informacyjnym (np. bezpośrednim lub pośrednim)
z użyciem jakiego środka komunikacji (np. słowa, listu, telefonu, radia, telewizji, Internetu itd.) ma być ona przekazana?
 Czy pożądana informacja ma mieć charakter formalny czy nieformalny?
Jaki jest ostateczny termin udostępnienia informacji11.


3. Podsumowanie
Rozpoznawanie potrzeb innowacyjnych jest ważną kompetencją zarówno rolnika, jak i doradcy rolniczego. Rolnik wyposażony w te kompetencje rozpoznaje
samodzielnie swoje potrzeby innowacyjne, które następnie może zaspokajać samodzielnie12 albo z pomocą doradcy rolniczego13.
Niejednokrotnie jednak przedmiotowe kompetencje mogą być rolnikom niedostępne i dlatego rozpoznawanie ich potrzeb innowacyjnych musi odbywać się
z udziałem doradcy rolniczego. Należy tu mocno podkreślić, że z udziałem, a nie
8 Np. może to być forma tekstowa (zapis w języku potocznym, technicznym, obcym itd.), gra-

ficzna, multimedialna, numeryczna.
9 Jakość ta może dotyczyć następujących atrybutów informacji, jak np.: aktualność, kompletność (selektywność), neutralność, nowość, prawdziwość, precyzja, rzetelność, unikatowość, użyteczność i wiarygodność.
10 Kanał informacyjny, to droga przepływu informacji oraz środki służące temu przepływowi
(tj. środki komunikacji, zwane inaczej mediami). Przy klasyfikacji kanałów informacyjnych stosuje
się m.in. kryterium: rodzaju medium zastosowanego w przekazie informacji (kanały bezpośrednie i pośrednie), możliwości jedno lub dwustronnego przekazu informacji (kanały jednostronne
i dwustronne), bezpieczeństwa przekazu i poufności przesyłanych informacji (kanały zamknięte
i otwarte) oraz zmysłu użytego do odbioru informacji (kanał akustyczny, optyczny, kinestetyczny,
zapachowy i smakowy).
11 Należy tu m.in. ustalić co jest ważniejsze dla podmiotu informowanego - kompletność informacji czy pośpiech?
12 Samodzielne przez rolnika zaspokojenie jakiejś z przedmiotowych potrzeb następuje poprzez: pozyskanie dobrej informacji o innowacjach rolniczych, celem dokonania optymalnego lub
dobrego wyboru jednej z nich, absorpcję wybranej innowacji, oraz poprzedzone właściwym samokształceniem, przygotowanie się do jej wprowadzenia i użytkowania i na koniec dokonanie tego.
13 Potrzeba innowacyjna rolnika, przewidziana do zaspokojenia z pomocą doradcy rolniczego
staje się jego potrzebą upowszechnieniową i jako taka może być przedmiotem aktywności upowszechnieniowej doradcy rolniczego: albo tylko w zakresie zdobywania informacji niezbędnych dla
odnajdowania pożądanych innowacji rolniczych, albo tylko – nabywania kompetencji niezbędnych
do ich wprowadzania i stosowania, albo też – obu tych działań razem.
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przez doradcę rolniczego. Ważne jest bowiem, aby z punktu widzenia trwałości
działania doradczego, doradca rolniczy postrzegał rolnika nie tylko jako źródło
potrzebnej mu informacji, ale jednocześnie jako uczestnika procesu wyposażania go
w wiedzę konieczną dla samodzielnego, sprawnego rozpoznawania swych potrzeb
innowacyjnych. Natomiast rolnik w procesie wspólnego z doradcą rozpoznawania
własnej potrzeby innowacyjnej musi tę wiedzę niezbędnie posiąść.
Na koniec należy jeszcze zauważyć, że dopiero pełne zaspokojenie potrzeby innowacyjnej pozwala rolnikowi pozyskać i sprawnie przyswoić właściwą innowację oraz prawidłowo z nią postępować, a przez to rozwiązać wcześniej dostrzeżony
problem związany z przyspieszonym rozwojem jego gospodarstwa.
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WENANCJUSZ KUJAWIŃSKI
ROZPOZNAWANIE POTRZEB INNOWACYJNYCH ROLNIKÓW Z UDZIAŁEM DORADCY
ROLNICZEGO

Słowa kluczowe: doradca rolniczy, innowacja, kompetencje metodyczne, potrzeba
innowacyjna
STRESZCZENIE

Przedmiotowa praca pozwala uzupełnić kompetencje metodyczne doradcy rolniczego
o umiejętność rozpoznawania potrzeb innowacyjnych rolników. Na jej treść składa się
opis pojęcia: potrzeba innowacyjna oraz kilku innych ściśle z nim związanych. Ponadto,
przybliża ona algorytm postępowania doradcy umożliwiający sprawne rozpoznawania
potrzeb innowacyjnych rolników oraz wskazuje, jakich metod może do tego używać.

WENANCJUSZ KUJAWIŃSKI
RECOGNIZING THE INNOVATIVE NEEDS OF FARMERS WITH AGRICULTURAL
ADVISERS

Keywords: agricultural advisor, innovation, methodical competence, the need
for innovative
SUM M A RY

The present paper is used to complement the powers methodical advisor for agricultural ability to recognizing identify the innovation needs of farmers. Its content consists of
a description of the term - need innovative and several other, closely related. In addition,
it brings algorithm for advisors allows efficient recognize innovation needs of farmers and
indicate what methods can for to use it.
e-mail: w.kujawinski@cdr.gov.pl
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1. Wstęp
Zasadnicze cele niniejszego artykułu koncentrują się wokół rozpoznania specyfiki rynku tzw. żywności wysokiej jakości (tradycyjnej, ekologicznej, regionalnej)
w kontekście rosnącego znaczenia dla tegoż rynku konsumentów aktywnie go
współtworzących. Artykuł stawia sobie, prócz naukowych, także pragmatyczny
cel stworzenia wytycznych dla budowy regionalnego klastra produkcji i dystrybucji lokalnej żywności omawianego w artykule typu.
Istotą podjętego zadania badawczego jest rozpatrywane na gruncie nauk społecznych, od ponad dekady, założenie o kluczowym znaczeniu dla rynku żywności
wysokiej jakości relacji łączących producentów i dystrybutorów z konsumentami
[Lockie 2002, Miele 2006; Belasco 2007]. Mowa tu nie tylko o typowo rynkowej
relacji na linii producent – konsument, ale o społecznej więzi (utrwalonej relacji
społecznej, bazującej na wspólnie wyznawanych wartościach, unormowanej na
bazie umowy społecznej) między producentami/dystrybutorami a konsumentami, w której to konsumenci stają się bardzo ważnym ogniwem definiującym
rodzaj i skalę produkcji żywności. Odbywa się to poprzez bezpośrednią (face-to-face) i systematyczną relację konsumentów z producentami rolnymi, opartą
na wzajemnym zaufaniu, lojalności oraz wierności pewnym ideom, wartościom
1 Wkład pracy: Wojciech Goszczyński – 50%, Wojciech Knieć – 30%, Ryszard Kamiński – 20%.
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określanym wspólnym mianem bądź to rolnictwa wspieranego przez społeczność
(community supported agriculture) [Cone, Myhre 2000], bądź to alternatywnych
sieci produkcji i dystrybucji żywności (alternative agro-food networks) [Fonte
2004; Knieć, Goszczyński 2010].
W tym rozumieniu zmienia się i rośnie znaczenie konsumentów żywności,
gdzie ich rola w łańcuchu produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności przesuwa się z pozycji biernych uczestników procesu popytu (odbiorców określonych
produktów, ewentualnie również usług), na aktywnych kreatorów już nie tylko
popytu, ale i współkreatorów podaży [Goodman 2004, Buttel 2006, Desai 2007].
Idąc jeszcze dalej – jeśli przyjmiemy, chociażby za K. Gorlachem [Gorlach 2011],
czy J. Wilkinem [Wilkin 2010], że lokalne produkty żywnościowe oraz szerzej –
rolnictwo organizowane na bazie lokalnej (lokalne sieci współpracy, lokalne rynki,
relacje z lokalnymi konsumentami) – może stać się jednym z najbardziej istotnych
stymulatorów zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich, to biorąc pod uwagę zasygnalizowaną powyżej nową rolę konsumentów w tych strukturach można śmiało mówić o roli (albo społecznej funkcji) konsumentów żywności wysokiej jakości
jako agentów zmiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Tworzone w obrębie
tych procesów relacje, struktury, wzory działań stoją w opozycji do wciąż dominujących modeli rolnictwa przemysłowego, funkcjonując obecnie bardziej jako zjawiska
kontrkulturowe [Lockie 2002, Belasco 2007]. Na gruncie polskim korespondują one
z reliktami chłopskiej racjonalności produkcyjnej i chłopskim systemem organizacji zbytu produktów żywnościowych, przez co nie do końca wydają się tu obce,
a w wielu wymiarach wyglądają swojsko [Knieć, Goszczyński 2011: 51-52]. Daje to
szansę na ich „oswojenie” w wyobraźni masowej jako naturalnej kontynuacji wzorów relacji pomiędzy rolnikami, a konsumentami, obecnych w społeczeństwie polskim m.in. w latach kryzysu gospodarczego lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.
Należy jednak z całą mocą podkreślić, iż konotacje te mają charakter narracyjnej
paraboli: obserwowane bowiem współcześnie w Polsce inicjatywy (także w omawianym tu badaniu) powstają na bazie odmiennych motywacji, odmiennych wartości, z udziałem odmiennej społecznie grupy uczestników, nie mówiąc o odmiennym kontekście historycznym. W związku z tym stymulowanie ich tworzenia oraz
wspieranie ich trwania wymagają kompletnie różnych strategii.
Artykuł bazuje na badaniach przeprowadzonych przez zespół złożony z badaczy Instytutu Socjologii UMK i IRWiR PAN w ramach projektu „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska”, finansowanych przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Ideę tegoż projektu badawczego oparto na następujących problemach badawczych: jaka
jest specyfika konsumentów tzw. żywności wysokiej jakości? Jeśli takowa istnieje
– w jaki sposób można wykorzystać ją do stworzenia, poszerzenia, udrożnienia
kanałów dystrybucyjnych żywności wysokiej jakości?
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Badania, zrealizowane w 2015 roku na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, oparte zostały zarówno o metody ilościowe, jak i jakościowe. W części ilościowej ogółem wykonano 250 wywiadów kwestionariuszowych z klientami
sklepów sprzedających żywność w poddziale na: markety, markety klasy premium,
dyskonty oraz tzw. „zielone rynki” (targowiska, na których żywność sprzedają m.in.
rolnicy). Uzupełnieniem badań ilościowych były przeprowadzone wywiady zogniskowane z grupami: członków kooperatyw żywnościowych w Bydgoszczy, a także
liderów organizacji pozarządowych i organizacji rolniczych działających w regionie.

2. Spiżarnia Kujawsko – Pomorska – klaster spółdzielczy
Rozmowy na temat stworzenia w regionie kujawsko – pomorskim klastra żywności
wysokiej jakości – tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej inicjatorzy prowadzili na
przełomie roku 2013/14. Podjęcie prac nad Strategią Rozwoju Klastra2 rozpoczęto
na wiosnę 2014 roku. Jesienią tegoż roku po zarejestrowaniu w formie prawnej spółdzielni uzyskano dofinansowanie z „funduszu powiązań kooperacyjnych” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko – pomorskiego na
lata 2007-2013. Głównym powodem podjęcia inicjatywy klastrowej było dążenie
do poszerzenie rynków zbytu, wzrostu sprzedaży produktów firm wchodzących
w skład klastra, jak również poprawa ich konkurencyjności. W dłuższej perspektywie (około 3-7 lat) zakładano, że klaster „Spiżarnia Kujawsko – Pomorska” ma
doprowadzić do zaistnienia na regionalnym i na wybranych rynkach krajowych
i zagranicznych produktów i usług związanych z żywnością wysokiej jakości wywodzących się z województwa kujawsko – pomorskiego. Kluczowa koncepcja zakładała więc stworzenie sieci sprzedaży produktów oraz promocję markowej żywności
tradycyjnej, regionalnej oraz ekologicznej, będącej wizytówką województwa kujawsko-pomorskiego. Istotą działalności rynkowej klastra „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska” jest nadanie dodatkowej wartości produktom członków Klastra poprzez
ulokowanie ich w szerokiej ofercie nowej marki „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska”.
Tworzenie wartości dodatkowej polega w tym przypadku na wypromowaniu wśród
konsumentów marki „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska”, jako gwaranta wysokiej jakości produktu, zweryfikowanej przez wewnętrzne procedury klastra oraz stworzenie szerokiej palety asortymentowej produktów o unikalnych cechach. W skład
klastra wchodzi 16 firm zarówno zajmujących się produkcją żywności wysokiej jakości, soków, kajmaku, wyrobów wędliniarskich, olejów, miodów, pieczywa, wody
mineralnej i soli, musztardy, produktów mleczarskich jak również kilku przedsta2 Strategia rozwoju Klastra żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska” opracowana przez Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, pod redakcją Zenona Lewandowskiego, Minikowo 2014.
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wicieli tzw. branży HORECA3, którzy dopełniają ofertę klastra wykorzystując produkty innych członków klastra w swoich menu, i prowadząc sprzedaż w ramach
„półki produktów klastra”. W roku 2015 – w pierwszym roku rzeczywistej działalności- przedstawiciele klastra skupili się na promocji nowej marki uczestnicząc
w kilkunastu imprezach targowych w kraju i za granicą, oraz realizując kampanię
telewizyjną i z wykorzystaniem m.in. bilboardów w największych miastach regionu.
Uruchomiony został również sklep internetowy. Producenci skupieni w klastrze na
bieżąco rozwiązywać muszą dylemat, jak nie rezygnując z rozwoju własnej sieci dystrybucji i docierania do klientów wspólnie budować „Spiżarnię Kujawsko – Pomorską” jako podmiot biznesowy zajmujący się nie tylko promocja marki, ale również
realną sprzedażą produktów.

3. O potencjalnej roli konsumentów w rozwoju klastra lokalnej
żywności wysokiej jakości w świetle badań ilościowych
Próba wyjścia poza sprzedaż okazjonalną, wymaga precyzyjnej segmentacji, określenia cech oraz oczekiwań konsumentów, którzy mogą być zainteresowani zakupem tego typu produktów. Konstruowana marka nie może w prosty sposób
powtarzać modnych chwytów i zawsze odnosić się do tych samych chwytów marketingowych. Marka żywności wysokiej jakości powinna powstawać w dialogu
z konsumentami stanowiącymi jeden z punktów węzłowych powstającej w ten
sposób sieci. Od ich specyfiki, potrzeb, zwyczajów, wyznawanych wartości będzie
zależeć potencjalny sukces inicjatyw bazujących na produkcji żywności ekologicznej, tradycyjnej, regionalnej. W tym celu projektując działania Klastra „Kujawsko
– Pomorska Spiżarnia” przeprowadzone zostało rozeznanie wśród konsumentów.
Jego celem było określenie na ile zwyczaje zakupowe, podejście do żywności, postawy kujawsko-pomorskich konsumentów mogą wpływać na potencjał klastra.
W pierwszej kolejności analizie ilościowej zostały poddane wykorzystywane
przez konsumentów kanały zakupu żywności.
Analiza danych pozwala określić wyraźne prawidłowości. Przede wszystkim
kanały dystrybucji żywności zdominowały sklepy określane przez konsumentów jako dyskonty. Zdecydowanie rzadziej badani wskazują markety wielkopowierzchniowe, markety premium (sieci określające się jako te o wyższym standardzie) oraz co ciekawe lokalne, otwarte rynki oraz małe osiedlowe sklepy. Alternatywne kanały dystrybucji, takie jak zakupy bezpośrednie oraz specjalistyczne
sklepy, miały z kolei znaczenie marginalne. W tym sensie badana grupa konsumentów jest dość homogeniczna, co musi stanowić ostrzeżenie, wyzwanie dla inicjatyw promujących żywność wyższej jakości. Zunifikowany charakter zwyczajów
3 Hotele, restauracje, catering.
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zakupowych konsumentów ogranicza niszę dla produktów wyższej jakości, szczególnie o regionalnym charakterze wytwarzania. Narzędzia pozwoliły badaczom
dokonać segmentacji (metodą K-MEANS) konsumentów, w zależności od preferowanych sposoby zakupów żywności.
Rysunek 1
Zwyczaje zakupowe konsumentów – kanały dystrybucji

Źródło: Badania własne.

Tabela 1
Typologia klientów [z uwzględnieniem preferowanych kanałów
zakupów żywności]
Typ konsumenta

%

Klient marketów

26%

Klient dyskontów

34%

Klient lokalnego rynku

21%

Klient premium

19%

Źródło: Badania własne, n=250.

Analizy zespołu wskazały na wysoki poziom spójności zwyczajów zakupowych. Oznacza to, że konsumenci korzystają z jednego, głównego kanału zaopatrzenia. Z grupy tej wyłamują się tylko lokalne rynki, które przez klientów supermarketów i marketów premium traktowane są jako dodatkowe, uzupełniające
miejsce zakupu żywności. Dominująca wśród respondentów grupa kupujących
w dyskontach jest jednocześnie najbardziej homogeniczna i nie korzysta z innych
sposobów dystrybucji żywności. Co ciekawe, istnieje liniowa zależność pomiędzy
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wiekiem, a deklarowaną częstością zakupów w najtańszych sklepach sieciowych
– im respondenci młodsi tym częściej kupują w tego typu sklepach. Istnieje także intuicyjna korelacja pomiędzy poziomem zarobków i sytuacją ekonomiczną,
a chęcią korzystania z dyskontów.
Z perspektywy zarządzania klastrem, czy dowolnej innej sieci produkcji i dystrybucji żywności, taka konfiguracja zwyczajów zakupowych oznacza poważne
ograniczenia. Dominacja sklepów sieciowych i tanich, spycha żywność regionalną, ekologiczną, tradycyjną w niszę produktów kupowanych okazjonalnie. Polscy
konsumenci nie są w tym wypadku wyjątkiem, jednak w innych krajach wysoko rozwiniętych stałe, cotygodniowe zakupy żywności wysokiej jakości potrafią
osiągnąć prawie 20% koszyka zakupowego konsumentów [Thorgersen 2009: 176].
Jednocześnie w państwach tych odsetek osób, nigdy nie kupujących tego typu
produktów także wynosi 20% [Thorgersen 2009: 176].
Oczywiście sposoby dystrybucji tego typu produktów nie ograniczają się tylko i wyłącznie do klasycznych sieci sprzedaży. Specyfiką żywności wysokiej jakości jest to, że uwzględnia ona także pozaekonomiczne motywacje konsumentów
i może bazować na innowacyjnych sieciach dystrybucji. Żywność wysokiej jakości, w zależności od obowiązującego w danym państwie prawodawstwa, może być
sprzedawana jako część pakietu turystycznego, bezpośrednio w gospodarstwie
czy restauracji, hotelu, w tzw. koszach żywności dystrybuowanych bezpośrednio
do konsumentów, poprzez sklepy internetowe, bądź jako część pakietu właścicielskiego/kontraktu w przypadku rolnictwa wspieranego przez społeczności. Rozpiętość sposobów dystrybucji jest ogromna i nie może się ograniczać do klasycznych, sklepowych kanałów dystrybucji. Należy w tym miejscu jednak zauważyć,
że innowacyjne sposoby dystrybucji są kulturowo wrażliwe, tzn. ich efektywność
zależy od tła kulturowego i nie mogą być one stosowane jako narzędzia uniwersalne. Muszą one uwzględniać specyfikę konsumentów w danym państwie. Badani
konsumenci korzystali z alternatywnych źródeł żywności wysokiej jakości przedstawionych na rysunku 2.
Wyniki sugerują specyficzny konserwatyzm zakupowy polskich konsumentów. Poza nielicznymi grupami zorganizowanymi w kooperatywy, czy osobami
korzystającymi z tzw. koszy żywności dominują klasyczne, festynowe sposoby
zaopatrzenia w żywność wysokiej jakości. Większość badanych takie produkty
kupuje okazjonalnie, nie ma mechanizmów stabilnego, trwałego zaopatrzenia
w tego typu produkty. W tym sensie żywność wysokiej jakości znajduje się w swoistej pułapce – bazuje ona na silnie zakorzenionej konstrukcji tradycji, wyobrażeniu o tym jak dawniej produkowano i dystrybuowano żywność, z drugiej zaś strony raczej wąskie rozumienie tradycji zdecydowanie ogranicza akceptowane przez
konsumentów sposoby dystrybucji. Zarządzanie i rozwój klastra, sieci zrzeszają-
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cej producentów żywności wysokiej jakości wymaga przekonania konsumentów
do nowych sposobów zakupu żywności.
Rysunek 2
Popularność nieklasycznych kanałów dystrybucji żywności
wysokiej jakości

Źródło: Badania własne.

Kolejnym elementem, który należy uwzględnić w dostosowaniu żywności wysokiej jakości do potrzeb konsumentów, jest analiza czynników, które wpływają
na decyzje o zakupie. Analizując je, należy pamiętać o pewnych niedoskonałościach tej metody oceny bazującej na subiektywnych deklaracjach badanych.

Czynniki wpływające na decyzje konsumentów

Źródło: Badania własne.

Rysunek 3
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Analizy pozwalają wyodrębnić trzy podstawowe kategorie czynników istotnie
różniących się od siebie znaczeniem ocenianego wpływu przy wyborze żywności:
a) Czynniki kluczowe: smak i cena;
b)Czynniki drugorzędne: renoma producenta, promocja cenowa, przywiązanie;
c) Czynniki trzeciorzędne: promocja ilościowa i sposób produkcji.
Wskazane czynniki zostały wykorzystane do segmentacji badanych konsumentów w zależności od wagi poszczególnych elementów decydujących o zakupach żywności.
Tabela 2
Typologia konsumentów
[z uwzględnieniem czynników decydujących o zakupie żywności]
Typ konsumenta

%

ekonomiczny smakosz

32%

smakosz

23%

Ekonomiczny/obojętny

45%

Źródło: Badania własne, n=250, technika segmentacji: K-MEANS.

a) Ekonomiczny smakosz: kluczowym czynnikiem decydujących o wyborze
tej kategorii respondentów jest cena, jednak równie wysoko oceniany jest
smak produktu. Co ciekawe ta grupa konsumentów jest wyraźnie liczniejsza wśród osób starszych. Jednocześnie jest to kategoria potencjalnie interesująca i w tej chwili niezagospodarowana przez producentów żywności
wysokiej jakości. Jeżeli producenci np. poprzez stabilność dostaw, obniżą
cenę, to grupa ekonomicznych smakoszy może zasilić szereg potencjalnych
konsumentów żywności tradycyjnej, regionalnej czy ekologicznej.
b)Smakosz: dla tej kategorii kupujących najważniejszym czynnikiem decydującym o zakupie żywności jest smak. Cena schodzi na dalszy plan, niestety
sposób produkcji także. Jest to więc potencjalnie interesująca grupa, lepiej
sytuowanych klientów, kupujących głównie w marketach premium bądź
przez specjalistyczne strony. Niestety w ich wypadku pojawia się problem
niskiego poziomu wiedzy, świadomości konsumenckiej.
c) Obojętny: w tej grupie kupujących wszystkie czynniki poza ceną mają marginalne znaczenie. Jest to najliczniejsza i jednocześnie niezainteresowana
zakupem żywności wysokiej jakości kategoria respondentów.
Podsumowując czynniki decyzyjne określające potencjał konsumentów należy
zwrócić uwagę, że blisko ponad 50% badanej populacji można w pewnym sensie
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przypisać do grupy osób potencjalnie zainteresowanych żywnością wysokiej jakości. Grupa ta jest jednak bardzo zróżnicowana i różni się od stereotypowego postrzegania kupujących żywność tradycyjną, regionalną i ekologiczną. Łączy ona
zarówno gorzej sytuowane osoby starsze, jak i majętnych przedstawicieli wolnych
zawodów. Kluczowym elementem, który należy wziąć pod uwagę jest cena. Planując ilościowy rozwój sieci sprzedaży wysokiej jakości należy bardzo ostrożnie
projektować politykę cenową – zbyt wysoka cena może skutecznie ograniczyć potencjalny rynek sprzedaży produktów.
Kolejnych tropów dotyczących projektowania działań klastra, sieci producentów żywności wysokiej jakości podsuwa nam odpowiedź na kolejne pytania.
Badani konsumenci zostali poproszeni o dokonanie wyboru, który z czynników
zawartych w każdej z przedstawionych poniżej par jest dla nich istotniejszy:
Istotne kryteria przy produkcji żywności
[z perspektywy konsumentów, % wskazań]

Tabela 3

Tradycja

67%

Rozwój
ekonomiczny

28%

Niska cena żywności

54%

Nowoczesność

33%

Ochrona
środowiska

72%

Sprawiedliwy dochód dla
producenta

46%

Źródło: Badania własne, n=250.

W praktyce, badani konsumenci stawiają na tradycję, ochronę środowiska oraz
niską cenę żywności. Na podstawie tych odpowiedzi można z pewną ostrożnością założyć, że idealna marka żywności powinna odnosić się do kulturowo konstruowanej
tradycji wsi, chronić środowisko, pokazywać, że jakość otrzymuje się w jej przypadku
za rozsądną cenę. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, na znaczne różnice w ocenie
tych kryteriów poprzez różne typ konsumentów. Spośród ekonomicznych smakoszy
aż 80% badanych wybrało tradycję kosztem nowoczesności, natomiast konsumenci
należący do kategorii smakoszy zdecydowanie częściej (70%) wskazywali na to, że
ważniejszym czynnikiem przy produkcji żywności jest sprawiedliwy dochód producenta i niższa ostateczna cena produktu. Jednocześnie samo postrzeganie zmian
na rynku żywności pozwala przewidywać, że będzie rosnąć przestrzeń, którą można
zagospodarować produktami tradycyjnymi, regionalnymi, ekologicznymi. Ponad
50% badanych konsumentów uznało, że w ciągu ostatnich 5 lat smak i jakość żywności uległy wyraźnemu pogorszeniu. Oczywiście są to subiektywne oceny, mają one
jednak moc kształtowania rynku zbytu żywności. To pewne kulturowo zapożyczone
poczucie konsumentów wpływa na ich decyzję o zakupie żywności.
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Kolejną kwestią, którą należy poruszyć analizując wpływ konsumentów na zarządzanie i rozwój klastra, sieci producentów wysokiej jakości dotyczy wiedzy,
świadomości konsumentów. W opisywanym badaniu sprawdzone to zostało poprzez zestaw pytań oceniających rozpoznawalność certyfikatów i oznaczeń wykorzystywanych. Są to istotne dla tego badania pytania, gdyż pokazują one rzeczywiste kompetencje konsumentów i to czy potrafią oni odróżnić dostępne na rynku
żywności produkty.
Tabela 4
Rozpoznawalność wybranych certyfikatów oznaczających
jakość żywności
Czy rozpoznaję logo:
żywność ekologiczna

Czy rozpoznaję logo:
Fair Trade

Czy rozpoznaję logo:
oznaczenie produkcji

tak

16%

tak

1%

tak

41%

trudno
powiedzieć

3%

trudno
powiedzieć

1%

trudno
powiedzieć

2%

nie

81%

nie

98%

nie

57%

Źródło: Badania własne.

Wyniki kompetencji konsumentów należy jednoznacznie ocenić jako niedostateczne. Znajomość oznaczeń ekologicznych jak i sprawiedliwego handlu jest
marginalna. Także w przypadku oznaczeń jajek większość badanych nie była
w stanie udzielić poprawnej odpowiedzi. W praktyce oznacza to, że niski poziom
wiedzy naraża konsumentów na ryzyko wykorzystania przez nieuczciwe praktyki
producentów podrabiających jakościowe certyfikaty. Napisy na opakowaniu: bio,
czy wiejska tradycja mogą silniej wpływać na decyzję konsumentów, niż trudne
i drogie w implementacji oficjalne systemy certyfikacji. Stawia to też szereg wyzwań przed regionalnymi i lokalnymi markami żywności wysokiej jakości, które
muszą zagwarantować swoją autentyczność i odróżnić się na półce sklepowej od
standardowych produktów wykorzystujących tradycyjną i ekologiczna symbolikę. Oczywiście nie oznacza to, że z oznaczeń należy rezygnować – mogą mieć
one potencjalnie bardzo silny wpływ na decyzje konsumenta – dostarczając mu
wiedzy o sposobie produkcji i w domyśle jakości żywności. Symbole budują też
pewną subiektywną wizję produktu i elementów z nim związanych. Tym samym
niezbędna jest akcja edukacyjna prowadząca do zwiększenia kompetencji konsumentów. Dopiero precyzyjnie rozróżniając oznaczenia będą oni w stanie dokonać
świadomego wyboru pomiędzy żywnością wysokiej jakości, a produktami stylizującymi się na taką.
Podsumowując wyniki badania ilościowego należy zwrócić uwagę na wyzwania, które stoją przed osobami, instytucjami zarządzającymi klastrem, siecią
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producentów żywności wysokiej jakości. Wyjście poza marginalną ekonomicznie
niszę produktów okazjonalnych wymaga dostosowania się do postaw i oczekiwań
konsumentów. Tymczasem są oni bardzo niespójną grupą łączącą zarówno osoby starsze przywiązane do kulturowo konstruowanych smaków dzieciństwa, jak
i nowej klasy średniej oczekującej innowacyjnych produktów. Punktem wspólnym jest z pewnością pozytywne wartościowanie tradycji obszarów wiejskich,
ochrony środowiska oraz wrażliwość cenowa. Oznacza to, że produkty te, jeśli
mają się ilościowo rozwijać to muszą przynajmniej nawiązywać ceną do żywności
przemysłowej. Jednocześnie widać wyraźny potencjał w bardzo wyraźnym podkreśleniu przez badanych konsumentów spadków subiektywnych cech żywności
takich jak: smak i jakość. Bazując na tym przeświadczeniu można budować markę
produktów tradycyjnych, regionalnych, ekologicznych. Problemem, z którym zarządzający taką siecią będą musieli się zmierzyć są niewielkie kompetencje konsumentów, nieumiejętność rozróżniania marek i certyfikatów, oddzielenia żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej od takiej, która tylko naśladuje te
cechy. Jednocześnie należy podkreślić, że projektując działania takiego klastra nie
można bezkrytycznie naśladować wzorów, sposobów kreowania marki żywności
pochodzących z innych państw. Polscy konsumenci mają swoją specyfikę, którą
należy uwzględnić działając na rynku.

4. O potencjalnej roli konsumentów w rozwoju klastra lokalnej
żywności wysokiej jakości w świetle badań jakościowych
Uzupełnieniem badań sondażowych, stanowiły procedury wywiadu grupowego
i indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z konsumentami.
W tym miejscu należy dokonać jednego zastrzeżenia. Część jakościowa dotyczyła
konsumentów zaangażowanych we współpracującą z badanym klastrem kooperatywę spożywczą. Jest to bardzo ciekawa grupa kupujących żywność, ich opinii
nie można jednak rozciągać na całą populację polskich konsumentów żywności.
Przechodząc do wyników, badania pokazały, że badani konsumenci traktują
żywność wysokiej jakości jako alter ego żywności tzw. masowej. Udało się także
wyodrębnić cztery kluczowe cechy odróżniające, zdaniem badanych, te dwa typy
żywności:
 w subiektywnej opinii członków kooperatywy żywność lokalna, regionalna
i tradycyjna jest zdrowa. Proces jej produkcji musi być jednak społecznie
kontrolowany. Badani bardzo wyraźnie potrafią oddzielać żywność tzw.
masową i tzw. zdrową. W tym sensie podkreślali potrzeby edukowania
społeczeństwa w zakresie właściwego identyfikowania walorów żywności,
jej składu oraz jej pochodzenia. Zdrowie i naturalny charakter produktów
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mogą być zatem istotnymi czynnikami budującymi relacje pomiędzy lokalnymi producentami, a konsumentami;
 jest alternatywna. Badani akcentowali kwestię tarć i opozycji między rozwojem rynku żywności wysokiej jakości a sektorem agrobiznesu. Alternatywny charakter sposobu produkcji i dystrybucji, umiejscowienie marki lokalnej w opozycji do marek globalnych i przemysłowych było dla członków
kooperatywy istotnym wyznacznikiem jakości. Tu zatem może pojawić się
problem sprzeczności interesów różnych grup konsumentów wewnątrz sieci, gdzie różne motywy towarzyszące agrobiznesowi i radykalnym konsumentom mogą być siłą odśrodkową uniemożliwiającą tworzenie klastrów
spożywczych;
 przyczynia się do rozwoju społecznego i sprawiedliwości społecznej. Tu
badani akcentowali jej związki z ideą sprawiedliwego handlu. Przede wszystkim jednak zwracali uwagę na to, że jednym z ważnych motywów zaopatrywania się w ten rodzaj produktów jest chęć wspierania drobnego rolnictwa
w opozycji do niechęci do korporacyjnego sposobu produkcji i dystrybucji
żywności;
 jest produkowana i dystrybuowana w jak najkrótszych łańcuchach żywnościowych, przyczyniając się do korzyści zarówno po stronie rolników
zwiększających swój udział w zysku związanym z obrotem żywnością, jak
i konsumentów otrzymujących produkt wysokiej jakości.
Spośród tych czterech aspektów badani podkreślali równorzędne znaczenie każdego z nich. Należy zatem podkreślić, że żywność alternatywna jest dla
konsumentów zawsze kojarzona jako kombinacja cech pro-zdrowotnych i prospołecznych. Żaden z badanych nie rozdzielał tych kwestii, co więcej – dla kilku
osób sprawy społeczne były nawet ważniejsze, aniżeli jakość tych produktów. Pojawia się tu więc wspomniany w pierwszej części artykułu syndrom „grona”, gdzie
istnienie klastra spożywczego nie jest możliwe bez sformalizowanych powiązań
pomiędzy motywem zysku, a interesami społecznymi i kulturowymi.
Dodatkowo w trakcie wywiadów rozmówcy podkreślali znaczenie konsumenta definiowanego nie jako bezwolnego, ostatecznego odbiorcy produktu, ale jako
świadomego „agenta zmian społecznych”. Badani uznali, że rynek produkcji i handlu żywnością jest specyficzny i wyjątkowy. Dlatego też należy na nim – jako konsument – w sposób bardziej świadomy się umiejscawiać. Dla najaktywniejszych
konsumentów kupowanie żywności alternatywnej jest rodzajem manifestu obyczajowego i politycznego. Nasi rozmówcy świadomie stają po stronie redukowania
wpływów globalizacji gospodarek na życie przeciętnego człowieka. Są przeciwko
destrukcji rolnictwa rodzinnego, przeciwni niemoralnej ich zdaniem gospodarce,
a także przeciwni utracie regionalnych i narodowych specyfik kulinarnych.

Nowi agenci zmian w rolnictwie. O postawach i znaczeniu konsumentów ...

27

Ogromne znaczenie w definiowaniu wyjątkowości produktów alternatywnych
ma jakość oparta o nieformalne zaufanie i lojalność. Zaufanie do żywności wysokiej jakości w rozumieniu badanych ma zatem kompletnie różne podłoże, aniżeli
zaufanie budowane dla i do produktów masowych. To jedna z ważniejszych cech
odróżniających żywność masową i alternatywną. W opinii respondentów produkty masowe z racji przemysłowego charakteru ich produkcji z natury rzeczy muszą
posiadać standardowe mechanizmy kontroli jakości. Mechanizmy te w zasadzie
gwarantują zadaną według ustalonych norm jakość. Jednak w przeciwieństwie do
żywności alternatywnej produkcja masowa cechowana jest przez anonimowość
odpowiedzialności. Na rynku żywności alternatywnej nie ma o tym mowy. Odpowiedzialność jest zawsze zlokalizowana. Zaufanie to ma różny charakter i ma różne oparcie, w zależności do formy kontaktu handlowego. Gdy kupujemy u rodziny
ze wsi – opiera się na więziach rodzinnych. Gdy kupujemy w sklepie osiedlowym
– opiera się o więzi sąsiedzkie. Kiedy zaś kupujemy przez kooperatywę lub grupę
zakupową – opiera się o przyjaźń lub relacje pracownicze. Istotnym elementem
jest tu również lojalność. Według badanych konsument nie powinien z dnia na
dzień zrywać kontaktów z rolnikiem, bo to skutkuje katastrofą tego ostatniego.
Innymi słowy – dystrybucja żywności alternatywnej oznacza stworzenie trwałych
więzi, a ich zerwanie dla rolnika może być sporym problemem. Jest to zatem relacja oparta o dwustronną odpowiedzialność.

5. Kim są konsumenci żywności wysokiej jakości – perspektywa
badanych?
W trakcie badania udało się wyodrębnić trzy podstawowe typy konsumentów
żywności. Pierwsze dwie opisały Bilewicz i Śpiewak [Bilewicz, Śpiewak 2015].
Wśród konsumentów aktywnie poszukujących żywności wysokiej jakości
mamy do czynienia z dwiema podstawowymi kategoriami. Pierwsza z nich bezpośrednio związana jest z częścią ruchu kooperatyw spożywczych i może zostać
nazwana konsumentem aktywistą. Wydaje się, że dla tej grupy żywność jest
symbolem walki o inną konstrukcję relacji pomiędzy społeczeństwem a gospodarką. Istotny jest sposób produkcji, ale też dodatkowe, społeczne, kulturowe
i polityczne funkcje jedzenia. Wartością samą w sobie jest kooperacja, możliwość uczestnictwa w organizacji zrzeszającej konsumentów. Jest to nieliczna
grupa konsumentów aktywnych, zaangażowanych, aktywnych politycznie i społecznie, chętnie szukających nowych wzorów działania takich jak kooperatywy,
rolnictwo wspierane przez społeczność, rynki konsumenckie. Jednocześnie ich
aktywność wydaje się być zogniskowana wokół ośrodków miejskich oraz nowych ruchów miejskich.
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Nieco inną grupę konsumentów zdiagnozowanych w trakcie badań stanowi
nowa klasa średnia. Jest to grupa dobrze zarabiających i wykształconych osób
o rozbudzonych aspiracjach życiowych [Domański 2012]. Nakierowane są one nie
tyle na aktywizm konsumencki, co raczej na samą konsumpcję, która ma w ich wypadku dystynktywny charakter, jest elementem wyróżniającym. Przy zakupie żywności liczy się smak, elitarny charakter produktu, jego odmienność i wyjątkowość.
W opinii badanych wśród tej grupy konsumentów dominują przedstawiciele wolnych zawodów, wysoko wykwalifikowani specjaliści dbający o zdrowie, prowadzący
aktywny tryb życia, szukający nowych doznań. Jednocześnie grupę charakteryzuje
raczej indywidualistyczne podejście do samej konsumpcji, wspólnota konsumentów jest dla nich istotna wtedy, gdy pozwala zdobyć określone produkty.
Ostatnią, zdiagnozowaną w trakcie badań grupę stanowią sentymentalni podróżnicy w czasie. Jest to grupa konsumentów starszych, gorzej sytuowanych,
wysoko wartościujących tradycję, konserwatywnie nastawionych do nowoczesności. Dla tej grupy liczy się przede wszystkim sam produkt i odwołania do wyidealizowanej przeszłości. Nad sprawiedliwy handel, ochronę środowiska, czy
aktywność polityczną ta kategoria konsumentów przedkłada smak i konstrukcję
przeszłości związaną z produktem. Choć jest to grupa o mniejszej sile nabywczej,
nie można jej jednak ignorować, w zależności od polityki cenowej może ona stanowić istotne zaplecze ekonomiczne marki. To konsumenci emocjonalnie związani z przeszłością. Osoby, które poszukują w żywności alternatywnej dawnego
świata zdrowej, smacznej żywności, sprzedawanej w misach bezpośrednio przez
rolników, za przyzwoleniem władzy.
Tabela 5
Cechy wyróżniające konsumentów żywności wysokiej jakości
Styl życia

Aktywność
polityczna

aktywny,
konsument świadome
zaangażowany
aktywista
życie

Potrzeba
Aktywność
wyróżnienia Kooperatywizm
społeczna
się
aktywny,
działacz

istotna

silny

nowa klasa
średnia

aktywny,
prozdrowotny

bierny

bierny

istotna

słaby

sentymentalny
podróżnik
w czasie

bierny

bierny

bierny

nieistotna

słaby

Źródło: Opracowanie własne.

Przykłady

Potencjał
Potencjał
dla lokalnej
ekonomiczny
marki

to zależy
– marka
umiarkowany musi mieć
alternatywny
charakter
to zależy
żywność
– marka
premiummusi mieć
wysoki
żywność
ekskluzywny
ekskluzywna
charakter
to zależy –
marka musi
być tania
marki tradycyjne
niski
i odwoływać
się do
tradycji
slow food
fair trade
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Wyniki badań jakościowych pokrywają się więc z ilościową segmentacją.
Konsumenci na rynku żywności są bardzo zróżnicowani. Większość z nich jest
niezainteresowana bądź tylko okazjonalnie zainteresowana żywnością wysokiej
jakości, ponadto sama grupa kupujących żywność alternatywną jest bardzo zróżnicowana. Zwiększa to poziom komplikacji związanej z wprowadzaniem i zarządzaniem marką żywności wysokiej jakości. Członkowie klastra muszą precyzyjnie
określić grupę docelową oraz dostosować do niej charakter produktu, komunikację z konsumentami, narzędzia marketingowe, jak i kanały dystrybucji.

6. Żywność wysokiej jakości – doświadczenia konsumentów
Jedną z głównych kwestii podnoszonych przez konsumentów była cena produktów. Według badanych to nie jest żywność tania. Nasi rozmówcy wskazali, że jest
to jeden z czynników ograniczających upowszechnianie się tego typu produktów.
Jednocześnie badani wskazali, że na ostateczną cenę ma wpływ sposób dystrybucji oraz zasoby niezbędne do uzyskania pełnego kosza zakupowego. Pojedyncze
produkty mogą być tanie, ale koszty dostawy lub dotarcia do producenta znacznie
podwyższają ostateczną cenę. W pewnym stopniu to w charakterze, poziomie rozwoju kanałów dystrybucji może leżeć klucz do obniżenie obciążeń konsumenta.
Co ciekawe, badani nie umiejscowili lokalnych produktów wysokiej jakości na
samym szczycie piramidy cenowej. Dla naszych rozmówców najwyżej ulokowana
jest żywność wyrafinowana, trudno dostępna i bardzo droga. To produkty niedostępne w sieciach handlowych, lecz osiągalne jedynie w wybranych delikatesach
oraz za granicą. Jest to żywność dostępna jedynie dla najbogatszej części społeczeństwa. W drugiej kolejności znajduje się żywność dość powszechnie dostępna,
ale wysokiej jakości, stosunkowo wyrafinowana, dość droga. To żywność znanych
marek, ale w wersji Premium. Na trzecim miejscu znajduje się powszechnie dostępna żywność znanych marek w wersji budżetowej. Jest ona tania, powszechnie
dostępna i dobra. Na samym dole znajduje się żywność, która spełnia minimalne
wymogi jakościowe, lecz jej walory smakowe, zapachowe oraz sposób opakowania
są wątpliwej jakości. To najtańsza na rynku żywność dla ludzi źle sytuowanych.
W tej hierarchii badani widzieli miejsce dla żywności alternatywnej jako produktów z pogranicza klasy Premium i klasy średniej. Do klasy Premium zaliczała
ją wysoka jakość i wyrafinowanie receptur, sposób produkcji, jej zlokalizowanie
w konkretnym miejscu oraz – czasami – oryginalne opakowanie. Ważna jest tu
również specyficzna historia idąca za produktem. Do klasy średniej predestynuje
ją natomiast cena i stosunkowo przeciętny poziom wyrafinowania w konstrukcji
rynkowego produktu.
Na koniec należałoby znów wrócić do kwestii lojalności i odpowiedzialności.
Badani wskazywali na przypadki trudnego docierania się relacji rolnik – konsu-
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menci. Większe zyski stanowią tu niekiedy pokusę do oszukiwania na produktach. Przytaczano przypadki rolników, którzy podawali błędne informacje o sposobie produkcji warzyw i owoców, czy jaj. Podawano też przypadki podszywania
się producentów pod produkcję alternatywną. W szczególności wiele zastrzeżeń
badani mieli do osób sprzedających na targowiskach. Pojmowanie lokalnej lub
regionalnej żywności wysokiej jakości opiera się na przekonaniu, że to żywność
jednocześnie zdrowa, wytworzona wg zasady sprawiedliwego handlu, dystrybuowana w krótkich łańcuchach żywnościowych. W zależności od kategorii konsumentów aspekt społeczny i środowiskowy jest w jej definiowaniu równie ważny,
jak aspekt zdrowotny. Istota sieci rolnik – przetwórca lokalnej żywności – konsument: oparta jest głównie o zaufanie i lojalność, które powinny działać w obie
strony. Zaufanie i lojalność bazują głównie na nieformalnych więziach. Kontrola jakości odbywa się poprzez system nieformalnej kontroli społecznej. W tym
sensie dla lokalnej marki żywności wysokiej jakości kluczowe jest przekonanie,
nawiązanie komunikacji z konsumentami i przekonanie ich o jakości produktów
pod nią sprzedawanych.

7. Wnioski
Zarządzanie lokalnymi markami żywnościowymi może okazać się procesem niebywale skomplikowanym, niesie bowiem ze sobą mnóstwo pułapek.
Pierwszą z nich jest utrudniona mediacja miedzy interesami gospodarczymi
a społecznymi – zrozumienie przez wszystkich uczestników sieci sensu i wartości
odpowiednich relacji pomiędzy rynkiem a społeczeństwem i jego kulturą. Sieci
takowe, czy – jak chcemy je nazywać – klastry – nie mogą na dłuższą metę istnieć bez uzmysłowienia sobie i uznania szczególnej społecznej wartości lokalnych
produktów jako bazy marek „produkowanych” w obrębie klastrów. Zarządzanie
lokalnymi markami musi zatem odbywać się w procesie stałej i zrównoważonej
komunikacji pomiędzy producentami a konsumentami, albo inaczej – komunikacji między rynkiem a społeczeństwem.
Po drugie – należy z pełną mocą podkreślić rosnące znaczenie konsumentów
jako czynnika determinującego ostateczny kształt oferty rynkowej lokalnych producentów żywności. Paradoksalnie - chociaż to producenci żywności wytwarzają dobra, nadając im specyficzny kulturowy rodowód i formę, to jednak jedynie
w interakcji z konsumentami tworzy się nie tylko ostateczny ich rynkowy kształt,
ale - co równie ważne – sprawnie funkcjonujące i efektywne [gwarantujące zysk]
kanały dystrybucji.
Po trzecie – marki lokalne winny w odpowiednio zrównoważony sposób odwoływać się do szeregu idei akceptowalnych wśród zidentyfikowanych grup ich
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potencjalnych konsumentów oraz reagować na zmiany pojawiające się wśród nich
w przyszłości. Mowa tu o uchwyceniu odpowiednich relacji pomiędzy oferowanymi
przez żywność lokalną wartościami poszukiwanymi przez specyficzne i różnorodne
grupy konsumentów oraz autentycznością oferty rolników i przetwórców. Najgorszym z możliwych scenariuszy jest utrata wiarygodności lokalnych marek spowodowana ich nadmierną skansenizacją, bądź – przeciwnie – ich umasowieniem.
W tym miejscu warto jeszcze raz wspomnieć o sensie wspierania ze środków
publicznych lokalnych marek oraz klastrów spożywczych, w tym sieci łączących
producentów i konsumentów żywności. I nie tyle chodzi tu o niepewną rynkową
pozycję tychże w obliczu ich nieugruntowanej pozycji jako alternatywnego sposobu sprzedaży/pozyskiwania żywności, a bardziej o „produkowane” przez nie
rozliczne wartości dodane. Mowa tu o dobrach publicznych będących skutkiem
ich funkcjonowania – ochronie bioróżnorodności i różnorodności kulturowej,
wspieraniu walki z wykluczeniem społecznym, zapewnianiu żywności wysokiej
jakości, zapewnianiu stabilności lokalnych systemów gospodarczych, wreszcie –
tolerancji wobec różnych stylów życia.
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NOWI AGENCI ZMIAN W ROLNICTWIE. O POSTAWACH I ZNACZENIU
KONSUMENTÓW W ROZWOJU I ZARZĄDZANIU KLASTREM ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ
JAKOŚCI „KUJAWSKO-POMORSKA SPIŻARNIA”
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lokalną, klastry producentów żywności lokalnej
STRESZCZENIE

W artykule skoncentrowano się na opisie więzi łączących rolników produkujących
żywność wysokiej jakości z konsumentami, które kształtują się w formę relatywnie trwałych i żywotnych sieci społecznych. Autorzy bazują na wynikach ilościowych i jakościowych badań terenowych, których metodologię oparto na autorskim modelu sieci rolnicy –
konsumenci. Główna uwaga artykułu skupia się na konsumentach, jako nowych aktorach
zmian zachodzących na polskiej wsi i w polskim rolnictwie. Zasadnicze pytanie badawcze,
na które autorzy starają się odpowiedzieć dotyczy znaczenia konsumentów w stymulowaniu procesów dywersyfikacji gospodarczej polskiego rolnictwa. Przedmiotem analiz
jest studium przypadku inicjatywy „Kujawsko – Pomorska Spiżarnia”, której celem było
animowanie sieci konsumencko – rolniczych.
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NEW AGENTS OF CHANGES IN AGRICULTURE. THE ATTITUDES AND IMPORTANCE
OF CONSUMERS IN THE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CLUSTER FOOD
QUALITY “KUJAWSKO-POMORSKA LARDER”
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The article focuses on the importance of relationships bonding farmers producing
high quality food and consumers into relatively constant, viable and feasible networks.
The article is based upon the results of the field study, where both qualitative and quantitive methods were utilised in order to prepare empirical models of farmers – consumers
networks. The focus is put mainly on consumers treated here as important new drivers of
economic and social change on Polish rural areas. Authors try to answer crucial question
about the role of consumers in diversification of farming businesses. The case study of
“Kujawsko-Pomorska Spiżarnia” is examined as an interesting and representative example
of animation of consumer-farmer networks.
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1. Wstęp
Powszechnym stało się uznanie, iż regiony, w których dominuje rolnictwo
zalicza się do biedniejszych. Analizując udział rolnictwa w tworzeniu PKB również
należy stwierdzić, iż mimo wzrostu produkcji, udział ten zmniejsza się. Jeszcze
w latach 50. ubiegłego wieku szacowany był na około 30%, jednak od tamtego
okresu obniżył się o 1000% do poziomu około 3% w 2015 roku. Jest to tendencja
powszechnie obserwowana w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie znacznie szybciej wzrasta udział innych gałęzi gospodarki (np. usług). W dużym stopniu jest to
związane z postępem technologicznym i wzrastającą wydajnością produkcji rolnej. Według Raportu „World Agriculture: Towards 2015/2030”, historyczne dowody wskazują, że wzrost potencjału produkcyjnego rolnictwa światowego był jak
dotąd wystarczający, aby sprostać wzrostowi popytu na żywność [World… 2003;
122]. Jednak nie ma pewności, że doświadczenia z przeszłości, będą kontynuowane. Mimo tak niskiego udziału rolnictwa w tworzeniu PKB jest ono producentem
żywności i nikt nie zaprzeczy, że jego rola i znaczenie musi być oceniane inaczej.
Właściwą miarą oceny ekonomicznej sprawności gospodarowania w rolnictwie
oraz standardu życiowego gospodarujących osób, jak stwierdza Adamowicz,
mimo wielu słabości są dochody rolników [Adamowicz 1998]. Kwestią często niedostatecznie docenianą jest to, że rolnicy nie utrzymują się wyłącznie z dochodów
rolniczych, ale również z wielu innych źródeł. Obok dochodu z działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego źródłem dochodów może być praca zarobkowa
czy wypłaty ubezpieczenia społecznego. Jest to jedną z przyczyn znacznego zróż-
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nicowania poziomu dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe rolników, ale przyczyniającą się także do rozwoju gospodarstw.
Na obszarach wiejskich w Polsce, jak też większości krajów UE, żyje i pracuje
znaczna część społeczeństwa, Duży odsetek z nich utrzymuje się z produkcji rolniczej (wg GUS w 2014 prawie 35%). Chociaż prowadzenie działalności rolniczej
nie musi być jedyną formą zarobkowania na obszarach wiejskich, w naszym kraju
jest ona dla ludności wiejskiej głównym źródłem dochodu. W zależności od uzyskiwanych przez rolników dochodów możliwy jest lub nie rozwój gospodarstw
rolnych i tym samym rolnictwa. Obecnie można się spotkać ze stwierdzeniem, że
rozwój rolnictwa następuje w wyniku samoistnych procesów gospodarczych oraz
za pomocą polityki rolnej uwzględniającej zarówno uwarunkowania wewnętrzne, jak i światowe tendencje wyznaczające miejsce sektora rolnego w gospodarce poszczególnych krajów [Kowalski, Figiel, Halamska 2011; 29]. Wielu autorów
wskazuje zróżnicowanie czynników, które wpływają na funkcjonowanie rolnictwa [Stańko 2008; Grykień, Hasiński (red.) 2007]. Niewątpliwie ważną rolę mimo
rozwoju nowoczesnych technik i technologii produkcji, w rozwoju rolnictwa odgrywają czynniki przyrodnicze. Rolnicy prowadzący uprawę i hodowlę zwierząt
zawsze muszą uwzględniać warunki klimatyczne, ukształtowanie terenu czy jakość gleby, aby odpowiednio dostosować produkcję [Bański 2007; 9]. Nie można
jednak nie uwzględniać czynników pozaprzyrodniczych, gdyż na rozwój rolnictwa oraz poszczególnych jego gałęzi wpływ mają różne czynniki, które można
podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa ma charakter endogeniczny. Wymienić
tutaj można zasoby czynników produkcyjnych, wpływających na potencjał produkcyjny. Drugą grupę tworzą czynniki zewnętrzne oddziaływujące na rolnictwo,
wśród których ważne miejsce zajmują czynniki ekonomiczne oraz polityczno-prawne [Stańko 2008; 65-66]. Zmieniająca się sytuacja na świecie oraz spadek
opłacalności produkcji w małych gospodarstwach wymusza na rolnikach zmiany.
Akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowała wiele zmian w polskim rolnictwie. Zmiany te dotyczyły głównie objęcia polskiego rolnictwa Wspólną Polityką
Rolną. Ważną kwestią, jest prowadzenie stabilnej, niezmiennej i długotrwałej polityki rolnej oraz stabilność cen produktów rolnych i środków do produkcji.
Celem opracowania jest określenie i ocena zmian w sytuacji dochodowej ludności mieszkającej na wsi, w tym rolniczej, a także wskazanie czynników wpływających na poziom dochodów. W opracowaniu wykorzystano dane Głównego
Urzędu Statystycznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Analizy Polskiego FADN, a także dostępną literaturę przedmiotu.
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2. Sytuacja finansowa w gospodarstwach domowych rolników
Sytuację finansową polskich gospodarstw rolnych kształtuje przede wszystkim
poziom dochodów, jakimi one dysponują. W gospodarstwach rolników występuje specyficzna zależność, gdyż gospodarstwo domowe jest powiązane z gospodarstwem produkcyjnym. Tworzą one całość, dla której ustala się dochody. Stąd
źródła tych dochodów mogą być zróżnicowane.
Od początku XXI wieku, a szczególnie od wejścia Polski do UE można zaobserwować duże zmiany, które zachodzą na polskiej wsi. Coraz mniej ludności wiejskiej zajmuje się produkcją rolną. Obserwuje się także zmniejszanie się
liczby gospodarstw rolnych. Jeszcze do niedawna małe gospodarstwa posiadały
powierzchnię 5-10 ha, 20 ha to średnie, a dopiero gospodarstwa o powierzchni
powyżej 50 ha są uznawane za dające możliwość utrzymania rodziny z produkcji
rolnej. Jak wynika ze Spisu Rolnego z 2010 r., gospodarstw powyżej 20 ha jest
w Polsce zaledwie 7,6%, a powyżej 50 ha 1,6%. Wiele rodzin, mimo że żyją w gospodarstwach, które mają status gospodarstwa rolnego – zupełnie nie prowadzi
produkcji rolnej, albo produkuje tylko na własne potrzeby [Powszechny ….2011].
Jak wskazują badania GUS na przełomie wieków XX i XXI mieszkańcy wsi
utrzymywali się przede wszystkim z pracy poza gospodarstwem rolnym, z emerytur i rent i w trzeciej kolejności z gospodarstwa rolnego. W latach 1999 – 2000
zwiększył się udział rolników utrzymujących rodzinę z pracy we własnym gospodarstwie (o około 6 p.p). Nie było to związane z zatrzymaniem procesu dywersyfikacji dochodów rodzin rolniczych. W 2000 r. czwarte pod względem udziału
w dochodzie rozporządzalnym ludności wiejskiej były renty z tytułu niezdolności
do pracy, które w kolejnych latach zmniejszały swój udział na korzyść dochodów
z pracy na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym, dochodów ze świadczeń
pozostałych oraz pozostałych rodzajów dochodów [Sytuacja… 2013; 25]. W latach
1996-2002 tylko co dwudzieste gospodarstwo domowe na wsi czerpało dochody
wyłącznie z rolnictwa. W roku 2005 prognozowano, iż w najbliższych dwudziestu latach rolnictwo jako źródło dochodów ludności wiejskiej będzie nadal tracić
na znaczeniu. Jednak dwukrotnie wzrośnie liczba gospodarstw domowych, które
dochody będą czerpać wyłącznie z rolnictwa [Strategia…2005; 48. Po dziesięciu
latach można stwierdzić, iż poprawiła się sytuacja dochodowa mieszkańców wsi
i wzrosły dochody rolników. Maleje również liczba i udział ludności wiejskiej
związanej z gospodarstwem rolnym (rysunek 1) [Rolnictwo… 2015; 27]. Nie
osiągnięto jeszcze dwukrotnego spadku liczby ludności prowadzącej produkcję
rolniczą, ale w okresie piętnastu lat nastąpił 1,4 krotny spadek jej udziału. Do
roku 2003 na terenach wiejskich przeważała ludność zajmująca się działalnością
rolniczą. W kolejnych latach jej udział systematycznie spadał, aby w roku 2014
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osiągnąć niecałe 35% [Aktywność..]. Wskazuje to na zjawisko rezygnacji przez
część ludności wiejskiej z prowadzenia gospodarstw rolniczych, chociaż można
także wskazywać, iż następuje wzrost liczby ludności zamieszkującej tereny wiejskie, co może wskazywać na mniejszy udział, mimo nie tak dużego spadku liczby
rolników.
Rysunek 1
Ludność wiejska związana i niezwiązana z gospodarstwem rolnym
w latach 2007-2014

Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 1999-2006. GUS, Warszawa; Rolnictwo i obszary wiejskie w latach 2007-2015. MRiRW, Warszawa 2015.

Dokonanie porównania zmian w osiąganych przez indywidualne gospodarstwa rolne dochodach umożliwiło przeliczenie ich na ceny stałe, przyjmując za
podstawę 2014 rok. Pozwoliło to na eliminację skutków inflacji, a do obliczeń
wykorzystano dane dotyczące dynamiki cen produktów rolnych sprzedawanych,
które są publikowane przez GUS. Wyniki osiągane w latach 2001-2014 przedstawia rysunek 2.
Generalnie dane zaprezentowane na rysunku 2 wskazują na wzrost przeciętnych realnych dochodów rozporządzalnych w analizowanym okresie o ponad
30%. Możemy również stwierdzić, iż wzrost dochodów w kolejnych latach był
zróżnicowany. Wskazuje to na dużą zależność dochodów od czynników zewnętrznych z otoczenia gospodarstw, do których należy zaliczyć zmiany cen płodów rolnych oraz koszty produkcji. Podobnie sytuacja kształtowała się przy przeliczeniu
dochodu na 1 osobę w gospodarstwie domowym (rysunek 3).
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Rysunek 2
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny w gospodarstwach
domowych rolników, w przeliczeniu na 1 gospodarstwo – ceny stałe

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich, GUS, Warszawa 2005; Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS, Warszawa
2014; Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2008; Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2015.

Rysunek 3
Dochód z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie na 1 osobę
w gospodarstwie domowym w cenach stałych z 2014 r.

Źródło: Jak na rysunku 2.
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Wzrost dochodów rolników w tym okresie można tłumaczyć na podstawie
danych z raportu „Polska wieś 2014’’. Wskazano w nim, że polska wieś tak szybko
się bogaci dzięki dotacjom z środków unijnych, jak i krajowych. Po wstąpieniu
Polski do Unii Europejskiej dochód w przeliczeniu na osobę był, podobnie jak na
gospodarstwo, o ok. 30% wyższy [Nurzyńska, Poczta 2014].
Wzrost dochodów przekłada się na podniesienie poziomu wydatków na nakłady bieżące oraz inwestycje. W gospodarstwach przyczynia się do usprawnienia procesów produkcyjnych [Wilkin, Nurzyńska (red.) 2012; 93]. Jednak mimo
wzrostu dochodów rolników, dochody pracowników i pracujących na własny rachunek były wyższe [Raport Agro…2012; 12]. Jak wskazuje Goraj na podstawie
News Release 223/2015–15.12.2015 r. Eurostat w Polsce w roku 2015 realna wartość dochodu w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie zmniejszyła się w stosunku do 2014 r. o 23,8%. W poprzednim okresie (2013/2014) także
odnotowano jego spadek (o 5,7%), a w okresie lat 2010–2015 spadek ten wyniósł
31,2% [Goraj 2016]. Wskazać również należy na pewne zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach domowych w Polsce mierzone współczynnikiem Giniego
(rysunek 4). Ogółem w kraju od roku 2003 kształtowało się ono na zbliżonym
poziomie (około 0,340). Najniższe było w 2009 roku (0,336), najwyższe w 2005 r.
(0,345). Najbardziej zróżnicowane natomiast były dochody rolników. Współczynnik Giniego w latach 2003-2013 wynosił średnio 0,527. Dodatkowo można
wskazać, iż następuje jego wzrost, czyli pogłębiają się nierówności w przypadku
dochodów uzyskiwanych przez rolników [Budżety…2013; 287].
Rysunek 4
Współczynnik Giniego dla dochodu rozporządzalnego na 1 osobę
w gospodarstwie domowym w latach 2003-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Budżety gospodarstw domowych w 2013
roku. GUS, Warszawa 2014.
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Domański wskazuje, iż w Polsce wskaźnik Giniego był zawsze wyższy, niż w innych społeczeństwach Europy Środowo-Wschodniej ze względu na stosunkowo
wysoką liczbę rolników, którzy tradycyjnie lokują się na dole hierarchii klasowej
[Domański 2015].
Powszechnym jest twierdzenie, iż instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej odgrywają niebagatelną rolę w kwestii dochodowości polskich gospodarstw rolnych. Czyżewski i Kryszak wskazują jednak, że polskie gospodarstwa rolne odnotowują słabsze wyniki ekonomiczne, w porównaniu do większości krajów UE-15. Pozytywnym
faktem jest zjawisko poprawy tych wskaźników w kolejnych latach. Obecne wyniki
polskich gospodarstw zbliżone są do krajów UE o podobnej strukturze agrarnej.
Należy więc ocenić, że istotną, obok wielkości finansowego wsparcia w ramach
WPR jest, niekorzystna struktura agrarna. Pomimo zwiększającej się dla Polski
wysokości jednolitej płatności obszarowej i poprawy wyników ekonomicznych gospodarstw rolnych wysokość dochodów na osobę w gospodarstwach prowadzących
działalność rolniczą nie zwiększała się proporcjonalnie w stosunku do gospodarstw
domowych ogółem, ponieważ czynnikami decydującymi były zmiany cen płodów
rolnych oraz koszty produkcji, które były zróżnicowane [Czyżewski, Kryszak 2015].
Według danych FADN można natomiast stwierdzić dużą zmienność udziału dopłat w dochodzie rolniczym. W gospodarstwach znajdujących się w polu obserwacji
FADN na przykład w roku 2010, udział ten wynosił nieco ponad 40%, a w 2013 już
tylko 11% [Wyniki…2011, 2014]. Oczywiście zróżnicowanie to było znaczne w różnych typach rolniczych. Najmniejszy udział dopłaty stanowiły w gospodarstwach
zajmujących się produkcją drobiarską i ogrodniczą, głównie ze względu na wysoki
poziom osiąganych dochodów. Natomiast w gospodarstwach specjalizujących się
w chowie zwierząt trawożernych dopłaty przewyższały wartość dochodu [Wyniki…
2016; 26-27]. Kowalski wskazuje, iż „dopłaty bezpośrednie są świetnym instrumentem podtrzymującym dochody rolników. Przy czym otrzymujący je rolnicy upraszczają produkcję i wycofują się z najbardziej pracochłonnej na korzyść łatwiejszej,
roślinnej, przynoszącej większe zyski [Kowalski 2016].
W kontekście zmian w poziomie dochodów ciekawa jest ocena sytuacji materialnej gospodarstw rolnych przez samych właścicieli gospodarstw. Naturalnym zjawiskiem jest, iż na postrzeganie swojej sytuacji materialnej ma wpływ
poziom osiąganych przez nich dochodów. Wraz ze wzrostem dochodów maleje
odsetek rodzin oceniających swoją sytuację materialną jako złą, a wzrasta odsetek
określający ją jako dobrą bądź bardzo dobrą. Jak wskazują wyniki badań budżetów domowych gospodarstw we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych,
największy odsetek gospodarstw domowych oceniał swoją sytuację materialną
jako przeciętną [Budżety…2015]. Podobnie sytuacja kształtowała się w gospodarstwach rolników (rysunek 5).
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Rysunek 5
Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych rolników
w latach 2009-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Budżety gospodarstw domowych 20092015. GUS Warszawa.

Najwięcej, bo około 65% gospodarstw oceniało swoją sytuację jako przeciętną. Udział ten w analizowanym okresie utrzymywał się na zbliżonym poziomie.
Wskazać należy natomiast, iż zmniejszał się udział gospodarstw rolników oceniających sytuację materialną swoich gospodarstw jako raczej złą i złą (z prawie 16%
w 2009 roku do 10% w 2015 r.), co należy ocenić pozytywnie.

3. Podsumowanie
Reasumując należy stwierdzić, iż w analizowanym okresie następował wzrost przeciętnych realnych dochodów rozporządzalnych w rolnictwie o ponad 30%, chociaż
w kolejnych latach sytuacja była zróżnicowana. W latach 2007 i 2010 wzrosty były
znaczące, w pozostałych latach umiarkowane. Wskazuje to na dużą zależność dochodów od czynników z otoczenia gospodarstw, jak również poziomu dopłat z UE.
Spadek dochodów rolników był częściowo kompensowany dopłatami bezpośrednimi, które poprawiały sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych.
Określając nierówności w zakresie sytuacji dochodowej należy stwierdzić,
iż wg wskaźnika Giniego najbardziej zróżnicowane były dochody rolników.
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Wskaźnik Giniego wynosił dla tej grupy w latach 2003-2013 średnio 0,527 i w porównaniu z innymi grupami społecznymi był najwyższy.
Subiektywna ocena sytuacji dochodowej dokonywana przez rolników w latach
2009-2015, wskazuje na zmniejszający się udział odpowiedzi oceniających negatywnie sytuację materialną gospodarstw (oceny: zła i raczej zła), co pozwala na
stwierdzenie, iż rolnicy dostrzegają poprawę swojej sytuacji ekonomicznej, mimo,
iż większość (niezmienne) oceniała swoją sytuację jako przeciętną.
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STRESZCZENIE

Celem opracowania jest określenie i ocena zmian w sytuacji dochodowej ludności rolniczej, a także wskazanie czynników wpływających na poziom dochodów. Stwierdzono,
iż dochód z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie w przeliczeniu na gospodarstwo,
a także na 1 osobę w gospodarstwie domowym wyrażony w cenach stałych generalnie
wzrastał, chociaż w kolejnych latach analizowanego okresu był zróżnicowany. Występowało zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach domowych mierzone współczynnikiem Giniego. Najbardziej zróżnicowane były dochody rolników, dla których współczynnik Giniego w latach 2003-2013 wynosił średnio 0,527. Dodatkowo można wskazać,
iż następował jego wzrost, czyli pogłębiają się nierówności w przypadku dochodów uzyskiwanych przez rolników.

44

Barbara Gołębiewska

BARBARA GOŁĘBIEWSKA
CHANGES AND DIVERSITY OF INCOME SITUATION OF AGRICULTURAL
POPULATION IN POLAND IN THE YEARS 2000-2014

Keywords: income, farmers household, inequalities
SUM M A RY

The aim of the study is to identify and assess changes in the income of the rural population, and an indication of the factors of income. The author stated that the income
from a private farm in agriculture per farm and per 1 person in a household, expressed
in constant prices generally increased, although in the following years was diverse. In the
analyzed period occurred differentiation of household income measured by the Gini coefficient. The most varied were the farmers’ income, for which the Gini coefficient in the
period 2003-2013 averaged 0.527. Additionally followed its growth, which is deepening
inequalities in the case of income by farmers.
e-mail: barbara_golebiewska@sggw.pl

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 1/2017

45

ANNA SIECZKO, ANNA J. PARZONKO1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ POZAROLNICZA NA OBSZARACH
WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
Nadesłany: 11.07.2016 Zaakceptowany do druku: 13.12.2016

1. Wstęp
Pojęcie przedsiębiorcy na obszarach wiejskich proponuje się odnosić do osób
funkcjonujących w obszarze tzw. tradycyjnego sektora small businessu. Najważniejszym jego wyróżnikiem jest przede wszystkim to, że działalność prowadzona
jest raczej na skalę niewielką, w związku z czym trudno byłoby oczekiwać wielkich dochodów. Jest to jeden z ważniejszych czynników powstrzymujących młodych, wykształconych ludzi przed powrotem na wieś i uruchamianiem tam swojej
działalności gospodarczej, kiedy mają możliwość pracowania w korporacjach za
godziwe wynagrodzenie. Powstaje, więc pytanie o to, jakie działania można by
podjąć, aby: po pierwsze – zachęcić młode, wykształcone osoby do pozostawania
na wsi; po drugie – jak rozwijać kapitał ludzki na obszarach wiejskich, szczególną
uwagę zwracając na ludzi przedsiębiorczych, zdolnych do podejmowania działalności gospodarczej?
Kształtowanie społeczeństwa przedsiębiorczego, czyli takiego, w którym
przedsiębiorczość staje się udziałem znacznej jego części, jest podstawą budowania konkurencyjnej gospodarki. W takim rozumieniu kształtowanie przedsiębiorczości odnosi się do pobudzania prywatnej inicjatywy, zachęcania do tworzenia
planów przedsięwzięć gospodarczych, w których zawarte są pomysłowość i innowacje [Targalski, Kosała, Pichur 2007]. Przedsiębiorczość, w tym przedsiębior1 Wkład pracy: Anna Sieczko – 50%, Anna J. Parzonko – 50%.
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czość indywidualna, uznawana jest za siłę napędową gospodarki. Najczęściej jej
przejawem jest założenie nowego przedsiębiorstwa, czuwanie nad prawidłowym
funkcjonowaniem firmy, podejmowanie ryzyka i ponoszenie odpowiedzialności
za losy firmy. Przedsiębiorczość przybiera postać przedsięwzięć, dla których impulsem jest dostrzeżenie okazji w otoczeniu [Kraśnicka 2002].
Na występowanie zachowań przedsiębiorczych wpływają niewątpliwie czynniki osobowościowe (takie jak posiadane cechy osobowości, kompetencje zawodowe i motywacja), czynniki społeczne (np. społeczna akceptacja i uznanie dla
takich zachowań) czy ekonomiczne (możliwości finansowe, wparcie instytucjonalne, itp. Aby wyzwolić potencjał konieczny dla działań przedsiębiorczych niezbędne jest kształcenie z zakresu zarządzania, marketingu, ekonomii, finansów
czy obsługi komputera w naciskiem na zdobywanie praktycznych umiejętności
w tym zakresie.
Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich może przyczynić się do rozwijania funkcji pozarolniczych wsi, wykorzystywania możliwości w oparciu o istniejące tam zasoby ludzkie. Dlatego wiele instytucji włącza się w proces kształtowania zachowań przedsiębiorczych, m. in. są to placówki oświatowe, w których
realizowane są programy dydaktyczne z zakresu przedsiębiorczości, organizacje
samorządowe, rządowe i pozarządowe, itp. Jednymi z takich instytucji, które od
lat wspierają rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich są jednostki doradztwa rolniczego, których zadaniem jest prowadzenie doradztwa rolniczego
obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz
wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich [Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa
rolniczego].

2. Metodyka badań
Celem opracowania była ocena pozarolniczej przedsiębiorczości województwa
mazowieckiego. Dokonano analizy przestrzennych zmian liczby mikroprzedsiębiorstw w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego w latach
2014-2015. Ponadto przedstawiono wybrane narzędzia wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Warszawie.
Materiał źródłowy wykorzystany w danym opracowaniu stanowiły: dane statystyczne Banku Danych Lokalnych i informacje uzyskane z Mazowieckiego Ośrodka
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Doradztwa Rolniczego na temat realizowanych działań doradczych w 2015 roku.
W oparciu o zgromadzony materiał źródłowy, posługując się głównie metodą
opisową dokonano analizy przedsiębiorczości w województwie mazowieckim.
Analizę tą przeprowadzono wykorzystując wskaźnik przedsiębiorczości ujmujący
liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w powiatach województwa mazowieckiego. Z analizy wyłączono Warszawę i miasta
na prawach powiatu tj. Ostrołękę, Siedlce, Płock, Radom. Na podstawie wybranych działań doradczych podejmowanych przez MODR przedstawiono możliwy
wpływ doradztwa na kształtowanie postaw przedsiębiorczych mieszkańców obszarów wiejskich.

3. Przedsiębiorczość pozarolnicza
Pojęcie przedsiębiorczości jest różnorodnie definiowane i nie ma ono powszechnie przyjętej definicji. W wąskim ujęciu jest utożsamiane z założeniem własnej
działalności gospodarczej, co wiąże się ze skłonnością do podejmowania ryzyka, innowacyjnością [Majkut 2014]. Mianem przedsiębiorcy zaś określa się tego,
kto prowadzi działalność gospodarczą (tak też definiuje przedsiębiorcę polskie
prawo). W szerokim znaczeniu przedsiębiorczość nie musi wiązać się z zakładaniem firmy. Działania przedsiębiorcze można podejmować w obrębie korporacji, przedsiębiorczość może cechować społeczności lokalne działające na rzecz
swojego środowiska, przedsiębiorczy mogą być ludzie związani ze szkołami, fundacjami, partiami politycznymi czy w rodzinie [Glinka, Gudkova 2011]. Zatem
przedsiębiorczość uznawana jest za interdyscyplinarne i ponadczasowe zjawisko
zarówno w sferze samej definicji, jak również podejścia badawczego.
W niniejszym artykule przedsiębiorczość jest rozpatrywana w znaczeniu wąskim, jako prowadzenie działalności gospodarczej. W literaturze przedmiotu
wskazuje się na bariery związane prowadzeniem działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich. Najczęściej zalicza się do nich: niski poziom infrastruktury technicznej, ekonomicznej i społecznej, rozproszone rynki, wysokie koszty
zaopatrzenia, słabą promocję, niski poziom kapitału ludzkiego i społecznego,
niewystarczającą współpracę pomiędzy podmiotami gospodarczymi i pomiędzy
podmiotami gospodarczymi a instytucjami [Parzonko, Sieczko 2015]. Jako atuty
podaje się: bliski kontakt z klientem i reagowanie na jego potrzeby, niższe lokalne
podatki, samozatrudnienie [Kubiak 2015].
Zachowania przedsiębiorcze mieszkańców wsi są wywoływane przez wiele
różnych czynników czy motywów.
Ogólnie można je podzielić na grupę czynników wewnętrznych – indywidualnych. Wśród nich według doradców rolniczych można wskazać:
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chęć zarabiania większych pieniędzy,
chęć zaspokojenia potrzeby uniezależnienia i wyróżnienia się w społeczności wiejskiej,
chęć uniezależnienia się od klęsk żywiołowych, ryzyka chorób inwentarza,

chęć znalezienia zatrudnienia w okresach o mniejszym natężeniu prac w gospodarstwie np. podczas zimy [Osiecka 2013].
Drugą grupę stanowią uwarunkowania zewnętrzne. Do tej grupy czynników
należą zarówno zachęty finansowe (np. PROW na lata 2014-2020 – Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej; LEADER), jak i wsparcie doradcze. W Polsce
wsparcie doradcze w zakresie założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
istnieje w ramach Krajowego Systemu Usług, funkcjonującego pod patronatem
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jednak najlepiej rozpoznawalną instytucją na wsi są ośrodki doradztwa rolniczego i one powinny stać się głównymi
centrami świadczenia usług, szczególnie w zakresie doradztwa dla przedsiębiorcy
wiejskiego [Kłodziński 2014]. Jak podkreśla Wiatrak, na wsi polskiej nie ma specjalistycznego doradztwa w zakresie działań przedsiębiorczych. Częściowo zajmują się tym ośrodki doradztwa rolniczego, a udział innych instytucji w doradztwie na rzecz mieszkańców wsi ma charakter śladowy. Nie jest to dobra sytuacja
- zarówno wobec potrzeb, jakie mają gospodarstwa rolnicze, jak i nowych potrzeb
w zakresie kreowania przedsiębiorczości pozarolniczej na wsi [Wiatrak 2011].


4. Przedsiębiorczość w województwie mazowieckim
W województwie mazowieckim według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. zamieszkiwało ok. 5335 tys. osób, co stanowiło 13,9% ogółu ludności Polski; mieszkańcy miast stanowili 14,8% ludności miejskiej kraju, a mieszkańcy wsi – 12,5%
ogółu ludności wiejskiej. W końcu grudnia 2014 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego wyniosła 249,8 tys. osób i była o 11,8% mniejsza niż przed rokiem. W porównaniu
z grudniem 2013 r. liczba bezrobotnych obniżyła się we wszystkich powiatach.
Największy spadek zanotowano w powiatach: wyszkowskim (o 24,9%), grójeckim
(o 23,8%) oraz w m. Siedlcach (o 22,6%), a najmniejszy – w powiatach nowodworskim (o 4,8%), łosickim (o 5,1%) i żyrardowskim (o 5,7%). Do powiatów
o najwyższej stopie bezrobocia należały: szydłowiecki (34,7%), radomski (27,5%)
i przysuski (24,7%) [GUS, 2014].
Z corocznych edycji raportów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
o stanie sektora MSP w Polsce wynika, że niezmiennie pozycja lidera w zakresie
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rozwoju przedsiębiorczości według syntetycznego wskaźnika2 przypada od lat województwu mazowieckiemu [PARP 2015]. W województwie mazowieckim w końcu grudnia 2015 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 766 030 podmiotów
gospodarki narodowej, tj. 18,3% ogółu podmiotów w kraju. Przeważały podmioty
należące do grupy mikroprzedsiębiorstw czyli te, które przy wpisie do rejestru REGON przewidywały zatrudnienie do 9 osób. Stanowiły one 95,9% ogółu zarejestrowanych jednostek. Biorąc pod uwagę strukturę podmiotów gospodarki narodowej
według form prawnych, to w 2015 r. 65,7% stanowiły osoby fizyczne, 26,1% spółki, 4,8% pozostałe, 2% stowarzyszenia i organizacje społeczne, 1% fundacje i 0,4%
spółdzielnie [Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 2015].
Jak można zaobserwować na rysunku 1, województwo mazowieckie jest bardzo zróżnicowane pod względem liczby mikroprzedsiębiorstw zarejestrowanych
w systemie REGON. Najwięcej zarejestrowanych podmiotów w 2015 r. występowało w powiecie piaseczyńskim – 29 657 (wzrost o 4,6% w stosunku do roku 2014)
a najmniej w powiecie zwoleńskim – 2002 (wzrost o 3,1%). Największy wzrost mikroprzedsiębiorstw w 2015 r. w stosunku do 2014 r. nastąpił w powiatach: piaseczyńskim (o 4,6%), warszawskim zachodnim i gostynińskim (o 3,5%). Największe
zaś spadki dotyczyły powiatów: lipskiego (o 0,7%), pułtuskiego (o 0,6%) i sokołowskiego (o 0,4%).
Najwięcej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą było w powiecie wołomińskim – 22 832, a najmniej w zwoleńskim – 1728. Największy wzrost
w 2015 r. w stosunku do roku ubiegłego liczby podmiotów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wystąpił w powiecie piaseczyńskim (o 2,5%),
warszawskim zachodnim (o 2,4%) i wołomińskim (o 1,4%). Największy spadek odnotowano w powiecie sokołowskim (o 1,6%), pułtuskim (o 1,2%) i lipskim (o 1%).

2 Wskaźnik syntetyczny (WS) rozwoju przedsiębiorczości utworzono na podstawie wzoru:
WS = (p.n–x) 100/max ((p.n–x) gdzie: n − liczba zmiennych, x − liczba punktów za zmienne stanowiąca sumę miejsc zajętych przez region w rankingu w poszczególnych podrankingach, p − liczba
miejsc w rankingu, max (p.n–x) – maksymalna liczba punktów jakie można uzyskać w przypadku
zajęcia pierwszego miejsca we wszystkich podrankingach. Wartość wskaźnika to poziom zrealizowania przez region maksymalnego wyniku, czyli zajęcia pierwszego miejsca we wszystkich podrankingach.
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Rysunek 1
Podmioty gospodarki narodowej (mikroprzedsiębiorstwa) w tym
osoby fizyczne prowadzące dzielność gospodarczą według powiatów
w województwie mazowieckim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.
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5. Instytucjonalne wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie
działalność MODR w Warszawie
Na terenie województwa mazowieckiego instytucją realizującą usługi w zakresie
doradztwa na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich jest Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Warszawie.
MODR w 2015 roku w sumie przeprowadził: 1687 szkoleń stacjonarnych dla
32 011 osób, 321 szkoleń wyjazdowych dla 5655 osób, 3 seminaria dla 258 osób
oraz 24 konferencje dla 2329 osób. Ponadto był organizatorem lub współorganizatorem wielu konkursów i olimpiad. Szczegółowe zestawienie przedstawiono
w tabeli 1.
Tabela 1
Wybrane formy i metody doradcze realizowane przez Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie w 2015 roku
Formy kształceniowe
i upowszechnieniowe

Liczba form
kształceniowych
i upowszechnieniowych

Liczba
uczestników

Szkolenia stacjonarne

1687

32 011

Szkolenia wyjazdowe

321

5655

24

2329

Konferencje
Seminaria

3

258

Konkursy

48

1069

Olimpiady

48

1615

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie z realizacji programu działalności za 2015 rok, MODR w Warszawie.

W zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz poprawy
sytuacji dochodowej ich mieszkańców w 2015 r. zorganizowano 19 szkoleń stacjonarnych dla 289 osób oraz 7 szkoleń wyjazdowych z udziałem 153 osób. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się XI konferencja pt. „Kobieta przedsiębiorcza w UE”
pod hasłem „Produkty mleczarskie i zdrowie” skierowana do kobiet przedsiębiorczych z terenu województwa mazowieckiego, aktywnych w życiu osobistym,
rodzinnym, zawodowym, jak i na forum społecznym. Udział w niej wzięły 123
osoby. Przeprowadzono 2 seminaria pt. „Kobieta przedsiębiorcza na obszarach
wiejskich” dla 176 osób. Celem seminariów w 2015 roku była aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie przedsiębiorczości poprzez uzupełnienie
wiedzy z zakresu możliwości legalnej produkcji i sprzedaży bezpośredniej w świetle zmieniających się przepisów prawa. Zachęcano mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania dodatkowych działań mogących zdywersyfikować dochody gospodarstwa.
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Bardzo wysoko ocenianymi pod względem skuteczności oddziaływania na zachowania ludzkie formami edukacyjnymi są konkursy i olimpiady. Co prawda
ich główną ideą jest współzawodnictwo w osiąganiu jak najlepszych rezultatów,
jednakże należy podkreślić, że dodatkowo uczestnictwo w nich powoduje wzrost
ambicji uczestników, satysfakcję z osiągnięć i aktywność ukierunkowaną na poszukiwanie nowych możliwości dalszego funkcjonowania. Ponadto zmienia się
postrzeganie tych osób przez środowisko społeczne. Wzrasta ich prestiż w społeczeństwie, a poprzez to poczucie własnej wartości. MODR w Warszawie w 2015
roku zorganizował/współorganizował konkursy i olimpiady. Łącznie przeprowadził ich 96, a uczestniczyły w nich 2684 osoby. Konkursem, który od wielu lat popularyzuje różne formy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest AGROLIGA. Ma on na celu promowanie przykładów przedsiębiorczości, innowacyjnych
rozwiązań i działalności prowadzonych w gospodarstwach oraz firmach działających na obszarach wiejskich. Spośród zgłoszonych kandydatów z województwa
mazowieckiego wyłoniono Mistrza w kategorii Firma oraz kategorii Rolnik. Mistrzowie zostali zgłoszeni do krajowej edycji konkursu.
Popularyzowanie wiedzy umożliwiają olimpiady. W 2015 roku na terenie
województwa mazowieckiego w zakresie przedsiębiorczości zrealizowano m.in.
Gminną Olimpiadę Wiedzy z Zakresu Gospodarstwa Domowego, Przedsiębiorczości i Ekologii (Błonie, Leszno, Ożarów Mazowiecki), w której wzięło udział
48 osób oraz Olimpiadę Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości przeprowadzoną na poziomie gminnym i powiatowym, w której
uczestniczyły w sumie 1473 osoby.
MODR w Warszawie był także współorganizatorem XIV Targów Edukacyjnych w Płońsku organizowanych pod hasłem „Wiedza i aktywność szansą na sukces”, które zgromadziły 27 wystawców. Towarzyszyły im zajęcia informacyjne nt.
„Co jest ważne przy wyborze zawodu i kierunku kształcenia, elementy dotyczące
lokalnego rynku pracy” oraz warsztaty nt. „Znaczenie samowiedzy i samoświadomości w wyborze dalszej ścieżki kształcenia i zawodu”. W targach tych wzięło
udział ok. 500 uczniów z Płońska, Raciąża i Czerwińska.
Jednostki doradztwa rolniczego mają niekwestionowaną pozycję lidera pośród innych instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Od lat
cieszą się niesłabnącym zaufaniem swoich klientów. Jest to niewątpliwe zasługa
wielu pokoleń doradców będących przecież najważniejszym zasobem instytucji
doradczej. Dlatego wiele uwagi zwraca się na ich bardzo dobre przygotowanie
do wykonywania obecnych i przyszłych zadań. Pracownicy MODR w Warszawie
uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. W 2015 roku mieli
do wyboru 243 propozycje szkoleń organizowanych zarówno przez ich ośrodek
(296 szkoleń/3195 uczestników), jak też instytucje zewnętrzne (306 szkoleń/1714
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uczestników). W zakresie rozwoju przedsiębiorczości można wskazać przykłady
takich szkoleń, jak: Zakładanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - współczesne wyzwania i koncepcja
rozwoju; Popularyzacja dobrych praktyk w zakresie rozwoju wszelkich form
przedsiębiorczości oraz inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych prowadzących do stworzenia nowych miejsc pracy oraz dywersyfikacji dochodów
mieszkańców obszarów wiejskich.

6. Podsumowanie
Wielofunkcyjność obszarów wiejskich oznacza umiejętne wkomponowanie
w wiejską przestrzeń coraz to większej ilości nowych funkcji pozarolniczych, co
przyczynia się do dywersyfikacji wiejskiej gospodarki. Ustępujący charakter działalności rolniczej sprzyja rozwojowi pozarolniczej przedsiębiorczości.
Na terenie województwa mazowieckiego na koniec grudnia 2015 r. przeważały mikroprzedsiębiorstwa, stanowiąc 95,9% ogółu zarejestrowanych jednostek.
Najwięcej zarejestrowanych mikroprzedsiębiorstw było w powiatach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, tj. piaseczyńskim, wołomińskim,
pruszkowskim i warszawskim zachodnim. Widać tu silne oddziaływanie aglomeracji warszawskiej na sąsiadujące z nią obszary. Natomiast najmniejszą liczbą
mikroprzedsiębiorstw charakteryzowały się obszary peryferyjne województwa,
takie jak: powiaty zwoleński, łosicki i lipski gdzie oddziaływanie aglomeracji warszawskiej jest już mniejsze. W związku z tym, nasuwającym się wnioskiem jest
konieczność zintensyfikowania na obszarach peryferyjnych województwa oddziaływań różnych instytucji w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, w tym
jednostek doradztwa rolniczego.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wybranych narzędzi wsparcia rozwoju
przedsiębiorczości Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie można stwierdzić, że instytucje doradcze odgrywają istotną rolę w pobudzaniu i wspieraniu zachowań przedsiębiorczych mieszkańców obszarów wiejskich
wykorzystując szeroki wachlarz form i metod doradczych. Pracownicy MODR
w Warszawie przeprowadzili w tym zakresie szkolenia dla prawie 450 osób, seminaria dla 176 osób oraz konkursy i olimpiady, w których uczestniczyło 2684
osoby.
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STRESZCZENIE

Celem opracowania była ocena pozarolniczej przedsiębiorczości w woj. mazowieckim.
Dokonano analizy przestrzennych zmian liczby mikroprzedsiębiorstw na badanym obszarze. Przedstawiono wybrane narzędzia wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Materiał źródłowy wykorzystany w danym opracowaniu stanowiły: dane statystyczne Banku
Danych Lokalnych i informacje uzyskane z MODR w Warszawie na temat realizowanych
działań doradczych w 2015 roku. W oparciu o zgromadzony materiał źródłowy, posługując się głównie metodą opisową dokonano analizy przedsiębiorczości w województwie
mazowieckim. Na podstawie przeprowadzonej analizy widać, że na obszarach wiejskich,
na które oddziaływanie aglomeracji warszawskiej jest mniejsze, istnieje potrzeba zintensyfikowania oddziaływań różnych instytucji w tym jednostek doradztwa rolniczego w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy.
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NON-AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS IN MAZOVIAN
VOIVODESHIP
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SUM M A RY

The purpose of this study was to present entrepreneurship in rural areas of the Mazovian voivodship. Source material used in this study included: statistics from the Local
Data Bank and information about ongoing economic activities in 2015 obtained from
MODR (Masovian Agricultural Advisory Centre) in Warsaw. Based on the collected source material, using mainly descriptive study method, analysis of entrepreneurship in the
Masovian voivodship was conducted. On the basis of selected consulting activities undertaken by MODR, a possible impact of consultancy on the development of entrepreneurial
attitudes of rural residents was presented. The performed analysis shows, that in the rural
areas where impact of Warsaw agglomeration is smaller, there is a need to intensify the
interaction of various institutions in the creation of new jobs, such as agricultural consulting units.
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1. Wstęp
Zboża, jako jedna z działalności produkcji rolniczej, mają strategiczne znaczenie dla gospodarki zarówno w kraju jak i na świecie. W 2012 roku udział zbóż
w wartości rolniczej produkcji globalnej wyniósł 22% (23,1 mld zł), natomiast
w wartości towarowej produkcji rolniczej 16% (12,3 mld zł). Wartość sprzedaży
sektora zbożowego z kolei (łącznie przemiał, wyroby piekarskie i mączne oraz
pasze dla zwierząt) stanowiła 23% wartości sprzedaży całego przemysłu spożywczego [Trajer i in. 2013, 14].
Ziarno, jako produkt główny uprawy zbóż, jest wszechstronnie użytkowane.
Wykorzystywane jest między innymi jako: pasza dla zwierząt, materiał siewny, na
spożycie, przetwórstwo oraz przemysł. Część wyprodukowanego ziarna stanowią
straty i ubytki powstałe podczas jego dosuszania. W Polsce od wielu lat głównym
kierunkiem użytkowania ziarna jest spasanie. W latach 2008-2012 średniorocznie na pasze przeznaczono około 16-17 mln ton zbóż, z czego prawie 80% ziarna
zużyto bezpośrednio w gospodarstwach rolnych. Tak wysoki udział w spasaniu
jest wynikiem zapotrzebowania w związku z pogłowiem zwierząt gospodarskich
[Trajer i in. 2013, 15].
Zboża stanowią niezastąpiony komponent w żywieniu zwierząt (50-90% dawki). Tak duży udział wynika z jednej strony z wielowiekowej tradycji ich stosowania, a z drugiej z faktu posiadania przez nie dużych wartości pokarmowych.

Zmiany w użytkowaniu ziarna zbóż na paszę w Polsce w latach 2008-2012 ...
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Ziarno zbóż jest bowiem paszą o bardzo dużej koncentracji energii (11-14 MJ
EM/kg suchej masy ziarna). W zależności od gatunku zwierząt, jak podają Buraczewski i Ziołecka [1991], może dostarczyć nawet do 85% zapotrzebowania na
energię. Ziarno jest również bogate w białko, które jednak charakteryzuje się niską wartością biologiczną z uwagi na zbyt małą w stosunku do zapotrzebowania
zwierząt zawartością aminokwasów (lizyny, treoniny i tryptofanu). Dlatego też
w celu pokrycia zapotrzebowania zwierząt na składniki odżywcze dawkę żywieniową należy wzbogacić o pasze białkowe podawane najczęściej w postaci superkoncentratów oraz mieszanek uzupełniających.

2. Cel, materiał i metodyka badań
Celem pracy było wskazanie kierunku oraz przyczyn zmian w udziale ziarna poszczególnych gatunków zbóż przeznaczonego na spasanie. Omówiono je na tle
zmian w pozostałych kierunkach użytkowania ziarna oraz zmian w pogłowiu zwierząt gospodarskich. Na podstawie ilości ziarna przeznaczonego na spasanie oraz
znajomości energii zawartej w ziarnie podjęto również próbę oceny stopnia pokrycia zapotrzebowania zwierząt na energię metaboliczną niezbędną do ich potrzeb
bytowych i produkcyjnych. Analizą objęto dane z lat 2008-2012, które odniesiono
do odpowiadających im danych dla sezonu 1999/2000. W przypadku masy zużytego ziarna w latach 2008-2012 wykorzystano jednak dane tylko dla trzech lat, tj.
2008, 2010 i 2012, przyjmując je jako średnie dla tego okresu. Z kolei w przypadku
zwierząt zaprezentowano pogłowie z wszystkich lat, tj. 2008-2012 na tle pogłowia
z 2000 roku z uwagi na fakt, że ziarno, przeznaczone na spasanie, pozyskane w 1999
roku było praktycznie wykorzystane przez zwierzęta w kolejnym roku. W analizie
problemu badawczego wykorzystano metodę opisową, porównawczą, tabelaryczną
oraz graficzną. Podstawę analizy stanowiły dane zamieszczone na stronie Głównego Urzędu Statystycznego oraz inne źródła. Szczegółowe informacje zamieszczono
pod tabelami i wykresami w dalszej części pracy dotyczącej wyników badań.
Określając zapotrzebowanie zwierząt na energię metaboliczną uwzględniono
strukturę stada poszczególnych grup zwierząt gospodarskich dla 2000 roku oraz
strukturę jaka miała miejsce w latach 2008-2012. W przypadku danych dla lat
2008-2012 wykorzystano jednak dane tylko dla 2010 roku, z uwagi na zbliżone
pogłowie w tym roku ze średnią z wielolecia. Podstawę do określenia energii niezbędnej dla danej grupy zwierząt stanowiły różne źródła. Szczegółowe wartości
wskaźników zapotrzebowania grup zwierząt na energię podano w dalszej części
pracy dotyczącej wyników badań. W celu określenia orientacyjnych wartości zapotrzebowania trzody chlewnej na energię wykorzystano tabelę zawartą w skróconych normatywach produkcji rolnej [Skórnicki 2010, 118]. Zapotrzebowanie
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bydła na energię określono z kolei wykorzystując poradnik, zatytułowany „Kukurydza w żywieniu bydła”, opracowany przez zespół KWS Polska Sp. z o.o. [Majewski 2013, 14]. W przypadku drobiu, z uwagi na fakt, że kury stanowią w przybliżeniu średnio ok. 90% populacji, na podstawie normatywów założono, że dzienne
zapotrzebowanie jednej sztuki na ziarno, które stanowi praktycznie jedyny surowiec żywieniowy tego gatunku zwierząt, wynosi 0,15 kg. Kierując się z kolei masą
ziarna, która jest niezbędna do pokrycia potrzeb oraz ogólnie dostępnymi informacjami, w których przeważa opinia o tym, że pszenica oraz kukurydza są najczęściej podawanymi gatunkami zbóż dla drobiu, z uwagi na małą zawartość włókna
przyjęto, że zapotrzebowanie tego gatunku zwierząt na energię wynosi ok. 1,8 MJ.
Do określenia wartości energii metabolicznej zawartej w ziarnie poszczególnych gatunków zbóż posłużono się wartościami podanymi przez Sokoła [2003,
67-71] oraz Kondrackiego [2000, 44-48] przyjmując, że kształtuje się ona następująco (MJ/kg suchej masy): pszenica – 13,9, jęczmień – 12,6, pszenżyto – 13,5,
żyto – 13,3, kukurydza – 14,0. W przypadku mieszanek zbożowych podano wartość dla owsa (11,3 MJ), z uwagi na fakt, że w ilości przeznaczonej na spasanie
ujęto je w jednej pozycji z tym gatunkiem zboża. Warto tu zaznaczyć, że dokonane
obliczenia miały charakter tylko i wyłącznie orientacyjny. Należy bowiem mieć na
uwadze, że ziarno danego gatunku zboża, z uwagi na skład chemiczny, strawność
oraz inne parametry użytkowe ziarna, charakteryzuje się różną wartością energetyczną dla określonej grupy zwierząt gospodarskich.

3. Wyniki badań
W analizowanych latach 2008-2012 produkcja zbóż była wyższa o 7,6% w porównaniu z produkcją uzyskaną w 1999 roku (wykres 1). Pomimo różnicy w produkcji, poziom krajowego zużycia ziarna wyrażający sumę potrzeb krajowego
przetwórstwa (spożywczego, paszowego, przemysłowego) oraz zużycia w gospodarstwach rolnych na cele produkcyjne (zasiewy oraz chów i hodowla zwierząt
gospodarskich) i konsumpcyjne nie uległ znaczącym zmianom. Pewne zmiany
obserwuje się w kierunkach użytkowania ziarna (tabela 1).
Spośród wszystkich sposobów zagospodarowania ziarna największe zróżnicowanie dotyczyło ilości ziarna przeznaczonego dla przemysłu. W latach 20082012 masa ziarna wykorzystana w przemyśle wzrosła z 948 tys. ton do 2138 tys.
ton, tj. aż o 125,5% w odniesieniu do sezonu 1999/2000, co skutkowało ponad
dwukrotnym wzrostem udziału tego kierunku wykorzystania ziarna w ogólnym
zużyciu z 3,4% w sezonie 1999/2000 do 7,9% w latach 2008-2012. W przypadku
ilości ziarna przeznaczonego na wysiew oraz spożycie nastąpił ok. 9% spadek.
Ilość ziarna przeznaczonego na materiał siewny zmniejsza się z uwagi na spadek
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powierzchni zasiewów zbóż w porównaniu z 2000 rokiem, na co autor zwrócił
uwagę we wcześniej opublikowanym artykule [Figura 2015, 59].
Wykres 1
Produkcja oraz krajowe zużycie w latach 2008-2012 w porównaniu
z sezonem 1999/2000 (tys. ton)

Źródło: W celu zaprezentowania danych dla sezonu 1999/2000 wykorzystano artykuł:
Kozera M., Gołaś Z., 2003: Uwarunkowania zmian poziomu spasania zbóż w Polsce.
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – CCCLVIII, s. 91-102; w przypadku pozostałych lat posłużono się danymi: Rolnictwo w 2008 roku, GUS, 2009; Rolnictwo
w 2009 roku, GUS, 2010; Rolnictwo w 2010 roku, GUS, 2011a; Rolnictwo w 2011 roku,
GUS, 2012a; Rolnictwo w 2012 roku, GUS, 2013.

Najbardziej stabilnym kierunkiem użytkowania ziarna było spasanie. Różnica
między analizowanymi danymi z wielolecia w odniesieniu do masy ziarna była zaledwie o 5,2% niższa w stosunku do analogicznych danych z sezonu 1999/2000, co
powodowało, że udział ziarna przeznaczonego na paszę był zbliżony (wykres 2).
Tabela 1
Kierunki krajowego zużycia ziarna zbóż w latach 2008-2012
w porównaniu z sezonem 1999/2000 (tys. ton)
Wyszczególnienie

Zużycie krajowe

1999/2000

w tym:
wysiew

spasanie

przemysł

spożycie

straty

27 673

1961

17 673

948

5793

1298

2008

27 021

1782

17 117

1730

5247

1145

2010

27 702

1726

16 951

2395

5277

1353

2012

26 449

1714

16 210

2289

5088

1148

2008-2012

27 057

1741

16 759

2138

5204

1215

Źródło: Jak pod wykresem 1.
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Struktura krajowego zużycia ziarna zbóż w latach 2008-2012
w porównaniu z sezonem 1999/2000 (%)

Wykres 2

Źródło: Jak pod wykresem 1.

Analizując bardziej szczegółowo spasanie jako główny kierunek wykorzystania ziarna, zaznacza się wyraźne zróżnicowanie pod względem masy oraz udziału
ziarna poszczególnych gatunków zbóż w zużyciu na paszę. Z danych zaprezentowanych w tabeli 2. oraz na wykresie 3. wynika, że w sezonie 1999/2000 popyt
na pasze zbożowe w największej części zaspokajany był przez ziarno owsa oraz
mieszanki zbożowe (około 27,4%). Z kolei w latach 2008-2012 udział owsa łącznie
z mieszankami zbóż zmniejszył się jedynie o 1,5 punktu procentowego (do 25,9%)
i nadal zajmował pierwsze miejsce w strukturze zagospodarowanego ziarna na
paszę (tabela 3). Największe zmiany w wykorzystanym ziarnie na potrzeby pokarmowe zwierząt dotyczyły jednak innych gatunków zbóż, tj. żyta (4,4% w latach
2008-2012 wobec 17,5% w sezonie 1999/2000), pszenżyta (21,1% średnio z ostatnich analizowanych lat wobec 10,6% w sezonie 1999/2000) i kukurydzy (12,3%
w latach 2008-2012, podczas gdy w sezonie 1999/2000 wynosiło 5,4%). Ziarno
żyta zostało zatem w znacznej mierze zastąpione ziarnem pszenżyta i kukurydzy,
których łączne znaczenie wzrosło prawie dwukrotnie w porównaniu z sezonem
1999/2000. Udział jęczmienia w strukturze spasanego ziarna praktycznie nie uległ
zmianom w analizowanych latach, chociaż masa tego gatunku ziarna, którą wykorzystano jako paszę spadła z 2 802 tys. ton w sezonie 1999/2000 do 2 521 tys. ton
w latach 2008-2012, tj. o 10%.
Największy spadek masy ziarna przeznaczonego na pasze dotyczył żyta, które
w zużyciu w sezonie 1999/2000 stanowiło trzecią pozycję po owsie łącznie z mieszankami zbożowymi oraz pszenicy, podczas gdy w latach 2008-2012 odnotowano zużycie niższe aż o 76,3% i przesunięcie na ostatnią pozycję wśród zbóż nie
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licząc zbóż pozostałych, tj. prosa i gryki, których znaczenie w żywieniu zwierząt
jest praktycznie marginalne.
Tabela 2
Masa ziarna poszczególnych gatunków zbóż przeznaczona na paszę
dla zwierząt w latach 2008-2012 w porównaniu z sezonem
1999/2000 (tys. ton)
w tym:

Rok/lata

Zboża
ogółem

pszenica

żyto

jęczmień

owies
i mieszanki

1999/2000

17673

4100

3100

2802

4850

1870

951

0*

2008

17117

3486

921

2605

4376

3853

1809

67

2010

16951

3877

700

2348

4245

3519

2126

136

2012

16210

3129

585

2610

4400

3236

2220

30

2008-2012

16759

3497

735

2521

4340

3536

2052

78

pszenżyto kukurydza

zboża
pozostałe

* brak danych

Źródło: Jak pod wykresem 1.

Wykres 3
Struktura asortymentowa spasania zbóż w Polsce w latach 2008-2012
w porównaniu z sezonem 1999/2000 (%)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych pod tabelą 2.

Spośród czynników wpływających na poziom spasanego ziarna należy wymienić przede wszystkim zmiany w pogłowiu zwierząt gospodarskich, głównie trzody
chlewnej, bydła, drobiu i koni, czyli zwierząt, w przypadku których ziarno zbóż
stanowi ważny, chociaż nie jedyny, składnik codziennej dawki pokarmowej.
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Tabela 3
Pozycja poszczególnych gatunków ziarna zbóż w ogólnym zużyciu
na paszę w latach 2008-2012 w porównaniu z sezonem 1999/2000
1999/2000

2008-2012

1

owies + mieszanki

1

owies + mieszanki

2

pszenica

2

pszenżyto

3

żyto

3

pszenica

4

jęczmień

4

jęczmień

5

pszenżyto

5

kukurydza

6

kukurydza

6

żyto

Źródło: Opracowanie własne.

Prawidłowa dawka zawarta w paszy podana zwierzętom powinna odpowiadać
przede wszystkim ich potrzebom pod względem zawartości składników pokarmowych, tj. energii, białka, składników mineralnych, witamin i innych [Włodarczyk, Budvytis 2011, 772]. Powinna również uwzględniać preferencje smakowe
danej grupy zwierząt, działanie dietetyczne paszy oraz dopuszczalną zawartość
składników antyżywieniowych, a także wpływ na jakość produktu zwierzęcego.
Struktura spasanych zbóż zależy z kolei od plonów zbóż osiąganych w danym
rejonie. W rejonach o słabych glebach w produkcji i spasaniu przeważają żyto,
mieszanki zbożowe, pszenżyto i owies, jako zboża najbardziej wydajne. W rejonach o lepszych glebach dominują natomiast: pszenica, jęczmień, mieszanki
zbożowe, pszenżyto i kukurydza [Seremak-Bulge i in. 2006, 20]. Popyt na pasze,
jak podają ci sami autorzy, najogólniej zaspokajany jest przez poszczególne grupy
zwierząt w następujący sposób:
 trzoda chlewna – żyto i mieszanki zbożowe bądź jęczmień i pszenżyto,
 bydło – pszenica, jęczmień, pszenżyto i żyto,
 drób – pszenica, kukurydza i jęczmień.
Z kolei Chmielewski [2014] podaje, że najczęściej wykorzystywanymi gatunkami zbóż w żywieniu bydła są jęczmień, pszenżyto, owies oraz kukurydza. Rzadziej natomiast stosowane jest żyto czy pszenica, którą przeznacza się głównie na
pasze dla drobiu i trzody chlewnej.
Analizując zmiany w pogłowiu zwierząt gospodarskich w latach 2008-2012
w porównaniu z 2000 rokiem obserwuje się wyraźny wzrost pogłowia drobiu oraz
spadek pogłowia pozostałych grup zwierząt (tabela 4). Taka sytuacja, jak zauważa
autor w innej publikacji [Figura 2015, 60], może wynikać z odmiennych kosztów
produkcji, które producent rolny, decydując się na tę gałąź produkcji rolniczej,
ponosi w związku z hodowlą i chowem danej grupy zwierząt.
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Pogłowie zwierząt gospodarskich oraz dynamika zmian
w latach 2008-2012 w porównaniu z 2000 rokiem
Wyszczególnienie

2000

2008

2009

2010

Tabela 4

2011

2012

2008-2012

Pogłowie zwierząt gospodarskich (tys. szt.)
Bydło
Trzoda chlewna
Drób (mln szt.)

6082,6

5756,7

5700,0

5760,6

5761,9

5776,8

5751,2

17 122,0

15 425,3

14 278,6

15 278,1

13 508,7

11 581,3

14 014,4

48,3*

114,3

114,5

131,0

143,6

130,6

126,8

Dynamika zmian (2000 rok = 100%)
Bydło

100,0

94,6

93,7

94,7

94,7

95,0

94,6

Trzoda chlewna

100,0

90,1

83,4

89,2

79,0

67,6

81,9

Drób

100,0

236,6

237,1

271,2

297,3

270,4

262,5

* w 2000 roku w skład pogłowia nie wliczano drobiu poniżej 2 tygodni

Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie: Zegar (2013), Użytkowanie
gruntów …., GUS, 2011b, Użytkowanie gruntów …, GUS, 2012b.

Wzrost pogłowia dotyczy bowiem zwierząt, które charakteryzują się niską pracochłonnością mierzoną w godzinach przeliczonych na sztukę na rzecz spadku
pogłowia zwierząt, których chów nie pociąga za sobą większego zainteresowania
ze strony producenta. Zmiany pogłowia wynikają również z popytu na dany produkt. Figura [2015, 62] analizując lata 2000-2010 zauważa, że spożycie poszczególnych artykułów żywnościowych, w tym szczególnie produktów wynikających
z kierunków użytkowania zwierząt podlega drastycznym zmianom. Przeciętny
obywatel naszego kraju coraz częściej spożywa produkty pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza związane z produkcją drobiu, tj. mięsa i jaj, które należą raczej do
tanich produktów żywieniowych. Mięso drobiowe obecnie charakteryzuje się najsilniejszą dynamiką zmian pod względem wzrostu spożycia pomimo, że w strukturze spożywanego mięsa nadal dominuje mięso wieprzowe.
Zmiany w ilości jak również w udziale ziarna przeznaczonego na spasanie oraz
zmiany pogłowia zwierząt mają swoje odzwierciedlenie w pokryciu zapotrzebowania zwierząt na energię niezbędną do tego, aby mogły one przeprowadzić
wszystkie procesy życiowe oraz produkcyjne w sposób w pełni wydajny (tabela
5). Analizując ogólne zapotrzebowanie zwierząt na energię oraz wartości energii zawarte w zjedzonej przez nie paszy w formie ziarna zauważa się, że w sezonie 1999/2000 energia skumulowana w masie ziarna poszczególnych gatunków
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zbóż wykorzystana przez zwierzęta w 2000 roku pokrywała ich zapotrzebowanie
na energię niezbędną do funkcjonowania w 65,9%. W latach 2008-2012 z kolei
przeznaczone na paszę pokryło już tylko 56,8% energii, którą należy dostarczyć
zwierzętom, aby zapewnić im 100% wydajności, tzn. zaspokoić zarówno potrzeby
życiowe związane z codziennym funkcjonowaniem (np. oddychanie), jak również
możliwości produkcyjne (np. w przypadku krów mlecznych produkcję mleka czy
w przypadku drobiu nieśność kur). Należy zaznaczyć, że ziarno zbóż w żywieniu
zwierząt powinno stanowić jedynie dodatek do innych pasz treściwych (nasiona
roślin strączkowych) oraz pasz objętościowych (zielonki, kiszonki, siano, słoma),
które stanowią źródło brakujących w ziarnie składników, na co zwracano uwagę
we wstępie.
Tabela 5
Zmiany w pokryciu zapotrzebowania zwierząt gospodarskich ogółem
na energię metaboliczną w latach 2008-2012 w porównaniu z 2000 rokiem
Gatunek
zwierzęcia

Pogłowie wg struktury
grupa

Ilość
(tys. szt.)

Zapotrzebowanie
zwierząt ogółem
na EM (MJ)*

Energia
zawarta
w ziarnie (MJ)**

Pokrycie
zapotrzebowania
na EM (%)

199 662 496 000

65,9

189 763 992 000

56,8

2000
trzoda
bydło
drób

do 50 kg

9588,3

> 50 kg

7533,7

kr. mleczne***

1520,6

pozostałe

4562,0

łącznie

48,3 (mln)

do 50 kg

8571,0

>50 kg

6707,1

kr. mleczne***

1440,1

303 072 984 195

2008-2012
trzoda
bydło
drób

pozostałe

4320,5

łącznie

126,8 (mln)

334 201 790 925

* w rachunku zapotrzebowania zwierząt na energię nie uwzględniono koni, w żywieniu których również wykorzystuje
się ziarno zbóż (głównie owies); obliczając z kolei zapotrzebowanie na EM ogółem dla pozostałych zwierząt,
uwzględniono natomiast zapotrzebowanie poszczególnych grup zwierząt w obrębie danego gatunku. Przyjęto następujące wartości: trzoda do 50 kg – 21 MJ, trzoda > 50 kg – 31,6 MJ, krowy mleczne – 87,1 MJ, bydło pozostałe
– 37,6 MJ, drób (ogółem) – 1,8 MJ.
** obliczając energię zawartą w ziarnie założono, że ziarno zawiera 88% suchej masy.
*** mleczność krów przyjęto na poziomie 15 l/krowę.

Źródło: Zestawienie i obliczenia własne na podstawie wyżej zaprezentowanych tabel.
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4. Podsumowanie
W analizowanym pięcioletnim okresie (2008-2012) krajowe zużycie ziarna zbóż
było niższe zaledwie o 2,2% w porównaniu z sezonem 1999/2000. W zużyciu największą pozycję niezależnie od sezonu czy lat stanowiło spasanie (61,9% w latach
2008-2012 wobec 63,9% w sezonie 1999/2000).
Na przestrzeni analizowanych lat 2008-2012 w porównaniu z sezonem
1999/2000 obserwuje się jednak wyraźne zróżnicowanie pod względem udziału
danego gatunku w spasaniu. Największe zmiany dotyczą ziarna żyta. Ziarno tego
gatunku zostało w znacznej mierze zastąpione przez ziarno pszenżyta i kukurydzy, których znaczenie w latach 2008-2012 wzrosło prawie dwukrotnie w odniesieniu do sezonu 1999/2000.
Wpływ na zmianę struktury skarmianego ziarna wywiera przede wszystkim
zmiana pogłowia zwierząt gospodarskich, w tym szczególnie znaczący wzrost produkcji drobiu, który jest wynikiem popytu na mięso, będące jednym z kierunków
użytkowania tej grupy zwierząt. Zmianom w strukturze skarmianego ziarna oraz
pogłowia zwierząt towarzyszy zróżnicowanie w pokryciu zapotrzebowania zwierząt
na energię. Obecnie przeznaczone na paszę ziarno pokrywa zapotrzebowanie zwierząt na energię metaboliczną w 56,8%, podczas gdy w 2000 roku było to 65,9%.
Zjawisko to jest przede wszystkim wynikiem zmian żywienia poszczególnych
grup zwierząt gospodarskich. Jeszcze do niedawna w praktyce produkcji zwierzęcej, zwłaszcza w odniesieniu do trzody chlewnej, przeważało tradycyjne żywienie
z udziałem okopowych, kiszonek, zielonek i siana oraz śrut zbożowych (pszenica,
jęczmień, pszenżyto, żyto). Współcześnie część tych surowców jest zastępowana paszami o wyższej wartości pokarmowej, wśród których wymienić należy między innymi poekstarkcyjną śrutę sojową, rzepakową czy lnianą oraz ziarno roślin strączkowych (bobik, łubin, groch). Zmiany te w przypadku trzody chlewnej wywołane są
intensyfikacją produkcji oraz skróceniem długości tuczu. Natomiast wykorzystanie
śruty rzepakowej jako paszy może wynikać z pozyskiwania coraz większych ilości tego produktu w związku ze wzrostem powierzchni uprawy rzepaku z 437 tys.
ha w 2000 roku do 815 tys. ha średnio w latach 2008-2012, tj. o 86,5% [Rolnictwo
w 2009 roku, GUS, 2010; Rolnictwo w 2012 roku, GUS, 2013].

5. Wnioski
1. Bilans zbóż w głównej mierze zależy od zużycia na paszę. W związku z tym
zmianę w strukturze spasanego ziarna przejawiającą się wzrostem zużycia kukurydzy (ziarno typowo paszowe) należy uznać za właściwy kierunek zmian.
2. Zmiana w żywieniu zwierząt, tj. zastępowanie ziarna zbóż innymi paszami
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treściwymi (nasiona roślin strączkowych, śruta rzepakowa) przyczynia się
do pokrycia zapotrzebowania na witaminy oraz inne substancje odżywcze,
których brak w ziarnie.
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MICHAŁ FIGURA
ZMIANY W UŻYTKOWANIU ZIARNA ZBÓŻ NA PASZĘ W POLSCE
W LATACH 2008-2012 W PORÓWNANIU Z SEZONEM 1999/2000

Słowa kluczowe: użytkowanie ziarna, spasanie, energia metaboliczna
STRESZCZENIE

W pracy podjęto problem zmian w wykorzystaniu poszczególnych gatunków ziarna
zbóż na spasanie, które stanowi główny kierunek jego użytkowania. Analizowano lata
2008-2012 w porównaniu z sezonem 1999/2000. Największe zmiany w strukturze ziarna przeznaczonego na spasanie dotyczyły następujących gatunków zbóż: żyta, pszenżyta
i kukurydzy oraz pszenicy, która na przestrzeni analizowanych lat w strukturze spasanego
ziarna spadła z 2 miejsca w sezonie 1999/2000 na 3 miejsce średnio w latach 2008-2012.
Zmiany te są wynikiem zmian pogłowia poszczególnych grup zwierząt gospodarskich, tj.
spadku pogłowia trzody chlewnej oraz znacznego wzrostu pogłowia drobiu i zapotrzebowania tych grup zwierząt na dany gatunek ziarna.
Obecnie energia zawarta w zjedzonym ziarnie pokrywa 56,8% energii, którą należy
dostarczyć zwierzętom, podczas gdy w 2000 roku było to 65,9%. Można zatem wnioskować, że w żywieniu zwierząt odchodzi się od ziarna zbóż na rzecz innych pasz treściwych,
np. nasion roślin strączkowych oraz śruty rzepakowej.
MICHAŁ FIGURA
CHANGES TO USE GRAINS FOR GRAZING IN POLAND IN THE YEAR 2008-2012
IN COMPARED TO SEASON 1999/2000

Keywords: use grain, grazing, metabolizable energy
SUM M A RY

In the work the problem of changes in the use of various types of grain for grazing,
which is the main direction of the use of the grain. We analyzed 2008-2012, compared to
season 1999/2000. The biggest changes in the structure of grain intended for grazing on
the following cereal species: rye, triticale and corn and wheat, which over the years analyzed in the structure grains fell from 2nd place in season 1999/2000 to 3rd place on average
in 2008-2012. These changes are the result of changes in population of different groups of
livestock, ie. decrease in the number of pigs and a substantial increase in livestock, poultry
and needs of these groups of animals on the species of grain.
Currently, the energy contained in the grain eaten covers 56.8% of the energy to be
delivered to animals, while in 2000 this coverage accounted for 65.9%. It can be concluded
that feeding animals move away from grain to other fodder, eg. legumes and rapeseed
meal.
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1. Wstęp
Uprawiane przez człowieka rośliny stanowią pierwszy poziom produkcji rolniczej
dostarczającej wielorakie dobra: żywnościowe, paszowe i oddziaływanie środowiskowe. Znaczną część produktów roślinnych zużywa się jako paszę dla zwierząt,
które przekształcają produkty roślinne w cenniejsze – poszukiwane przez człowieka. Produkcja zwierzęca stanowi przetwórczą działalność produkcji rolniczej. Jedną
z grup roślin dostarczających pokarm dla człowieka i zwierząt w postaci paszy są
rośliny bobowate. Są one uprawiane głównie dla pozyskania wartościowego białka,
które spełnia w organizmie człowieka (również zwierzęcia) szczególną rolę (jako
materiał budulcowy, energetyczny i regulujący zachodzące w organizmie procesy).
Rozwój produkcji zwierzęcej stwarza duże zapotrzebowanie na białko roślinne
jako składnika pasz treściwych. Tymczasem produkcja krajowa zaspokaja to zapotrzebowanie w niespełna 10%, więc zachodzi pilna potrzeba zwiększenia jego
produkcji w kraju, co jest determinowane wieloma czynnikami, w tym również
opłacalnością produkcji i ingerencją państwa w formie dopłat do tej produkcji
[Jerzak 2014, s. 104-109]. Nasiona strączkowych są przedmiotem handlu zagranicznego i Polska w ujęciu ilościowym ma w tym zakresie bilans ujemny.

2. Cel, zakres i metodyka badań
Celem badań było przedstawienie:
a) podziału, właściwości i roli roślin strączkowych w rolnictwie,
b) zmian powierzchni upraw, zbiorów i plonów roślin strączkowych w latach
1949-2013,
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c) samowystarczalności Polski w zakresie pastewnych nasion strączkowych
w latach 2001/02-2013/14 w ujęciu ilościowym.
Przy ocenie samowystarczalności nasion strączkowych posłużono się takimi
wskaźnikami jak: saldo eksportu i importu, wskaźnik samowystarczalności Ss,
udział zużycia krajowego w produkcji krajowej (w %), udział importu w zużyciu
krajowym (w %), udział eksportu w produkcji krajowej (w %) [Kapusta, 2012,
s. 263-264].
Opracowanie powstało w oparciu o takie źródła wiedzy, jak: publikacje naukowe zwarte i ciągłe, materiały statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego
(GUS) oraz raporty Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
- PIB (IERiGŻ).
Zgromadzony materiał został opracowany i zinterpretowany z wykorzystaniem metod: porównawczej (porównań) w formie wertykalnej i bilansowej [Kapusta 1976, s. 11-12; Stachak 2003, s. 213-215] i wybranych elementów statystyki
opisowej [Stachak 1997, s. 132-133].
Uzyskane wyniki przedstawiono techniką tabelaryczną w połączeniu z opisem
słownym.

3. Wyniki i omówienie
3.1. Podział, właściwości i funkcje roślin strączkowych w rolnictwie
Rośliny bobowate dzielimy na dwie podgrupy: motylkowe drobnonasienne
(wieloletnie) i motylkowe grubonasienne (strączkowe). Rośliny strączkowe dzielą
się na jadalne i paszowe. Roślinami typowo jadalnymi są: groch, fasola, bób, soja,
soczewica, orzech ziemny i groch włoski (ciecierzyca), a paszowymi: groch pastewny, łubin, wyka i soja.
Rośliny bobowate mają wielorakie właściwości wyróżniające je wśród roślin
uprawnych, a to:
 dostarczają cennego białka, którego zawartość w nasionach waha się od
20 do 42% w zależności od gatunku rośliny i warunków uprawy. Dla porównania w ziarnie zbóż zawartość białka wynosi 9-18%, a podziemnych
częściach roślin okopowych 1-2%. Należy jeszcze zaznaczyć, że wartość biologiczna białka roślin strączkowych jest znacznie wyższa od białka innych
roślin. To ta właściwość predystynuje nasiona roślin strączkowych do wykorzystywania ich w przemyśle spożywczym (owocowo-warzywnym, mięsnym, paszowym i innym),
 zwarty łan tych roślin silnie ocienia glebę, chroniąc ją przed nadmiernym
parowaniem, ubijaniem podczas obfitych opadów atmosferycznych, co dodatnio wpływa na strukturę gleby,
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dostarczają do gleby masę organiczną w ilości 3-6 t/ha w postaci resztek pożniwnych (korzenie i słoma), które mają znaczenie nawozowe i zwiększają
kompleks sorbcyjny, co jest szczególnie ważne na glebach lekkich,
współżyjąc z bakteriami wiążą wolny azot atmosferyczny, który jest wykorzystywany do wzrostu tych roślin, roślin uprawianych wspólnie z nimi oraz
roślin następczych. Ilość azotu dostarczanego w ten sposób do gleby waha
się od 20 do 200 kg/ha i zależy od gatunku, wielkości plonu, typu odmiany
i pH gleby. W ten sposób można zmniejszyć zużycie nawozów w bieżącej
uprawie i roślin następczych, co ma znaczenie ekonomiczne i ekologiczne,
w resztkach pożniwnych znajdują się składniki wykorzystywane przez rośliny następcze takie jak: azot, potas i wapń. Dzieje się tak dlatego, że rośliny strączkowe dzięki posiadaniu mocnego systemu korzeniowego potrafią
czerpać wodę i składniki pokarmowe oraz uruchamiać trudno dostępne
związki fosforu, magnezu i wapnia z głębszych warstw gleby. Poprawiają
więc strukturę oraz stosunki wodno-powietrzne i warunki fitosanitarne
w glebie,
Martyniuk [2012, s. 17-22] podaje, że rośliny bobowate dostarczają corocznie 139-170 mln ton azotu do globalnego cyklu N, podczas gdy światowa
produkcja nawozów azotowych wynosi 101,7 mln ton (2013 r.) [GUS 2015a,
s. 847]. W tym miejscu należy odnotować, że jako pierwszy tą właściwość
roślin bobowatych odkrył A. Prażmowski1 [Prażmowski 2004, s. 277-278],
wartość przedplonową roślin strączkowych w płodozmianie można zmierzyć zwyżką plonów roślin następczych. Rośliny strączkowe są doskonałym
przedplonem dla zbóż, roślin przemysłowych i okopowych [Podleśny, Księżak 2009, s. 112]. Plon ziarna zbóż uprawianych w takim stanowisku, w porównaniu z plonem zbieranym po owsie, zwiększa się od 0,05 do 1,50 t/ha.
Korzystny wpływ roślin strączkowych na wzrost, rozwój i plonowanie zbóż
ujawnia się nie tylko w pierwszym, ale także w drugim roku po ich uprawie.

1 Dr Adam Prażmowski, absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach (1876), mikrobiolog, agronom, działacz społeczny. Odbył studia doktoranckie w Lipsku. Jeden z twórców polskiej
mikrobiologii. W latach 1882-1992 nauczyciel w Czernichowie k/Krakowa (botaniki, fizjologii
i uprawy roślin), a od 1919 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1893 r. członek Akademii
Umiejętności. Pierwszy (1879, przed Cohnem i R. Kochem) opisał bakterie fermentacji masłowej
i wyodrębnił je od laseczki siennej. W pracowni szkolnej w Czernichowie dokonał wielu odkryć z zakresu mikrobiologii. Początkowo zajmował się budową i rozwojem drobnoustrojów, m.in. w 1884 r.
opisał budowę i rozwój laseczki wąglika (jako pierwszy w Polsce); jako pierwszy wyróżnił stadium
rozwojowe i wegetatywne bakterii. Najważniejsze jego osiągnięcia dotyczą procesu wiązania wolnego azotu z powietrza przez rośliny motylkowe. Niezależnie od M. Beijerincka i H. Hellriegela badał
bakterie brodawkowe, opisał jako pierwszy bakteriozę. Zbadał budowę korzeni oraz rozwój brodawek. Badania A. Prażmowskiego nad roślinami motylkowymi stały się podstawą do uprawy tych
roślin i stosowania nawozów zielonych [Prażmowski, Wielka Encyklopedia PWN, T. 22, WN PWN,
Warszawa 2004, s. 277-278].
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Wartość przedplonowa łubinu żółtego dla żyta i pszenżyta jest wyższa niż
owsa o wielkość równoważną efektom dodatkowego zastosowania 60 kg
N/ha. Bardzo dobre działanie następcze dla zbóż na glebach kompleksu
pszennego dobrego mają: groch i bobik, na glebach żytniego dobrego –
łubin biały i żółty. Stwierdza się również tendencję do zwiększania zawartości białka w ziarnie zbóż uprawianych po roślinach strączkowych oraz
wzrost zawartości azotu w zielonej masie zbóż. Wzrastający udział bobiku w zmianowaniu sprzyja zmniejszeniu zachwaszczenia pszenicy ozimej
i porażeniu przez choroby grzybowe. Porażenie korzeni i pędów pszenżyta
ozimego oraz żyta uprawianych po grochu jest mniejsze, niż po jęczmieniu
i pszenżycie ozimym. Wskaźnik opłacalności produkcji pszenicy ozimej
uprawianej po grochu był o 40% większy, niż w monokulturze i 28%, niż
w zmianowaniu bez tego gatunku.
Rośliny strączkowe są uprawiane przede wszystkim na pokarm dla człowieka
i zwierząt. Przydatność roślin strączkowych w żywieniu człowieka jest szeroko
opisana m.in. przez Kołotę, Orłowską i Biesiadę [2007, s. 405-422], zaś w żywieniu
zwierząt w postaci zielonek m.in. przez Krzywieckiego [2001, s. 76-82], natomiast
z wykorzystaniem nasion m.in. przez Gdale i Pastuszewską [2001, s. 233-241],
Hamczułowską i Księżak [2012, s. 171-187] oraz Jerzaka i in. [2012, 118-119].
3.2. Powierzchnia uprawy, zbiory i plony nasion roślin strączkowych w Polsce
W okresie międzywojennym uprawiano m.in. fasolę, bób i soczewicę na powierzchni (w latach 1934-1938 średnio) 38,4 tys. ha, uzyskując zbiór 383 tys. ton,
przy plonie 10 dt/ha [MIiD 1939-1941, s. 35]. Nieco większą powierzchnię uprawy grochu, fasoli, bobu i soczewicy stwierdzono w 1946 r. – 43,8 tys. ha, uzyskując
zbiór 369,7 tys. t nasion, przy plonie 8,4 dt/ha [GUS 1947, s. 49]. Statystyka przedwojenna jak i z pierwszych lat powojennych nie obejmuje uprawy roślin strączkowych pastewnych. Pierwsze informacje o powierzchni uprawy strączkowych
pastewnych posiadamy dopiero od 1949 r. W późniejszych latach powierzchnia,
zbiory i plony roślin strączkowych ulegały zmianom (tabela 1); przy czym do 2002
r. zmniejszała się powierzchnia upraw; a następnie zaczęła się zwiększać, jednak
z dużymi wahaniami. Ostatecznie na początku XXI w. nie uzyskano znaczącego
wzrostu powierzchni upraw strączkowych.
W 2014 r. powierzchnia uprawna wszystkich roślin z rodziny bobowatych wynosiła w Polsce 291 tys. ha, co stanowiło 2,8% w strukturze zasiewów. Z tego na
rośliny strączkowe przypadało 216 tys. ha, i jest to wielkość zmienna; na przykład
w 2005 r. – 119 tys. ha, a w 2010 r. 172 tys. ha [GUS 2015, s. 160-162].
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Powierzchnia, zbiory i plony roślin strączkowych w Polsce
w latach 1949-2014
Wyszczególnienie

Tabela 1

Rok
1949

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

Powierzchnia (tys. ha) 521,6
w tym:
91,4
– jadalne
430,2
– pastewne
.
Zbiory (tys. ton)
w tym:
.
– jadalne
.
– pastewne
.
Plony (dt/ha)
.
– jadalne
.
– pastewne

585,4

374,4

392,7

285,1

228,9

188

300

318

148

141

102,2
483,2
.

46,0
301,4
372

76,0
316,7
521

43,8
241,3
362

37,9
191,0
261

70
118
204,3

56
52
244
266
320,1 609,2

48
100
268,1

49
92
263,8

.
.
.
.
.

53
319
9,9
11,3
8,0

109
412
13,3
16,8
13,1

64
298
12,7
15,1
9,6

48
213
11,4
16,6
10,9

91,7
112,6
10,9
13,1
9,5

84,1* 116,0
236,0* 493,2
10,7* 19,2
18,5* 22,1
13,1* 18,6

100,8
167,3
18,1
19,6
15,2

92,8
171,0
18,7
19,0
18,4

2001

2002

2003

Rok
2004

2005

2006

2007

109

100

109

108

119

120

137

46
63
211,3

45
55
229,1

34
75
237,7

36
72
270,4

33
86
253,4

38
82
206,6

35
102
288,2

79,3
103,7
19,4
19,2
19,5

94,9
134,2
22,9
20,9
24,6

65,8
171,9
21,8
19,4
22,8

76,6
193,8
25,0
21,5
27,0

66,4
187
21,3
20,4
21,7

59,5
147,1
17,2
15,6
18,1

75,2
213,0
21,0
20,9
21,4

125

135

179

204

197

167

224

Wyszczególnienie
Powierzchnia (tys. ha)
w tym:
– jadalne
– pastewne
Zbiory (tys. ton)
w tym:
– jadalne
– pastewne
Plony (dt/ha)
– jadalne
– pastewne
Zużycie krajowe nasion
pastewnych**

Rok

Wyszczególnienie
Powierzchnia (tys. ha)
w tym:
– jadalne
– pastewne
Zbiory (tys. ton)
w tym:
– jadalne
– pastewne
Plony (dt/ha)
– jadalne
– pastewne
Zużycie krajowe nasion
pastewnych**

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

115

123

173

163

211

173

216

27
88
235,4

28
95
277,2

44
129
359,6

37
126
343,3

35
176
457,0

40
133
349,0

53
163
452,4

56,4
179,0
20,5
20,6
20,8

59,9
217,3
22,5
20,8
23,2

87,5
272,1
20,8
19,7
22,0

83,8
259,5
21,1
21,4
21,1

71,9
385,1
23,2
24,7
22,9

74,1
274,9
21,8
21,3
22,0

104,7
347,7
22,4
21,7
22,6

195

229

284

260

398

278

333

* średnie z lat 1981-1985

** lata

gospodarcze 2001/02-2013/14

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: GUS 1956, s. 131; GUS 1978, s. 192-193, 210,
223; GUS 1992, s. 210, 217; GUS 2005, s. 260, 267, 269, 255, 261, 263; GUS 2012, s. 185,
191, 194; GUS 2015, s. 161, 169-170; IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW 2006, nr 19, s. 23;
2008, nr 23, s. 23; 2013, nr 33, s. 19; 2015, nr 37, s. 22.
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Wprowadzenie dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego przez Agencję
Rynku Rolnego i płatności obszarowej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprawia opłacalność uprawy roślin strączkowych i powoduje
wzrost powierzchni ich uprawy.
W 1990 roku uzyskano najwyższy zbiór nasion, na który złożyła się dość duża
powierzchnia uprawy strączkowych oraz względnie wysoki plon. Zarówno wcześniej jak i później nie uzyskiwano już tak wysokiego zbioru, pomimo wzrostu
plonów z ha.
Plony roślin strączkowych należy uznać za niskie; zarówno jadalnych jak i pastewnych. W ostatniej dekadzie wprawdzie odnotowuje się wyraźniejszy postęp
w plonowaniu roślin strączkowych, ale nie jest to na tyle duży, żeby zachęcał do
ich uprawy na szerszą skalę. Duży wpływ na wysokość uzyskiwanych plonów miał
przebieg warunków pogodowych oraz występowanie groźnych chorób, takich jak
askochytoza w bobiku powodowana przez grzyba Ascochyta fabae, czy antraknoza w łubinach powodowana przez grzyba Colletotrchum gloeosporioides [Podleśny,
Księżak 2009, s. 116]. Obserwuje się wyższe plony wśród roślin pastewnych, niż
konsumpcyjnych, chociaż zdarzają się i sytuacje odwrotne. Odmiany jadalne reagują na suszę mniejszym obniżeniem plonu nasion, niż odmiany pastewne.
Ponieważ plony z roku na rok ulegają zmianie, aby ustalić tendencje i tempo
zmian plonów posłużono się średnimi wieloletnimi z lat 1950-1955 i 2006-2010
[Kapusta 2013, s. 54]. Stwierdzono, że plony strączkowych jadalnych wzrosły
w tym okresie z 9,9 do 19,7 dt/ha, tj. o 98,0%, natomiast pastewnych z 9,2 do
20,8 dt/ha, tj. o 126,1%, czyli więcej niż strączkowych jadalnych. W tym samym
czasie zbiory nasion strączkowych na 1 mieszkańca zmniejszyły się: jadalnych
z 4 do 2 kg, a pastewnych z 18 do 5 kg. Jedną z przyczyn niskiego postępu w plonowaniu roślin strączkowych jadalnych jest duże rozdrobnienie uprawy. Spis Powszechny z 2010 r. wykazał, że ich uprawą zajmowało się 29,1 tys., tj. 2,0% gospodarstw prowadzących zasiewy [GUS 2011, s. 44-47]. W 1 gospodarstwie sektora
prywatnego w zajmującym się uprawą strączkowych jadalnych powierzchnia ich
uprawy wynosiła średnio 1,49 ha, natomiast w gospodarstwach sektora publicznego 11,79 ha.
Zużycie krajowe pastewnych nasion strączkowych jest każdorazowo większe
od produkcji z wyjątkiem 2014 r.
Według Szpunar-Krok [2011, s. 149-150] efekty uprawy roślin strączkowych
w siewie czystym i mieszanek strączkowo-zbożowych zależą od warunków pogodowych. Mieszanki zbożowo-strączkowe plonowały wyżej i bardziej wiernie
w porównaniu do roślin strączkowych w siewie czystym. O wielkości plonu mieszanek decydował głównie poziom plonowania w nich roślin zbożowych. Z kolei
rośliny strączkowe w siewie czystym były lepszym przedplonem dla zbóż następ-
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czych w porównaniu do mieszanek strączkowo-zbożowych. Rachunek ekonomiczny i energetyczny wykazuje zbliżoną efektywność uprawy roślin strączkowych w siewie czystym i ich mieszanek z jęczmieniem jarym na glebie kompleksu
pszennego dobrego. Na glebie kompleksu żytniego dobrego uprawa mieszanek
zbożowo-strączkowych była bardziej efektywna, w porównaniu do roślin strączkowych w siewie czystym.
Według Fordonskiego i Łapińskiej [1997, s. 409] potencjalne możliwości plonowania pastewnych roślin strączkowych w warunkach krajowych są zróżnicowane, i tak np. wynoszą (w dt/ha): dla łubinu 20, bobiku 50, wyki 25, soczewicy,
soi i fasoli 20. Wykorzystanie potencjalnych możliwości produkcyjnych roślin
strączkowych jest małe i zawiera się w przedziale 37-66%.
Tymczasem zwiększenie możliwości plonowania roślin strączkowych i uzyskiwanie większych efektów produkcyjnych pozostaje w ścisłym związku z hodowlą
i wprowadzeniem do uprawy nowych, wartościowych odmian. Jak podają Podleśny i Księżak [2009, s. 116], w 2007 r. w porównaniu z rokiem 1989 liczba zarejestrowanych w Polsce odmian roślin strączkowych powiększyła się z 65 do 96.
Ponad połowa z nich znalazła się w wykazie wybranych odmian OECD, co daje
nie tylko możliwość handlu nimi z rekomendacją tej organizacji, ale świadczy też
pośrednio o ich wartości. Polskie odmiany w tym wykazie stanowią 3%. Największy wzrost liczby odmian zarejestrowanych w Polsce dotyczył grochu (1989 r. –
28, 2007 r. - 42), bobiku (1989 r. – 9, 2007 r. – 33), soi (1989 r. – 3, 2007 r. – 9), wyki
siewnej (1989 r. – 3, 2007 r. – 6) oraz łubinu wąskolistnego (1989 r. – 5, 2007 r.
– 11). W przypadku wyki kosmatej nie było rejestracji nowych odmian, ponieważ prowadzono tylko hodowlę zachowawczą. Do badań i uprawy wprowadzono
nowe, samokończące odmiany bobiku oraz łubinów: żółtego, wąskolistnego i białego. Ponadto wyhodowano wiele wartościowych odmian grochu ogólnoużytkowego i pastewnego. Odmiany te stanowią ok. 50% wszystkich odmian grochu.
Hodowla nowych odmian, to jeden kierunek działania. Ważną rzeczą jest jak
jest rozwinięte nasiennictwo. Powierzchnia plantacji nasiennych roślin strączkowych w 2007 r. zmalała w stosunku do 1990 r. ponad 20-krotnie. Zaniedbania w zakresie produkcji nasiennej zapewne wpływają negatywnie na plonowanie roślin.
3.3. Bilans nasion roślin strączkowych
Bilans nasion strączkowych w latach 2001/02-2013/14 przedstawiono w tabeli 2.
Wynikają z niego następujące tendencje:
 występują wahania w zbiorach i zużyciu nasion strączkowych; najwyższy
zbiór wystąpił w roku 2013/14, zaś najniższy w roku 2006/07,
 import jest każdorazowo większy od eksportu,
 wskaźnik samowystarczalności jest każdorazowo mniejszy od 100,
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ubytki i straty stanowią 1-3% produkcji krajowej,
zużycie krajowe jest każdorazowo większe od produkcji krajowej,
 udział importu oraz eksportu w produkcji krajowej jest stosunkowo niski,
co jest efektem małego obrotu z zagranicą nasionami strączkowych. Dominują obroty nasionami pastewnymi; eksport do Niemiec, Niderlandów
(Holandii) i Hiszpanii, zaś import głównie grochu pastewnego z Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy.
Tabela 2
Bilans nasion roślin strączkowych w Polsce w latach 2000/01-2013/14
(w tys. ton)



Wyszczególnienie

Rok gospodarczy
2000
/2001

2002
/2003

2004
/2005

2005
/2006

2006
/2007

2007
/2008

2008
/2009

2009
/2010

2010
/2011

2011
/2012

2012
/2013

2013
/2014

Przychód
282 210 287 315 231 307 253 248 208 324 344 378
Zbiory
264 193 269 297 207 288 231 222 192 308 324 357
Import
18
17
18
18
24
19
22
26
16
16
20
21
Rozchód
282 210 287 315 231 307 253 248 208 324 344 378
Siew
28
19
18
21
17
22
17
24
28
40
38
32
Spasanie
155 108 189 214 155 209 165 140
80 174 182 228
Spożycie
81
65
69
69
55
69
65
78
92
96
98
95
Ubytki i straty
4
4
5
4
2
3
2
2
2
4
10
9
Eksport
14
14
6
7
2
4
4
4
6
10
16
14
Saldo (E-I)
-4
-3
-12
-11
-22
-15
-18
-22
-10
-6
-4
-7
Wskaźnik Ss
98,5 98,5 95,7 96,4 90,4 95,0 92,8 91,0 93,2 95,1 94,2 94,4
Udział zużycia krajowego
w produkcji(%)
101,5 101,6 104,5 103,7 110,6 105,2 107,8 109,9 107,3 105,2 106,2 105,9
Udział importu w zużyciu
krajowym (%)
6,7
8,7
6,4
5,8 10,5
6,3
9,5 10,7
7,8
4,9
5,8
5,6
Udział eksportu
w produkcji (%)
5,3
7,3
2,2
2,4
1,0
1,4
1,7
1,8
3,1
3,2
4,9
3,9

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: GUS 2008, s. 394; GUS 2010, s. 300; GUS 2012, s.
344; GUS 2014, s. 350; GUS 2015, s. 328.

4. Podsumowanie
Rośliny strączkowe posiadają wielorakie zalety: środowiskowe, gospodarcze
i spożywcze (również paszowe). Są uprawiane głównie dla uzyskania nasion o dużej zawartości białka. Białko roślin strączkowych posiada wysoką wartość biologiczną, a poszczególne gatunki roślin dostarczają nam różną ilość i jakość białka.
Ważną rzeczą jest dokonanie właściwego wyboru roślin do uprawy oraz właściwej
technologii. Uzyskiwane niskie efekty produkcyjne (plony) są główną przyczyną
małej powierzchni upraw strączkowych. Nasiona roślin strączkowych są przedmiotem wymiany międzynarodowej. Nasz kraj ma ujemny bilans tych obrotów
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ze zmienną tendencją. Tymczasem w Polsce są możliwości zwiększenia zbioru nasion roślin strączkowych, zarówno jadalnych jak i pastewnych. Aby tak się stało,
zachodzi potrzeba rozwinięcia wielorakich działań organizacyjnych oraz informacyjnych o korzyściach wynikających z uprawy roślin strączkowych. Mając powyższe
przesłanki na uwadze, dla poprawy zainteresowania rolników uprawą roślin strączkowych, Agencja Rynku Rolnego prowadzi dopłaty do kwalifikowanego materiału
siewnego, które z jednej strony zmniejszają koszty produkcji, a z drugiej poprzez
zastosowanie dobrego materiału siewnego wpływają na wzrost plonu i przychodów
rolników. Natomiast Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych w plonie głównym. Po wprowadzeniu
wspomnianych dopłat uwidacznia się umiarkowany wzrost zainteresowania rolników zwiększeniem powierzchni i zbiorów roślin strączkowych.
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STRESZCZENIE

Celem opracowania było przedstawienie: a) podziału, właściwości i roli roślin strączkowych w rolnictwie, b) zmian powierzchni upraw, zbiorów i plonów roślin strączkowych
w latach 1949-2013, c) samowystarczalności Polski w nasionach strączkowych w latach
2001/02-2013/14 w ujęciu ilościowym. Opracowanie powstało w oparciu o literaturę tematu badań zwartą i ciągłą oraz materiały statystyczne GUS z wykorzystaniem metody
porównawczej w formie wertykalnej i bilansowej oraz metody statystycznej.
Pomimo rozlicznych zalet rośliny strączkowe są uprawiane w niewielkiej ilości, chociaż pierwsze lata drugiej dekady XXI w. charakteryzują się wzrostem ich upraw. Jedną
z przyczyn małej ilości uprawy strączkowych są niskie plony i mały postęp w tym zakresie. Stwierdzono zmienne tendencje w uprawie, zbiorach i plonach roślin strączkowych.
W latach 1950-1955 i 2006-2010 plony nasion strączkowych jadalnych wzrosły z 9,9 dt/ha
do 19,7 dt/ha, tj o 98,0%, natomiast pastewnych z 9,2 do 20,8 dt/ha, tj. o 126,1%. Nasiona
roślin strączkowych są przedmiotem obrotu handlowego z zagranicą i pomimo niskich
obrotów Polska ma bilans ujemny.
FRANCISZEK KAPUSTA
THE ROLE OF LEGUME IN POLISH AGRICULTURE

Keywords: legume seeds, trends, developments, cultivation, harvest yields, trade
SUM M A RY

The aim of the study was to present: a) the distribution, properties and role of legumes
in agriculture, b) changes in crop area, harvest and yields of leguminous plants in the years
1949-2013, c) self-sufficiency of legume seeds in the years 2001/02-2013/14. Development
is based on research literature of the topic both compact and continuous and statistical
materials of GUS using the comparative method in the form of vertical and balance sheet
and statistics.
Despite many advantages of legumes they are grown in small quantities, although the
first years of the second decade of the twenty-first century are characterized by the growth
of their crops. One reason for the small amount of cultivation of legumes are low yields
and little progress in changing them. It was found changing trends in the cultivation, harvesting and crop of legumes. In the years 1950-1955 and 2006-2010 yields of edible seeds
of legumes increased from 9.9 dt / ha to 19.7 dt/ha, i.e. by 98.0%, while the fodder from
9.2 to 20.8 dt/ ha, i.e. by 126.1%. Pulses are the subject of trade with foreign countries, and
despite the low turnover Poland has a negative trage balance
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1. Wstęp
Odczyn gleby i stan jej zasobności w fosfor, potas i magnez mają bardzo ważne znaczenie w kształtowaniu zrównoważonej produkcji roślinnej. Odczyn gleby
wpływa na zawartość i stopień przyswajalności składników pokarmowych dla roślin, zarówno makro jak i mikroelementów [Filipek i in. 2015, 1]. Fosfor, potas
i magnez są podstawowymi składnikami odżywczymi roślin, niezbędnymi do ich
prawidłowego rozwoju. W produkcji roślinnej istotne jest, aby gleby były zasobne
na odpowiednim poziomie we wszystkie te składniki [Jadczyszyn i in. 2010, 4].
Niekorzystny jest zarówno niedostateczny, jaki i nadmierny poziom zasobności
gleb. Jeśli bowiem w glebie występuje niedobór jakiegoś składnika, a innych jest
wystarczająca ilość lub nawet nadmiar, to ich działanie jest ograniczone tym, którego jest za mało (zgodnie z prawem minimum Liebiga, które mówi, że wysokość
plonów roślin zależy od składnika pokarmowego występującego w glebie w najmniejszej ilości w stosunku do potrzeb danej rośliny) [Liebiga …, 6]. Z kolei, jeśli
w glebie występuje zbyt duża ilość danego składnika, to wzrasta niebezpieczeństwo jego strat, co wywołuje negatywne skutki ekonomiczne i może stanowić zagro1 Wkład pracy: Stefan Pietrzak – 60 %, Justyna Fila – 20 %, Katarzyna Radtke – 20 %.
2 Badania zrealizowano w ramach projektu: „Self-evaluation and risk analysis by farmers con-

cerning losses of nutrients and low cost remedial measures” sfinansowanego przez fundację Baltic
Sea 2020.
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żenie dla środowiska [Gaj 2013, 3]. Tak więc, ze względów gospodarczych jak i środowiskowych istotne jest, aby odczyn gleb użytkowanych rolniczo oraz ich zasobność kształtowały się na optymalnym poziomie. Jest to szczególnie ważne w aspekcie
ochrony jakości wód, w tym Morza Bałtyckiego. Morze to, na skutek doprowadzania
do niego nadmiernych ilości składników odżywczych, stało się akwenem silnie zeutrofizowanym. Eutrofizacja wywołuje wiele niekorzystnych zmian w morskiej florze
i faunie (jest uważana za najważniejszy problem środowiskowy Bałtyku) i powoduje
duże straty społeczne i ekonomiczne [Forsberg 1991, 2]. Dlatego też w regionie Morza Bałtyckiego, w tym w Polsce, potrzebne jest podejmowanie różnych działań, mających na celu ograniczenie zrzutów składników biogennych do jego wód. W szczególności do działań tych zaliczyć należy ograniczenie rozproszenia związków azotu
i fosforu ze źródeł rolniczych, jako że rolnictwo należy do głównych generatorów
składników biogennych wprowadzanych do Bałtyku [Przeciwdziałanie… 2016, 12].
W Polsce, której obszar w 99,7% leży w zlewni Morza Bałtyckiego, do przedsięwzięć,
które niewątpliwie przyczyniłyby się do zmniejszenia presji wywieranej przez rolnictwo na ten akwen, zaliczyć można regulację odczynu gleb oraz racjonalizację
nawożenia na podstawie badania kwasowości gleb i jej zasobności w fosfor, potas
i magnez. Zagadnienie to poddano analizie – jako studium przypadku, na podstawie
wyników badań przeprowadzonych w gospodarstwach położonych w dwóch regionach Polski, w zakresie dotyczącym pH oraz zawartości P, K, Mg w glebach użytków
rolnych należących do tych gospodarstw. W ramach badań rozpatrywano następujący problem badawczy: Jakie są rzeczywiste potrzeby działań w zakresie poprawy
odczynu gleby i jej zasobności w objętych badaniami gospodarstwach, w aspekcie
kształtowania w nich zrównoważonej produkcji roślinnej?
Celem badań było przeprowadzenie syntetycznej oceny stanu zakwaszenia i zasobności gleb w przykładowo wybranych gospodarstwach położonych w dwóch
regionach Polski i opracowanie na tej podstawie zaleceń optymalizujących gospodarkę nawozową w tych gospodarstwach, a pośrednio na reprezentowanym przez
nie obszarze.

2. Materiał i metody
Badania próbek glebowych przeprowadzono w 2013 r. w 50 gospodarstwach. Gospodarstwa te położone były po połowie w województwach pomorskim (na terenie
16 powiatów) i mazowieckim (na terenie 4 powiatów typowo rolniczych). Średnia
powierzchnia gospodarstw w województwie pomorskim wynosiła 26,9 ha (od 7,3
do 52,8 ha), a w województwie mazowieckim 38,6 ha (od 12,0 do 100,0 ha). Badaniom poddano łącznie 429 próbek gleby z gospodarstw położonych w każdym
z tych województw. Próbki gleby do badań pobierano laską glebową z wierzchniej
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warstwy 0-20 cm. Oznaczano w nich:
 skład granulometryczny metodą dyfrakcji laserowej (w glebach mineralnych);
 pH potencjometrycznie w 1 mol KCl;
 zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu, metodami: P i K
w glebach mineralnych metodą Egnera-Riehma – odpowiednio wg norm
PN-R-04023:1996 [10] i PN-R-04022:1996 [9]; Mg – metodą Schachtschabla zgodnie z normą PN-R-04020:1994 [8]; P, K i Mg w glebach organicznych w wyciągu 0,5 mol HCl·dm–3wg normy PN-R-04024:1997 [11].
W oparciu o wyniki oznaczeń składu granulometrycznego, analizowane gleby
mineralne sklasyfikowano wg kategorii agronomicznych na: bardzo lekkie (do 10%
cząstek spławianych o średnicy <0,02 mm), lekkie (11-20% cząstek spławianych),
średnie (21-35% cząstek spławianych) i ciężkie (> 35% cząstek spławianych).
Ocenę odczynu gleby przeprowadzono według klasyfikacji stosowanej w tym
celu w Polsce – w tabeli 1. Do oceny zasobności gleb w przyswajalne makroelementy: P, K i Mg wykorzystano kryteria podane w normach: PN-R-04023, PN-R04022, PN-R-04020, PN-R-04024.
Tabela 1
Ocena odczynu gleby
Zakres pH KCl

Odczyn

≤4,5

bardzo kwaśny

(4,5-5,5>

kwaśny

(5,5-6,5>

lekko kwaśny

(6,5-7,2>

obojętny

> 7,2

zasadowy

3. Wyniki badań i dyskusja
Poddane badaniom próbki gleb mineralnych z gospodarstw z poszczególnych województw charakteryzowały się swoistą odrębnością ze względu na skład granulometryczny (decydujący w dużym stopniu o ich fizycznych i chemicznych właściwościach).W tym zakresie, aczkolwiek zarówno w województwie pomorskim
jak i mazowieckim dominowały gleby reprezentujące kategorie agronomiczne
lekką i średnią, to ich udział w wymienionych kategoriach był znacząco mniejszy
w pierwszym z tych województw, w porównaniu z drugim – rysunek 1. Odwrotna
sytuacji wystąpiła w odniesieniu do gleb kategorii ciężkiej.
Zarazem gleby użytków rolnych w gospodarstwach z województwa pomorskiego jak i mazowieckiego odznaczały się odmiennością pod względem odczynu
(i potrzeb w zakresie wapnowania) oraz stanu ich zasobności w fosfor, potas i magnez – rysunki 2-6.
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Rysunek 1
Udział gleb w gospodarstwach z województw pomorskiego i mazowieckiego
w różnych kategoriach agronomicznych

Źródło: Opracowanie własne.

Rozkład odczynu gleb w gospodarstwach z województw
pomorskiego i mazowieckiego

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 2
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Rozkład potrzeb wapnowania gleb w gospodarstwach
z województw pomorskiego i mazowieckiego
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Rysunek 3

Źródło: Opracowanie własne.

Rozkład zasobności gleb w fosfor w gospodarstwach
z województw pomorskiego i mazowieckiego

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 4

84

Stefan Pietrzak, Justyna Fila, Katarzyna Radtke

Rozkład zasobności gleb w potas w gospodarstwach
z województw pomorskiego i mazowieckiego

Rysunek 5

Źródło: Opracowanie własne.

Rozkład zasobności gleb w magnez w gospodarstwach
z województw pomorskiego i mazowieckiego

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 6
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Gleby gospodarstw z woj. pomorskiego charakteryzowały się:
 wysoce niekorzystnym odczynem (około 65% przebadanych próbek gleb
charakteryzowało się odczynem bardzo kwaśnym lub kwaśnym) i dużym
zapotrzebowaniem na wapń;
 dużymi niedoborami przyswajalnych form fosforu (ponad 53% testowanych próbek zaszeregowano do klas o bardzo niskiej i niskiej zasobności);
 bardzo dużymi niedoborami przyswajalnych form potasu (szczególnie dotyczy to gleb torfowych) (około 71% próbek sklasyfikowano, jako „nisko”
lub „bardzo nisko” zasobne w K);
 znacznym deficytem magnezu (zasobność w magnez ponad 42% wszystkich
analizowanych gleb była bardzo niska bądź niska);
z kolei gleby występujące w gospodarstwach z woj. mazowieckiego wyróżniały się:
 niezadowalającym, ale jednak w dużej części poprawnym odczynem (koło
29% przebadanych próbek gleb posiadało odczyn obojętny) bądź tolerowanym (tzn. lekko kwaśnym – ok. 35% próbek);
 dość dobrą, niekiedy nawet nadmierną zasobnością w fosfor (gleby z ponad 60% próbek zaliczone zostały do klas o wysokiej i bardzo wysokiej
zasobności w fosfor, a tylko niecałe 19% do klas o bardzo niskiej i niskiej
zasobności);
 przeciętną zasobnością w potas (ponad 68% próbek gleb odznaczało się co
najmniej średnim poziomem zasobności potasu);
 dobrym stanem nagromadzenia magnezu (jednie w glebie z 3,3% populacji próbek stwierdzono „niski” bądź „bardzo niski” stan nagromadzenia magnezu).
Ogólnie można stwierdzić, że w wielu gospodarstwach poziom zakwaszenia
gleb użytków rolnych oraz ich zasobność w makroskładniki odbiegały od optymalnego stanu. Niewątpliwie powodowało to niekorzystne skutki produkcyjne
i środowiskowe. W tym kontekście zauważyć należy, że w przypadku występowania niekorzystnego pH gleby znacznie zmniejsza się przyswajalność niektórych
składników pokarmowych, w tym azotu i fosforu. Wpływa to negatywnie na rozwój i plonowanie roślin – tabela 2, oraz zwiększa rozproszenie w środowisku tych
składników [Filipek i in. 2015, 1].
Taki sam skutek wywołuje niewłaściwa zasobność gleb w przyswajalne formy
fosforu, potasu i magnezu objawiająca się niedoborem lub nadmiarem tych składników. W warunkach niedostatecznej ilości makroelementów w glebie zmniejsza się
jej urodzajność, a przez to jakość i ilość zbieranych upraw. W przypadku zbyt dużego
nagromadzania (akumulacji) składników nawozowych w glebie zachodzi niebezpieczeństwo ich strat (i związanych z nimi niekorzystnych następstw środowiskowych).
Odnosi się to zwłaszcza do fosforu, który spłukiwany z gleb może przedostawać się
do wód powierzchniowych i powodować ich eutrofizację [Pietrzak in. 2013, 7].
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Współczynnik utraty plonu w zależności od zakresu pH gleb
Zakres pH

Współczynnik utraty
plonu, %

<4,5

25

Kwaśne

4,6–5,5

15

Lekko kwaśne

5,6–6,5

5

Obojętne

6,6–7,2

1

Zasadowe

>7,2

2

Ocena zakwaszenia gleb
Bardzo kwaśne

Tabela 2

Źródło: [Kopiński, Nieróbca, Ochal 2013, 5 na podstawie
opracowania Grzebisza i in., 2005].

3. Podsumowanie
Testy glebowe przeprowadzone w 50 gospodarstwach położonych w województwach pomorskim i mazowieckim wykazały, że istnieją w nich duże możliwości
zoptymalizowania produkcji roślinnej. W przypadku gospodarstw z woj. pomorskiego testy te ujawniły, że na bardzo dużym areale należących do nich użytków
rolnych istnieje potrzeba uregulowania odczynu gleb (przeprowadzenie wapnowania) oraz zracjonalizowanie nawożenia w dostosowaniu do potrzeb pokarmowych uprawianych roślin. W odniesieniu do gospodarstw z woj. mazowieckiego
stwierdzono na podstawie przeprowadzonych analiz, że występujące na ich terenie gleby uprawne charakteryzują się stosunkowo korzystnym odczynem i zawartością P, K i Mg. Jak można sądzić, w tych gospodarstwach stosowane praktyki
postępowania w zakresie utrzymania poprawnego odczynu gleb i ich zasobności
w podstawowe makroelementy, nie wymagają radykalnych działań naprawczych,
a raczej o charakterze doskonalącym je (korygującym). Powinny one doprowadzić
do poprawy odczynu gleb na działkach z niekorzystnym pH oraz do zwiększenia
zawartości P, K i Mg w glebach, w których jest ich za mało. Zarazem powinny one
wyeliminować nieuzasadnione stosowanie nadmiernie dużych dawek nawozów,
zwłaszcza w sytuacjach, gdy gleby są bardzo zasobne w składniki odżywcze. Dotyczy to zwłaszcza zasilania gleb w fosfor.
Odnotowano, że w obydwu grupach gospodarstw w każdym z województw
znajdowały się takie, w których odczyn oraz zasobność gleb znajdowały się na odpowiednim poziomie. Pożyteczne byłoby wykorzystanie doświadczeń właścicieli
tych gospodarstw w zakresie prowadzenia zrównoważonej produkcji roślinnej
w pracy doradców rolnych.
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STEFAN PIETRZAK, JUSTYNA FILA, KATARZYNA RADTKE
KSZTAŁTOWANIE SIĘ ODCZYNU ORAZ ZASOBNOŚCI GLEB W WYBRANYCH
GOSPODARSTWACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I POMORSKIEGO

Słowa kluczowe: odczyn gleb, zasobność gleb w P, K i Mg, gospodarstwa rolne
w województwach pomorskim i mazowieckim
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono wyniki badań odczynu gleb i ich zasobności w fosfor, potas
i magnez przeprowadzonych w 2013 r. w 50 gospodarstwach położonych w województwach pomorskim i mazowieckim. Wykazano, że gleby użytków rolnych tych gospodarstw
w dużym stopniu charakteryzowały nieodpowiednim stanem ze względu na poziom zakwaszenia oraz zawartość makroelementów. Stwierdzono, że istnieją w nich duże możliwości zoptymalizowania produkcji roślinnej poprzez poprawę właściwości gleb w zakresie ocenianych wskaźników.

STEFAN PIETRZAK, JUSTYNA FILA, KATARZYNA RADTKE
SOIL ACIDIFICATION AND FERTILITY STATUS IN SELECTED FARMS
IN MAZOWIECKIE AND POMORSKIE VOIVODSHIPS

Keywords: soil reaction, soil abundance in P, K and Mg, farms in Pomorskie and Mazowieckie voivodships
SUM M A RY

The paper presents the results of research on soil reaction and their abundance of phosphorus, potassium and magnesium, conducted in 2013 in 50 farms situated in Pomorskie
and Mazowieckie voivodeships. The study shows that the soil of agricultural land of these
farms were largely characterized by inadequate state due to level of acidity and the content
of macronutrients. It was found that exist great possibilities of optimizing the plant production by improving soil properties in the range of evaluated indicators.
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1. Wstęp
W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli i dla wspierania
zrównoważonego rolnictwa prowadzonego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska i sprzyjającego rozwojowi obszarów wiejskich znowelizowano ustawę z dnia
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Obecny ustrój rolny budzi liczne wątpliwości natury prawnej. Krytyczne uwagi co do wprowadzonych przepisów
wiążą się przede wszystkim z wyłączeniem z katalogu nabywców gruntów rolnych
innych podmiotów oprócz rolników indywidualnych. Podkreślenia wymaga fakt,
że zaproponowane rozwiązanie spowodowało gwałtowny spadek zainteresowania
nieruchomościami rolnymi, a w konsekwencji spadek ich wartości [Łyszyk 2016].
Zamierzeniem ustawodawcy nie było jednak blokowanie obrotu ziemią rolną,
a wykluczenie nadmiernej koncentracji gruntów. W uzasadnieniu do nowelizacji
ustawy wskazuje się, że zagrożenie wzmożonego zainteresowania nabywców z innych krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza tych, gdzie ceny ziemi rolnej są znacznie wyższe niż w Polsce oraz gdzie istnieją silne bariery prawne uniemożliwiające
nabycie ziemi rolnej, spowodowało wprowadzenie licznych zmian związanych
z reglamentacją transakcji, których przedmiotem są nieruchomości rolne. Projektowana ustawa zmierza do ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekula1 Wkład pracy: Agnieszka Wojcieszak – 50%, Monika Wojcieszak – 50%.
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cyjnym wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, które nie gwarantują
zgodnie z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze
[Uzasadnienie 2016, 1].
Upływ okresu ochronnego na zakup polskiej ziemi rolnej przez cudzoziemców,
gwarantowany przez ust. 4.2. załącznika XII do Aktu przystąpienia, spowodował
powstanie realnego zagrożenia przed nagminnym wykupywaniem nieruchomości rolnych. Słuszne dążenie do ochrony rolników indywidualnych wpłynęło m.in.
na obecny krąg osób uprawnionych, którym przysługuje prawo pierwokupu do
nieruchomości rolnych.
Istotne novum wprowadzone przez ustawodawcę stanowi poszerzenie uprawnień Agencji Nieruchomości Rolnych (zwanej dalej: ANR) w kwestii związanej
chociażby z posiadaniem ustawowego prawa pierwokupu udziałów i akcji sprzedawanej spółki, która jest właścicielem nieruchomości rolnej [Łyszyk 2016].
Podejmując próbę analizy nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
zaprezentowane zostaną rozważania na temat zmian w zakresie procedury nabycia nieruchomości rolnej. Główne założenia niniejszej pracy skupiać się będą na
przedstawieniu ograniczeń obrotu nieruchomościami rolnymi, wprowadzonych
przez znowelizowaną ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego.

2. Nabycie nieruchomości
Obecne zasady kształtowania ustroju rolnego państwa zmierzają do poprawy
struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałania nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, zapewnienia prowadzenia działalności rolnej
w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Powyższe
cele przyświecają ochronie gospodarstw rodzinnych przed ich sprzedażą2.
Ochrona żywotności gospodarstw rodzinnych wiąże się ze sporą ingerencją
państwa w prawo własności. Podyktowane jest to obawą przed wykupem nieruchomości przez podmioty dążące do koncentracji nieruchomości rolnych. Wprowadzone ograniczenia dotyczące nieruchomości rolnych widoczne są przede
wszystkim w odniesieniu do możliwości ich nabywania.
Zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przez nabycie
nieruchomości rolnej należy rozumieć przeniesienie własności nieruchomości
rolnej lub nabycie własności nieruchomości rolnej w wyniku dokonania czynności prawnej lub orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, a także
innego zdarzenia prawnego.
2 Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.
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Biorąc pod uwagę przywołany przepis należy stwierdzić, że definicja nabycia
nieruchomości rolnej jest bardzo szeroka. Wiąże się nie tylko ze sprzedażą, ale
także przeniesieniem własności w wyniku dokonania innych czynności prawnych
lub orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej. Ponadto, przepisy ustawy dotyczące nabycia nieruchomości rolnej stosuje się również odpowiednio do
nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości rolnej albo udziału lub części
udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości rolnej, udziału lub części
udziału we współwłasności nieruchomości rolnej.
Należy zatem uznać, że nabycie nieruchomości odnosi się do wielu tytułów
prawnych będących podstawą do władania gruntem.
2.1. Nabywca nieruchomości
W zakresie zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (zwanej dalej:
u.k.u.r.) przewiduje się, że nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie
rolnik indywidualny. Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.k.u.r. za rolnika indywidualnego
uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje
rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest
położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
Ustawa precyzyjnie określa także wymagania dotyczące posiadania udokumentowanych kwalifikacji rolniczych oraz co najmniej pięcioletniego stażu pracy
w rolnictwie (art. 6 ust.2 u.k.u.r.). Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych
elementów uniemożliwia nabycie nieruchomości rolnych.
Należy zauważyć, że jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma
wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Wydaje się, że takie rozwiązanie
jest słuszne i zasługuje na aprobatę. Przeciwne postanowienie prowadziłoby do
problemów natury praktycznej. Rzadko bowiem zdarza się, aby oboje małżonkowie posiadali odpowiednie kwalifikacje rolnicze. Wobec czego, należy stwierdzić,
że powyższy przepis jest właściwy.
Uściślenie definicji rolnika indywidualnego budzi liczne obawy i zastrzeżenia. Przede wszystkim, spod kręgu osób ubiegających się o nabycie nieruchomości rolnej wykluczone zostały osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. To wyłączenie stanowi naruszenie zasady swobody
działalności gospodarczej w aspekcie podmiotowym. Ustawodawca sprowadzając definicję rolnika indywidualnego do osoby fizycznej, pominął możliwość
ubiegania się o nabycie nieruchomości rolnych zarówno przez osobowe spółki
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prawa handlowego jak i kapitałowe. To z kolei przełożyło się na spadek zainteresowania nieruchomościami rolnymi, a w konsekwencji spadek ich wartości.
[Łyszyk 2016].
Podkreślenia wymaga fakt, że zasada stwarzająca możliwość nabywania nieruchomości rolnych po stronie rolników indywidualnych nie ma charakteru bezwzględnego. Ustawodawca przewidział w tym zakresie szereg odstępstw (zarówno
o charakterze podmiotowym i przedmiotowym).
Przede wszystkim dotyczą one osób bliskich zbywcy (zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa), jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa
lub działającej na jego rzecz Agencji, osób prawnych działających na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Wypada wspomnieć, że ograniczenia w zakresie nabywania nieruchomości
rolnych wyłączone są także w stosunku do zdarzeń prawnych takich jak dziedziczenie oraz zapis windykacyjny, orzeczeń sądowych wydanych w postępowaniu
egzekucyjnym, czy też na podstawie art. 151 lub art. 231 k.c. [Kondratowska 2016,
4]. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że ANR może w powyższych przypadkach złożyć stosowne oświadczenie, na skutek którego sama nabędzie własność nieruchomości za kwotę odpowiadającą równowartości tego gruntu.
Nabycie nieruchomości przez inne podmioty niż wyżej wskazane, wymaga
uzyskania zgody Prezesa ANR, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek. Wniosek może złożyć zbywca jeżeli wykaże, że nie było możliwości przeniesienia własności nieruchomości na rzecz ww. podmiotów, natomiast
nabywca daje rękojmie należytego prowadzenia działalności rolniczej, jak również w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.
Przepisy umożliwiają również złożenie wniosku przez osobę fizyczną, która posiada kwalifikacje rolnicze albo której pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych przyznano pomoc przez ARiMR w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i 2014-2020, a termin na uzupełnienie
tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął. Ponadto, osoba taka powinna dać rękojmię
należytego prowadzenia działalności rolniczej, oraz złożyć oświadczenie o zobowiązaniu się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości
na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. Dokumenty
potwierdzające wskazane wymogi stanowią załącznik do umowy, w wyniku której
następuje przeniesienie własności nieruchomości rolnej.
Rezultatem wprowadzonych rozwiązań jest zapewnienie całkowitej ingerencji
i kontroli ANR w obrót nieruchomościami rolnymi.
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W uzasadnieniu do ustawy wskazuje się, że nowe rozwiązania mają na celu
przeciwdziałanie spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości rolnych i zagwarantowaniu ich wykorzystania na cele rolnicze [Uzasadnienie 2016, 2].
Wydaje się, że wprowadzone rozwiązanie nie jest jednak właściwe. Po pierwsze, ogranicza możliwość nabywania nieruchomości przez obywateli, a przecież
założeniem wprowadzonych zmian było zapewnienie ochrony ziemi rolnej przed
wykupowaniem jej przez cudzoziemców. Po drugie, reforma ustroju rolnego pozostaje w sprzeczności z art. 20 i art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
nie tylko w odniesieniu do ograniczania nabywania nieruchomości rolnych
przez osoby prawne, ale również w odniesieni do regulacji pozwalających na wykup przez ANR nieruchomości rolnej pozostającej we władaniu osoby prawnej
w przypadku zmian strukturalnych [Kondratowska 2016, 6].
Myśląc o zmianach strukturalnych należy pochylić się przede wszystkim
nad zagadnieniem związanym z łączeniem, podziałem i przekształceniem spółek
prawa handlowego (z uwagi na zawiłość problematyki skoncentrowano się nad
zagadnieniem związanym z połączeniem spółek). Zgodnie z nowelizacją ustawy
w przypadku łączenia spółek, które dokonywane jest na podstawie orzeczenia
sądu rejestrowego wymagane będzie uzyskanie zgody prezesa ANR. Uzyskanie
tej zgody będzie możliwe tylko wtedy, gdy w toku prowadzonego postępowania
okaże się, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnych tej spółki przez
rolnika indywidualnego, jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub
ANR [Łyszyk 2016].
Rodzi to dodatkowe komplikacje związane ze złożeniem oświadczenia o rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej, a nadto spółka przejmująca ma
obowiązek udowodnienia, że nabycie nieruchomości nie spowoduje koncentracji. Co więcej, nawet jeżeli Prezes ANR wyrazi zgodę na nabycie nieruchomości
i dojdzie do połączenia spółek, to na spółce przejmującej będzie ciążył kolejny
obowiązek związany ze złożeniem oświadczenia o zobowiązaniu się do prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którego skład weszła nabywana nieruchomość, przez
okres dziesięciu lat.
W praktyce, proces łączenia spółek ulegnie zdecydowanemu wydłużeniu,
nie gwarantując przy tym, że dojdzie on do skutku. Można bowiem wyobrazić
sobie sytuacje, w której Prezes ANR nie wyrazi zgody na przeniesienie własności
nieruchomości rolnej na spółkę przejmującą.
Kolejne ograniczenie w swobodzie wykonywania działalności gospodarczej
stanowi prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce prawa handlowego na rzecz
ANR. Jest to daleko idące rozwiązanie. Ingerencja władzy publicznej jest na tyle
silna, że ANR będzie dysponowała prawem pierwokupu udziałów lub akcji takiej
spółki w sytuacji, gdy sprzedawana spółka będzie władała nieruchomością rolną.
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Ponadto, Agencji przed nabyciem udziałów i akcji w spółce prawa handlowego,
która jest właścicielem nieruchomości rolnej, przysługuje prawo przeglądania
ksiąg i dokumentów spółki oraz żądania od spółki informacji dotyczących obciążeń i zobowiązań nieujętych w księgach i dokumentach.
Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku zmiany wspólnika w spółce prawa handlowego. Spółka osobowa jest obowiązana powiadomić Agencję o zmianie
bądź przystąpieniu nowego wspólnika do tej spółki w terminie miesiąca od dnia
dokonania czynności prawnej, w wyniku której nastąpiła zmiana bądź przystąpienie wspólnika. Do powiadomienia dołącza się wypis z ewidencji gruntów i budynków każdej nieruchomości rolnej stanowiącej własność spółki.
Zgodnie z art. 3b ust. 1 u.k.u.r. Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa
może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości
pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej. Agencja ustala równowartość
pieniężną przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. W terminie miesiąca od
dnia otrzymania oświadczenia Agencji o nabyciu nieruchomości rolnej, Spółka
może wystąpić do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej wartości rynkowej
nieruchomości nabywanej przez Agencję.
Należy dodać, że oświadczenie o nabyciu nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej przy zmianie wspólnika nie znajdzie zastosowania w dwóch
sytuacjach. Po pierwsze, gdy zamiast dotychczasowego wspólnika wspólnikiem
staje się osoba jemu bliska. Po drugie, gdy nowym wspólnikiem staje się osoba
bliska któregokolwiek ze wspólników.
Niezależnie od tego czy nabywcą nieruchomości rolnej będzie rolnik indywidualny czy osoba, na której nabycie zgodę wyraziła ANR (tak jak wskazane wyżej
spółki prawa handlowego) nabywca zawsze jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co
najmniej dziesięciu lat od dnia nabycia przez niego prawa do tej nieruchomości,
a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.
Na zakończenie rozważań związanych z osobą nabywcy nieruchomości rolnych, nie sposób nie wspomnieć o pozycji ANR. Tak jak już zostało to wcześniej
podkreślone, kompetencje ANR obejmują nie tylko nadzór i kontrolę nad zasadami obrotu nieruchomościami rolnymi, ale wiążą się również z uprawnieniami
do ich nabywania. W świetle art. 4 u.k.u.r. jeżeli nabycie nieruchomości rolnej
następuje w wyniku: zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, jednostronnej czynności prawnej, orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo
orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym, innej czynności prawnej lub innego zdarzenia
prawnego, w szczególności – zasiedzenia nieruchomości rolnej, dziedziczenia
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oraz zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem jest nieruchomość rolna lub
gospodarstwo rolne lub podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek handlowych - Agencja może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą
równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.
Ustawa wprowadza również instrumenty kontroli dla ANR, dzięki którym istnieje możliwość zweryfikowania czy nabywca nieruchomości rolnej po jej nabyciu
w rzeczywistości powiększył lub utworzył gospodarstwo rolne i osobiście je prowadzi. Nabycie własności nieruchomości rolnej wiąże się bowiem z wymogiem
osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi nabyta
nieruchomość, z zakazem zbywania, oraz oddawania w posiadanie np. wydzierżawienie3 [Uzasadnienie 2016, 5].
2.2. Nieruchomość rolna
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego odsyła w zakresie definicji nieruchomości
rolnej do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (zwanego dalej:
k.c.). Zgodnie z art. 461 k.c. nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są
nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.
Na potrzeby ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie uważa się za nieruchomości rolne te nieruchomości, które są położone na obszarach przeznaczonych
w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. Komplikacje
pojawiają się wraz z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego. Jak słusznie wskazuje się w literaturze, w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego przez ziemię rolną uważa się grunty, które w ewidencji gruntów mają
wpisane użytki rolne, w co zakwalifikować można każdą ziemię, niezależnie od
rzeczywistego wykorzystywania [Kondratowska 2016, 5].
Z punktu widzenia kodeksu cywilnego, grunty rolne są kategorią szczególną,
wyróżnioną na podstawie kryterium funkcjonalnego. [Radwański, Olejniczak
2011, 115]. O uznaniu nieruchomości za grunt rolny decyduje konkretne lub potencjalne jej wykorzystanie w celu prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie [Magnuszewski 1996, 192]. Nie można jednak do tej kategorii gruntów
zaliczyć takich, które nie mają i nie mogłyby mieć w przyszłości, nawet dzięki zastosowaniu odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, charakteru nieruchomości rolnej [Katner 2012, 1181]. Tym samym o charakterze nieruchomości decyduje jej przeznaczenie, a nie aktualny sposób jej wykorzystania [Katner 2014, 1].
3 W kontekście przedstawionych rozważań wypada dodać, że wprowadzenie nowych mechanizmów ochronnych związanych ze zwiększeniem kompetencji ANR nie miało za zadanie ograniczać
prawa do nabywania nieruchomości rolnych, a jedynie zapewnić bezpieczeństwo obrotu nimi.
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Wobec powyższego, należy z całą stanowczością uznać, że określenie charakteru
nieruchomości ma doniosłe znaczenie praktyczne i prawne.
Kodeks cywilny nie określa minimalnej lub maksymalnej wielkości nieruchomości rolnej. Stąd też należy stwierdzić, że nieruchomość może mieć przeznaczenie rolne bez względu na swój obszar [Katner 2014, 1]. Inaczej ta kwestia wygląda
w przypadku ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z art. 1a u.k.u.r.
przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. W konsekwencji, nieruchomości rolnych o powierzchni większej
niż 0,3 ha znajdują się pod reżimem znowelizowanej ustawy. A zatem to pojęcie
nieruchomości rolnej ma zakres węższy niż przyjęte w kodeksie cywilnym.

3. Podsumowanie
Rozwiązania wprowadzone przez nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nasuwają liczne uwagi krytyczne. Wątpliwości wiążą się przede wszystkim ze
wzmocnieniem pozycji władzy publicznej, poprzez poszerzenie zakresu uprawnień przysługujących ANR.
Nowe przepisy umożliwiają kontrolowanie i nadzorowanie całego obrotu nieruchomościami, godząc jednocześnie w podstawowe zasady konstytucyjne wyrażone w art. 21 jak i art. 64 ust. 3 Konstytucji RP. Przejawem łamania wspominanych zasad jest m.in. zakaz zbywania nieruchomości rolnej przez okres co
najmniej 10 lat od dnia jej nabycia (art. 2 ust. 2 u.k.u.r.).
Zgodnie z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP własność może być ograniczona
tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa
własności. Niewątpliwie, ustawa narusza klasyczną triadę uprawnień właściciela
- ius possidendi (prawo posiadania), ius utendi, fruendi, abutendi (prawo korzystania i pobierania pożytków, zużycia rzeczy) i ius disponendi (prawo rozporządzania) - recypowaną do polskiego porządku prawnego [szerzej: Wyrok Trybunału
Konstytucyjnego].
W kontekście powyższych rozważań należy wyraźnie zaznaczyć, że obowiązująca ustawa wymaga wprowadzenia takich mechanizmów, które doprowadzą
do wyważonego i zharmonizowanego uregulowania problematyki obrotu nieruchomościami rolnymi nie pomijając przy tym ochrony własności, rozwoju gospodarstw rodzinnych i wolności gospodarczej.
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AGNIESZKA WOJCIESZAK, MONIKA WOJCIESZAK
WPŁYW NOWELIZACJI USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO
NA ZASADY OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI

Słowa kluczowe: nieruchomość rolna, reglamentacja, Agencja Nieruchomości Rolnej
STRESZCZENIE

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego budzi liczne wątpliwości natury prawnej. Krytyczne uwagi co do rozwiązań prawnych zawartych w ustawie wiążą się
z wyłączeniem z katalogu nabywców gruntów rolnych innych podmiotów, niż rolnicy
indywidualni. Podkreślenia wymaga fakt, że zaproponowane rozwiązanie spowodowało
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gwałtowny spadek zainteresowania nieruchomościami rolnymi, a w konsekwencji spadek ich wartości. W literaturze podkreśla się, że wprowadzone zmiany ograniczają obrót
nieruchomościami rolnymi i niekorzystnie wypływają na kształt ustroju rolnego w Polsce. Zamierzeniem ustawodawcy nie było jednak blokowanie obrotu ziemią rolną, a wykluczenie nadmiernej koncentracji gruntów.
Podejmując próbę analizy nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego autorki prezentują swoje rozważania na temat zmian w procedurze nabywania nieruchomości
rolnej. Całość rozważań opiera się na wnikliwej analizie tematu i zaprezentowaniu postulatów de lege lata i de lege ferenda.
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The amendment to the Agricultural System Act raises many legal controversies. Critical remarks regarding legal solutions covered by the Act are related with the exclusion of
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1. Wstęp
W celu osiągnięcia założeń Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (ang.
European Innovation Partnership – EIP) w ramach Systemu Innowacji i Wiedzy
Rolniczej (ang. Agricultural Knowledge and Innovation Systems – AKIS) muszą być
rozwinięte synergie między funduszami wspierającymi interaktywny model innowacji. Model ten ma decydujące znaczenie w procesie tworzenia i rozprzestrzeniania innowacji i tworzy warunki do interakcji zachodzących pomiędzy nauką,
potencjalnymi odbiorcami innowacji oraz innymi zainteresowanym podmiotami
na wszystkich etapach tego procesu. Założenia Wspólnych Ram Strategicznych
Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 wskazują, że istnieje możliwość zwiększenia efektów synergii, poprzez ściślejszą koordynację funduszy UE, a także funduszy krajowych i regionalnych, które mogą być skierowane dla wspierania i wdrożenia interaktywnego modelu innowacji. Znaczącą rolę w procesie transferu innowacji do praktyki w sektorze rolno-żywnościowym powinien spełniać system
doradztwa rolniczego (ang. Farm Advisory System – FAS), którego efektywność
1 Wkład pracy: Eugeniusz. K. Chyłek – 40%, Marcin Mikołajczyk – 30%, Tomasz Niepytalski 30%.
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działania uzależniona jest od przyjętych przez ustawodawcę zasad oraz sposobu
ich realizacji w polityce rządu i strukturach jednostek doradztwa rolniczego.

2. Działania w ramach Stałego Komitetu ds. Badań w Rolnictwie
(SCAR) w zakresie usług doradczych2
Przyspieszenie rozwoju innowacyjności zostało określone jako ważne wyzwanie, przed którym stoi europejskie rolnictwo. Dlatego Komisja Europejska i Stały
Komitet ds. Badań w Rolnictwie (SCAR) uznały potrzebę zgromadzenia wiedzy
na temat działania Systemów Wiedzy i Innowacji Rolniczej (AKIS), w tym sieci instytutów badawczych, ośrodków doradztwa, szkół rolniczych i pozostałych
podmiotów zaangażowanych w pomoc rolnikom w podnoszeniu innowacyjności
ich gospodarstw i rozwiązywaniu nowych wyzwań. Europejski Stały Komitet ds.
Badań w Rolnictwie (SCAR) powołał grupę roboczą składającą się z ekspertów,
przedstawicieli Komisji Europejskiej i państw członkowskich w celu podjęcia tematyki działalności takich systemów – CWG AKIS. Prace w ramach pierwszego
mandatu CWG AKIS rozpoczęły się wiosną 2010 r. W styczniu 2012 r. zakończyły
się przygotowaniem raportu z działalności grupy pt. „Europejski System Wiedzy
i Innowacji Rolniczej w Trakcie Zmian – dokument analityczny”, który został zatwierdzony i przedstawiony na spotkaniu plenarnym Stałego Komitetu ds. Badań
w Rolnictwie (SCAR) w marcu 2012 r. Prace w ramach drugiego mandatu CWG
AKIS rozpoczęły się latem 2012 r. Zakończyły się w grudniu 2013 r. przygotowaniem raportu z działalności grupy pt. „Europejski System Wiedzy i Innowacji
Rolniczej zmierzając do 2020 – dokument analityczny poświęcony innowacjom
i badaniom”, który został zatwierdzony i przedstawiony Stałemu Komitetowi ds.
Badań w Rolnictwie (SCAR) w grudniu 2013 r. Kluczowe kwestie i rekomendacje
dotyczące usług doradczych zostały przedstawione w trzecim raporcie SWG AKIS
opublikowanym na początku 2016r.
Raport SWG AKIS „Systemy Wiedzy i Innowacji Rolniczej Ku Przyszłości – Dokument „foresight” zwraca uwagę, na toczący się w Europie, a także w krajach poza
Unią Europejską, od ponad 30 lat proces prywatyzacji i komercjalizacji systemów
doradztwa rolniczego. Według zwolenników tych procesów stawiane jest pytanie,
czy sektor publiczny powinien nadal odgrywać kluczową rolę w takich systemach?
Zdaniem tej grupy oczekiwane korzyści z prywatyzacji, to większa efektywność
świadczenia usług, poprawa rozliczalności dostawców usług, kierowany popytem
2 Raport CWG AKIS - SWG/CWG AKIS (Strategic (Collaborative) Working Group “Agricultural Knowledge and Innovation Systems”) - Strategiczna (na początku Współpracująca) grupa robocza ds. Systemów Wiedzy i Innowacji Rolniczej w ramach Stałego Komitetu ds. Badań w Rolnictwie
(SCAR) mająca na celu przedyskutowanie przez przedstawicieli państw członkowskich spraw dotyczących funkcjonowania Systemów Wiedzy i Innowacji Rolniczej.
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zakres tematyczny oraz nacisk na korzyści i wyniki. Zakłada się, że konkurencja
zapewnia stałą poprawę jakości i dywersyfikację oferty (Klerkx i współ., 2006).
Niezależnie od wymienionych wyżej konsekwencji zdaniem ekspertów OECD
istnieją niezagospodarowane obszary wiedzy, na przykład w odniesieniu do usług
doradczych dla praktyki rolnictwa ekologicznego (OECD, 2015). Istnieje również
wiele grup rolników, które nie zostały objęte zakresem usług doradczych. Do tej
grupy zaliczyć można rolników prowadzących działalność na małą skalę, nie mających uregulowanych kontaktów z rynkiem. Labarthe i Laurent (2013) wskazują,
że osłabienie funkcjonowania organów koordynujących powoduje, że gospodarstwa te są mniej dostrzegane jako klient docelowy i słabsza efektywność współpracy z doradcami sprawia, że trudniejsze staje się wypracowanie wiedzy, która
jest odpowiednia do potrzeb małych gospodarstw.
Zaobserwowanymi konsekwencjami prywatyzacji lub komercjalizacji usług
doradczych są:
 tendencja do zmniejszenia powiązań zarówno pomiędzy organizacjami, jak
i pomiędzy rolnikami w zakresie wymiany rolniczych i innych istotnych informacji;
 tendencja do zwiększenia się udziału świadczenia doradztwa dla dużych gospodarstw i osłabienia współpracy z gospodarstwami mniejszymi i mającymi mniejszy kontakt z rynkiem;
 rozwój wiedzy jako chodliwego towaru sprawia, że jest ona podatna na własne interesy doradców (Rivera i Cary, 1997)
 zmniejszanie nacisku na informacje związane z dobrem publicznym, dotyczące
na przykład ochrony środowiska, głównie zajmowanie się raczej krótkoterminową perspektywą (Labarthe, 2009; Klerkx i współ. 2006).
W praktyce różnorodność doradztwa jest faktem, różni dostawcy usług są potrzebni różnym klientom, włącznie z publicznymi dostawcami i finansowaniem,
skupiającym się bardziej na mniejszych i mniej komercyjnych gospodarstwach.
Przeprowadzone analizy procesów zmian w systemach doradztwa wyraźnie wskazują, że rząd powinien kontynuować finansowanie świadczenia części usług doradczych i upowszechniania wiedzy. Powinien również odgrywać kluczową rolę
w zarządzaniu i koordynacji AKIS oraz zintegrowanymi usługami doradczymi,
ponieważ istnieją znaczne niedostatki w rynkowym funkcjonowaniu podaży i popytu na doradztwo oraz informacje (Garforth i współ., 2003; Rivera i Cary, 1997).
Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego sfinansował projekt badawczy PRO-AKIS (www.proakis.eu), mający na celu dostarczenie analizy sytuacyjnej doradztwa rolniczego oraz udzielenie odpowiedzi na
pytania: Jak i z jakich źródeł mogą rolnicy uzyskać wiarygodną i odpowiednią
wiedzę, informacje i wsparcie, aby stale się rozwijać, skutecznie rozwiązywać pro-

102

Eugeniusz. K. Chyłek, Marcin Mikołajczyk , Tomasz Niepytalski

blemy oraz w porę reagować na zewnętrzne oczekiwania i wykorzystywać nadarzające się możliwości rozwoju? Wyniki tego projektu badawczego pozwoliły na
sformułowanie w trzecim raporcie SWG AKIS propozycji zaleceń dotyczących
roli polityki rządu w zakresie usług doradczych oraz wsparcia dla wielopodmiotowych sieci na rzecz innowacji.

3. Znaczenie infrastruktury i finansowania w realizacji usług
doradczych
Zapewnienie niezbędnej infrastruktury i narzędzi do realizacji usług doradczych
jest warunkiem koniecznym, by doradztwo rolnicze spełniło swoją misję. Władze
administracji publicznej powinny zapewnić infrastrukturę usług doradczych lub
wsparcie prywatnych niezależnych usług doradczych, w szczególności w zakresie
realizacji prac związanych z dobrem publicznym oraz strategicznych dla realizowanej polityki rolnej.
Drugim niezbędnym warunkiem realizacji usług doradczych są środki finansowe. Istnieje wiele opcji publicznego finansowania usług doradczych, zaczynając
od tradycyjnych usług doradczych świadczonych przez podmioty publiczne, po
zapewnianie finansowej pomocy dla rolników na korzystanie z usług prywatnych
doradców (system voucherów, programy zachęcające do korzystania z doradztwa).
W raporcie SWG AKIS obejmującym wyniki pracy Feder i współ., (2011),
wskazuje się na potrzebę przeglądu działalności prywatnych organizacji doradczych, w szczególności w przypadku, gdy zaangażowane są finanse publiczne.
Zasadność takiego przeglądu potwierdza sytuacja jaka wystąpiła w Polsce podczas realizacji zadania o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich3.
Uwzględniając treść stosownych przepisów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wydał rozporządzenie4, w którym określone zostały warunki, jakie muszą spełniać organy i jednostki wybrane w celu świadczenia na rzecz rolników usług z zakresu doradztwa rolniczego i upowszechniania wiedzy rolniczej. Jednostki te winny mieć do dyspozycji odpowiednie zasoby wykwalifikowanego personelu, admi3 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427,

ze zm.) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. dotyczącym szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Dz.U.UE.L.2006. 368).
4 Rozporządzenie MRiRW z 7 maja 2008 roku w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr
89, poz. 546, ze zm.).
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nistracji, bazy technicznej oraz posiadać doświadczenie w zakresie świadczenia
usług i wiarygodność w odniesieniu do usług, jakie mają świadczyć.
Mimo ustalenia wyżej wymienionych warunków dla akredytacji podmiotów
prywatnych do świadczenia usług dla rolników i posiadaczy lasów, wystąpiły
w niektórych podmiotach rażące naruszenia obowiązujących procedur. Stwierdzono, że kontrolowane podmioty nie realizowały powyższych warunków w następującym zakresie:
1. Nie przestrzegano określonego w umowie terminu realizacji usług doradczych;
2. Występowały nieścisłości w zakresie umowy (m.in. zmiana kwoty umowy
bez podpisu Zamawiającego, brak załącznika, niezachowania kolejność numeracji załączników) oraz Wniosku o przyznanie pomocy;
3. Występowały braki w części dokumentacji Poświadczenia wykonywania
usługi doradczej;
4. Korzystano z upoważnień rolników sporządzanych w sposób ogólnikowy,
bez określenia terminu ich obowiązywania;
5. Stosowano formularz Klauzuli…… o treści niezgodnej z zatwierdzoną Metodyką doradzania;
6. Występowały braki na przechowywanych egzemplarzach wniosku o płatność potwierdzenia ARiMR, że tak wypełniony wniosek został złożony
w Agencji;
7. Występowała niewystarczająca liczba wizyt poświadczonych przez rolników
w Karcie usług doradczych, przeznaczonych na ocenę dostosowania gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą;
8. Występowały braki w precyzyjnym charakteryzowaniu gospodarstw (min.
kwestia położenia na obszarach Natura 2000, realizowania Programu rolnośrodowiskowego);
9. Stwierdzono braki w planowaniu dostosowania bez udokumentowanej akceptacji rolnika, co do potrzeby wykonania tego Planu;
10.Występowały braki dokumentu potwierdzającego aktualną kalibrację sprzętu diagnostycznego.
Przeprowadzone kontrole potwierdziły potrzebę systematyczniej oceny i monitoringu systemu usług doradczych przez organy administracji w celu analizy
pod kątem możliwych do przyjęcia rozwiązań związanych ze świadczeniem usług
doradztwa. Ten obowiązek staje się szczególnie ważny w związku z coraz większą
uwagą poświęcaną systemowi doradztwa i innowacyjnym aktywnościom w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Monitoring usług doradczych
powinien obejmować zarówno stronę podażową, jak i popytową rynku usług doradczych. Informacja zebrana przez władze publiczne powinna obejmować infor-
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macje jakie podmioty są na rynku, jakie tematy są objęte świadczonymi usługami,
które tematy nie są obsługiwane przez istniejące na rynku podmioty doradcze.
Zebrane dane powinny również dać podstawę do określenia efektywności instrumentów polityki związanych z usługami doradczymi.
Raport SWG AKIS sugeruje, iż fundusze strukturalne przeznaczone na regularne działania monitorujące działalność publiczną w zakresie usług doradczych wzmocniłyby monitoring i ocenę w niektórych regionach i poprawiłyby
dostępność danych. W raporcie tym rekomendowane jest również wzmocnienie
przejrzystości w odniesieniu do jakości usług doradczych oraz wsparcie szkoleń
i innych procesów kształcenia. Różnorodność publicznych i prywatnych usług
doradczych oraz możliwości finansowania usług doradczych w ramach działań
PROW rozwinęło w Europie procedury zasad akredytacji dla doradców.
Występuje wiele różnych sposobów certyfikacji lub wyboru doradców do
świadczenia usług finansowanych ze środków publicznych, jednak brak jest badania porównawczego i oceny istniejących rozwiązań. Władze publiczne powinny
zainwestować w monitoring, ocenę i badanie porównawcze dotyczące procedur
wyboru i zasad certyfikacji w celu uzyskania transparentnych kryteriów w zakresie stopnia konkurencyjności rynku usług doradczych. Instrumentem zapewniającym określoną jakość usług jest certyfikacja. Zaletą tego narzędzia jest
możliwość uzyskania porównywalnych standardów świadczonych usług, przez to
tworzona jest pewna transparentność rynku i rolnicy mają łatwiejszą jego ocenę.
Również doradcy wykorzystując taki certyfikat mogą oczekiwać stosunkowo wyższej zapłaty za ich usługi.
Uwzględniając przedstawione w raporcie SWG AKIS uwarunkowania powiązane z realizacją usług doradczych stwierdzić należy, że administracja powinna
poszukiwać transparentności i wprowadzać do stosowanych procedur zasadę
uzyskiwania potwierdzeń certyfikacji przy jednoznacznym określeniu standardów usług doradczych.

4. Rola doradztwa w ramach wielopodmiotowych struktur
innowacyjnych
Mając na celu zwiększanie zdolności innowacyjnych w usługach doradztwa zasadnym jest ich realizacja z wykorzystaniem wielopodmiotowych struktur sieciowych. Interaktywne projekty proinnowacyjne, w szczególności „Grupy Operacyjne”, są podstawą polityki Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na Rzecz
Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI). Praktyka pokazuje, że
sieci innowacji mogą mieć bardzo różny charakter i łączyć różnych interesariuszy.
W ramach projektu PRO-AKIS zostało zbadanych 5 sieci innowacji pod wzglę-

Rola polityki rządu w odniesieniu do usług doradczych

105

dem finansowania, rodzaju uczestników oraz zakresu działania. Ustalono, jakie
cechy sieci najlepiej wspierają zdolności rolników do współpracy i podejmowania
wspólnych działań proinnowacyjnych. Badania te pokazały jednocześnie, że wielopodmiotowe sieci innowacji w rolnictwie są skutecznym narzędziem doradztwa. Sieci są w stanie dostarczyć usługę doradczą w innowacyjnych formach, które
pokonują niektóre ograniczenia konwencjonalnego systemu doradztwa. Umożliwiają one wielotematyczne doradztwo, wzmacniają rolę rolników jako wytwórców, współtwórców lub konwerterów wiedzy oraz skracają dystanse (geograficzne
i poznawcze) pomiędzy rolnikami i pozostałymi uczestnikami procesu, takimi jak
naukowcy i eksperci [Madureira i współ., 2015].
Z wyżej wspomnianych względów wielopodmiotowe sieci na rzecz innowacji w rolnictwie powinny być pojmowane, jako komplementarne do klasycznych
usług doradczych. Są one w stanie zwiększyć interakcje pomiędzy poszczególnymi ogniwami AKIS. Publiczne wspieranie wielopodmiotowych sieci innowacji
w rolnictwie i obszarach wiejskich powinno być otwarte na różnorodność podmiotów udostępniających wiedzę oraz interesariuszy w regionie. Zróżnicowanie
dostawców wiedzy powinno być postrzegane jako możliwość uczestnictwa wszelkich podmiotów (niezależnie czy są to podmioty publiczne, prywatne, czy niepubliczne organizacje). Wielopodmiotowość nie powinna być ograniczana tylko
do osób z rolniczym doświadczeniem lub naukowców, ale powinna umożliwiać
zaangażowanie wszystkich, którzy są zainteresowani określonym tematem. Tematy powinny wynikać z problemów, wyzwań oraz szans postrzeganych praz rolników. Dla dobrej współpracy pomiędzy różnymi członkami „Grupy Operacyjnej”,
znalezienie wspólnego języka, w szczególności między naukowcami i rolnikami,
pytania i tematy w ramach sieci powinny być określane wspólnie już w początkowej fazie jej formułowania.
Jednym z kluczowych aspektów działania „Grupy Operacyjnej” jest społeczny
aspekt sieci, który wnosi zwiększenie poziomu uczestnictwa, pokonuje barierę izolacji rolników, jak również buduje nowe i wzmacnia istniejące związki pomiędzy
rolnikami, zarówno w sferze prywatnej, jak i biznesowej [Creaney i współ., 2014].
Bardzo ważnym podmiotem „Grupy Operacyjnej” jest tzw. broker innowacji.
Kluczowym zadaniem dla brokera jest wypełnienie funkcji ułatwiającej pozyskiwanie innowacji tworzonej na zapotrzebowanie jej potencjalnych odbiorców
i innych interesariuszy współtworzących grupy operacyjne lub z inicjatywy twórcy - ale uwzględniającej potrzeby tych podmiotów. Broker innowacji powinien
pomagać w trakcie fazy przygotowawczej w łączeniu odpowiednich podmiotów
w celu inicjacji projektu proinnowacyjnego, wypełniając trzy podstawowe funkcje
brokerów innowacji:
 inicjacji procesu,

106

Eugeniusz. K. Chyłek, Marcin Mikołajczyk , Tomasz Niepytalski

 tworzenia sieci
oraz
 wspierania procesu innowacji.
Raport SWG AKIS w kwestii organizacji usług doradztwa zwraca uwagę,
iż mimo postępującego w UE zwiększania się zasięgu niepublicznych usług doradczych, władze publiczne mają szereg obowiązków i możliwości działań dotyczących tworzenia transparentności usług doradczych, nakierowania publicznego
wsparcia zgodnie z publicznym interesem i w celu zapewnienia jakości świadczonych usług oraz zarządzania AKIS.

5. Rola polityki rządu w działalności doradztwa rolniczego w Polsce
Funkcje wykonawcze realizowanej polityki rządu spełnia administracja koordynując działaniami w zakresie i sposobie świadczenia usług doradczych, poprzez:
1. Ułatwienia prawne, organizacyjne i finansowe w funkcjonowaniu systemu
doradztwa;
2. Koordynację pomiędzy różnorodnymi strukturami dostawców usług doradczych;
3. Ostateczne rozstrzygnięcia w przypadku rozbieżności;
4. Obsługę określonej grupy odbiorców, nie obsługiwanej przez sektor prywatny;
5. Zapewnienie odpowiedzialności ze strony zarówno prywatnego (akredytowanego), jak i państwowego doradztwa.
Sposób realizacji polityki wobec doradztwa rolniczego w Polsce uwarunkowany był różnym postrzeganiem tych organizacji, a także ich roli, w działaniach
prowadzonych przez formacje polityczne zmieniających się rządów. Wpływ takiego postępowania nie przyniósł pozytywnych skutków. Jednostki doradztwa rolniczego, zwłaszcza działające w terenie nie były w stanie spełnić wszystkich oczekiwań potencjalnych beneficjentów. Brak ustawowych rozstrzygnięć przyczyniał
się do wyhamowywania budowy systemu doradztwa rolniczego, zapewniającego
realizację jednego z podstawowych przepisów rozporządzenia Rady Europejskiej
(WE) nr 1782/2003 zalecającego państwom członkowskim zapewnienie rolnikom
dostępu do doradztwa rolniczego.
W roku 2015 wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego łącznie zatrudniały
4199 osób, a Centrum Doradztwa Rolniczego – 198 osób. Liczba zatrudnionych
w ODR-ach w ostatnich latach systematycznie zmniejszała się, co jest procesem
niekorzystnym, biorąc pod uwagę znaczenie doradztwa rolniczego przy realizacji
zadań związanych ze wsparciem jakie oczekiwane jest zarówno po stronie administracji odpowiedzialnej za realizację polityki rolnej jak i beneficjentów usług doradczych.
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W związku z realizacją Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi do roku 2020, prace nad zmianami w zakresie doradztwa rolniczego obejmowały zmiany o charakterze legislacyjnym oraz inne działania niewymagające
zmian legislacyjnych.
Podstawę prac nad zmianami w doradztwie rolniczym o charakterze legislacyjnym stanowiły nowelizacje dwóch ustaw:
– ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego
oraz
– ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
Zmiany legislacyjne miały w szczególności na celu:
– weryfikację zadań (bezpłatnych i płatnych) jednostek doradztwa rolniczego,
– weryfikację kompetencji CDR,
– wprowadzenie akredytacji prywatnych podmiotów doradczych,
– weryfikację systemu szkoleń doradców rolniczych,
– weryfikację specjalności i związanych z nimi kryteriów dla doradców rolniczych.
MRiRW wykorzystało szerokie grono ekspertów w celu wypracowania propozycji nowych przepisów. Projekty zmian poddawano szerokim konsultacjom
w celu wypracowania optymalnych rozwiązań. MRiRW zaplanowało również
przeprowadzenie różnego rodzaju analiz na potrzeby opracowania ostatecznego
zakresu i kształtu zmian w przepisach wcześniej wymienionych aktów prawnych.
Wśród pozostałych działań należy wymienić prace, mające na celu wzmocnienie systemu informacyjnego „nauka-praktyka rolnicza”, wzmocnienie systemu
doskonalenia zawodowego doradców oraz zapewnienie środków na realizację
zadań. Wyniki planowanych analiz oraz przebieg konsultacji w procesie legislacyjnym projektowanych zmian ustaw, mogą również wywołać potrzebę podjęcia innych działań na rzecz zmian z doradztwie rolniczym. Współczesny system
doradztwa rolniczego powinien bazować na realizacji usług świadczonych przez
profesjonalnie przygotowanych do swojej misji doradców. Ich działania powinny
wynikać z trwale aktualizowanej wiedzy i współpracy z instytucjami naukowymi,
administracją i organizacjami działającymi na rzecz sektora rolno-spożywczego,
obszarów wiejskich i ochrony środowiska, a także z reprezentantami agrobiznesu
i konsumentów.
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Rysunek 1
Powiązania kluczowych uczestników wspierających działania doradcy
rolniczego i systemu informacyjnego „nauka-praktyka rolnicza”

Żródło: Opracowanie własne na podstawie Learning AgriCultures – Knowledge for
small-scale farming Published: 2011 – ILEIA, Amersfoort, the Netherlands.

Przy wzmocnieniu systemu informacyjnego „nauka-praktyka rolnicza” wykorzystana będzie przede wszystkim Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na
obszarach wiejskich (SIR). Sieć, utworzona w ramach Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich (KSOW) ma na celu przede wszystkim ułatwianie wymiany wiedzy
fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji oraz wspieranie wdrażania
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. SIR tworzą: Centrum Doradztwa Rolniczego (jako instytucja koordynująca zadania Sieci w całym kraju) oraz
16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. W ramach SIR zaplanowano
na lata 2016-2017 szereg przedsięwzięć, które polepszą przepływ informacji pomiędzy nauką a praktyką (oraz zapewnią sprzężenie zwrotne, czyli dopływ do nauki informacji o potrzebach odbiorców), jak również zapewnią zainteresowanym
dostęp do informacji o innowacyjnych rozwiązaniach, zarówno poprzez bazy danych, strony internetowe, spotkania, szkolenia etc., jak i indywidualne konsultacje. SIR będzie również wspierać dalszy rozwój współpracy pomiędzy doradcami
a jednostkami badawczymi, poprzez realizację projektów, jak i pracę brokerów na
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rzecz grup operacyjnych EPI (European Innovation Partnership). Mając na uwadze, że realizacja zadań SIR w dłuższym okresie przyczyni się do utrwalenia roli
doradztwa w procesie wdrażania innowacji, podjęte zostaną działania w kierunku
zapewnienia odpowiednich środków na realizację zadań Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie na obszarach wiejskich (SIR), tak by możliwe było zarówno pokrycie
kosztów związanych z funkcjonowaniem SIR, jak i realizacją operacji.
W celu podniesienia efektywności usług oferowanych w doradztwie rolniczym, zaplanowano opracowanie analizy potrzeb szkoleniowych doradców oraz
opracowanie jednolitych standardów świadczenia usług doradczych, bazujące na
przygotowywanych obecnie przez CDR metodykach świadczenia usług doradczych. Metodyki te służą w szczególności potrzebom PROW 2014-2020, ale mogą
mieć też zastosowanie przy świadczeniu innych usług niezależnych od działań
PROW.
W zakresie wsparcia działalności jednostek doradztwa rolniczego ze środków
dotacji celowej przekazywanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, planowane jest przeprowadzenie analizy wysokości otrzymywanej dotacji w stosunku
do potrzeb i zadań realizowanych przez ODR, z uwzględnieniem planowanych
zmian. Na tej podstawie mogą zostać podjęte działania mające na celu dostosowanie wysokości środków przekazywanych ośrodkom do realizowanych przez nie
zadań.

6. Działania rządu na rzecz utworzenia systemu doradztwa rolniczego
w Polsce
Uwzględniając zakres analiz i przedstawionych sugestii Stałemu Komitetowi ds.
Badań w Rolnictwie (SCAR) w trzecim raporcie SWG AKIS stwierdzić należy, że
działania podejmowane w Polsce na rzecz unormowania zasad świadczenia usług
doradczych zmierzają we właściwym kierunku.
W czerwcu 2016 roku w Parlamencie RP zakończone zostały prace nad zmianą aktualnie obowiązujących rozstrzygnięć podległości wojewódzkich jednostek
doradztwa rolniczego. Ustawę, w której wszystkie jednostki doradztwa rolniczego
(Centrum Doradztwa Rolniczego i Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego) zostały wprowadzone pod nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w lipcu
2016 roku podpisał Prezydent RP.
Zgodnie z Programem Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata
2015 -2019, podstawową przesłanką do zmiany podległości WODR było usprawnienie realizacji zadań związanych z zapewnieniem doradztwa rolniczego rolnikom, w celu poprawy konkurencyjności i rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
Obowiązek zapewnienia doradztwa dla rolników wynika również z przepisów UE,
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określonych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Planowana nowelizacja ustawy
z 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (tj. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 50) i przeniesienie nadzoru nad WODR ma na celu zwiększenie spójności realizowanych zadań z zakresu rolnictwa z priorytetami Ministerstwa oraz jednolitości sposobów działania WODR w poszczególnych województwach. Należy zauważyć, że brak jednolitości działania WODR w zakresie przygotowania programów
działalności i sprawozdawczości z ich realizacji został również zauważony w ramach
kontroli działalności WODR przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Ponadto, od 2014 r. na realizację zadań ustawowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje WODR środki dotacji z budżetu państwa, zaś począwszy
od 2015 r. również środki na realizację inwestycji. W latach 2014 - 2015 Minister
udzielił WODR dotacji na kwotę 316 284 tys. zł. Jednocześnie w ramach poprzednio obowiązującej regulacji ustawowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi miał
ograniczony wpływ na planowanie zadań przez WODR, gdyż nie zatwierdzał ich
programów działań. Mimo, iż zgodnie z art. 11 ust. 3a ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, WODR mogą otrzymywać dotacje podmiotowe z budżetów
jednostek samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa
rolniczego, to w roku 2015 WODR otrzymały łącznie tylko ok. 3 mln zł z tego
źródła, przy zapewnieniu kwoty 162 142 tys. zł, przekazanej przez MRiRW.
W ramach nowelizowanej ustawy zaplanowane zostały mechanizmy zapewniające współpracę WODR z samorządem wojewódzkim poprzez udział przedstawicieli struktur administracji terenowej - samorządu województwa w pracach
Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego działających przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. WODR w realizacji swoich zadań będą uwzględniały
również kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Na podstawie przepisów znowelizowanej
ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, WODR nadal będą mogły otrzymywać dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego. Ponadto, w ramach prowadzonej działalności, WODR nadal będą mogły wykonywać odpłatnie usługi, w szczególności w zakresie organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych
przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą i nowe technologie produkcji
oraz promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego.
Ten kierunek rozstrzygnięć ujęty w noweli ustawy o jednostkach doradztwa
rolniczego świadczy o próbie:
 zapewnienia właściwej regulacji w zakresie standardów świadczonych usług
doradczych,
 unormowania zasad współistnienia występujących struktur dostawców
usług doradczych,
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ustanowienia funkcji arbitra w przypadkach rozbieżności dotyczących sposobu i warunków realizacji usług doradczych
oraz
 ujednolicenia form nadzoru nad publicznymi jednostkami doradztwa rolniczego i przyszłej współpracy administracji ze strukturami doradztwa rolniczego.


7. Podsumowanie
Reasumując uznać należy, że przyjęty przez rząd kierunek prac na rzecz wsparcia doradztwa rolniczego oraz świadczenia usług doradczych spełnia realizacje
warunków wynikających z art. 12 Rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dn.
19.01.2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone
systemy wsparcia dla rolników. Aktywność administracji rządowej w sprawach
zasad i warunków świadczenia usług doradczych wskazuje, że beneficjenci usług
doradczych będą mieli szansę na otrzymanie pomocy wg określonych standardów jakościowych. Jednak warunkiem koniecznym by te działania zostały w pełni
wdrożone, jest zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych, których doradztwu rolniczemu od wielu lat brakuje.
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STRESZCZENIE

W opracowaniu zaprezentowano rolę rządu w kreowaniu polityki wobec doradztwa
rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem jej znaczenia dla warunków realizacji usług
doradczych. Na podstawie dokumentów podsumowujących działania grupy roboczej Systemu Innowacji i Wiedzy Rolniczej (CWG AKIS) w ramach Stałego Komitetu ds. Badań
w Rolnictwie (SCAR), w tym raportu SWG AKIS „Systemy Wiedzy i Innowacji Rolniczej Ku Przyszłości – Dokument „foresight”, w odniesieniu do obszaru usług doradczych
przedstawiono sposób podejścia do realizacji usług doradczych. Zwrócono także uwagę na synergie między celami realizowanych usług doradczych, a polityką rządu wobec
doradztwa rolniczego oraz funduszami wspierającymi interaktywny model innowacji
w doradztwie rolniczym. Przedstawione propozycje powinny przyczynić się do budowy
efektywnego systemu doradztwa rolniczego, skutecznie wspierającego rozwój sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich.
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SUM M A RY

The study presents the role of the Government in the creation of farm advisory policy,
with particular emphasis on its importance to the conditions for the implementation of
advisory services. On the basis of the documents that summarize the activities of the Working Group of the Agricultural Knowledge and Innovation Systems (CWG AKIS) within
the framework of the Standing Committee on Agricultural Research (SCAR), including
SWG report AKIS “Knowledge and Innovation Systems of farming to the future – the
foresight“, in relation to the consultancy services shows you how to approach implementation consulting services. Attention was also on the synergies between the objectives pursued and the Government policy advisory services with the funds and advisory support
interactive model of innovation in agriculture. The proposals should contribute to the
construction of efficient farm advisory system, effectively supporting the development of
the agro-food sector and rural areas.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Zalecenia dotyczące doboru cieląt oraz prowadzenia opasu”. Autor: Marcin
Gołębiewski. Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Poznaniu. Poznań 2016, s.48.
Opłacalność opasu jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Do tej pierwszej grupy należą m.in.: koniunktura gospodarcza, regulacje prawne dotyczące sektora wołowiny, czynniki społeczno-kulturowe, system
opodatkowania oraz możliwości finansowe czy dopłaty do produkcji. Producent
ma na nie raczej ograniczony wpływ. Natomiast drugą grupę - stanowią czynniki wewnętrzne, które zależą w dużej mierze od decyzji podejmowanych przez
samych producentów. Wyznacznikiem efektywności produkcji żywca wołowego
jest opłacalność produkcji, stąd też rachunek ekonomiczny powinien być podstawą w podejmowaniu decyzji. Publikacja przedstawia rekomendowane wybory
dotyczące doboru cieląt, metod odchowu i opasu, a także programy do bilansowania dawek pokarmowych i stanowi pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji,
prowadzących do opłacalnego i efektywnego opasu bydła w gospodarstwie.
Pozycja przydatna dla specjalistów z zakresu hodowli bydła, może być wykorzystana przez doradców rolniczych i rolników w planowaniu kierunków rozwoju
gospodarstwa lub poprawianiu efektywności opasu bydła w gospodarstwie.
„Rolniczy atlas chorób”. Autor: Grażyna Hołubowicz-Kliza. Wydawca: Wydawnictwo IUNG-PIB. Puławy 2016, s. 419.
Prezentowana książka nie ma charakteru typowego poradnika zawierającego
wykaz środków do zwalczania sprawców chorób najważniejszych roślin uprawnych.
Przedstawiono w niej opis objawów choroby, źródło zakażenia, agrotechniczne metody zwalczania oraz zagrożenia, jakie powoduje masowe występowanie danej choroby w uprawach polowych. W celach szkoleniowych, pozycję uzupełniono bogatą
kolekcją fotografii ilustrujących omawiane choroby. Przyswojenie zagadnień ochrony roślin powinno być zawsze poprzedzone przypomnieniem informacji z zakresu
fitopatologii, jak również wiadomości dotyczącej biologii określonej rośliny uprawnej, gdyż warunkiem decydującym o zdrowotności i dobrym plonowaniu roślin jest
wiedza nt. prawidłowej uprawy i pielęgnacji roślin, a także przestrzeganie zasad właściwego nawożenia. Takie informacje czytelnik znajdzie w „Rolniczym atlasie chorób”. W ochronie roślin rolniczych w pierwszej kolejności należy zapoznać się z biologią poszczególnych chorób, a dopiero później poszukiwać metod ich zwalczania.
Obok popularnej zbyt często stosowanej metody chemicznej, ważniejszą, a zarazem
najtańszą i zawsze opłacalną jest omówiona szerzej w tym podręczniku metoda agrotechniczna.
Cenna pozycja dla studentów wyższych szkół rolniczych, doradców rolniczych
i rolników- specjalistów w zakresie produkcji roślinnej.
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” publikowane są również:
“
• informacje
o pracy doradczej i yciu 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 bibliograczne o nowociach 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.;
• sowa kluczowe w jzyku 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 objto 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 – odwoania w tekcie 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;
w kolejności – wyd. zwarte, czasopisma, akty prawne, dokumenty elektroniczne; – 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.
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KAROLINA BABUCHOWSKA, RENATA MARKS-BIELSKA1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

UWARUNKOWANIA TRANSFERU WIEDZY W SEKTORZE
ROLNICZYM W OPINII PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW
DORADZTWA ROLNICZEGO
Nadesłany: 19. 01. 2017

Zaakceptowany do druku: 06. 04. 2017

1. Wstęp
Rozwój współczesnej gospodarki w coraz mniejszym stopniu zależy od czynników materialnych, natomiast coraz bardziej uzależniony jest od potencjału intelektualnego i wiedzy. Podgląd ten wynika z przekonania, że wiedza jest dobrem
niekonkurencyjnym, ponieważ wraz z użytkowaniem jej zasób się nie zmniejsza.
Wiedza jest specyficznym czynnikiem. Z jednej strony posiada cechy dobra publicznego, co stwarza możliwość nieograniczonego jej wykorzystania i kopiowania. Z drugiej strony – jest także uznawana za dobro prywatne. Dzieje się tak,
gdyż wymaga nakładów na rozwój, a jej twórcy mogą osiągać korzyści wynikające
z rynkowej wartości wiedzy. Najczęściej w takiej sytuacji wiedza jest chroniona
prawem poprzez patenty, prawa autorskie itp. [Weresa 2004].
Umiejętne operowanie zasobem wiedzy jest podstawą prawidłowego funkcjonowania gospodarki i determinuje jej rozwój. Przyjmuje się, że ważnymi elementami gospodarki opartej na wiedzy są zaawansowane technologie oraz branże
zatrudniające wysoko wykwalifikowanych pracowników [Kukliński 2001]. Takie
podejście marginalizuje znaczenie tych dziedzin gospodarki, które wykorzystują
klasyczne czynniki produkcji, a do takich zalicza się szeroko pojmowany agrobiznes oraz rolnictwo [Kozera 2012]. Ważne jest natomiast, aby wiedza rozprze1 Wkład pracy: Karolina Babuchowska 50%, Renata Marks-Bielska 50%.
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strzeniała się we wszystkich możliwych kierunkach i docierała również do sektora
rolnego.
W zależności od charakteru przekazywanej wiedzy, różne są sposoby jej transferu. Kania i współautorzy [2011] podają za Dixon [2000], że wyróżnić można
pięć rodzajów transferu wiedzy: seryjny, intuicyjny, naśladowczy, strategiczny
oraz ekspercki. Wymienione rodzaje transferu wiedzy uwzględniają jej charakter, sposób przekazywania, powtarzalność okoliczności, w jakich wiedza staje się
potrzebna oraz stopień podobieństwa zadań, przy realizacji których jest ona niezbędna.
Aby rolnictwo stało się jednym z elementów gospodarki opartej na wiedzy,
z jednej strony konieczne jest przyjęcie przez rolników odpowiedniej postawy,
wynikającej ze świadomości korzyści, jakie potencjalnie może przynieść pozyskanie i wykorzystanie wiedzy. Kreowanie postawy otwartości na nową wiedzę
umożliwia intencjonalne oddziaływanie edukacyjne, w tym również doradcze.
Rolnicy pozostają często nieświadomi, jakie korzyści daje im stałe poszerzanie
posiadanej wiedzy w procesie kształcenia i samokształcenia. Może to wynikać ze
specyfiki zawodu rolnika, w którym niezwykle ważne jest własne, gromadzone
latami doświadczenie2, związane z pracą w gospodarstwie. Wiedza zdobywana
w ten sposób ma charakter niesformalizowany, jest silnie zindywidualizowana,
wynika z intuicji i własnych przekonań.
Zmiany, jakie dokonują się w otoczeniu gospodarstw rolnych sprawiają, że rolnictwo przeobraża się w sektor wiedzochłonny. Istnieje więc obawa, że rolnik bez
wykształcenia, o niskich umiejętnościach, nienadążający za postępem technicznym zostanie wyeliminowany z rynku [Klepacki 2005].
W związku z tym ważne jest istnienie i efektywne funkcjonowanie systemu
wiedzy rolniczej. System taki można zdefiniować jako sieć jednostek oraz ich powiązań i interakcji, zaangażowanych w tworzenie, gromadzenie, selekcję, przetwarzanie, upowszechnianie i wykorzystanie wiedzy oraz informacji, pomagających podejmować racjonalne decyzje, rozwiązywać problemy i wdrażać innowacje w rolnictwie [Kania i in. 2011].
Jednostkami, które wspierają adaptację rolników do zmieniającego się otoczenia i pośredniczą w transferze wiedzy rolniczej są w Polsce jednostki doradztwa
rolniczego. Zaangażowanie doradztwa w przekazywanie rolnikom wiedzy Czubak i Sadowski [2010] uzasadniają faktem, że poziom wykształcenia na obszarach
wiejskich jest, w świetle danych statystycznych, niższy niż w miastach. Ponadto, zmiany następujące w otoczeniu gospodarstw rolnych, obejmujące zwłaszcza
zmiany w przepisach związanych z realizacją wspólnej polityki rolnej, powodują
2 Doświadczenie to ogół wiadomości i umiejętności zdobytych na podstawie obserwacji i własnych przeżyć.
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konieczność aktualizowania posiadanej wiedzy. Aby doradztwo mogło skutecznie
uczestniczyć w transferze wiedzy od nauk rolniczych do praktyki, niezbędne jest
zapewnienie doradcom stałego dostępu do efektywnej wiedzy i rozwiązań innowacyjnych [Sikorska-Wolak i in. 2014]

2. Cel i metody badawcze
Celem rozważań podjętych w opracowaniu było scharakteryzowanie procesu transferu wiedzy rolniczej, z uwzględnieniem czynników, które go wspierają, jak i towarzyszących temu procesowi ograniczeń. Wiodącym źródłem informacji wykorzystanym w opracowaniu były dane pierwotne zgromadzone metodą ankietową.
Badaniami objęto pracowników ośrodków doradztwa rolniczego z trzech województw: podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Dobór do badań
jednostek publicznych był celowy. Z badań innych autorów [Kołodziejczyk 2009,
Miś 2008] wynika, że państwowe ośrodki doradztwa rolniczego są bardzo dobrze
rozpoznawalne i obdarzone zaufaniem przez społeczność rolniczą. Dzieje się tak,
ze względu na ich długoletnie tradycje. Ponadto są one rozmieszczone w każdym
województwie, a zasięg ich działalności obejmuje praktycznie każdą gminę wiejską.
O wyborze zasięgu terytorialnego badań zdecydował fakt, że wszystkie trzy województwa charakteryzuje wysoki udział rolnictwa w gospodarce regionu.
Badania przeprowadzono w II kwartale 2016 r. Narzędziem wykorzystanym do
realizacji badań był kwestionariusz ankiety, który w formie elektronicznej został
rozesłany do pracowników ODR-ów. Łącznie otrzymano zwrot 269 prawidłowo
wypełnionych kwestionariuszy, które poddano analizie statystycznej.
Odnosząc liczbę ankiet otrzymanych w danym województwie do liczby funkcjonujących na jego terenie indywidualnych gospodarstw rolnych stwierdzono, że
największa liczba gospodarstw w przeliczeniu na jedną ankietę wystąpiła w woj.
podkarpackim i było to 2140. W województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim wyniosła ona odpowiednio 888 i 3533. Ze struktury uzyskanych odpowiedzi
wynikało natomiast, że liczba gospodarstw rolnych objętych pomocą przypadająca na jednego doradcę wyniosła średnio w woj. podkarpackim 309, w woj. warmińsko-mazurskim było to 146, a w podlaskim – 67.

3. System doradztwa rolniczego
Proces transferu wiedzy rolniczej odbywa się w ramach złożonego systemu, który
skoncentrowany jest na realizacji celów publicznych i wdrażaniu mechanizmów sty3 Do obliczenia wskaźnika wykorzystano dane GUS pochodzące z Rocznika Statystycznego
Rolnictwa 2015.
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mulujących wprowadzanie nowych technologii i innowacji na obszarach wiejskich
[Kania 2011]. System ten tworzą zarówno jednostki faktycznie kreujące wiedzę
(jednostki badawcze, naukowcy), jak i podmioty przekazujące wiedzę bezpośrednio
do rolników w oparciu o pomoc edukacyjną, w tym doradczą [Kania 2014].
Ważnym elementem systemu wiedzy rolniczej są jednostki doradcze, w tym
ośrodki doradztwa rolniczego, które mają zapewnić komunikację i transfer wiedzy do gospodarstw rolnych. W związku z tym ich funkcjonowanie jest popularne
w wielu krajach Unii Europejskiej. Jednak każdy kraj członkowski UE prowadzi
w tym zakresie własną politykę, uwzględniającą istniejące potrzeby oraz aktualne
trendy [Król 2013]. W Polsce, podobnie jak w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Grecji, rozpowszechniony jest system doradztwa państwowego (publicznego). Podkreślić należy, że w naszym kraju publiczne jednostki doradztwa rolniczego mają ponad 100-letnią tradycję [Staniszewski 2014]. Ich funkcjonowanie
w obecnym kształcie reguluje ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach
doradztwa rolniczego. Z treści ustawy wynika, że jednostkami doradztwa rolniczego są Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oraz 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, których terytorialny zasięg działania
obejmuje obszar województwa właściwego ze względu na siedzibę tego ośrodka
(Dz.U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507). Zadaniem priorytetowym publicznych jednostek doradczych jest przygotowanie rolników do samodzielnego rozwiązywania
posiadanych problemów, a także niesienie pomocy w zakresie poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów, wdrażania programów UE, wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych i metod produkcji, a także wsparcie innych
mieszkańców wsi [Drygas 2012].
W Polsce obok publicznych działają również prywatne instytucje doradcze
świadczące usługi dla rolników. W opinii Czubaka i Sadowskiego [2010] prywatne jednostki doradcze świadczą usługi głównie w celach komercyjnych, a to co
w głównej mierze odróżnia je od jednostek publicznych to nierealizowanie zadań
związanych z edukacją rolników. Ponadto, prywatne usługi doradcze finansowane
są wyłącznie przez rolnika.
Aby system doradztwa rolniczego funkcjonował prawidłowo ważne jest zapewnienie jednolitego standardu usług. Z tego względu, zdaniem Chyłka [2012]
usługi doradcze powinny być realizowane w oparciu o ujednoliconą metodykę
i prowadzić do osiągnięcia podobnych jakościowo rezultatów.
W opinii Orłowskiej [2013] producent rolny, aby sprostać konkurencji na rynku powinien nieustannie pogłębiać wiedzę technologiczną z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Jednak jak wynika z przeprowadzonych badań rolnicy z różną
częstotliwością korzystają z usług doradczych (tabela 1). Najczęściej odbywa się
to z bliżej nieokreśloną częstotliwością, taką odpowiedź wskazywało aż 45,16%
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doradców z województwa podkarpackiego, 36,44% – z warmińsko-mazurskiego
i 23,60% – z podlaskiego. Stosunkowo wysoki odsetek respondentów wskazywał
także, że usługa taka jest świadczona raz w miesiącu.
Tabela 1
Częstotliwość korzystania z usług doradczych (% odpowiedzi)
Raz w
miesiącu

Raz na
kwartał

Raz na pół
roku

Raz w roku

Trudno stwierdzić, porady
udzielane są nieregularnie

Podkarpackie

30,65

12,90

6,45

4,84

45,16

Podlaskie

34,83

29,21

4,49

7,87

23,60

Warmińsko-mazurskie

38,14

18,64

3,39

3,39

36,44

Wyszczególnienie

Źródło: Opracowanie na podstawie własnych badań ankietowych, n=269.

Ośrodki doradztwa rolniczego i ich pracownicy są tylko jednym z wielu źródeł
wiedzy rolniczej. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych
(IT) i powszechny dostęp do środków masowego przekazu sprawiły, że rolnicy
w swojej pracy wykorzystują je także do zdobywania informacji. W opinii uczestniczących w badaniu ankietowym doradców rolnicy chętnie przyswajają wiedzę
przekazywaną w telewizji. To medium, jako źródło wiedzy rolniczej, wskazało aż
79,18% badanych. Na kolejnym miejscu znalazł się Internet (76,95% wskazań),
przy czym było to źródło wymieniane najczęściej przez doradców z województwa
warmińsko-mazurskiego, a najrzadziej – z województwa lubelskiego.
Inne niż ODR-y źródła wiedzy rolniczej

Źródło: Opracowanie na podstawie własnych badań ankietowych, n=269.

Rysunek 1
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Jak wynika z danych zestawionych na rysunku 1 mass media nie wyeliminowały kontaktów interpersonalnych, dzięki którym rolnicy poszerzają swoją wiedzę,
choć mogą one tracić na znaczeniu. Ponad 58% badanych doradców wskazało
wśród źródeł wiedzy rolniczej Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 24,16% – prywatne instytucje, 23,79% – urzędy gmin, a prawie 22% – izby
rolnicze. Oznacza to, że rolnicy cenią sobie możliwość spotkania z ekspertami,
którzy posiadają odpowiednią wiedzę i mogą pomóc w rozwiązaniu określonych
problemów. Innym ważnym źródłem wiedzy rolniczej są, zdaniem badanych doradców, także kontakty z sąsiadami lub znajomymi, które pozwalają wymieniać
spostrzeżenia oraz dzielić się doświadczeniami.

4. Czynniki wspierające i ograniczenia w procesie transferu wiedzy do
rolników
Efektywność funkcjonowania instytucji doradczych może być oceniana na
podstawie potencjalnych korzyści, które są wynikiem współpracy gospodarstw
rolnych z ośrodkami doradztwa rolniczego (rysunek 2). Korzyści te mogą być
uwarunkowane z kolei z jednej strony poziomem wiedzy samego doradcy,
z drugiej – zapleczem technicznym. Może się jednak okazać, że aktywność samych doradców nie wystarczy do rozwiązania problemów. Aby osiągnąć zamierzony cel niezbędne jest bowiem zaangażowanie i współpraca obu stron.
Rysunek 2
Korzyści wynikające ze współpracy gospodarstw rolnych
z instytucjami doradczymi

Źródło: Opracowanie na podstawie własnych badań ankietowych, n=269.
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Jak wynika z przeprowadzonych badań doradcy wśród korzyści, jakie wynikają
ze współpracy gospodarstw rolnych z instytucjami doradczymi najczęściej wymieniali dostęp do lepszych źródeł informacji (87,3% wskazań). Ponad połowa (52,04%)
respondentów wyraziła opinię, że taka współpraca prowadzi do optymalizacji
technologicznych możliwości specjalizacji. Nieco mniejszy odsetek osób (48,33%)
wskazał, że maksymalizowane są także korzyści wynikające z wprowadzania nowych
rozwiązań. Najrzadziej (19,70%) wymieniono korzyści o charakterze finansowym,
związane z minimalizacją kosztów realizowanych transakcji.
Współpraca doradców z producentami rolnymi, ale także innymi podmiotami
z terenów wiejskich, ma na celu osiągnięcie jak najlepszych efektów. W związku
z tym każdy zgłaszany problem wymaga indywidualnego podejścia i różnorodnych działań. Sprawny przebieg procesu doradczego może być zakłócany licznymi barierami i w rezultacie przyczyniać się do braku satysfakcji ze strony odbiorców usług doradczych, bądź też obniżać skuteczność podejmowanych działań.
Zdaniem ankietowanych czynnikami w największym stopniu ograniczającymi
usługi doradcze są niewystarczające środki finansowe na dokształcanie oraz na
organizowanie szkoleń lub konferencji. Te odpowiedzi wskazało odpowiednio
52,04 i 48,33% badanych. Ograniczenia finansowe sprawiają, że doradcy rolni
mają trudności z aktualizowaniem swojej wiedzy, a jest to niezbędne w sytuacji
permanentnie zmieniającego się otoczenia. Kłopotem jest również zorganizowanie dostatecznej liczby spotkań, podczas których można byłoby udostępnić
informacje i podzielić się doświadczeniem i wiedzą z zainteresowanymi. Pod
względem liczby wskazań na kolejnym miejscu wśród ograniczeń towarzyszących świadczeniu usług doradczych znalazło się słabe wyposażenie techniczne
stanowisk pracy (42,75% odpowiedzi), co również uwarunkowane jest ilością
środków finansowych będących w dyspozycji ośrodków doradztwa rolniczego.
Może to dowodzić, że publiczne ośrodki doradztwa rolniczego są w Polsce niedoinwestowane.
Pogląd ten potwierdzają badania innych autorów [m.in. Nowaka i Dąbrowskiego 2013], z których także wynika, że środki finansowe ODR-ów, szczególnie
na doskonalenie zawodowe doradców, są ograniczone i muszą być wypracowywane w ramach działalności komercyjnej. Brak wystarczających funduszy nie pozwala na właściwe wyposażenie techniczne stanowisk pracy i zmniejsza możliwości konkurowania publicznego doradztwa z przedstawicielami firm prywatnych.
Kolejna grupa ograniczeń, która była zdecydowanie rzadziej wskazywana
przez respondentów, dotyczy współpracy ośrodków doradztwa rolniczego z innymi instytucjami. W świetle wyników przeprowadzonych badań stwierdzono,
że ponad 27% doradców trudności w świadczeniu usług upatrywało w ograniczonym dostępie do wyników badań naukowych. Nieco ponad ¼ respondentów
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stwierdziła słabe powiązania z uczelniami wyższymi, 24,54% – słabe powiązania
z systemem edukacji rolnej, a 15,24% – z innymi instytucjami rolniczymi.
Czynniki ograniczające świadczenie usług doradczych

Rysunek 3

Źródło: Opracowanie na podstawie własnych badań ankietowych, n=269.

Procesowi sprawnego transferu wiedzy, obok ograniczeń związanych ze świadczeniem usług doradczych, mogą towarzyszyć bariery utrudniające bezpośrednią współpracę ośrodków doradczych z gospodarstwami rolnymi. Największym
problemem w tym obszarze jest zdaniem ankietowanych nadmierna biurokracja.
Taką odpowiedź wskazała ponad połowa (56,13%) respondentów.
Stosunkowo wielu uczestniczących w badaniu doradców rolnych było zdania,
że także brak zachęt, które skłoniłyby rolników do skorzystania w ich usług, jest
przeszkodą w dobrej współpracy z gospodarstwami. Nieco ponad ¼ badanych
uważała z kolei, że barierą współpracy jest oferta nieodpowiadająca potrzebom
gospodarstwa, a niewiele mniej – 24,16% – że przyczyna tkwi w zbyt wysokich
kosztach oferowanych usług.
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Rysunek 4
Bariery współpracy publicznych instytucji doradczych z rolnikam

Źródło: Opracowanie na podstawie własnych badań ankietowych, n=269.

5. Wnioski
Doradztwo rolnicze ma duży wpływ na aktywizację społeczno-ekonomiczną terenów wiejskich oraz rozwój rolnictwa. Jednostki doradcze pełnią szczególnie ważną rolę w procesie upowszechniania wiedzy, informacji, a także innowacji do gospodarstw rolnych, ponieważ sprawiają, że rozwiązania tworzone przez jednostki
naukowe są wdrażane do praktyki rolniczej. Wśród największych korzyści wynikających ze współpracy ośrodków doradztwa rolniczego i gospodarstw rolnych
wymienia się przede wszystkim dostęp do najlepszych i najbardziej aktualnych
źródeł informacji. To z kolei może się przekładać na optymalizację procesów produkcji oraz maksymalizację korzyści wynikających z wdrażania w gospodarstwie
nowych rozwiązań.
Pozytywne rezultaty współpracy ODR i gospodarstw rolnych będą niewątpliwie wpływały na dobrą ocenę publicznych jednostek doradczych i wzrost jakości
świadczonych przez nie usług. Wzrost ten, jak wynika z badań, może jednak zostać ograniczony niewystarczającą ilością środków finansowych przeznaczonych
na działalność publicznego doradztwa rolniczego. Może to ograniczać możliwości
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dokształcania doradców, organizowania szkoleń i spotkań dla rolników, jak również wyposażanie stanowisk pracy. Problem ten rozwiązałoby zapewne wprowadzenie wyłącznie odpłatnych usług doradczych, można się jednak spodziewać,
że ograniczyłoby to ich dostępność i pośrednio zahamowało transfer wiedzy do
gospodarstw rolnych. W obecnym kształcie, w opinii aż 56,13% doradców, największą barierą we współpracy z rolnikami jest nadmierna biurokracja.
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KAROLINA BABUCHOWSKA, RENATA MARKS-BIELSKA
UWARUNKOWANIA TRANSFERU WIEDZY W SEKTORZE ROLNICZYM W OPINII
PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW DORADZTWA ROLNICZEGO

Słowa kluczowe: ośrodki doradztwa rolniczego, wiedza, transfer wiedzy, gospodarstwa
rolne
STRESZCZENIE

Zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarstw rolnych wynikające np. ze zmian
w przepisach związanych z realizacją wspólnej polityki rolnej, powodują konieczność aktualizowania wiedzy posiadanej przez rolników. Misję tę realizują w naszym kraju m.in.
jednostki doradztwa rolniczego. Celem opracowania było scharakteryzowanie procesu
transferu wiedzy rolniczej, z uwzględnieniem czynników zarówno wspierających go, jak
i ograniczeń. Aby zrealizować cel posłużono się wynikami własnych badań ankietowych,
przeprowadzonych wśród 269 pracownikami państwowych ośrodków doradztwa rolniczego z trzech województw: lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Państwowe jednostki doradcze dostarczają rolnikom i innym podmiotom funkcjonującym
na terenach wiejskich najbardziej aktualne informacje. Dzięki temu mogą być wdrażane nowe rozwiązania, przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów realizacji inwestycji i pozyskania kapitału. Aby proces doradczy mógł przebiegać jeszcze sprawniej należy
ograniczyć towarzyszące mu bariery. W tej kategorii najczęściej wymieniane są nadmierna biurokracja oraz brak odpowiednich zachęt do korzystania z tego rodzaju usług.
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KAROLINA BABUCHOWSKA, RENATA MARKS-BIELSKA
CONDITIONS OF TRANSFER OF KNOWLEDGE IN THE AGRICULTURAL
SECTOR IN THE OPINION OF EMPLOYEES OF AGRICULTURAL ADVISORY CENTERS

Keywords: agricultural advisory centers, knowledge, transfer of knowledge, farms
SUM M A RY

Changes which are following in the farms’ environment, due e.g. from the amendments to provisions associated with the completion of the Common Agricultural Policy,
cause the need to update the knowledge by farmers. The aim of the study was to characterize the process of transfer of agricultural knowledge, including factors both supporting it,
as well as restrictions. To realize the goal were used the results of its own survey, conducted among 269 employees of state-owned agricultural advisory centers of the voivodships:
lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. State entities advice are delivering to farmers
and any other entity functioning in rural areas the most current information. In this way
can be implemented new solutions, whilst minimizing the investment cost and cost of the
capital. For increasing of efficiency of advisory process should be reduced accompanying
barrier. In this category, most often cited are the excessive bureaucracy and the lack of
appropriate incentives for the use of this type of service.
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1. Wstęp
W polskim rolnictwie dokonują się systematycznie przemiany gospodarcze. Stymulują je liczne instrumenty finansowe, dostępne zwłaszcza w ramach II filara
Wspólnej Polityki Rolnej w kolejnych edycjach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW). Sprzyja to specjalizacji, koncentracji produkcji, przebudowie
łańcucha dystrybucji. Procesom tym towarzyszy intensyfikacja inwestycji w rolnictwie. To spowodowało, że coraz więcej rolników wybiera rozliczanie VAT na
zasadach ogólnych w związku z możliwością odzyskania podatku naliczonego zapłaconego w zakupach, zwłaszcza inwestycyjnych. Nie bez znaczenia jest fakt, że
finansowanie wielu działań w rolnictwie z funduszy PROW odbywa się do wartości
netto, a kwotę VAT rolnik zmuszony jest zapłacić z własnych środków.
Przyrost liczby gospodarstw rolnych przechodzących na VAT, zwłaszcza
w związku z dokonywanymi inwestycjami, potwierdzają różne publikacje [Brodzińska 2015, 56-61, Zabielska 2011, 61,70-71]1. Zmiana formy rozliczania VAT
1 Brak jest szczegółowych informacji o liczbie rolników indywidualnych będących czynnymi
podatnikami VAT w Polsce. Z niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów wynika, że liczba podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, którzy wykazali jako podstawowy rodzaj
działalności dział 01 PKD z 2004 r. zatytułowany UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ (wyłączając działalność usługową (grupa
01.4) oraz gospodarkę łowiecką (grupa 01.5) oraz dział 01 PKD z 2007 r. (wyłączając działalność
usługową (grupa 01.6) oraz łowiectwo (grupa 01.7), w roku 2013 wynosiła 53 089, w roku 2014 –
55 691 i w roku 2015 – 63 434 podatników (źródło: hurtownia danych SPR/VAT wg stanu na dzień
22.06.2015 oraz na dzień 16.03.2016 r.).
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z ryczałtowej na zasady ogólne nie zawsze jest jednak zasadna. Podjęcie takiego
kroku wymaga starannej analizy sytuacji produkcyjnej, rynkowej, oceny podaży i popytu, planów inwestycyjnych, kierunku rozwoju gospodarstwa. Przydatne
może być też rozeznanie jak rozliczanie podatku VAT na zasadach ogólnych wpłynęło na wyniki ekonomiczne innych gospodarstw. Źródłem takich informacji są
na przykład gospodarstwa Polskiego FADN2.
Celem opracowania jest przedstawienie skutków rozliczania podatku VAT na
zasadach ogólnych przez indywidualne gospodarstwa rolne w latach 2010-2013,
w tym wpływu rozliczania VAT na ich efekty ekonomiczne. Nie jest zatem przedmiotem artykułu ocena, czy korzystniej byłoby być na ryczałcie czy na zasadach
ogólnych. Przewaga salda VAT do zwrotu w przypadku rozliczania ryczałtowego
w porównaniu do zasad ogólnych coraz częściej nie stanowi o pozostawaniu na
statusie rolnika ryczałtowego, bo okoliczności gospodarowania w danym okresie
różnią się z roku na rok, a rolnicy są tego świadomi, zdobywają wiedzę, szkolą się.
Wskazują na to wieloletnie obserwacje rolników w Polskim FADN.

2. Istota podatku VAT
Polskiemu rolnikowi z zasady przypisany jest status rolnika ryczałtowego, a przejście
na zasady ogólne (status czynnego podatnika VAT) jest dobrowolne. Zagadnienie
podatku VAT reguluje Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
z późniejszymi zmianami. Status rolnika ryczałtowego uprawnia do zryczałtowanego zwrotu VAT od sprzedawanych produktów rolnych (7% od roku 2011). Prawo
pełnego odliczenia VAT naliczonego zapłaconego w zakupach, ale też obowiązek
odprowadzenia VAT należnego od sprzedaży przysługuje czynnemu podatnikowi
VAT. Dobrowolność przejścia na zasady ogólne wskazuje, że rolnik oczekuje wymiernych korzyści ze zmiany statusu; w tym przypadku zwrotu VAT.
Rozliczenie podatku VAT na korzyść rolnika (zwrot) następuje w przypadku
nadwyżki VAT naliczonego od zakupów nad VAT należnym od sprzedaży, czyli gdy
saldo podatku VAT3 jest ujemne. O stanie salda VAT, przenoszonego na deklarację
rozliczeniową przekazywaną do Urzędu Skarbowego, decyduje wielkość sprzedaży
i zakupów oraz obowiązujące stawki VAT. Obecnie produkty rolne są opodatkowane stawkami niższymi (5% i 8%), a większość środków do produkcji, w tym inwestycyjnych, podstawową stawką (23%4). Sprzyja to rozliczeniu podatku VAT na
2 System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych –

www.fadn.pl
3 Saldo VAT = VAT należny (od sprzedaży) – VAT naliczony (od zakupów).
4 Stawki obowiązujące od roku 2011 (Załącznik nr 3 i 10 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz. U z 2011 r. nr 177, poz.1054). Ministerstwo Finansów planuje przedłużenie czasu ich stosowania do końca roku 2017.
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korzyść rolnika. Możliwa jest jednak relacja odwrotna – nadwyżka VAT należnego
z działalności rolniczej i obowiązek płacenia podatku. W takiej sytuacji rolnik ma
możliwość powrotu do statusu ryczałtowca po trzech latach od daty rezygnacji ze
zwolnienia z VAT. Zgodnie z ustawą (Art. 91 ustawy o VAT) na podatniku VAT ciąży wtedy obowiązek korekty VAT; rolnik może być zobowiązany do zwrotu części
VAT naliczonego przy zakupie inwestycji, jeśli jej wartość przekroczyła 15 tys. zł.
Korekty dokonuje się w ciągu 5 lat w przypadku podlegających amortyzacji towarów i usług zaliczonych na podstawie przepisów o podatku dochodowym do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. maszyny, samochody,
licencje, wzory użytkowe) lub 10 lat w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów. Zatem decyzja o przejściu na zasady ogólne rozliczania
VAT powinna być poprzedzona głębokim namysłem.

3. Materiał badawczy i metoda
Materiał badawczy stanowił panel 1888 gospodarstw prowadzących rachunkowość
w systemie Polski FADN, podzielonych na typy rolnicze. Dla realizacji wyznaczonego
celu uwzględniono zasoby gospodarstw, salda podatku VAT, dochody i stan reprodukcji majątku. Wartości poszczególnych parametrów są średnimi arytmetycznymi
ze zbioru, prezentowanymi w postaci wyników standardowych, zgodnie z metodyką
FADN obowiązującą dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nie
odzwierciedlają więc sytuacji pojedynczych gospodarstw, gdyż FADN umożliwia
prezentację wyników średnich dla grupy liczącej co najmniej 15 gospodarstw.
Ze względu na to, że artykuł dotyczy wpływu podatku VAT na wyniki ekonomiczne konieczne jest zdefiniowanie pojęcia dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego (DzRGR). W FADN jest to podstawowa kategoria dochodowa; stanowi nadwyżkę ekonomiczną, która pozostaje po odjęciu od wartości produkcji
kosztów ogółem i dodaniu salda dopłat i podatków do działalności operacyjnej
oraz salda dopłat i podatków do działalności inwestycyjnej. W tychże saldach zawierają się z kolei salda podatku VAT z działalności operacyjnej i inwestycyjnej.
Do rozliczenia z Urzędem Skarbowym są zobowiązani tylko rolnicy rozliczający
VAT na zasadach ogólnych (czynni podatnicy VAT). W związku z tym w wynikach standardowych są dwa sposoby ujęcia VAT w rachunku wyników gospodarstw uczestniczących w Polskim FADN. W przypadku czynnych podatników
VAT dochód jest wyliczany na podstawie wartości netto przychodów i kosztów.
Kwoty wartości dodanej (VAT należny) od przychodów (sprzedaży) i zakupów
(VAT naliczony) stanowią o saldzie podatku VAT, które do DzRGR nie jest włączane. Saldo VAT w gospodarstwach rozliczających się na zasadach ogólnych jest
natomiast ujęte w przepływach pieniężnych i bilansie gospodarstwa.
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Tę zasadę – DzRGR w gospodarstwach rolników czynnych podatników VAT nie
zawiera VAT – należy zaakcentować. Zdarzają się bowiem mylne interpretacje roli
salda VAT w DzRGR, to znaczy przekonanie, że jest ono składnikiem dochodu
rolników czynnych podatników VAT [Kondraszuk, 2016, 102].
W przypadku rolników ryczałtowych dochód jest wyliczany na podstawie
wartości brutto przychodów i kosztów. W tym celu wartość salda VAT z działalności operacyjnej i inwestycyjnej jest tu włączona do rachunku dochodu. Jest to
konieczne, gdyż dane z wszystkich gospodarstw w systemie FADN są zbierane
w wartości netto, zgodnie z metodyką obowiązującą w całej Unii Europejskiej.
Przychody i koszty w gospodarstwach rolników ryczałtowych są naliczane również w wartości netto i poprzez dodanie salda podatku VAT rachunek dochodu
jest doprowadzany do prawdziwej postaci, czyli do wartości brutto.

4. Wyniki
W badaniu uczestniczyło w każdym roku 1888 tych samych gospodarstw. W poszczególnych latach nieco odmiennie kształtował się skład danego typu rolniczego, co spowodowane było migracją gospodarstw między typami (tabela 1).
W próbie FADN najliczniej reprezentowane były gospodarstwa w typach: uprawy
polowe, mieszane i krowy mleczne. Wynika to ze struktury próby Polskiego FADN,
w której dominują takie właśnie podmioty5. Najmniej było gospodarstw w typie
uprawy trwałe i zwierzęta trawożerne. Niektóre typy rolnicze wyróżniały się pod
względem potencjału produkcyjnego. Typ zwierzęta ziarnożerne charakteryzowała
około 2-3-krotnie wyższa wielkość ekonomiczna w porównaniu do pozostałych.
W latach 2010-2013 tylko w gospodarstwach z uprawami polowymi wielkość
ekonomiczna pozostała na podobnym poziomie, w pozostałych rosła. Wyróżnikiem gospodarstw ogrodniczych były bardzo wysokie nakłady pracy, wynoszące
średnio około 91 do 100 AWU6 na 100 ha użytków rolnych (UR) – tabela 1. Również zasoby aktywów ogółem przekroczyły tu wielokrotnie zasoby w pozostałych
typach i wynosiły średnio od 238 619 do 272 816 zł/ha UR.

5 Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne osób fizycznych uczestniczących w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe. Monika Bocian, Beata Malanowska. Warszawa 2015.
6 Nakłady pracy w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego wyrażone w osobach
pełnozatrudnionych AWU (ang. Annual Work Unit). Do roku 2010 jednostce AWU odpowiadało 2200 godzin pracy; od 2011 roku jest to równowartość 2120 godzin.
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Tabela 1
Potencjał produkcyjny badanych gospodarstw
Lata

2010

2011

2012

2013

Typy rolnicze

Liczba
gospodarstw

Uprawy polowe

512

Uprawy ogrodnicze

Wielkość
ekonomiczna
euro

Użytki rolne
ha

AWU
na 100 ha
UR

Aktywa
ogółem
zł/ha UR

80 433

103,4

2,14

24 998

102

91 953

5,4

100,33

272 816

Uprawy trwałe

65

49 257

26,0

15,38

67 566

Krowy mleczne

471

69 836

46,4

4,74

40 922

Zwierzęta trawożerne

43

49 687

53,5

3,61

24 540

Zwierzęta ziarnożerne

201

154 166

49,3

4,53

46 686

Mieszane

494

70 777

54,8

3,87

34 585

Uprawy polowe

536

80 724

104,3

2,18

26 258

Uprawy ogrodnicze

100

94 484

6,3

90,75

238 619

Uprawy trwałe

65

50 653

26,2

17,11

70 332

Krowy mleczne

473

72 950

47,1

4,79

43 457

Zwierzęta trawożerne

45

59 171

61,7

3,30

26 071

Zwierzęta ziarnożerne

178

160 650

50,6

4,56

49 230

Mieszane

491

71 629

55,2

3,95

36 093

Uprawy polowe

548

80 154

105,3

2,15

27 455

Uprawy ogrodnicze

100

104 630

6,2

92,48

252 438

Uprawy trwałe

64

54 093

28,0

15,52

69 903

Krowy mleczne

468

75 646

48,8

4,63

44 536

Zwierzęta trawożerne

50

54 909

57,1

3,49

28 499

Zwierzęta ziarnożerne

187

164 137

53,2

4,41

49 509

Mieszane

471

71 644

57,2

3,76

36 327

Uprawy polowe

562

80 490

105,1

2,12

29 083

Uprawy ogrodnicze

102

108 216

6,3

92,70

268 169

Uprawy trwałe

63

53 309

27,9

16,59

70 220

Krowy mleczne

468

77 999

50,2

4,59

45 491

Zwierzęta trawożerne

50

66 397

71,1

2,96

28 708

Zwierzęta ziarnożerne

187

168 807

53,1

4,45

49 489

Mieszane

456

74 038

58,1

3,77

37 671

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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2013

2012

2011

2010

Lata

Tabela 2
Koszty zużycia pośredniego, produkcja i jej struktura oraz udział
sprzedaży badanych gospodarstw
Typy rolnicze

Udział w produkcji ogółem %
Zużycie Produkcja
żywca żywca
pośrednie ogółem produkcji mleka
jaj* wieprzo- wołozł
zł
roślinnej* krowiego*
wego** wego**

Uprawy polowe

222 372

Uprawy ogrodnicze

401 658

96,1

0,2

0,1

2,2

0,5

Udział
żywca sprzedaży
drobio- w produkcji
%
wego**

0,0

89,3

385 481

730 157

99,8

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

99,2

Uprawy trwałe

99 047

312 697

98,4

0,1

0,0

0,3

0,0

0,0

91,5

Krowy mleczne

175 411

329 295

13,0

73,4

0,0

0,5

12,4

0,0

87,3

Zwierzęta trawożerne

98 100

142 757

25,6

24,4

0,0

1,4

44,0

0,0

81,1

Zwierzęta ziarnożerne

462 499

660 218

22,4

0,1

5,9

62,7

0,5

7,5

90,8

Mieszane

196 417

307 006

53,4

10,0

0,1

28,0

6,2

1,3

79,9

Uprawy polowe

260 062

466 098

95,9

0,2

0,1

2,2

0,6

0,0

91,2

Uprawy ogrodnicze

388 745

697 406

99,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99,4

Uprawy trwałe

123 326

354 021

98,7

0,1

0,0

0,2

0,0

0,0

96,4

Krowy mleczne

219 769

413 104

16,6

70,5

0,0

0,4

11,7

0,0

84,3

Zwierzęta trawożerne

140 468

222 150

27,8

29,6

0,0

0,7

38,9

0,2

75,2

Zwierzęta ziarnożerne

620 518

839 062

21,0

0,1

5,1

66,5

0,5

6,5

87,1

Mieszane

236 323

366 770

51,4

9,3

0,0

31,3

5,7

1,2

76,3

Uprawy polowe

298 620

567 819

96,6

0,1

0,1

1,7

0,5

0,0

89,6

Uprawy ogrodnicze

440 657

791 999

99,6

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

98,8

Uprawy trwałe

127 903

367 480

99,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

89,8

Krowy mleczne

255 026

441 177

14,7

71,4

0,0

0,4

12,9

0,0

87,1

Zwierzęta trawożerne

139 941

222 672

24,0

29,8

0,0

1,1

41,3

0,1

77,7

Zwierzęta ziarnożerne

700 907

944 142

22,3

0,1

5,3

65,5

0,5

5,8

90,0

Mieszane

268 076

412 270

52,1

9,7

0,1

29,2

6,9

0,8

78,9

Uprawy polowe

307 152

510 416

96,5

0,1

0,1

1,8

0,5

0,0

98,4

Uprawy ogrodnicze

432 176

826 241

99,4

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

99,0

Uprawy trwałe

144 445

361 501

98,9

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

103,4

Krowy mleczne

268 208

476 864

10,9

76,7

0,0

0,3

11,5

0,0

90,4

Zwierzęta trawożerne

179 913

269 518

26,6

28,9

0,0

0,8

41,3

0,3

85,9

Zwierzęta ziarnożerne

743 197 1 014 747

19,1

0,1

4,9

68,2

0,4

6,7

95,2

Mieszane

280 085

49,3

11,4

0,1

30,6

6,9

0,5

84,6

414 805

* produkty opodatkowane stawką 5% (3% w 2010 r.), ** produkty opodatkowane stawką 8% (7% w 2010 r.)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Rozliczanie VAT na zasadach ogólnych w gospodarstwach rolnych ...

23

Z punktu widzenia rozliczeń podatku VAT istotny jest poziom VAT należnego i naliczonego w gospodarstwie rolnym. VAT należny generowany jest przez
wielkość sprzedaży, a nie zrealizowaną produkcję rolną. Natomiast VAT naliczony
wyznaczają zakupy środków do produkcji rolnej, które ujęte są w rachunku kosztów pod postacią kosztów zużycia pośredniego (koszty bezpośrednie plus koszty
ogólnogospodarcze) i kosztów inwestycji.
Sprzedawane produkty rolne są obecnie opodatkowane stawką 5% lub 8%
(w 2010 roku 3% i 7%). Stawka 5-procentowa odnosi się np. do ziarna zbóż, ziemniaków, owoców i warzyw świeżych, jaj konsumpcyjnych, mleka, a 8-procentowa np. do żywca wieprzowego, wołowego, drobiowego, baraniego, siana, słomy.
Kupowane środki do produkcji jak np. nawozy mineralne, pasze przemysłowe,
usługi rolnicze, weterynaryjne są opodatkowane stawką 8% (w roku 2010 – 7%),
a takie jak np. energia elektryczna, paliwo, ciągniki, maszyny, narzędzia rolnicze,
części zamienne mają przypisaną stawkę 23 % (w roku 2010 – 22%).
Jak wskazują dane tabeli 2 sprzedaż wytwarzanej produkcji w każdym roku
miała największy udział w gospodarstwach ogrodniczych – sięgała prawie 100%.
Z kolei najniższy odsetek sprzedanych produktów na tle wszystkich pozostałych
typów rolniczych odnotowano w gospodarstwach mieszanych i utrzymujących
zwierzęta trawożerne. W latach 2011-2012 sprzedaż wynosiła tu poniżej 80%
wartości produkcji; w pozostałych dwóch latach (2010 i 2013) była też najniższa w porównaniu do innych typów rolniczych. Wyjątkowo w przypadku gospodarstw z uprawami trwałymi w roku 2013 sprzedaż stanowiła 103,4% wartości
produkcji, co wynikało ze sprzedaży zapasów z ubiegłego roku.
Ze względu na rangę stawek VAT w kształtowaniu kwoty VAT należnego, warto zwrócić uwagę na strukturę produkcji w poszczególnych typach rolniczych
uwzględniając wysokość stawek podatkowych VAT (tabela 2). W gospodarstwach
specjalizujących się w produkcji pochodzenia roślinnego (uprawy polowe, ogrodnicze i trwałe), wytwarzane produkty niemal w 100% podlegały stawce 5% (w roku
2010 – stawka 3%). Tą najniższą stawką VAT objęte jest też mleko, jaja konsumpcyjne. Stąd też ponad 70% produkcji w przypadku typu krowy mleczne podlegało
tej stawce. Większość produktów wytworzonych w gospodarstwach mieszanych
to także produkty roślinne i mleko. Tylko w typie zwierzęta ziarnożerne około
71-75% produkcji sprzedawano ze stawką 8% (w 2010 roku 7%). Znalazły się tu
głównie gospodarstwa z tuczem żywca wieprzowego (tabela 2). Około 40-45-procentowy był też udział produkcji opodatkowanej stawką 8% (w 2010-7%) w gospodarstwach z chowem zwierząt trawożernych, ale większy był udział produktów
roślinnych i mleka (około 50%-60%).
Konsekwencją zmiany stawek VAT od roku 2011 jest wyraźna zmiana w poziomie wartości VAT, szczególnie należnego od sprzedaży produkcji rolnej. Z danych
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tabeli 3 można odczytać, że wyjątkowy wzrost VAT należnego nastąpił właśnie
w roku 2011 w porównaniu do roku 2010. Zmiana wynosiła od 71,1% do 100,8%
w przypadku gospodarstw specjalizujących się w wytwarzaniu produktów roślinnych (typy: uprawy polowe i trwałe, oraz ogrodniczy) i od 113,4% do 210,1%
w gospodarstwach wytwarzających głównie produkty zwierzęce (typy: krowy
mleczne, zwierzęta trawo- i ziarnożerne oraz mieszane).
Tabela 3
Zmiana wartości produkcji, kosztów, VAT w analizowanych gospodarstwach
według typów rolniczych
Zmiana w % w latach 2011/2010
Typy rolnicze

Produkcja

Zmiana w % w latach 2013/2011

Koszty
Koszty
VAT
VAT
VAT
VAT
zużycia
Produkcja
zużycia należny
należny
naliczony
naliczony
pośredniego
pośredniego

Uprawy polowe

116,0

116,9

200,8

137,3

109,5

118,1

118,1

109,3

Uprawy ogrodnicze

95,5

100,8

171,1

110,0

118,5

111,2

114,2

106,7

Uprawy trwałe

113,2

124,5

196,4

126,3

102,1

117,1

109,1

116,6

Krowy mleczne

125,5

125,3

213,4

146,7

115,4

122,0

123,1

119,0

Zwierzęta trawożerne

155,6

143,2

310,1

173,4

121,3

128,1

133,2

130,9

Zwierzęta ziarnożerne

127,1

134,2

291,3

183,3

120,9

119,8

133,1

122,6

Mieszane

119,5

120,3

244,0

146,3

113,1

118,5

123,7

114,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

W tym czasie VAT naliczony od zakupów środków produkcji wzrósł od 10,0
do 83,3%. Wzrost poziomu produkcji i kosztów zużycia pośredniego nie przekroczył odpowiednio 55,6% i 43,2%. Zatem zmiana stawek VAT z 3 na 5% i z 7 na
8% w roku 2011 spowodowała z roku na rok duże zmiany w rozliczeniu VAT
w analizowanych gospodarstwach, choć w przypadku typu zwierzęta trawożerne
i ziarnożerne wpływ miał też najwyższy wzrost produkcji na tle pozostałych gospodarstw. W ciągu kolejnych trzech lat (2011-2013), przy stabilnych stawkach
VAT, wzrost poziomu VAT należnego i naliczonego był znacznie łagodniejszy, powiązany ze zmianą wartości produkcji i kosztów (tabela 3).
Zmiana stawek i w konsekwencji poziomu VAT należnego i naliczonego
w roku 2011 istotnie wpłynęła na stan rozliczenia VAT w gospodarstwie rolnym,
a więc na wynik rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym. W roku 2010 we wszystkich typach rolniczych VAT należny z działalności operacyjnej był niższy od VAT
naliczonego (tabela 4). Saldo VAT było więc ujemne, co oznacza VAT do zwrotu.
Podobnie było w latach następnych, ale z każdym rokiem wartość VAT do zwrotu
się zmniejszała.
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Tabela 4
Saldo podatku VAT w badanych gospodarstwach

2010

Lata

Typy rolnicze

2011
2012

VAT z działalności
inwestycyjnej
zł
należny naliczony

Saldo VAT
ogółem
zł*

należny

naliczony

saldo*

Uprawy polowe

11 086

23 865

-12 779

344

28 926

-28 581

-41 361

Uprawy ogrodnicze

saldo*

20 953

60 810

-39 856

224

16 366

-16 143

-55 999

Uprawy trwałe

8 796

14 174

-5 378

195

14 886

-14 691

-20 069

Krowy mleczne

8 869

17 202

-8 333

143

23 204

-23 061

-31 394

Zwierzęta trawożerne

3 690

10 285

-6 595

0

7 310

-7 310

-13 905

Zwierzęta ziarnożerne

19 005

29 673

-10 667

57

31 926

-31 870

-42 537

Mieszane

2013

VAT z działalności
operacyjnej
zł

7 714

15 849

-8 135

22

21 837

-21 814

-29 950

Uprawy polowe

22 262

32 763

-10 501

73

22 767

-22 694

-33 196

Uprawy ogrodnicze

35 861

66 914

-31 052

1 202

14 962

-13 761

-44 813

Uprawy trwałe

17 272

17 908

-636

0

17 393

-17 393

-18 030

Krowy mleczne

18 925

25 229

-6 304

51

20 866

-20 815

-27 119

Zwierzęta trawożerne

11 441

17 835

-6 394

4

12 585

-12 581

-18 975

Zwierzęta ziarnożerne

55 359

54 375

984

34

21 536

-21 502

-20 518

Mieszane

18 823

23 191

-4 368

36

15 229

-15 193

-19 561

Uprawy polowe

26 515

35 278

-8 763

754

27 682

-26 929

-35 692

Uprawy ogrodnicze

39 773

74 846

-35 074

214

27 511

-27 297

-62 371

Uprawy trwałe

17 055

19 064

-2 009

0

18 410

-18 410

-20 419

Krowy mleczne

21 000

28 062

-7 063

115

23 013

-22 897

-29 960

Zwierzęta trawożerne

11 749

16 450

-4 701

0

14 408

-14 408

-19 110

Zwierzęta ziarnożerne

64 173

61 189

2 984

160

22 702

-22 543

-19 558

Mieszane

21 710

24 945

-3 235

120

16 999

-16 879

-20 114

Uprawy polowe

26 295

35 805

-9 510

754

27 682

-26 929

-36 439

Uprawy ogrodnicze

40 951

71 414

-30 463

214

27 511

-27 297

-57 761

Uprawy trwałe

18 841

20 888

-2 047

0

18 410

-18 410

-20 456

Krowy mleczne

23 289

30 012

-6 722

115

23 013

-22 897

-29 619

Zwierzęta trawożerne

15 240

23 354

-8 114

0

14 408

-14 408

-22 523

Zwierzęta ziarnożerne

73 669

66 673

6 996

160

22 702

-22 543

-15 547

Mieszane

23 282

26 493

-3 211

120

16 999

-16 879

-20 090

* Saldo ujemne oznacza kwotę VAT do zwrotu dla rolnika; saldo dodatnie oznacza VAT do zapłacenia Urzędowi
Skarbowemu.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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Wyjątkiem były gospodarstwa prowadzące chów zwierząt ziarnożernych,
w których VAT należny od sprzedaży w latach 2011-2013 był wyższy niż VAT naliczony. W rezultacie saldo podatku VAT było dodatnie i roku na rok się zwiększało (odpowiednio 984, 2 984 i 6 996 zł). W tych gospodarstwach jednak podatku
VAT nie zapłacono, gdyż tak jak we wszystkich pozostałych grupach były wysokie
kwoty VAT naliczonego od inwestycji – od 7 310 do 31 926 zł. Kwoty VAT należnego od sprzedaży środków trwałych były na ogół niewielkie, bo też nieczęsto taka sprzedaż się odbywała – tabela 4. W rezultacie saldo VAT od inwestycji
we wszystkich typach gospodarstw było zawsze ujemne. Ostatecznie więc saldo
VAT ogółem było również ujemne. Status rolnika rozliczającego VAT na zasadach
ogólnych zapewnił zatem rolnikom badanych gospodarstw odzyskanie VAT zawartego w cenie inwestycji. Pełnego zwrotu VAT od zakupów inwestycyjnych nie
uzyskali rolnicy w gospodarstwach prowadzących chów zwierząt ziarnożernych
w latach 2011-2013, ze względu na to, że z działalności operacyjnej powstało zobowiązanie z tytułu VAT.
Poziom VAT naliczonego odzwierciedla stan dokonywanych inwestycji.
W poszczególnych typach rolniczych inwestycje realizowano na inną skalę
w różnych latach. Poziom inwestowania w gospodarstwie rolnym, a także dochód stanowią wskaźniki informujące o możliwościach ich rozwoju [Ziętara,
2012, 299-301]. Badane gospodarstwa miały charakter rozwojowy, o czym świadczy zarówno wielkość inwestycji jak i dochodu (tabela 5). Gospodarstwa na ogół
powiększały posiadany majątek, a nie tylko go odtwarzały. W kilku przypadkach
– gospodarstw ogrodniczych w roku 2010 i 2011 oraz upraw trwałych w roku
2013 – nakłady na inwestycje były niższe niż wartość inwestycji brutto. Szczególnie wysoki przyrost wartości inwestycji (inwestycje netto) miał miejsce w gospodarstwach z uprawami polowymi – w latach 2011 i 2012-2013; ich wartość
przekroczyła poziom 100 tys. zł. Z kolei w typie zwierzęta ziarnożerne po roku
2010 nastąpiło dość duże wyhamowanie inwestycji netto, a w przypadku upraw
ogrodniczych ich nasilenie.
Można sądzić, że możliwość odzyskania VAT od zakupów inwestycyjnych
przyczyniała się do podejmowania nowych działań inwestycyjnych, ale inwestowanie
wspomagały też pozyskiwane dotacje do inwestycji, najczęściej przyznawane do
wartości netto. Dopłaty do inwestycji są składnikiem DzRGR, ale zgodnie z metodyką FADN w rachunku ujmuje się tylko ich część, przypadającą do rozliczenia
w ciągu jednego roku (tabela 5). Podobnie jak roczna rata amortyzacyjna dla danego środka trwałego jest kosztem w danym roku, tak samo przychodem gospodarstwa jest część dotacji do inwestycji zgodnie z okresem jej rozliczania.
Z analizy danych wynika, że przy obowiązujących stawkach VAT, realizacji
programu inwestycyjnego rozliczanie VAT na zasadach ogólnych było zasadne
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w przypadku wszystkich typów rolniczych. Należy jednak zaznaczyć, że przedstawiane dane są średnimi dla grup i ukazują stan rozliczenia podatku VAT w skali roku gospodarczego. W panelu obserwowanych gospodarstw znajdowały się
podmioty, w których rozliczenie podatku VAT kształtowało się zmiennie w latach
– miały saldo ujemne jak i dodatnie (obowiązek zapłaty VAT) oraz saldo zerowe.
Były też podmioty corocznie odzyskujące VAT. W sumie przeważała liczba gospodarstw osiągających zwrot podatku VAT. Można sądzić, że rolnicy wybierając status czynnego podatnika VAT szukali jak najkorzystniejszych rozwiązań finansowych dla siebie. Przejścia na VAT nie można oceniać jako działanie przypadkowe.
Należy jeszcze raz podkreślić, że rozliczony VAT nie jest elementem wyniku
finansowego (dochodu) gospodarstwa rolnego, mającego status czynnego podatnika VAT. Tak jak w każdej innej działalności, także w działalności rolniczej
z założenia, VAT jest neutralny dla dochodu. W tabeli 5 zilustrowano poziom
DzRGR i w celach porównawczych zestawiono kwoty VAT do zwrotu. Jak wynika z wyliczenia w przypadku gospodarstw typu uprawy polowe i trwałe, krowy
mleczne oraz zwierzęta trawożerne zwrócony VAT stanowił w poszczególnych latach od około 21 do 12% wartości DzRGR. W typie zwierzęta ziarnożerne kwoty
zwracanego VAT z roku na rok zmniejszały się, a jego relacja do dochodu zmalała
z około 23 do 6%.
Zwracany VAT najwięcej znaczył dla gospodarstw ogrodniczych – stanowił
od około 27 do 35% wartości DzRGR. Z danych tabeli 5 odczytujemy przy tym,
że te gospodarstwa w najmniejszym stopniu korzystały z dopłat do inwestycji.
W porównaniu do wszystkich pozostałych typów te dopłaty były najniższe w każdym roku; roczna kwota tych dotacji wynosiła od około 2 do 5 tys. zł, a ich udział
w dochodzie (DzRGR) wynosił od 1,2 do 2,5%. W pozostałych typach rolniczych
udział dotacji do inwestycji w każdym roku był wyższy co najmniej 2-krotnie,
a pozyskane kwoty były zróżnicowane w latach, przy czym w roku 2010 były
znacznie niższe niż w kolejnych trzech latach.
Dochody w poszczególnych typach rolniczych były dość zróżnicowane (tabela 5). W gospodarstwach polowych DzRGR kształtował się w przedziale od 215
do 291 tys. zł i był najwyższy spośród analizowanych typów w latach 2010-2012.
W roku 2013 największy dochód osiągnęły gospodarstwa prowadzące chów zwierząt ziarnożernych (243 tys. zł). Najniższe zaś dochody uzyskiwały gospodarstwa
specjalizujące się w uprawach trwałych i chowie zwierząt trawożernych.
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Tabela 5
Dochody, dopłaty, VAT zwrócony oraz poziom inwestycji
w badanych gospodarstwach
Lata

Typy rolnicze

2013

2012

2011

2010

Uprawy polowe

DzRGR
zł
215 124

Dopłaty do inwestycji
udział
zł
w DzRGR
7 351
3,4

DzRGR
na FWU
zł

VAT do
zwrotu

137 853

41 361

Inwestycje Inwestycje
brutto
netto
zł
zł
174 915

111 894

Uprawy ogrodnicze

196 446

2 286

1,2

110 735

55 999

73 967

-535

Uprawy trwałe

117 669

4 628

3,9

76 664

20 069

79 978

3 087

Krowy mleczne

148 173

8 797

5,9

74 754

31 394

126 631

76 185

Zwierzęta trawożerne

73 630

4 183

5,7

47 170

13 905

67 621

30 007

Zwierzęta ziarnożerne

181 320

7 724

4,3

112 349

42 537

162 261

104 553

Mieszane

121 270

5 869

4,8

68 102

29 950

119 131

73 703

Uprawy polowe

237 209

10 612

4,5

147 928

33 196

126 109

53 920

Uprawy ogrodnicze

164 554

2 794

1,7

89 171

44 813

67 060

-14 642

Uprawy trwałe

124 322

5 949

4,8

78 989

18 030

96 520

12 096

Krowy mleczne

185 987

10 908

5,9

92 639

27 119

105 266

47 164

Zwierzęta trawożerne

119 317

8 949

7,5

69 411

18 976

89 101

45 598

Zwierzęta ziarnożerne

195 449

11 468

5,9

119 245

20 519

110 175

39 073

Mieszane

137 321

9 447

6,9

75 794

19 561

79 274

27 037

Uprawy polowe

291 534

12 037

4,1

180 870

35 692

182 007

106 427

Uprawy ogrodnicze

177 725

4 258

2,4

96 211

62 371

122 497

40 103

Uprawy trwałe

136 052

6 877

5,1

79 874

20 419

113 287

24 734

Krowy mleczne

172 632

13 109

7,6

84 805

29 960

128 979

65 642

Zwierzęta trawożerne

112 756

10 933

9,7

61 984

19 110

101 685

54 389

Zwierzęta ziarnożerne

213 609

13 643

6,4

128 543

19 559

109 418

34 066

Mieszane

146 542

10 012

6,8

81 918

20 114

102 399

46 980

Uprawy polowe

221 191

13 088

5,9

138 779

36 439

211 043

126 506

Uprawy ogrodnicze

211 120

5 343

2,5

113 672

57 761

210 274

123 524

Uprawy trwałe

106 607

8 536

8,0

68 479

20 456

78 489

-14 129

Krowy mleczne

192 640

15 293

7,9

95 325

29 619

116 751

45 555

Zwierzęta trawożerne

124 614

11 781

9,5

63 241

22 523

127 353

71 153

Zwierzęta ziarnożerne

243 436

14 380

5,9

141 227

15 547

112 171

32 415

Mieszane

134 412

10 950

8,1

75 117

20 090

103 263

40 593

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Podsumowując wyniki ekonomiczne analizowanych gospodarstw, ich skłonność do inwestowania, uczestnictwo w systemie VAT warto zaznaczyć, że są to
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podmioty silne ekonomicznie. Według typologii Unii Europejskiej opierającej się
na parametrze wielkości ekonomicznej wyrażonej w euro Standardowej Produkcji (SO)7, zaklasyfikowały się one do klasy wielkości ekonomicznej średnio-duże
(50 000 ≤ euro SO < 100 000) i duże (50 000 ≤ euro SO < 100 000)8 – tabela 1.
Jedynie gospodarstwa w typie zwierzęta trawożerne i uprawy trwałe w roku 2010
zaklasyfikowały się do klasy średnio-małe (25 000 ≤ euro SO < 50 000).
Przykład badanych gospodarstw pokazuje, że planując przejście na zasady
ogólne rozliczania VAT należy wziąć pod uwagę siłę ekonomiczną gospodarstw,
która implikuje możliwości inwestycyjne, poziom produkcji i kosztów, pozycję
rynkową gospodarstwa rolnego. Wybór statusu czynnego podatnika VAT jest
przede wszystkim sprawą indywidualną każdego podmiotu, uwarunkowaną wieloma czynnikami. Trzeba przy tym pamiętać, że powrót do formy ryczałtowej
w rolnictwie może być utrudniony ze względu na obowiązek korekty VAT.

5. Podsumowanie
W artykule przedstawiono średnie wyniki rachunkowe dla grup gospodarstw różnych typów rolniczych, rozliczających VAT na zasadach ogólnych w okresie czterech lat. Oceniono wpływ salda VAT na ich efekty ekonomiczne. Średnie saldo
rozliczenia podatku VAT we wszystkich latach dla każdego typu rolniczego było
ujemne. Rolnicy otrzymywali zwrot nadpłaconego podatku, w tym duże kwoty
VAT dotyczące działalności inwestycyjnej. Jedynie w typie zwierzęta ziarnożerne
kwoty zwracanego VAT z roku na rok się zmniejszały. Zwracany VAT był znaczący w relacji do osiąganych dochodów, co szczególnie odczuwalne było w gospodarstwach ogrodniczych – stanowił aż od około 27 do 35% wartości DzRGR.
Dochody gospodarstw przy udziale zwracanych środków z tytułu VAT przyczyniały się do ich systematycznego rozwoju. Miarą tego jest reprodukcja rozszerzona majątku trwałego, dokonująca się we wszystkich typach rolniczych. Można
więc stwierdzić, że rozliczanie VAT według zasad ogólnych w przypadku analizowanych gospodarstw było korzystne, choć w różnym stopniu dla poszczególnych
typów rolniczych. Najbardziej opłacało się tym gospodarstwom, które swoje produkty rolne sprzedawały według niższej stawki VAT. Należą do nich gospodar7 Standardowa Produkcja (SO) to parametr stosowany w klasyfikacji gospodarstw rolnych według standardów unijnych, definiowany jako średnia z 5 lat wartość produkcji określonej działalności roślinnej lub zwierzęcej uzyskiwana z 1 ha lub od 1 zwierzęcia w ciągu 1 roku, w przeciętnych
dla danego regionu warunkach. SO służy do określenia m.in. wielkości ekonomicznej gospodarstwa
rolnego wyrażonej w euro.
8 Zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarstwa w latach 2010-2012 klasyfikowano dla
potrzeb FADN według SO”2004”, a w roku 2013 według SO”2007”. Dla potrzeb niniejszej analizy
wszystkie gospodarstwa we wszystkich latach sklasyfikowano jednolicie według zestawu SO”2007”.
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stwa z uprawą roślin, produkcją mleka, jaj konsumpcyjnych (typ uprawy polowe,
ogrodnicze, trwałe, krowy mleczne). Najmniej zyskały na zwrocie VAT gospodarstwa utrzymujące zwierzęta ziarnożerne, których produkty (mięso) są obecnie
opodatkowane stawka 8%.
Podkreślić trzeba, że są to dane uśrednione, FADN nie zezwala upubliczniać
wyników z grup liczących mniej niż 15 gospodarstw. Z przeglądu sytuacji pojedynczych gospodarstw w poszczególnych typach rolniczych wiadomo, że rozliczenie podatku VAT kształtowało się zmiennie w latach – niejednokrotnie rolnicy
zobowiązani byli do zapłaty podatku VAT i nie zawsze ten sposób rozliczania VAT
był dla nich opłacalny. Być może pozostawanie na statusie rolnika ryczałtowego skutkowałoby korzystniejszym zwrotem VAT. Trzeba mieć na uwadze jednak,
że dziś o przejściu rolnika na zasady ogólne rozliczania VAT decyduje nie tylko
wyliczona kwota VAT do zwrotu, ale też inne okoliczności, jak choćby interesy
kontrahentów czy finansowanie inwestycji. Być może takie czynniki decydowały w głównej mierze o przejściu na VAT w analizowanych gospodarstwach, tym
bardziej, że są to gospodarstwa towarowe, bo tylko takie znajdują się w systemie
rachunkowości FADN.
LITERATURA
1. Bocian M., Malanowska B. (2015): Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne osób fizycznych uczestniczących w Polskim FADN. Część I. Analiza Wyników Standardowych.
2. Brodzińska K. (2015): Podatek VAT w rolnictwie a proces modernizacji gospodarstw
rolnych – studium przypadku. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVII, z. 3, s.56-61.
3. Kondraszuk T. (2016): Dylematy funkcjonowania podatku od wartości dodanej (VAT)
w rolnictwie. Roczniki Naukowe Ekonomiki Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. T.103,
zeszyt 1, s. 12.
4. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku. Dz.U. z 2004r. Nr 54,
poz. 535.
5. Zabielska D. (2011): Uwarunkowania zasad funkcjonowania podatku VAT w gospodarstwach rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki
Żywnościowej, nr. 89, s.61,70-71.
6. Ziętara W. (2012): Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w procesie integracji i globalizacji. Journal of Agribusiness and Rural Development. 2(24), s.299-301.

Rozliczanie VAT na zasadach ogólnych w gospodarstwach rolnych ...

31

GRAŻYNA NACHTMAN
ROZLICZANIE VAT NA ZASADACH OGÓLNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
RÓŻNYCH TYPÓW ROLNICZYCH
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FADN, typ rolniczy, dochód gospodarstwa rolnego
STRESZCZENIE

Wśród polskich rolników narasta zainteresowanie rezygnacją ze zryczałtowanego
zwrotu VAT. Dotyczy to szczególnie rolników dokonujących inwestycji, którym przejście
na zasady ogólne rozliczania VAT umożliwia odzyskania zapłaconego VAT. Przykładem
tego są gospodarstwa Polskiego FADN. W artykule przedstawiono wyniki rozliczania
VAT na zasadach ogólnych w 1888 gospodarstwach stanowiących panel w latach 20102013, podzielonych na typy rolnicze. We wszystkich grupach gospodarstw dokonywano
licznych inwestycji, czemu sprzyjały uzyskiwane dochody oraz pozyskane dopłaty inwestycyjne. Saldo VAT z tytułu działalności inwestycyjnej wykazywało corocznie wartości
ujemne (do zwrotu) we wszystkich grupach. W przypadku działalności operacyjnej również wykazano VAT do zwrotu, za wyjątkiem typu zwierzęta ziarnożerne, które od roku
2011 miały nadwyżkę VAT należnego. Jednak łączne saldo podatku VAT było ujemne
w każdym roku i we wszystkich typach rolniczych odzyskiwano VAT. W typie zwierzęta
ziarnożerne pozostawanie na VAT było najmniej korzystne ze względu na wyższą (8%)
stawkę podatku od sprzedawanych produktów (żywca) i jednocześnie rosnącą corocznie
sprzedaż. Wzrost produkcji, a zarazem sprzedaży, przy jednoczesnym wyhamowaniu inwestycji w każdym typie rolniczym skutkować będzie obniżeniem kwoty VAT do zwrotu.
W takiej sytuacji po wykonaniu korekty VAT naliczonego od inwestycji rolnik może powrócić do systemu ryczałtowego rozliczania VAT.
GRAŻYNA NACHTMAN
SYSTEM VAT UNDER GENERAL PRINCIPLES IN AGRICULTURAL
HOLDINGS WITH DIFFERENT TYPES OF FARMING

Keywords: VAT, flat-rate farmer, VAT under general principles, Polish FADN, type
of farming, Farm Income
SUM M A RY

More and more Polish farmers are interested in leaving the flat-rate status. It concerns
particularly the farmers making investments, who may recover VAT input after they choose the system of VAT under general principles. The examples of this effect are the agricultural holdings of Polish FADN. The article presents the results of 1888 farms with system
of VAT under general principles. The farms constitute the panel in 2010-2013 which is
grouped according to types of farming. In all groups of farms numerous investments were
made, which was the effect of the income obtained and the investment subsidies obtained.
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VAT balance on investments has shown annually negative values (to be refunded) in all
groups. In case of current activity similarly, excepting the “granivores” farms, where there
was a surplus of VAT due from the year 2011. However, the total VAT balance was negative
each year and in case of all types of farming the farmers recovered VAT overpaid. In the
type of farming “granivores”, VAT under general principles system was the least profitable,
because of the higher VAT rate (8%) on sold products (meat) and at the same time growing sale every year.
Increase of production as well as sale, while slowing down the investments in case of
any type of farming, will result in a reduction of the VAT amount to be refunded. In this
situation, the farmer may return to the flat-rate status after the VAT paid adjustment has
been made.
e-mail: Grazyna.Nachtman@ierigz.waw.pl
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1. Zagadnienia wstępne
Jednym z założeń ekonomii neoklasycznej, na gruncie której funkcjonuje system rynkowy współczesnej gospodarki jest, że uczestnicy rynku (podmioty gospodarcze) mają powszechny, pełny dostęp do szeroko rozumianej informacji.
Krytycy teorii neoklasycznej zauważają, że takiego stanu nie ma i w przyszłości
nie będzie. Trzeba jednak obiektywnie stwierdzić, że sytuacja się zmienia w czasie
głównie na skutek postępu technicznego (np. poprzez dostęp do Internetu). Niektórzy ekonomiści podkreślają, że od drugiej połowy XX wieku mamy „erę informacji” [Samuelson W.F., Marks S.G., 2009]. W 1963 roku japoński ekonomista
T. Umesato wprowadził określenie „społeczeństwa informacyjnego” (jap. johoka
shakai), które zaczęło funkcjonować jako element socjologicznej teorii społeczeństwa ukierunkowanego na przetwarzanie informacji. Współcześnie, na poziomie
zarządzania daną organizacją, podkreśla się bardzo wyraźnie znaczenie informacji. J. Stoner, E. Freeman, D. Gilbert stwierdzają, że „…Wszystkie funkcje kierownicze – planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie – są zależne od
ciągłego dopływu strumienia informacji o tym co dzieje się w organizacji i poza nią”
[Stoner J., Freeman E., Gilbert D. 2011, s.588]. Aby informacja była użyteczna
dla podejmującego decyzje musi się ona charakteryzować: dokładnością, aktualnością, kompletnością i odpowiedniością [Griffin R. 1998, s. 676]. Jak zaznacza
M. Parlińska trzeba też widzieć problem nadmiaru informacji „Brak informacji
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utrudnia podejmowanie decyzji, ale jej nadmiar też jej nie ułatwia, gdyż mogą być
gromadzone informacje o małej wartości, dające informacyjny chaos” [Parlińska
M. 2008, s. 34]. Osoby prowadzące gospodarstwa rolnicze także potrzebują użytecznych informacji. Płyną one z różnych źródeł np.: 1) instytucji, które za podstawowy cel swojej działalności przyjmują doradztwo rolnicze (ośrodki doradztwa
rolniczego, izby rolnicze, doradztwo prywatne), 2) agend płatniczych (ARiMR,
ARR), 4) ośrodków naukowych (uczelnie rolnicze i Państwowe Instytuty Badawcze), 5) przedsiębiorstw skupujących produkty rolnicze i dostarczających środki
do produkcji rolniczej 6) instytucji państwowych i lokalnych (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, urzędy gmin, powiatów), 7) rolników – sąsiadów prowadzących podobną działalność gospodarczą. Na pewno są one przynajmniej częściowo użyteczne osobom prowadzącym gospodarstwa rolnicze ale czy informacje ekonomiczne (w tym, różnego rodzaje kalkulacje) są przydatne.
Jakie są koszty produkcji, ile udaje się zarobić w gospodarstwie na tej działalności i czy jesteśmy konkurencyjni z gospodarstwami z innych krajów? Są to
pytania, które często pojawiają się w debacie publicznej (szczególnie w sytuacji
spadku cen na surowce rolnicze i protestów rolników). Żeby próbować mierzyć
się z odpowiedzią na nie trzeba dysponować rzetelnie prowadzonymi kalkulacjami z prawidłową (jednolitą) metodyką oraz dysponować prawdziwymi parametrami ujmowanymi w tych kalkulacjach.

2. Materiał i metodyka badań
Celem głównym artykułu jest przedstawienie i ocena metodyki sporządzania kalkulacji ekonomicznych sporządzanych w celu określenia opłacalności poszczególnych działalności rolniczych (szczególna uwaga zostanie zwrócona na działalność
jaką jest produkcja mleka). Ocenie podaną zostaną kalkulacje przygotowywane
i udostępniane przez wybrane polskie ośrodki doradztwa rolniczego oraz Bawarskie Państwowe Centrum Badawcze dla Rolnictwa (Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft).

3. Teoretyczne aspekty sporządzania kalkulacji rolniczych – przegląd
dotychczasowych ustaleń
Od wieków ludzi nurtowało zagadnienie racjonalności ekonomicznej (efektywności) prowadzenia określonej działalności, w tym produkcji rolniczej. Między innymi w 1924 roku S. Moszczeński bardzo trafnie zdefiniował pojecie kalkulacji rolniczych jako „rozważania liczbowe różnych możliwych zjawisk, które
odpowiadają na pytanie: co by było jeśli postąpić tak lub inaczej, co by było jeśli
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podjąć taką lub inna decyzję” [Moszczeński S. 1924]. Kalkulacje stanowią narzędzie rachunku ekonomicznego i ułatwiają przewidywanie różnych wariantów
rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych. W pracach R. Manteuffla można
zauważyć zasadniczy podział kalkulacji rolniczych na dwie grupy: 1) kalkulacje
rozdzielcze, które są odpowiednikiem metody rozdzielczej w rachunku kosztów;
2) kalkulacje organiczne, które są odpowiednikiem metody organicznej rachunku
kosztów [Manteuffel R., 1983, s. 126-127]. Generalnie R. Manteuffel był zwolennikiem kalkulacji organicznych, gdyż wychodził z założenia, że gospodarstwo rolnicze (szczególnie wielokierunkowe) przypomina organizm, w którym poszczególne części, w tym przypadku jego działalności są ze sobą ściśle powiązane. Nakłady
ponoszone na jedną działalność dają określone efekty też w przypadku innej. Nie
mniej jednak autor zauważał słabości tego podejścia. Sprowadzało się ono do tego,
że: 1) kalkulacja organiczna była użyteczna tylko w obiektach, które można było
uznać za właściwie zorganizowane, 2) nie pozwalała ona ustalić struktury faktycznie poniesionych kosztów na poszczególne produkty. Zdania wśród naukowców
na przestrzeni dziejów dotyczące podejść w kalkulacjach rolniczych były podzielone. Do prekursorów nurtu organicznego należy zaliczyć Johanna Heinricha von
Thünena, Friedricha Aeroboe, Theodora Brinkmanna i Georga Blohma.
Prekursorem nurtu analitycznego (rozdzielczego) był Albrecht Thaer – twórca
tzw. szkoły racjonalnej w rolnictwie. Następcami Thaera w XIX wieku byli ekonomiści niemieccy: Theodor von der Goltz, Wilhelm Howard i austriak Johann
Pohl. W okresie późniejszym z polskich ekonomistów do tego nurtu należy zaliczyć ucznia Johanna Pohla – prof. Stefana Moszczeńskiego. W Polsce, za moment
przełomowy w dyskusjach nad problematyką kosztów jednostkowych w rolnictwie uznaje się konferencję zorganizowaną w dniu 20 października 1983 roku
przez Komitet Ekonomiki Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk z okazji 80-lecia
urodzin prof. Ryszarda Manteuffla [Ziętara W. 2009]. Zgodzono się, że nie ma idealnej metody liczenia jednostkowych kosztów produkcji, która pozwalałaby na obliczenie rzeczywistych kosztów produkcji w gospodarstwie rolniczym, zwłaszcza
wielostronnym. Stwierdzono, że jednostkowe koszty produkcji w gospodarstwach
wielostronnych nie mogą stanowić podstawy oceny działalności produkcyjnych
i ustalania kierunku produkcji. Wyrażono pogląd, że rachunek kosztów w rolnictwie stanowi podstawę racjonalizacji nie tylko procesów produkcyjnych, lecz
także organizacji przedsiębiorstw. Powinien być oparty na kalkulacjach niepełnych. W tym celu wykorzystywano dwa podstawowe kryteria podziału kosztów:
według miejsc powstawania – na bezpośrednie i pośrednie oraz według reakcji na
zmiany w poziomie produkcji – stałe i zmienne. Pierwsze kryterium powinno być
stosowane na etapie ewidencji (przeszłość), a drugie na etapie planowania [Ziętara
W., Kondraszuk T. 1984, s. 105-111]. Współcześnie w Polsce ton w dyskusjach doty-
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czących problematyki ekonomiki produkcji rolniczej, a w nim kalkulacji rolniczych
nadaje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W tej jednostce utworzony został System Zbierania Danych o Produktach Rolniczych AGROKOSZTY, w ramach którego zbierane są dane dla poszczególnych działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zaproponowano m.in. metodykę określenia opłacalności produkcji z poszczególnych działalności rolniczych. Jak zaznaczają autorzy
zgromadzone dane pozwalają na obliczenie pierwszej kategorii dochodowej w rachunku kosztów, a mianowicie nadwyżki bezpośredniej dla poszczególnych działalności rolniczych [http://www.agrokoszty.pl/ (dostęp 2.10.2016)]. Przyjęte założenia
metodyczne rachunku nadwyżki zostały jednoznacznie zdefiniowane w kontekście
obliczeń standardowej nadwyżki bezpośredniej (z ang. Standard Gross Margin –
SGM). Zdefiniowano poszczególne składniki kosztów bezpośrednich z produkcji
roślinnej. Zaliczono do nich: materiał siewny i nasadzeniowy, nawozy z zakupu,
środki do ochrony roślin, regulatory wzrostu, ubezpieczenie badanej uprawy, koszty
specjalistyczne. W produkcji zwierzęcej koszty bezpośrednie stanowią: zwierzęta
wchodzące do działalności, w celu wymiany stada, pasze, czynsze dzierżawne za
użytkowanie powierzchni paszowej, ubezpieczenie zwierząt, lekarstwa i środki weterynaryjne, usługi weterynaryjne, koszty specjalistyczne. Odejmując od wartości
potencjalnie towarowej produkcji koszty bezpośrednie uzyskuje się kategorię nadwyżki bezpośredniej. Jako okres obrachunkowy przyjęto 12 kolejnych miesięcy roku
kalendarzowego. Parametry prezentowane w kalkulacjach pochodzą z celowo dobranych gospodarstw rolniczych. Autorzy sporządzonych kalkulacji przypisują im wiele
cech użytecznych takich jak: 1) podstawa do wykonywania różnych opracowań, ekspertyz i analiz produkcyjno – ekonomicznych, 2) pomoc dla rolników w podejmowaniu różnych decyzji w gospodarstwie rolnym, 3) mogą być także wykorzystywane przez służby doradztwa rolniczego i inne jednostki wspierające rozwój rolnictwa
i obszarów wiejskich. Trzeba jednak obiektywnie stwierdzić, że użyteczność wskazanych rachunków jest zdecydowanie mniejsza niż wydaje się autorom. Czy kalkulacja
sporządzona na podstawie danych historycznych i w oparciu tylko o koszty bezpośrednie zdefiniowane w systemie FADN może mieć wartość dla rolnika?

4. Szczegółowość i metodyka kalkulacji konkurencyjności produkcji
mleka stosowana przez wybrane ośrodki doradztwa rolniczego
w Polsce
W Polsce większość ośrodków doradztwa rolniczego próbuje oceniać opłacalność
poszczególnych działalności przez pryzmat kalkulacji nadwyżek bezpośrednich
wzorując się na wytycznych sytemu „Agrokoszty” bądź idąc dalej ustalany jest
dochód rolniczy z danej działalności. W praktyce stosowane są bardzo różne po-
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dejścia w określaniu nawet tych samych miar ekonomicznych co może budzić
zdziwienie (tabela 1 i 2).
W kalkulacji opłacalności produkcji mleka (system alkierzowy) przygotowanej
przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie kalkulowana jest nadwyżka bezpośrednia jako różnica pomiędzy warnością
produkcji a kosztami bezpośrednimi (tabela 1).
Tabela 1
Kalkulacja opłacalności produkcji mleka (system alkierzowy)
przygotowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie (marzec 2016)
Wyszczególnienie

Jednostki

Cena [zł]

Ilość

Wartość [zł]

Wartość produkcji
Mleko

l

8 000,00

1,1

8800

Cielę

kg

6,4

60

384

Krowa wybrakowana (5 lat
użytkowania)

kg

4,09

112

458

Wartość produkcji ogółem

9642
Pasze z zakupu

Pro Agro Z-18

dt

115

8,27

951

Koncentrat wysokobiałkowy

dt

202

10,67

2155

Śruta sojowa

dt

160

3,65

584

Mieszanka mineralna

kg

3,23

70

226

Lizawka

szt.

11,5

4

46

Premix

kg

2,4

18

Razem pasze z zakupu

43
4005

Pasze własne
Pasze potencjalnie towarowe
Śruta jęczmienna

dt

57,8

31

1792

Sianokiszonka z traw podwiędniętych

dt

17,03

90

1533

Kiszonka z kukurydzy

dt

18,84

45

848

Siano łąkowe

dt

45,28

7,65

346

Słoma jęczmienna

dt

11

5,5

61

Pasze nietowarowe

4580

Razem pasze własne
Inne koszty bezpośrednie
Inseminacja
Usługi weterynaryjne
Profilaktyka
Razem pozostałe koszty
bezpośrednie

zab.

110

1,5

165

kompl.

150

2,5

375

kpl.

160

1

160
700
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Wyszczególnienie

Jednostki

Cena [zł]

Ilość

Wartość [zł]

0,2

900

Koszty reprodukcji stada
Jałówka hodowlana (wymiana co
5 lat)

szt.

4 500,00

Razem koszty reprodukcji stada

900

Koszty bezpośrednie

10185

Nadwyżka bezpośrednia

-543

Nadwyżka bezpośrednia na 1 l mleka

-0,07

Koszty utrzymania budynków

10,00%

Czynsze, odsetki, najem

5,00%

1 018,49
509,24

Koszty pośrednie

1 527,73

Koszty całkowite

11 712,61

Dochód rolniczy

-2 070,53

Źródło: http://w-modr.pl/index.php?id=45 (dostęp 7.10.2016).

Do wartości produkcji z chowu krowy mlecznej zalicza się sprzedane mleko, cielę
uzyskane od krowy i przychody uzyskane z wybrakowanej krowy. W kosztach bezpośrednich znajdują się koszty pasz z zakupu, koszt własnej paszy mającej charakter potencjalnie towarowy, koszty pasz nie mających charakteru towarowego, koszty usług
weterynaryjnych i inseminacji oraz koszty reprodukcji (wymiany) stada. Następnie
ustalony jest dochód rolniczy z chowu krowy mlecznej jako różnica pomiędzy nadwyżką bezpośrednią a kosztami pośrednimi. Do kosztów pośrednich zaliczono koszty utrzymania budynków oraz czynsze, odsetki i najem. Określono je jako narzut na
wcześniej obliczone koszty bezpośrednie odpowiednio 10% i 5%. Trudno wywnioskować dlaczego przyjęto taki poziom narzutu i jaki jest związek przyczynowy pomiędzy kosztami bezpośrednimi a kosztami utrzymania budynków? Bardzo ważne
w sporządzanych kalkulacjach są parametry, które mają wpływ na końcowe ustalenia.
W analizowanej kalkulacji brak jest określenia na jakiej podstawie zostały one przyjęte – czy wynikają ze sprawozdawczości z danego roku, czy też są to wielkości normatywne? Czy tak „nieprecyzyjnie” przeprowadzona kalkulacja może mieć charakter
użyteczny dla rolnika? Zapis, że „nie należy traktować „Kalkulacji Rolniczych” jako
podstawy do analizy konkretnego gospodarstwa i podejmowania decyzji gospodarczych.
Są one jedynie przykładem sposobu obliczania kosztów” [http://w-modr.pl/index.php]
całkowicie nie zwalnia Autorów z odpowiedzialności za przeprowadzony rachunek.
W Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego proponuje się podobną metodykę określania opłacalności produkcji (tabela 2). Także ustalana jest nadwyżka
bezpośrednia i dochód z danej działalności. Koszty bezpośrednie prezentowane
są bardziej syntetycznie z podziałem na 4 grupy wydzielane w metodyce ustalania
„standardowej nadwyżki bezpośredniej dla celów FADN”. W kosztach pośrednich
występują koszty ogólnogospodarcze, które są kalkulowane jako 5% narzut na koszty
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pośrednie. Dodatkowo pojawia się koszt ciągnika zaangażowanego w produkcję
mleka. Zastanawiające jest dlaczego te grupy kosztów występują jako koszty po
średnie i dlaczego przyjęto określony narzut?
Tabela 2
Kalkulacja opłacalności produkcji mleka przygotowana
przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (czerwiec 2016)
Wyszczególnienie

Jednostki

Ilość

Cena [zł]

Razem wartość produkcji

9634

Produkcja główna – mleko

l

7500

Cielę w wieku 2 tygodni*

kg

Wybrakowana krowa

kg

1,15

8625

62,4

10

624

110

3,5

385

Razem koszty bezpośrednie

6845

1. Koszty odnowienia stada
Jałówka hodowlana

Wartość [zł]

1750
szt

7000

0,25

1750

Pasze treściwe z zakupu

dt

15

110

1650

Pasze treściwe własne

dt

7,5

70

525

Zielonka pastwiskowa – własna

dt

95

5,97

567

Siano łąkowe – własne

dt

12

46,26

555

Kiszonka z kukurydzy – własna

dt

65

10,55

686

Mieszanka mineralna

kg

75

11

825

2. Razem koszty pasz

4808

3. Razem koszty specjalistyczne

0

A. Specjalistyczne wydatki

zł

0

B. Usługi specjalistyczne produkcji zwierzęcej

zł

0

C. Najem dorywczy do prac specjalistycznych

zł

0

4. Razem inne koszty bezpośrednie

287

Opieka weterynaryjna, leki

zł

1

187

187

Inseminacja

zł

1

100

100

Nadwyżka bezpośrednia bez dopłat

2789

5. Razem koszty pośrednie

693

Koszty ogólnogospodarcze – 5% kosztów bezpośrednich
Ciągnik własny

cnh

342
70,06

5

Razem koszty ogółem
Dochód z działalności bez dopłat

350
7538
2096,43

Dopłaty do produkcji

314,28

Dochód z działalności

2410,71

Źródło: http://www.modr.mazowsze.pl/images/stories/notowania/2016/
czerwiec-2016/Mleko.pdf (dostęp 7.10.2016).
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Analizując zaprezentowane kalkulacje opłacalności produkcji mleka, przygotowane przez dwie analizowane instytucje doradcze, dla krów o podobnej wydajności mlecznej (7500-8000 litrów mleka) pojawia się więcej dylematów niż przed
ich oceną. Rolnik może mieć wątpliwości – czy prowadzenie produkcji mleka
jest opłacane? Jak wynika z kalkulacji zaprezentowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego już na poziomie nadwyżki bezpośredniej
generowana jest strata. Prowadzenie tej działalności nie pokrywa kosztów bezpośrednich, czyli kierując się wiedzą ekonomiczną należałoby możliwie szybko
zaprzestawać prowadzenia produkcji mleka. Z ustaleń Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego wynika zupełnie coś innego. Generowany jest dochód
rolniczy z tej działalności na poziomie 2410 zł. Czy prezentowane kalkulacje są
użyteczne? Może chów krów w województwie warmińsko – mazurskim jest nieopłacalny i należałoby tylko prowadzić tą działalność w województwie mazowieckim? Myślę, że problem leży w innym miejscu – niejednoznaczności metodycznej
i przyjmowanych parametrów.

5. Szczegółowość i metodyka kalkulacji konkurencyjności produkcji
mleka stosowana przez Bawarskie Państwowe Centrum Badawcze
dla Rolnictwa (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft)
W niektórych krajach powstały instytucje, które wyspecjalizowały się w dostarczaniu informacji rolnikom o najnowszych technologiach i próbują je oceniać pod kątem ekonomicznym. W Danii, kraju o nowoczesnym i bardzo dobrze
zorganizowanym rolnictwie, w 2009 roku powołano Centrum Wiedzy Rolniczej (Knokwledge Centre for Agriculture), w którym dodatkowo zlokalizowano
„AgroTech” (instytut zajmujący się innowacjami w rolnictwie i produkcji żywności) [Matuszczak E., Skórnicki H. 2012, s. 105]. W Niemczech od ponad 100 lat
funkcjonuje „Das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft”
(KTBL). Wymieniony instytut generuje parametry normatywne dla większości
działalności rolniczych prowadzonych w różnych systemach (konwencjonalnym,
ekologicznym) oraz przedstawia koszty normatywne zaangażowania różnych
kombinacji maszyn. W południowym Landzie Niemiec – Bawarii funkcjonuje
„Bawarskie Państwowe Centrum Badawcze dla Rolnictwa” (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft). Na stronie internetowej tej instytucji można znaleźć
wiele użytecznych informacji dotyczących aktualnych zagadnień dotyczących
nowych rozwiązań technologicznych, regulacyjnych (polityki rolnej) oraz ekonomicznych. Między innymi w części ekonomicznej prezentowane są kalkulacje
opłacalności prowadzenia różnych działalności.
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Tabela 3
Rachunek konkurencyjności (opłacalności) ekonomicznej chowu
krów mlecznych w przeliczeniu na jedną sztukę przedstawiony przez
Bawarskie Państwowe Centrum Badawcze dla Rolnictwa”
(Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft)
Wyszczególnienie

Liczba/Stanowisko

Cena

Wartość

Produkcja towarowa: Mleko

7 403 kg/rok

31,77 ct/kg

2351,9

Cielęta – waga 85 kg

0,86 sztuk/rok

389 euro/sztukę

334,6

Wybrakowane krowy mleczne

0,3 sztuk/rok

1017 euro/sztukę

305,1

Wartość nawozowa odchodów zwierzęcych

25,00 m³/rok

4,64 euro/m³

116,0

Koszty wymiany stada (jałówka hodowlana),

0,3 sztuk/rok

1700,6 euro/sztukę

509,9

Koszty odchowu cielęcia

0,86 sztuk/rok

69,4 euro/sztukę

59,3

Łączna wartość produkcji potencjalnie towarowej

3107,6

Koszty paszy treściwej i dodatków mineralnych [euro/sztukę]

616

Koszty leczenia, leków, środków higienicznych [euro/sztukę]

90

Koszty inseminacji [euro/sztukę]

35

Koszty ściołów [euro/sztukę]

21,7

Koszty energii elektrycznej, wody [euro/sztukę]

90

Koszty zmienne maszynowe [euro/sztukę]

70

Koszty pracowników sezonowych [euro/sztukę]

0

Koszty usług [euro/sztukę]

0

Koszty specjalistyczne związane z chowem krów [euro/sztukę]
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Inne koszty zmienne [euro/sztukę]

0

Suma kosztów zmiennych [euro/sztukę]

1534,9

Nadwyżka bezpośrednia I [euro/sztukę]

1572,7

Koszty zmienne pasz objętościowych [euro/sztukę]

461,2

Nadwyżka bezpośrednia II [euro/sztukę]

1111,5

Dopłaty bezpośrednie do chowu krów mlecznych [euro/sztukę]

0

Nadwyżka bezpośrednia I z dopłatami [euro/sztukę]

1572,7

Nadwyżka bezpośrednia II z dopłatami [euro/sztukę]

1111,5

Nakłady pracy [rbh/krowę/rok]

50,0

Nadwyżka bezpośrednia I z dopłatami na kg produkowanego mleka [ct/kg]

21,2

Nadwyżka bezpośrednia II z dopłatami na kg produkowanego mleka [ct/kg]

15,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.stmelf.bayern.de/idb/milchkuhhaltung.html
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Kalkulacje publikowane przez Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
pogrupowane są na: 1) działalności potencjalnie towarowe z produkcji roślinnej
prowadzone w systemie konwencjonalnym oraz ekologicznym, 2) działalności
potencjalnie towarowe z produkcji zwierzęcej prowadzone w systemie konwencjonalnym oraz ekologicznym, 3) działalności nietowarowe (paszowe) z produkcji roślinnej prowadzone w systemie konwencjonalnym oraz ekologicznym,
4) działalności agroturystyczne, 5) wybrane działania związane ze sprzedażą bezpośrednią i małym przetwórstwem, 6) wybrane działania związane z usługami
dla ludności (np. urodziny dla dzieci z miasta w gospodarstwie). Wszystkie parametry przyjmowane w kalkulacjach mają charakter normatywny lub wynikają
z danych statystycznych i sprawozdawczości [https://www.stmelf.bayern.de/idb/
default.html]. Osoba korzystająca ze sporządzonych kalkulacji ma możliwość
„podejrzenia” w jaki sposób przyjęto określony parametr oraz może go zmienić
w swojej kalkulacji.
W kalkulacji opłacalności chowu krów mlecznych (produkcji mleka) precyzyjnie definiuje się potencjalne przychody z chowu krowy mlecznej a następnie
odejmuje się wszystkie koszty zmienne związane z tą działalnością. Wyróżnia się
dwa poziomy nadwyżki bezpośredniej, w pierwszym nie są uwzględniane pasze
objętościowe produkowane w gospodarstwie. Zaznaczyć należy bardzo wyraźnie,
że każdy przyjęty parametr jest bardzo precyzyjnie wyjaśniony. W materiale informacyjnym przedstawionym na stronie internetowej jest możliwość rozwinięcia każdej komórki w kalkulacji i zapoznanie się ze sposobem ustalenia danego
parametru. Dodatkowo użytkownik kalkulacji może wprowadzić własne parametry. Precyzyjność i szczegółowość ustalania parametrów w kalkulacji przedstawia
m.in. fakt, że w wartości produkcji potencjalnie towarowej uwzględniana jest
wartość nawozu organicznego uzyskiwanego od krów.
Przedstawione w tabeli 4 dane wyraźnie pokazują szczegółowość i dokładność
w określaniu wartości nawozowej gnojowicy uzyskiwanej od utrzymywanego
zwierzęcia. Korzystający z kalkulacji udostępnionej przez Bawarskie Państwowe
Centrum Badawcze dla Rolnictwa ma możliwość wprowadzenia własnych parametrów i w punkcie dotyczącym określenia wartości nawozowej gnojowicy może
wprowadzić liczbę dni przebywania zwierząt na pastwisku, skorygować zawartość
poszczególnych składników nawozowych w gnojowicy, podać inne koszty transportu, ewentualnie może syntetycznie podać własną wartość składników nawozowych ustaloną w innych kalkulacjach. Takie podejście, w którym z jednej strony
autorzy bardzo precyzyjnie „pochylają” się nad każdym parametrem w kalkulacji
i jednocześnie dopuszczają zmianę tych parametrów przez rolnika, czyni ją użyteczną.
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Tabela 4
Określenie wartości nawozów organicznych produkowanych przez krowę
w kalkulacji nadwyżki bezpośredniej przedstawionej przez
Bawarskie Państwowe Centrum Badawcze dla Rolnictwa”
(Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft)
Liczba dni
przebywania krów
na pastwisku
0 dni/

Produkcja nawozów organicznych w oborze

Produkcja nawozów organicznych na
pastwisku

Gnojowica
(m3/krowę/rok)

Obornik
(ton/krowę/rok)

Gnojowica
(m3/krowę/rok)

25,0

0,3

0,0

Tabela 4A
Wyszczególnienie
Przeciętna zawartość składników w gnojowicy od
zwierząt przebywających na pastwisku

Jednostka

N

P2O5

K2O

kg/m3

4,4

1,5

5,8

Produkcja gnojowicy

m3/krowę/rok

Zawartość składników w produkowanej gnojowicy

kg/krowę/rok

0,0

0,0

0,0

Wykorzystanie produkowanych składników

%

50,0

100,0

100,0

Ceny rynkowe poszczególnych składników

€/kg

1,32

1,00

0,89

Wartość produkowanych składników w gnojowicy

€/kg

0,0

0,0

Tabela 4B
Wyszczególnienie
Przeciętna zawartość składników w gnojowicy od zwierząt
przebywających na pastwisku

Jednostka

N

P 2O 5

K2O

kg/m3

3,5

1,4

5,0

87,5

35,0

125,0

Produkcja gnojowicy

m3/krowę/rok

Zawartość składników w produkowanej gnojowicy

kg/krowę/rok

25,0

Wykorzystanie produkowanych składników

%

60,0

100,0

100,0

Ceny rynkowe poszczególnych składników

€/kg

1,32

1,00

0,89

Wartość produkowanych składników w gnojowicy

€/kg

215,55

Koszty transportu gnojowicy z obory na pole

€/ m3

3,98

Koszty transportu gnojowicy z obory na pole w przeliczeniu
na krowę

€/ m3

99,5

€/krowę/rok

116,05

Wartość produkowanych składników w gnojowicy w
przeliczeniu na krowę

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.stmelf.bayern.de/idb/milchkuhhaltung.html
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Podsumowanie i wnioski
1. Współcześnie bardzo ważnym zasobem, pozwalającym rolnikom na podejmowanie właściwych decyzji jest użyteczna informacja zarówno technologiczna, jak również ekonomiczna. Powinna ona być aktualna, obiektywna
i możliwie szybko trafiać do użytkownika.
2. Parametry publikowane w kalkulacjach powinny być szczegółowo wyjaśnione. Niedopuszczalne jest publikowane kalkulacji, przez różne ośrodki
doradztwa rolniczego, dla tych samych działalności prowadzących do odmiennych wniosków decydentów. W artykule zaprezentowano dwie kalkulacje opłacalności (konkurencyjności) produkcji mleka (dla tego samego
okresu i podobnej produkcyjności zwierząt) prowadzące do odmiennych
wniosków. Z jednej wynikało, że chów krowy mlecznej już na poziomie
nadwyżki bezpośredniej prowadzi do strat w gospodarstwie, z innej można
było wyciągnąć wniosek, że chów krowy mlecznej pozwala na generowanie
dochodu z tej działalności.
3. W metodyce sporządzania kalkulacji opłacalności (konkurencyjności) dla
wybranych działalności rolniczych warto wrócić do ustaleń z lat osiemdziesiątych poprzedniego wieku i uwzględniać nie tylko koszty bezpośrednie
zdefiniowane dla celów określania standardowej nadwyżki bezpośredniej,
ale przyjmować koszty zmienne zgodnie z metodyką stosowaną przez Bawarskie Państwowe Centrum Badawcze dla Rolnictwa i inne instytucje doradztwa rolniczego w Niemczech.
4. Aby uczynić kalkulacje opłacalności (konkurencyjności) dla wybranych
działalności rolniczych bardziej użyteczne należy bardzo precyzyjnie definiować przyjęte w nich parametry oraz dopuścić możliwość ich korygowania przez użytkownika.
5. Konieczne jest opracowanie przez polskie instytucje zajmujące się doradztwem rolniczym, we współpracy z ośrodkami naukowymi, nowoczesnych
i użytecznych narzędzi dla rolników. Publikowanie na stronach internetowych kalkulacji w formie nieedytowalnych publikacji jest archaiczne.
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ANDRZEJ PARZONKO
KALKULACJE ROLNICZE JAKO WAŻNE ŹRÓDŁO INFORMACJI EKONOMICZNYCH –
METODYKA ICH SPORZĄDZANIA W POLSCE I NIEMCZECH

Słowa kluczowe: kalkulacje rolnicze, koszty produkcji, doradztwo rolnicze
STRESZCZENIE

Celem głównym artykułu było przedstawienie i ocena metodyki sporządzania kalkulacji sporządzanych do określenia konkurencyjności poszczególnych działalności rolniczych. Ocenie podane zostały kalkulacje przygotowywane przez polskie ośrodki doradztwa rolniczego oraz Bawarskie Państwowe Centrum Badawcze dla Rolnictwa.
Jak wynika z przeprowadzonych analiz sporządzane przez polskie ośrodki doradztwa
rolniczego kalkulacje konkurencyjności (opłacalności) dla poszczególnych działalności rolniczych, zgodnie z metodyką zaproponowaną przez IERiGŻ w systemie AGROKOSZTY, są
mało użyteczne dla użytkowników (rolników). Konieczne jest opracowanie przez polskie
instytucje zajmujące się doradztwem rolniczym, we współpracy z ośrodkami naukowymi,
nowoczesnych i użytecznych narzędzi dla rolników.
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SUM M A RY

The main aim of the article was to present and evaluate the methodology of preparing the calculation of the profitability of agricultural production. Assessment are given
calculations prepared by the Polish agricultural advisory centers and the Bavarian State
Research Centre for Agriculture. As evident from the analyzes drawn up by the Polish
agricultural advisory centers calculations, according to the methodology used by IAFE
system AGROKOSZTY, are not very useful for users (farmers). As the research is necessary to develop a modern and useful tools for farmers.
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1. Wstęp
W miarę podwyższania standardu życia przeciętny konsument staje się coraz bardziej wymagający w zakresie jakości żywności. Nowe trendy w sferze konsumpcji
żywności wynikają z przykładania coraz większej uwagi do wartości produktów pod
względem zdrowotnym oraz sposobu ich wytwarzania. Stąd coraz większe zainteresowanie żywnością naturalną. Jedną z odpowiedzi na potrzeby rynku żywnościowego jest rozwój produkcji żywności ekologicznej, a zarazem rozwój ekologicznej
produkcji rolniczej [Komorowska 2016]. W ostatnich latach w całej Europie produkty ekologiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Kraje członkowskie UE
są zainteresowane rozwojem produkcji ekologicznej i wsparciem tego obszaru w ramach WPR. Rolnictwo ekologiczne oznacza produkcję sprzyjającą środowisku naturalnemu. Dzięki niemu powstają wysokiej jakości artykuły żywnościowe, ponadto
zachowana jest wysoka żyzność gleb, naturalny krajobraz, wspierana jest ochrona
gatunków i wód gruntowych. Istnieje jednak również wiele barier oraz ograniczeń
natury ekonomicznej i społecznej na drodze tego rozwoju [Motowidlak 2008].
Wprowadzone do polskiego porządku prawnego akty prawne odnoszące się
do rolnictwa ekologicznego umożliwiają jego rozwój, gwarantując producentom
i konsumentom zabezpieczenia organizacyjno-prawne. Ustawy o rolnictwie ekologicznym z 16 marca 2001 r. oraz z 25 czerwca 2009 r., a także z 5 grudnia 2014 r.
1 Wkład pracy: Teresa Miś – 50%, Dariusz Zając – 50%.
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o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym, uregulowały warunki prowadzenia
produkcji rolniczej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego metodami ekologicznymi2. Ustawodawca określił w nich system kontroli, certyfikacji i obrót produktami
oraz ich znakowanie. Przepisy te są zgodne z przepisami prawnymi Unii Europejskiej
w tej dziedzinie oraz International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). Krajowy nadzór nad jednostkami certyfikującymi sprawuje Inspekcja Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a kontrolę gospodarstw ekologicznych
prowadzą upoważnione do tego jednostki, które wydają stosowne zaświadczenia
umożliwiające ubieganie się o dofinansowanie upraw ekologicznych. Według J. Wilkina [2010] w Polsce zauważalny staje się nacisk na wprowadzanie WPR UE, poprzez
przekazywanie coraz większych nakładów finansowych na przystosowanie rolnictwa
do przemian mających na celu bezpieczeństwo żywności, konkurencyjną działalność
produkcji rolniczej, wraz z jednakowym i czynnym rozwojem rejonów wiejskich.
Obecne podejście do wspierania sektora rolnego i gospodarki żywnościowej w UE
w XXI w., to produkcja o wysokiej wartości dodanej, między innymi poprzez zastosowanie specjalistycznej wiedzy, innowacyjnych rozwiązań z zachowaniem zasady
zrównoważonego rozwoju – przykładem tu może być produkcja żywności ekologicznej [Chmieliński 2015]. O tym jak ważne znaczenie odgrywa produkcja rolnicza
metodami ekologicznymi świadczy fakt, że rolnictwo ekologiczne jest praktykowane
w 172 krajach świata i zajmuje powierzchnię 43,7 mln ha gruntów rolnych, które
są uprawiane przez około 2,3 mln rolników. Globalna sprzedaż żywności i napojów
ekologicznych osiągnęła w 2014 r. wartość 80 miliarda dolarów3. Współcześnie obserwuje się duże zainteresowanie na certyfikowane produkty ekologiczne – krajowe
i zagraniczne. Żywność ekologiczna jest coraz bardziej dostępna dla konsumentów,
coraz więcej sieci handlowych oferuje dodatkowe stoiska dla takiej żywności. Ponadto wzrasta też świadomość konsumentów, którzy wolą wydać więcej pieniędzy, kupić
mniejszą ilość, ale bardziej wartościowe wysokiej jakości produkty żywnościowe.

2. Cel, materiały źródłowe i metody badań
Celem artykułu jest ocena znaczenia rolnictwa ekologicznego w regionie południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze obszarowej4, a przy tym
rozpoznanie korzyści wynikających z prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej oraz problemów i barier jej dalszego rozwoju.
2 Dz.U. nr 38, poz. 452 (2001); Dz.U. nr 116, poz. 975 (2009): Dz.U. 2015, poz. 55.
3 The World of Organic Agriculture – Statistics&Emerging Trends, FIBL, IFOAM, Switzerland,

Germany 2016, pp. 340. Ponadto szerzej na ten temat m. in. w: [Luty 2016].
4 Region o rozdrobnionej strukturze obszarowej obejmuje trzy województwa, tj.: małopolskie,
podkarpackie i świętokrzyskie [por. Michna 2001, Czudec, Kata, Miś, Zając 2008].
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Zbierając materiał empiryczny do artykułu wykorzystano metodę statystyki gospodarczej i powszechnej oraz metodę wywiadu z kwestionariuszem, przeprowadzonego
z rolnikami. Materiał empiryczny artykułu stanowią zatem dane statystyczne z GUS
w Warszawie oraz dane z roczników The World of Organic Agriculture – Statistics&Emerging Trends, publikowanych przez Research Institute of Organic Agriculture
(FIBL) we Frick w Szwajcarii oraz International Federation of Organic Agriculture
Movements (IFOAM) w Bonn w Niemczech, a także dane z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie oraz z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Dla kompleksowego ujęcia
badanej problematyki w artykule wykorzystano również informacje uzyskane od rolników (producentów ekologicznych) w regionie południowo-wschodniej Polski, które wykraczają poza system statystyki gospodarczej i powszechnej, a dotyczą ważnych
kwestii, tj. korzyści wynikających z prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej oraz
barier rozwoju tej produkcji5. Zgromadzony i uporządkowany materiał empiryczny
opracowano w formie tabelarycznej, wykorzystując metodę analizy porównawczej.
5 Sondażem diagnostycznym przy użyciu kwestionariusza wywiadu objęto rolników, właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych, na terenie trzech województw południowo-wschodniej
Polski, tj. małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Wywiady kwestionariuszowe były elementem szerszych badań realizowanych w ramach projektu pt. Znaczenie pozarolniczej działalności
gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich, finansowanego ze środków NCN w Krakowie, nr NN114191240, pod kierownictwem dr Dariusza Zająca.
Łącznie badaniami objętych zostało 210 rolników, przy czym 85 z nich, tj. 40,5% ogółu prowadziło
działania służące poprawie jakości środowiska przyrodniczego oraz ochronie i kształtowaniu krajobrazu wiejskiego, a w tym 80, tj. 38,1% ogółu realizowało program rolnośrodowiskowy, a 13, tj. 6,2%
ogółu prowadziło produkcję rolniczą metodami ekologicznymi, w tym 5 z nich prowadziło ekologiczne gospodarstwa agroturystyczne. Badania ankietowe (tj. wywiad z kwestionariuszem wśród
rolników) miały charakter badań częściowych – reprezentatywnych (dobór celowo – losowy). Jednostką próby były indywidualne gospodarstwa rolne z pozarolniczą działalnością gospodarczą. Badania ankietowe przeprowadzono we wszystkich indywidualnych gospodarstwach rolnych uczestniczących w Polskim FADN, których właściciele prowadzą dodatkowo pozarolniczą działalność
gospodarczą w regionie objętym badaniami. We współpracy z IERiGŻ-PIB w Warszawie do badań
wytypowano 242 jednostki. Po przeprowadzonych badaniach okazało się jednak, iż część rolników
nie udzieliła kompletnych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu wywiadu, w związku
z czym po dokonaniu weryfikacji zgromadzonego materiału empirycznego ostatecznie do dalszej
analizy przyjęto 180 ankiet – wypowiedzi respondentów (wywiad z kwestionariuszem wśród rolników), a pozostałe odrzucono ze względu na niekompletność. Wobec tego postanowiono dokonać
dodatkowego doboru gospodarstw rolnych do badań (poza obserwacją FADN), przy czym miał on
charakter doboru celowo – losowego. Kryterium doboru celowego był fakt, że w indywidualnym
gospodarstwie rolnym jest prowadzona pozarolnicza działalność gospodarcza oraz to, że jednostki
te znajdują się na terenie tych samych gmin, co gospodarstwa rolne będące pod obserwacją FADN,
których właściciele nie udzielili kompletnych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu
wywiadu. Następnie wykorzystując metodę wyboru losowego w każdej takiej gminie wylosowano
po 2 gospodarstwa rolne do badań. Dodać należy, iż dotyczyło to 15 gmin i w każdej z nich przeprowadzono dodatkowe badania w 2 losowo wybranych gospodarstwach, czyli razem daje to 30 jednostek. Zatem łącznie do dalszej analizy ostatecznie przyjęto 210 ankiet – wypowiedzi respondentów
(wywiad z kwestionariuszem wśród rolników) [por. Zając 2014].
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3. Możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego
Rolnictwo ekologiczne oparte jest na innych zasadach niż rolnictwo konwencjonalne, jest to sposób gospodarowania, którego zasadniczymi cechami są zrównoważona produkcja roślinno-zwierzęca, zakaz używania nawozów syntetycznych,
pestycydów i dodatków paszowych, ale wykorzystywanie naturalnych środków
biologicznych i mineralnych. Polega to na używaniu nawozów zwierzęcych, resztek roślin (kompostu), zmianowaniu upraw, zwalczaniu chwastów i szkodników
metodami biologicznymi i mechanicznymi oraz ochronie zwierząt i roślin [Zegar 2012]. Produkcja ekologiczna łączy najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, stosowanie wysokich standardów
dotyczących dobrostanu zwierząt, preferowanie przez konsumentów produktów
wytwarzanych przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów [Daly
2007, Łapińska 2009]. Powinna być preferowana na obszarach o dużych zasobach
pracy i szczególnie wysokiej jakości środowiska naturalnego [Kapusta 2005].
Właśnie w regionie południowo-wschodniej Polski, występują bardzo duże potencjalne możliwości rozwoju produkcji ekologicznej6. Sprzyjają temu niski stopień
zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego i tradycyjny sposób produkcji z zastosowaniem płodozmianu. Region ten odznacza się relatywnie wysokim w skali kraju
udziałem obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogólnej, niskimi dawkami
nawozów NPK, wysokim odsetkiem ludności wiejskiej oraz wysokim poziomem
bezrobocia (tabela 1). Dodać trzeba, że wysoki w skali kraju udział powierzchni
o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych sprzyja łączeniu produkcji ekologicznej z turystyką wiejską i agroturystyką.
Przed wstąpieniem Polski do UE aktywnie rozwijało się rolnictwo ekologiczne
i z sukcesami działa do dziś. Wszystkie gospodarstwa, które przystąpiły do systemu rolnictwa ekologicznego przed 2004 r. produkowały ekologiczną żywność
na rynek. W sytuacji, gdy nie było dopłat, wyłącznie sprzedaż rynkowa ekologicznej żywności dawała możliwość zwrotu wyższych, względem rolnictwa konwencjonalnego, nakładów i gwarantowała zyski. Rolnicy ekologiczni produkujący
na rynek to ścisła elita i jednocześnie często lokalni liderzy rozwoju [Rolnictwo
ekologiczne… 2013].

6 Potwierdzają to również wyniki wcześniejszych badań prowadzonych w tym regionie [por.
Czudec, Zając 2010].
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Wybrane cechy województw w 2015 roku

Tabela 1

Udział % obszarów
prawnie chronionych
w powierzchni
ogólnej

Udział %
ludności na
obszarach
wiejskich

Dawki
nawozów NPK
na 1 ha UR
(w kg)

Dolnośląskie

18,6

30,8

159,0

8,6

Kujawsko-pomorskie

31,8

40,4

184,0

13,3

Lubelskie

22,7

53,8

127,0

11,7

Lubuskie

38,8

35,0

105,0

10,6

Łódzkie

19,6

36,9

127,0

10,3

Małopolskie

53,0

51,5

87,6

8,4

Mazowieckie

29,7

35,7

87,3

8,4

Opolskie

27,2

48,1

200,0

10,2

Podkarpackie

44,9

58,7

70,6

13,2

Podlaskie

31,8

39,4

88,7

11,8

Pomorskie

32,7

35,6

126,0

9,0

Śląskie

22,2

22,9

115,0

8,2

Świętokrzyskie

65,0

55,4

122,0

12,5

Warmińsko-mazurskie

46,7

40,9

97,9

16,3

Wielkopolskie

31,7

45,1

155,0

6,2

Zachodniopomorskie

21,6

31,4

110,0

13,3

Polska

32,5

39,7

123,0

9,8

Województwa
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Stopa bezrobocia
rejestrowanego
(w %)

Źródło: Dane z BDL, GUS w Warszawie.

W Polsce w latach 2003-2015 liczba gospodarstw ekologicznych wzrosła
18-krotnie. Najwięcej gospodarstw ekologicznych znajduje się w województwach
warmińsko-mazurskim i podlaskim, gdzie w analizowanym okresie nastąpił
wzrost ich liczby odpowiednio: 60 i 73-krotny. Z kolei w przypadku województwa
małopolskiego i podkarpackiego w tym czasie nastąpił blisko dziesięciokrotny
przyrost liczby gospodarstw ekologicznych. Natomiast w badanym regionie wyjątek w tym zakresie stanowi województwo świętokrzyskie, gdzie wystąpił niewielki, bo tylko trzykrotny wzrost liczby takich gospodarstw (tabela 2).
Z badań przeprowadzonych w 2010 r. przez J. Tyburskiego i S. ŻakowskąBiemans [2013] wynikało zatem, że region południowo-wschodniej Polski odniósł
sukces w tzw. „ekointensyfikacji”, ponieważ tam odnotowano nie tylko znaczący
przyrost liczby gospodarstw ekologicznych, ale także zachowano tradycje w uprawie owoców i warzyw oraz w rozwoju przetwórstwa z możliwością kontraktacji, co zapewniało pewne rynki zbytu dla ekologicznych produktów rolnych po
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opłacalnej cenie. Dane zawarte w tabeli 2 wskazują jednak, że w ostatnich latach
(tj. 2010-2015) pojawił się problem, polegający na tym, że tylko w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej południowo-wschodniej Polski nastąpił spadek
liczby gospodarstw ekologicznych. W analizowanym okresie, blisko co trzecie gospodarstwo w Małopolsce i co piąte na Podkarpaciu zrezygnowało z produkcji
rolniczej metodami ekologicznymi, a w województwie świętokrzyskim wystąpił
spadek liczby gospodarstw ekologicznych o 6%.
Tabela 2
Gospodarstwa ekologiczne według województw w latach 2003, 2010 i 2015
Liczba gospodarstw ekologicznych
Województwa

2003

2010

2015

Udział % województw w 2015 roku
w liczbie
gospodarstw
ekologicznych

w powierzchni
upraw
ekologicznych

Dolnośląskie

52

778

893

3,9

5,4

Kujawsko-Pomorskie

54

232

385

1,7

1,8

Lubelskie

205

1 386

1 896

8,2

5,9

Lubuskie

16

417

1 214

5,3

8,0

Łódzkie

23

234

526

2,3

1,7

Małopolskie

144

1 729

1 195

5,2

2,2

Mazowieckie

165

1 232

2 339

10,2

9,3

12

49

73

0,3

0,5

Opolskie
Podkarpackie

129

1 620

1 305

5,7

2,9

Podlaskie

45

1 038

3 296

14,3

9,7

Pomorskie

29

348

772

3,4

4,3

Śląskie

14

153

234

1,0

1,1

261

928

872

3,8

2,0

Warmińsko-Mazurskie

67

898

4 054

17,6

19,4

Wielkopolskie

32

456

889

3,9

5,9

Świętokrzyskie

Zachodniopomorskie
Polska

39

1 312

3 072

13,3

19,8

1 287

12 901

23 015

100,0

100,0

Źródło: Dane z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych.

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce są uzależnione od
właściwego wykorzystania silnych stron i istniejących szans dla ekologicznej produkcji rolniczej. Do silnych stron należy zaliczyć [Golinowska 2013]: niski stopień zanieczyszczenia środowiska, przewagę rodzinnych gospodarstw rolnych,
duże zasoby i relatywnie niskie koszty pracy, niski poziom stosowanych środków
chemicznych, dopłaty z budżetu państwa i UE oraz konkurencyjność cenową
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polskich artykułów ekologicznych na rynku europejskim. Z kolei wśród słabych
stron należy wymienić: brak zaufania konsumentów do producentów żywności
ekologicznej, wysokie koszty produkcji ekologicznej, brak sprawnej sieci dystrybucji i skutecznego marketingu oraz rozdrobnienie popytu i podaży.
Szansą dla polskiego rolnictwa ekologicznego są dalsze inwestycje w produkcję warzywniczą i sadownictwo, na które istnieje znaczne zapotrzebowanie w krajach UE, Japonii i USA. Należy wspierać finansowo gospodarstwa ekologiczne,
aby mogły zwiększać asortyment wytwarzanych produktów. Niezbędna jest dalsza edukacja polskiego społeczeństwa oraz dywersyfikacja kanałów dystrybucji.
Zarówno władze szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, jak i sami producenci produktów ekologicznych powinni aktywnie promować i propagować
(np. w Internecie) rolnictwo ekologiczne, gdyż niesie ono ze sobą korzyści dla
całej gospodarki. Powinno to przyczynić się do zwiększenia produkcji i sprzedaży ekoproduktów na rynku krajowym i zagranicznym, a w konsekwencji do
ugruntowania pozycji Polski jako wiodącego producenta i przetwórcy żywności
ekologicznej [Domagalska, Buczkowska 2015].
4.

Instytucjonalne i finansowe wsparcie rozwoju rolnictwa
ekologicznego

Wśród wielu wyzwań stojących przed współczesną polityką rolną i sposobami ich
rozwiązania należy wymienić: dobre zabezpieczenie przyrodniczych podstaw budowy długookresowej konkurencyjności rolnictwa i całego sektora żywnościowego,
wzmocnienie działań w badaniach rolniczych UE na rzecz rozwoju, wymianę informacji w całym łańcuchu żywnościowym, wzmocnienie mechanizmów kontroli
i sankcji oraz poprawę systemu prognozowania. Zależy to od sprawnego funkcjonowania instytucji wdrażających WPR [Kulawik 2015]. Niemożliwe jest osiągnięcie
zrównoważenia rozwoju bez współpracy różnych instytucji i organizacji, łączenia
rozmaitych dziedzin wiedzy, odwoływania się do różnych predyspozycji i kompetencji człowieka [Bołtromiuk, Kłodziński 2011]. Dużą rolę odgrywają tutaj działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zwraca uwagę na poszerzanie
rynków zbytu produktów ekologicznych, ich promocję oraz podkreśla znaczenie
współpracy różnych podmiotów w tym zakresie. Pod koniec 2016 r. Ministerstwo
we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych przygotowywało w ramach promocji tzw. zielonych zamówień publicznych – Przewodnik po rynku produktów ekologicznych, zawierający wytyczne dotyczące zamawiania takich produktów. Ponadto
Ministerstwo uczestniczy w działaniach mających na celu doskonalenie systemu
kontroli i certyfikacji. Jednym z narzędzi służących zapewnieniu wiedzy producentom ekologicznym i doradcom o najbardziej efektywnych metodach produkcji
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jest udzielanie dotacji na dofinansowanie kosztów badań na rzecz rolnictwa ekologicznego. W 2016 r. takich dotacji udzielono dla trzydziestu tematów badawczych
związanych z różnymi aspektami produkcji ekologicznej, na kwotę ponad 4,8 mln zł
[Biuletyn Informacyjny… 2016]. Duże znaczenie w propagowaniu ekologii i ochrony
środowiska mają instytucje doradcze na obszarach wiejskich, w tym m.in. Centrum
Doradztwa Rolniczego i Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR). W strukturach
ODR zatrudnieni są doradcy rolno-środowiskowi, którzy przygotowują plany rolno-środowiskowe, wnioski aplikacyjne, prowadzą szkolenia, organizują targi, wystawy itp. [Wiatrak 2004, Kania 2011, Sikorska-Wolak, Krzyżanowska, Parzonko
2014]. Doradcy pomagają także rolnikom prowadzącym działalność ekologiczną
w przygotowaniu zgłoszenia do jednostki certyfikującej oraz do Wojewódzkiego
Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także przy wypełnianiu wniosku o płatność i gromadzeniu niezbędnych załączników [Miś 2008].
Wśród instytucji wspierających rozwój produkcji ekologicznej należy wymienić
także samorząd terytorialny, Krajową Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wiele
jednostek non-profit, w postaci stowarzyszeń i fundacji.
Wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem funkcji środowiskowej i ekologicznej realizowane jest w ramach II filara WPR i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadaniem
tego funduszu jest finansowanie działań związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), w tym także programu rolno-środowiskowego [Miś 2016]. Program rolno-środowiskowy, jako działanie 214 osi drugiej
PROW 2007-2013, obejmujące dziewięć pakietów, w tym rolnictwo ekologiczne, cieszył się dużą popularnością wśród rolników. Jak wynika z danych ARiMR
w Warszawie, w ramach tego programu wsparciem objęto bowiem 138,4 tys. gospodarstw, powierzchnię 2,9 mln ha UR oraz średniorocznie 66,9 tys. zwierząt.
Dodać trzeba, że największe kwoty na realizację tego programu wypłacono rolnikom z województw zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i lubelskiego, zaś najmniejsze na Śląsku. Relatywnie niskim poziomem tego
wsparcia odznacza się przy tym region południowo-wschodniej Polski, albowiem
Podkarpacie uplasowało się pod tym względem na jedenastej pozycji w kraju, Małopolska na dwunastej, a województwo świętokrzyskie na trzynastej [Miś, Pamuła
2016]. Ekologiczna produkcja rolnicza jest zatem wspierana środkami z budżetu
UE i budżetu krajowego, co jest istotnym warunkiem rozwoju tego modelu gospodarowania. W latach 2014-2020 przewiduje się przy tym adresowanie relatywnie większej pomocy finansowej do gospodarstw mniejszych obszarowo, co może
nasilić zainteresowanie rolników tą formą gospodarowania w regionie południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze obszarowej [Kondratowicz-Pozorska 2014, Niewęgłowska 2014].
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W latach 2014-2020 w ramach PROW wyodrębniono działanie M 11 – Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników do utrzymania lub stosowania praktyk i metod rolnictwa ekologicznego określonych w obowiązujących przepisach. Wsparcie obejmuje dwa poddziałania, tj.:
Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne, w ramach którego pomoc
udzielana jest na następujące pakiety: Uprawy rolnicze, Uprawy warzywne, Uprawy
zielarskie, Uprawy sadownicze, Uprawy paszowe na gruntach ornych oraz Trwałe
użytki zielone, a także Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego, gdzie
pomoc udzielana jest na wszystkie powyższe pakiety, ale po okresie konwersji.
Jak wynika z danych ARiMR w Warszawie, pierwszy nabór wniosków o przyznanie płatności ekologicznej został przeprowadzony w terminie od 15 marca do
10 lipca 2015 r., w ramach którego wpłynęło ich 4 317. Rolnik decydujący się na
przestawienie gospodarstwa na ekologiczne otrzyma w ramach nowego PROW
pomoc finansową w wysokości od 428 do 1 882 zł na ha. Przewidziano przy tym
zmniejszanie stawek w zależności od wzrostu areału. Do końca 2016 r. najwięcej
wniosków o dofinansowanie produkcji ekologicznej zostało przyjętych i zrealizowanych w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i zachodniopomorskim, co wynika z faktu, że występuje tam największa liczba gospodarstw ekologicznych w skali kraju (por. tabela 2 i 3).
W przypadku wypłaconych kwot dofinansowania produkcji rolniczej metodami
ekologicznymi na pierwszym miejscu w kraju uplasowały się województwa zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie. Najmniej środków finansowych
w ramach działania M 11 – Rolnictwo ekologiczne, wypłacono z kolei w województwach opolskim i śląskim, a więc tam, gdzie znajduje się najmniej gospodarstw ekologicznych. W regionie południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze
obszarowej, kwoty wypłaconych środków finansowych na realizację ekologicznej
produkcji rolniczej są natomiast ponad 10-krotnie niższe aniżeli np. w województwie
zachodniopomorskim czy warmińsko-mazurskim. Ponadto należy zauważyć, że tylko w tym regionie wypłacono najniższe w skali kraju kwoty dofinansowania na jeden
zatwierdzony wniosek, czyli na jedną podpisaną umowę. Są to wielkości rzędu 7 tys.
zł, podczas gdy np. w województwie opolskim 33 tys. zł – różnice są zatem bardzo
duże. Potwierdzeniem tego są obliczone wskaźniki absorpcji, które pokazują faktyczny
udział poszczególnych województw w absorpcji środków finansowych w liczbie podpisanych umów (wskaźnik I) oraz w kwocie wsparcia (wskaźnik II) w stosunku do ogółu
w kraju (por. tabela 2 i 3). Wskaźniki absorpcji wyższe od 1 wskazują przy tym na duże
zaangażowanie rolników w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację
działań związanych z rolnictwem ekologicznym. Natomiast im wyższa wartość wskaźnika, tym dane województwo w większym stopniu wykorzystuje swoje możliwości,
czyli posiadane zasoby endogeniczne do rozwoju ekologicznej produkcji rolniczej.
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Tabela 3
Wykorzystanie środków finansowych z PROW 2014-2020 w ramach
działania M 11 – Rolnictwo ekologiczne według województw
Udział % województw
Województwa

w liczbie
zawartych
umów

w kwocie
wypłaconych
płatności

Kwota
wypłaconych
płatności na
1 umowę
(w zł)

Wskaźnik
absorpcji I*

Wskaźnik
absorpcji II**

Dolnośląskie

3,7

4,4

19 143,4

0,94

0,81

Kujawsko-pomorskie

1,6

1,7

17 378,7

0,94

0,94

Lubelskie

8,1

5,7

11 342,1

0,99

0,97

Lubuskie

5,6

9,0

26 135,1

1,10

1,13

Łódzkie

2,0

1,8

14 761,7

0,87

1,06

Małopolskie

4,9

2,0

6 462,4

0,94

0,91

Mazowieckie

9,2

8,5

14 869,8

0,90

0,92

Opolskie

0,3

0,6

33 081,5

1,00

1,20

Podkarpackie

5,2

2,4

7 491,1

0,91

0,82

Podlaskie

15,2

10,2

10 829,8

1,10

1,10

Pomorskie

3,4

4,5

21 507,9

1,00

1,05

Śląskie

0,8

0,9

18 950,1

0,80

0,81

Świętokrzyskie

3,8

1,8

7 789,5

1,00

0,90

18,6

20,0

17 468,9

1,10

1,04

3,4

5,2

25 320,3

0,87

0,88

14,0

21,3

24 798,5

1,10

1,08

100,0

100,0

–

–

Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

16 256,8

* Wskaźnik absorpcji I = udział województwa w liczbie umów podpisanych w ramach działania
M 11 / udział województwa w liczbie gospodarstw ekologicznych.
** Wskaźnik absorpcji II = udział województwa w kwocie zrealizowanych płatności w ramach działania
M 11 / udział województwa w ekologicznej powierzchni UR.

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z ARiMR w Warszawie.

Z badań H. Runowskiego [2009] wynika, że w rolnictwie ekologicznym możliwości produkcyjne nie są jeszcze w pełni wykorzystane. Jednak wzrost efektywności ekonomicznej w tym rolnictwie jest i będzie ograniczony przez rygorystycznie ustalone
wytyczne dla certyfikowanych upraw i chowu zwierząt, a szczególnie przez zakaz stosowania chemicznych środków produkcji. O możliwościach rozwojowych rolnictwa
ekologicznego zdaje się zatem przesądzać poziom dochodów generowanych przez
gospodarstwa ekologiczne oraz poziom dotacji. W krajach o niskim i umiarkowanym
poziomie wsparcia zewnętrznego tej formy rolniczego gospodarowania zmniejsza się
przy tym zainteresowanie rolników podejmowaniem produkcji ekologicznej.
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5. Korzyści i bariery rozwoju ekologicznej produkcji rolniczej w opinii
ankietowanych rolników z regionu południowo-wschodniej Polski
Rolnictwo ekologiczne przynosi zróżnicowane i wpisujące się w koncepcję rozwoju zrównoważonego korzyści ekonomiczno-społeczne, środowiskowe, zdrowotne i etyczno-estetyczne [Golinowska 2013]. Według W. Łuczki-Bakuły [2007]
na korzyści ekonomiczno-społeczne składają się: utrzymanie miejsc pracy na
obszarach wiejskich, zapobieganie nadmiernemu odpływowi ludności wiejskiej,
energooszczędność. Korzyści środowiskowe to: zwiększenie żyzności gleby, zachowanie bioróżnorodności i minimalne obciążenie środowiska przyrodniczego.
Korzyści zdrowotne obejmują zapewnienie wysokiej wartości odżywczej i zdrowotnej produktu, zaś etyczno-estetyczne zachowanie zróżnicowanego krajobrazu
rolniczego, kierowanie się zasadami etyki środowiskowej.
W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie: jakie korzyści uzyskują
rolnicy w wyniku prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej? Informacje na ten temat zestawiono w tabeli 4.
Zdaniem rolników do istotnych korzyści w tym zakresie należy to, że działalność ta sprzyja poprawie sytuacji ekonomicznej oraz rozwojowi gospodarstwa
rolnego, umożliwia uzyskiwanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, powoduje wzrost dochodów i stanowi źródło utrzymania rodziny oraz sprzyja poprawie wykorzystania zasobów pracy w gospodarstwie rolnym. Z kolei do średnio
istotnych korzyści wynikających z prowadzenia produkcji rolniczej metodami
ekologicznymi rolnicy zaliczyli to, że sprzyja ona poprawie sytuacji materialnej
i warunków życia rodziny, sprzyja poprawie wykorzystania majątku w gospodarstwie rolnym, stanowi źródło żywności dla rodziny oraz czynnik przyciągający
turystów i zwiększający popyt z ich strony. Natomiast w opinii rolników mało
istotnymi korzyściami z tego tytułu jest to, że działalność ta sprzyja zachowaniu
dziedzictwa kulturowego wsi, poprawie sytuacji ekonomicznej oraz rozwojowi
pozarolniczej działalności gospodarczej, a także podtrzymaniu tradycji rodzinnych (tabela 4). Dodać jednak należy, iż jak wynika z badań, rolnicy prowadzący
działalność agroturystyczną zdecydowanie wyżej, w porównaniu z pozostałymi,
oceniali znaczenie ostatnich czterech odpowiedzi, jako korzyści wynikających
z prowadzenia produkcji rolniczej metodami ekologicznymi.
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Tabela 4
Korzyści wynikające z prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej
w ocenie ankietowanych rolników
Korzyści

Średnia ocen dokonanych przez
rolników*

Sprzyja poprawie sytuacji ekonomicznej gospodarstwa rolnego

8,4

Umożliwia uzyskiwanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej

8,3

Sprzyja rozwojowi gospodarstwa rolnego

8,2

Powoduje wzrost dochodów i stanowi źródło utrzymania rodziny

8,1

Sprzyja poprawie wykorzystania zasobów pracy w gospodarstwie rolnym

6,9

Sprzyja poprawie sytuacji materialnej rodziny

6,4

Sprzyja poprawie warunków życia rodziny

6,2

Sprzyja poprawie wykorzystania majątku w gospodarstwie rolnym

5,2

Stanowi źródło żywności dla rodziny

4,9

Stanowi czynnik przyciągający turystów i zwiększający popyt z ich strony

4,9

Sprzyja zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi

4,4

Sprzyja poprawie sytuacji ekonomicznej pozarolniczej działalności gospodarczej

4,2

Sprzyja rozwojowi pozarolniczej działalności gospodarczej

4,1

Sprzyja podtrzymaniu tradycji rodzinnych

3,8

* rolnicy oceniali istotność każdej korzyści w skali od 0 do 10, przy czym 0 to nieistotna, 1-2 bardzo mało istotna, 3-4
mało istotna, 5-6 średnio istotna, 7-8 istotna, 9-10 bardzo istotna.

Źródło: Badania własne (wywiad z kwestionariuszem z rolnikami).

Wobec powyższego należy stwierdzić, że prowadzenie ekologicznej produkcji
rolniczej w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej powoduje, iż rolnicy uzyskują dzięki temu szereg różnorodnych korzyści, w tym przede wszystkim
o charakterze ekonomicznym, które dotyczą nie tylko ich samych oraz ich rodzin, gospodarstw rolnych i działalności agroturystycznej, ale także są ważne dla
obszarów wiejskich.
Istotne jest to, że prowadzenie produkcji rolniczej metodami ekologicznymi
w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej, powoduje wzrost dochodów
i stanowi źródło utrzymania rodzin rolniczych, sprzyjając tym samym poprawie
ich sytuacji materialnej i warunków życia. Poza tym działalność ta sprzyja również
poprawie wykorzystania zasobów pracy w gospodarstwach rolnych. Można zatem stwierdzić, że prowadzenie ekologicznej produkcji rolniczej niejako zapobiega procesom depopulacyjnym na obszarach wiejskich tego regionu. Wydaje się
bowiem, że istotną przyczyną emigracji ludności z obszarów wiejskich jest brak
pracy i źródeł utrzymania, a to właśnie zapewnia ta działalność.
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Ponadto prowadzenie produkcji rolniczej metodami ekologicznymi w badanym regionie sprzyja zarówno poprawie sytuacji ekonomicznej, jak i rozwojowi
gospodarstw rolnych i działalności agroturystycznej rolników i ich rodzin, a także
stanowi istotny czynnik przyciągający turystów i zwiększający popyt z ich strony,
jak również sprzyja zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi i podtrzymaniu tradycji rodzinnych. Wobec tego należy stwierdzić, że działalność ta ma zatem charakter komplementarny względem agroturystyki, stanowiąc tym samym ważne jej
dopełnienie, a przy tym jest również istotna z punktu widzenia zrównoważonego
i wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa.
Ważną korzyścią uzyskiwaną przez rolników i rodziny rolnicze z tytułu prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej jest wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. Pojawia się tu jednak problem
kosztów i korzyści związanych z dostarczaniem przez rolnictwo tzw. dóbr publicznych. Z jednej strony bowiem społeczeństwo ponosi koszty, a rolnicy uzyskują korzyści finansowe, a z drugiej zaś ci ostatni muszą się dostosować do wymagań z tym
związanych, co zwykle przeszkadza bądź nawet uniemożliwia maksymalizowanie
wolumenu produkcji rolniczej oraz dochodów z gospodarstwa rolnego, w związku
z czym otrzymują oni za to rekompensatę od społeczeństwa. Istotną kwestią w tym
zakresie jest więc właściwa wycena tych kosztów i korzyści [por. Durand, Huylenbroeck 2003, Korenik 2007, Czudec 2009, Czyżewski, Matuszczak 2015].
Barierami rozwoju rolnictwa ekologicznego mogą być takie czynniki, czy uwarunkowania i to zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, które zmniejszają możliwości rozwoju istniejących gospodarstw ekologicznych i ekologicznej produkcji rolniczej, a także osłabiają dynamikę powstawania nowych gospodarstw albo
przyczyniają się do ich likwidacji.
W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie: jakie są bariery rozwoju
ekologicznej produkcji rolniczej w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej? Informacje na ten temat zestawiono w tabeli 5.
W opinii rolników do najważniejszych barier rozwoju ekologicznej produkcji
rolniczej w regionie południowo-wschodniej Polski należą przede wszystkim: wysokie koszty prowadzenia gospodarstwa ekologicznego oraz mały obszar gospodarstwa, a także problemy finansowe (brak kapitału, utrata płynności finansowej,
zatory płatnicze – opóźnienia w płatnościach za produkty rolne) i utrudnienia we
wprowadzaniu innowacji (nowych technologii, produktów itd.). W dalszej kolejności barierami tymi są natomiast: konieczność dostosowania się do wymogów
Unii Europejskiej (np. sanitarnych, jakościowych itd.) i trudności z tym związane
oraz słaba jakość ziemi użytkowanej rolniczo, a także rosnące ryzyko działalności
gospodarczej i słaby rozwój infrastruktury turystycznej (tabela 5). Dodać trzeba, iż
jak wynika z badań, rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną zdecydowanie
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wyżej, w porównaniu z pozostałymi, oceniali znaczenie dwóch ostatnich odpowiedzi, jako barier dalszego rozwoju ich gospodarstw ekologicznych.
Tabela 5
Najważniejsze bariery rozwoju ekologicznej produkcji rolniczej w ocenie
ankietowanych rolników
Bariery

Średnia ocen
dokonanych przez
rolników*

Wysokie koszty prowadzenia gospodarstwa

8,4

Mały obszar gospodarstwa

8,3

Problemy finansowe (brak kapitału, utrata płynności finansowej, zatory płatnicze)

8,2

Utrudnienia we wprowadzaniu innowacji

8,1

Konieczność dostosowania się do wymogów UE i trudności z tym związane

5,2

Słaba jakość ziemi użytkowanej rolniczo

5,2

Rosnące ryzyko działalności gospodarczej

4,9

Słaby rozwój infrastruktury turystycznej

4,9

* rolnicy oceniali istotność każdej bariery w skali od 0 do 10, przy czym 0 to nieistotna, 1-2 bardzo mało istotna, 3-4
mało istotna, 5-6 średnio istotna, 7-8 istotna, 9-10 bardzo istotna.

Źródło: Badania własne (wywiad z kwestionariuszem z rolnikami).

Badania wykazały zatem, że ważnym czynnikiem ograniczającym możliwości
rozwoju rolnictwa ekologicznego w regionie południowo-wschodniej Polski, są
na ogół niewielkie zasoby ziemi użytkowanej rolniczo, jakimi dysponują indywidualne gospodarstwa rolne. Wydaje się, iż pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że
rolnicy dostrzegają potrzebę wprowadzania innowacji w swoich gospodarstwach
ekologicznych, traktując utrudnienia w tym zakresie, jako ważną barierę dalszego
rozwoju ekologicznej produkcji rolniczej w regionie o rozdrobnionej strukturze
obszarowej. Z kolei dla rolników prowadzących ekologiczne gospodarstwa agroturystyczne równie ważny jest przy tym dalszy sukcesywny rozwój infrastruktury
turystycznej na obszarach wiejskich tego regionu.

6. Wnioski
1. W regionie południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze ob-

szarowej występują potencjalnie korzystne warunki i możliwości dla rozwoju rolnictwa ekologicznego. Zwłaszcza chodzi tu o relatywnie duże zasoby
pracy na wsi i w rolnictwie, często nie w pełni wykorzystane, wysoki udział
obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogólnej oraz niski poziom
nawożenia mineralnego w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
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2. Zdaniem ankietowanych rolników prowadzących ekologiczną produkcję
rolniczą w badanym regionie, uzyskują oni szereg korzyści z tego tytułu
i dotyczą one nie tylko ich samych oraz ich rodzin, gospodarstw rolnych
i działalności agroturystycznej, ale również obszarów wiejskich (przeciwdziałanie wyludnianiu się, komplementarność względem agroturystyki,
a przy tym także istotne znaczenie dla zrównoważonego i wielofunkcyjnego
rozwoju wsi i rolnictwa).
3. Ważną korzyścią uzyskiwaną przez ankietowanych rolników z tytułu prowadzenia gospodarstw ekologicznych jest wsparcie finansowe z Unii Europejskiej, przy czym region południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze obszarowej odznacza się relatywnie niskim poziomem tego
wsparcia, w porównaniu do innych województw w Polsce.
4. Region objęty badaniami odznacza się przeciętnym poziomem rozwoju
rolnictwa ekologicznego na tle innych województw w kraju. Dodatkowo
w ostatnich latach nastąpił tu spadek liczby gospodarstw ekologicznych,
co może być konsekwencją występujących w tym zakresie barier, w tym
zwłaszcza w postaci na ogół niewielkich zasobów ziemi użytkowanej rolniczo, jakimi dysponują indywidualne gospodarstwa rolne.
5. Wobec powyższego należy sądzić, że w wyniku relatywnie większej pomocy
finansowej dla rozwoju ekologicznej produkcji rolniczej w gospodarstwach
mniejszych obszarowo, nastąpi wzrost zainteresowania rolników tą formą
gospodarowania w regionie południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze obszarowej.
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TERESA MIŚ, DARIUSZ ZAJĄC
PROBLEMY ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W REGIONIE
O ROZDROBNIONEJ STRUKTURZE OBSZAROWEJ

Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, region południowo-wschodniej Polski, problemy
i uwarunkowania rozwoju
STRESZCZENIE

Celem artykułu jest ocena znaczenia rolnictwa ekologicznego w regionie południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze obszarowej, a przy tym rozpoznanie
korzyści wynikających z prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej oraz problemów
i barier jej dalszego rozwoju. Materiał empiryczny artykułu stanowią dane pochodzące
ze statystyki gospodarczej i powszechnej oraz wyniki badań własnych. Analiza materiału
empirycznego wykazała, że badany region charakteryzuje się potencjalnie korzystnymi
warunkami dla rozwoju rolnictwa ekologicznego, a rolnicy uzyskują szereg rozmaitych
korzyści z tego tytułu. Region ten odznacza się jednak przeciętnym poziomem rozwoju
rolnictwa ekologicznego, a dodatkowo w ostatnich latach nastąpił tu spadek liczby gospodarstw ekologicznych, co może być konsekwencją występujących w tym zakresie barier, w tym zwłaszcza w postaci na ogół niewielkich zasobów ziemi użytkowanej rolniczo,
jakimi dysponują indywidualne gospodarstwa rolne. Należy więc sądzić, że w wyniku
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relatywnie większej pomocy finansowej dla rozwoju ekologicznej produkcji rolniczej
w gospodarstwach mniejszych obszarowo, nastąpi wzrost zainteresowania rolników tą
formą gospodarowania w tym regionie.
TERESA MIŚ, DARIUSZ ZAJĄC
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN REGION
WITH FRAGMENTED AREA STRUCTURE

Keywords: organic farming, region of south-eastern Polish, problems and conditions
of development
SUM M A RY

The aim of this article is to evaluate the importance of organic farming in the region
of south-eastern Poland with fragmented area structure, and at the same time recognizing
the benefits of ecological agricultural production and problems and barriers to its further
development. The empirical material of the paper is the data from economic and general
statistics and results of own studies. The analysis of empirical material showed that the
examined region is characterized by potentially favorable conditions for the development
of organic farming and that farmers receive a number of different benefits. This region,
however, is characterized by an average level of development of organic farming, and in
addition, in recent years there has been a decline in the number of organic farms, which
may be the consequence of barriers in this area, especially in the form of generally small
agricultural land resources available to individual agricultural households. It should therefore be assumed that, as a result of the relatively greater financial support for the development of organic farming in smaller area farms, there will be an increased interest of
farmers in this form of farming in the region.
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1. Wstęp
Przeludnienie agrarne w rolnictwie i niski stopień różnorodności ekonomicznej
obszarów wiejskich w Polsce to efekt zapóźnienia rozwojowego i pozostałość gospodarki centralnie planowanej. Przemiany strukturalne, jakie zachodziły w krajach Europy Zachodniej, zwłaszcza po zakończeniu II wojny światowej, będące
wynikiem procesu ewoluowania i dostosowywania do nowych warunków funkcjonowania, ominęły Polskę i stanowią nadal jedno z największych wyzwań w naszym kraju. Stymulowanie przyspieszonych przemian w rolnictwie i na obszarach wiejskich łączy się bezpośrednio z koniecznością zdynamizowania procesu
kreowania nowych i trwałych miejsc pracy, w szczególności dla nadwyżkowych
zasobów siły roboczej, pracujących dotychczas w rolnictwie. Ponadto wiąże się
także z tworzeniem możliwości uzyskiwania przez mieszkańców wsi dodatkowych, bądź alternatywnych dochodów, poprzez dywersyfikacje ich działalności
zarobkowej. Priorytetem w tym zakresie jest tworzenie warunków do pobudzania i wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, co niewątpliwie należy do strategicznych zadań polskiej, jak i europejskiej polityki na rzecz
rozwoju wsi i rolnictwa. Jest to szczególnie widoczne w dokumentach strategicznych i programowych Unii Europejskiej (UE), w których przedsiębiorczości, re-
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alizowanej przez kreatywnych i innowacyjnych przedsiębiorców, przypisuje się rolę
swego rodzaju „koła zamachowego” gospodarki rynkowej1. Zdaniem ekspertów
działalność gospodarcza rozwijana na obszarach wiejskich jest zarówno kluczowym
czynnikiem, jaki i ważnym wskaźnikiem poziomu rozwoju gospodarczego2. Dlatego polityka rozwoju obszarów wiejskich, realizowana głównie w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej (WPR) wspiera szeroko rozumianą przedsiębiorczość i aktywność
gospodarczą ludności wiejskiej3, bowiem mały potencjał ekonomiczny większości
gospodarstw rolnych, w tym także w Polsce, zmusza mieszkańców wsi do podejmowania dodatkowej bądź alternatywnej aktywności gospodarczej4, w celu uzyskania
nowych źródeł dochodów. Należy przy tym zauważyć, że działania ludności wiejskiej, wpływające na rozwój przedsiębiorczości, wpisują się niezaprzeczalnie koncepcję wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, w realizacji której upatruje się
remedium na trudności i problemy rozwojowe tych obszarów5. To właśnie w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju, uwzgledniającej ograniczoną chłonność miejskich
rynków pracy oraz występujące bezrobocie, postuluje się m.in. tworzenie nowych,
niezwiązanych z rolnictwem miejsc pracy, co przyczynia się do poprawy jakości życia
i pracy na wsi 6. Z punktu widzenia społeczno-gospodarczego rozwoju Polski, rozwój
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest tym ważniejszy, ponieważ występująca na tych terenach stopa bezrobocia rejestrowanego jest wyższa niż średnio w kraju.
W połączeniu ze zjawiskiem zbędnego zatrudnienia w gospodarstwach rolnych tj.
tzw. bezrobocia ukrytego, tworzą wielki potencjał ludzki pozostający do zagospodarowania przez różne formy pozarolniczej działalności gospodarczej7.
1 Sikora J. (2012): Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa, s. 49.
2 Kamińska W. ( 2006): Aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, red. W. Kamińska,
K. Heffner, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 133,
Warszawa, s. 103-127.
3 Bocheński M., Zięba J., Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej, red. A. Jurcewicz, Instytut
Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010, s. 102.
4 Sroka W., Wojewodzic T. (2012): Divestments in Polish agriculture – selected aspects. Ökosystemdinstleistungen und Landwirtschaft. 22. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft fur
Agrarökonomie. Unversität für Bodenkultur, Wien, s. 133-134.
5 Kłodziński M. (1996): Strategia wielofunkcyjnego rozwoju gmin w Polsce, Wydawnictwo Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2/96, Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Poznań.
6 Stodoła Ł. (2009): Przestrzenne zróżnicowanie absorbcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, Zeszyty Naukowe Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, seria Problemy rolnictwa światowego, t. 7(XXII),
Warszawa, s. 133-142.
7 Wilkin J. (2015) Rola przedsiębiorczości w rozwoju obszarów wiejskich, [w] Przedsiębiorczość
na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju – Potencjał Obszarów Wiejskich Szansą
Rozwoju, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Forum Debaty Publicznej, Warszawa, s. 5-9.
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Obszary wiejskie w Polsce zajmują ponad 93% terytorium kraju i są miejscem
zamieszkania prawie 40% Polaków. Powyższe wielkości wskazują szczególne znaczenie tych obszarów w aspekcie rozwoju całego kraju. W kontekście rozwoju
przedsiębiorczości należy tu zauważyć, iż w 2015 r. do krajowego rejestru REGON było wpisanych blisko 4,2 mln podmiotów gospodarki narodowej, z czego
ponad 1,1 miliona (26,8%) zarejestrowało działalność gospodarczą na obszarach
wiejskich (tabela 1).
Tabela 1
Podmioty gospodarki narodowej w Polsce zarejestrowane w bazie REGON
w latach 2004-2015
Wyszczególnienie

POLSKA

Obszary Miejskie

Obszary Wiejskie

Rok

Ogółem

2004

3 576 830

2009

3 742 673

2015

4 184 409

Dynamika (2004 = 100)

116,99%

2004

2 747 560

2009

2 807 600

2015

3 053 751

Dynamika (2004 = 100)

111,14%

2004

829 270

2009

935 073

2015

1 130 658

Dynamika (2004 = 100)

136,34%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Lokalnych GUS.

Z powyższej tabeli wynika, że w okresie od wstąpienia Polski do UE liczba podmiotów gospodarczych w ogóle, w tym także na obszarach wiejskich charakteryzuje
się tendencją wzrostową. Co więcej, w odniesieniu do obszarów wiejskich, będących
obszarem niniejszej analizy, dynamika wzrostu liczby podmiotów gospodarczych na
obszarach wiejskich w porównaniu do obszarów miejskich jest wyższa o ponad 25%.
Po przystąpieniu naszego kraju do UE, Polska uzyskała dostęp do środków
finansowych na wsparcie i modernizację polskiej gospodarki. Sektor rolno-żywnościowy oraz tereny wiejskie przede wszystkim są obszarami interwencji WPR.
Wśród celów i priorytetów przyjętych do realizacji przez WPR jednym z kluczowych jest rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Dotychczas, w ponad
10-letnim okresie członkostwa Polski w UE, instrumentami wspierającymi rozwój
przedsiębiorczości na wsi w ramach WPR był Sektorowy Program Operacyjny
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
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wiejskich 2004-2006” (SPO „Restrukturyzacja 2004-2006”) oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Jednocześnie
należy zaznaczyć, iż w okresie poprzedzającym akcesję Polski do UE, Polska jako
kraj kandydujący otrzymała wsparcie finansowe w ramach specjalnego programu
przedakcesyjnego SAPARD (Special Pre-Accession Programme for Agriculture
and Rural Development – Specjalny Przedakcesyjny Program na rzecz Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich). Dzięki temu, już w latach 2002-2004 skierowano
pierwsze środki pomocowe UE na rozwój wsi i rolnictwa, w tym także na rozwój
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Zatem wobec powyższego uzasadnionym jest stwierdzenie, iż członkostwo Polski w UE i możliwość korzystania z szeregu instrumentów wsparcia w ramach realizowanych przez Unię polityk, w tym
także WPR, bezsprzecznie wpływa na rozwój przedsiębiorczości w Polsce, w tym
na liczbę tworzonych i modernizowanych podmiotów gospodarczych, w szczególności na obszarach wiejskich, będących przedmiotem niniejszej analizy.

2. Cel i metodyka pracy
Celem pracy była ocena wykorzystania środków WPR ich wpływu na rozwój
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce – zarówno w okresie przedakcesyjnym, jak i w dwóch kolejnych okresach programowania budżetowego, tj.
2004-2006 i 2007-2013. Kontekstem tak sformułowanego celu było ogólne przedstawienie ewolucji WPR w kierunku wspierania, obok rozwoju rolnictwa, także
rozwoju obszarów wiejskich, w tym rozwoju przedsiębiorczości.
Część teoretyczną pracy opracowano na podstawie literatury przedmiotu, dokumentów rządowych dotyczących programów operacyjnych wspierających rozwój wsi i rolnictwa współfinansowanych ze środków UE oraz informacji pochodzących ze stron internetowych.
Część empiryczna została opracowana w oparciu o analizę danych statystycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), dotyczących wdrażania działań wspierających rozwój przedsiębiorczość na obszarach wiejskich w Polsce w okresie od
2000 do 2016 roku, w ramach programów: przedakcesyjnego SAPARD oraz poakcesyjnych tj. „SPO „Restrukturyzacja 2004-2006” oraz PROW 2007-2013.
Wyniki analizy przedstawiono w ujęciu krajowym i wojewódzkim, uwzględniając przede wszystkim wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten
cel, zakres udzielanej pomocy tj. rodzaj działalności gospodarczej objętej wsparciem, liczbę zrealizowanych projektów oraz udziału poszczególnych województw
w absorpcji środków dedykowanych poszczególnym działaniom.
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Na podstawie powyższych danych dokonano oceny wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich udzielonego w ramach ww. programów operacyjnych.

3. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku wspierania rozwoju
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
WPR jest historycznie pierwszą i jednocześnie najbardziej złożoną i kompleksową
polityką wspólnotową Unii Europejskiej8. Od początku swojego funkcjonowania
podlegała, i wciąż podlega, ciągłej ewolucji. Do najważniejszych reform z punktu
widzenia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich należy zaliczyć „Plan
Mac Sharry’ego” z 1992 r. oraz „Agendę 2000”9. Istotny w tym zakresie był także
przegląd WPR – health check, a także ustalenia dotyczące kształtu tej polityki po
2013 roku10.
W pierwszych latach funkcjonowania WPR była realizowana głównie za pomocą instrumentów polityki rynkowej. Szybko jednak okazało się, że rozwiązanie
to nie przynosi pożądanych efektów w zakresie polityki strukturalnej, zwiększając
dysproporcje rozwojowe pomiędzy uczestnikami rynku rolnego. Reakcją na tą
sytuację był Plan Mansholta, którego celem było prowadzenie w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej jednolitej, konsekwentnej polityki strukturalnej,
operującej środkami nakierowanymi na poprawę struktur rolnych bez powodowania efektu w postaci wzrostu produkcji11.
Lata dziewięćdziesiąte XX w. to okres, w którym powstał tzw. Planie Mac Sharry’ego. Głównym uzasadnieniem proponowanej reformy było to, iż pierwotnie
WPR była tworzona w czasie, kiedy Europa odczuwała deficyt żywności, natomiast 45 lat po zakończeniu II wojny światowej, sytuacja w rolnictwie zorientowanym towarowo i produkcyjnie nie pasowała do pierwotnych założeń przyświecających tworzeniu WPR. Plan Mac Sharry’ego wprowadzał istotne rozwiązania
świadczące jednocześnie o rozpoczynającym się procesie daleko idących zmian
8 Chmielewska-Gill W. (2012): Pięćdziesiąt lat WPR – zarys ewolucji, [w:] Rozwój polskiego
rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie Wspólnej Polityki Rolnej, Praca zbiorowa, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa, s. 11-12.
9 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, WPR. Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Praca zbiorowa, Warszawa 2007, s. 5-24.
10 Adamowicz M., Miejsce rodzinnych gospodarstw rolnych we Wspólnej polityce rolnej UE,
[w:] Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego, red. M. Podstawka, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2015, s. 127-129.
11 Ciepielewska M., Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej i jej ewolucja („Agenda” 2000),
[w:] Polityka rolna i strukturalna Unii Europejskiej a procesy dostosowawcze w rolnictwie polskim,
Praca zbiorowa, Ekspert-SITR Spółka z o.o., Koszalin 2000, s. 9-10.
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w koncepcji WPR. Dotyczyły ona zarówno jej głównych celów, jak i mechanizmów funkcjonowania. Pierwszy etap wdrażania Planu Mac Sharry’ego rozpoczął
się w 1993 roku i trwał do końca roku 1998. Po upływie tego okresu dokonano
podsumowania osiągniętych efektów i przygotowano program realizacji etapu
drugiego, tzw. „Agendy 2000”. Należy przy tym zauważyć, że reforma Mac Sharry’ego była, ustosunkowaniem się UE do ustaleń negocjacji Rundy Urugwajskiej
GATT, która dotyczyła podstawowych warunków funkcjonowania i rozwoju gospodarstw rolnych oraz rozszerzała zainteresowania WPR na sprawy wykraczające poza rolnictwo, tj. na ochronę środowiska, leśnictwo i szeroko rozumiany
rozwój obszarów wiejskich, w tym także rozwój przedsiębiorczości12.
Agenda 2000 to kolejny etap reformowania WPR. Była ona konsekwencją niewystarczających efektów reformy Mac Sharry’ego w połączeniu z koniecznością
realizacji postanowień „Porozumienia o rolnictwie” Rundy Urugwajskiej GATT
oraz perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy ŚrodkowoWschodniej. W ramach Agendy 2000, będącej całościowym pakietem reform
modernizujących i przygotowujących Unię do największego w swojej historii rozszerzenia w 2004 r., dokonano przeformułowania celów WPR zgodnie z wymogami Traktatu z Amsterdamu, odwołując się przy tym do koncepcji tzw. europejskiego modelu rolnictwa. Utworzono tzw. „drugi filar” WPR obejmujący swoim
zakresem szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich, przyczyniający się do
dywersyfikacji działalności i źródeł dochodów mieszkańców wsi, a także podnoszenia jakości życia i pracy na wsi13. Priorytetem zreformowanej WPR stało się
zatem zintegrowane podejście do ochrony środowiska, zgodnie z ideą rozwoju
zrównoważonego, w połączeniu z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich, prowadzącym do różnicowania działalności na wsi w kierunku rozwoju
przedsiębiorczości14.

4. Programy operacyjne Wspólnej Polityki Rolnej wspierające rozwój
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce
Polska, zarówno przed, jak i po akcesji do Unii Europejskiej miała możliwość
korzystania ze wsparcia unijnego, przede wszystkim w ramach Polityki Spójności,
WPR oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. Dla obszarów wiejskich najistotniejszą
12 Adamowicz M., Miejsce rodzinnych gospodarstw rolnych we Wspólnej polityce rolnej UE,
[w:] Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego, op. cit., s. 129.
13 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wspolna-polityka-rolna/czym-jest-wspolna-polityka-rolna.html (dostęp: 08.08.2016 r.).
14 Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E., Wspólna Polityka rolna. Zagadnienia prawne,
op. cit. , s. 70-74.
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rolę odgrywa bez wątpienia WPR. W zakresie wsparcia znalazła się także przedsiębiorczość, na dofinansowanie której w latach 2004-2006 przewidziano środki
pochodzące z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (SPO
„Rolnictwo 2004-2006”), a w latach 2007-2013 z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).
Należy jednocześnie zauważyć, iż w okresie poprzedzającym wstąpienie Polski w struktury europejskie Polska, m.in. na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, otrzymała wsparcie finansowe w ramach specjalnego programu
przedakcesyjnego SAPARD (Special Pre-Accession Programme for Agriculture
and Rural Development – Specjalny Przedakcesyjny Program na rzecz Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich), którego realizacja przypadała na lata 2002-2004.
Specjalny Przedakcesyjny Program na rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich SAPARD
Pierwszym programem skierowanym na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w ramach WPR był Specjalny Przedakcesyjny Program na rzecz
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SAPARD (Specjal Pre-Accession Programme for Agriculture and Rural Development). Na realizację programu SAPARD w latach 2000-2006 w Polsce przewidziano około 1,1 mld euro15.
Działaniem bezpośrednio wspierającym rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, realizowanym w ramach programu SAPARD, było działanie 4
„Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, na realizacje
którego przeznaczono 342,3 mln zł (7,6% budżetu Programu). W ramach tych
środków podpisano 4 854 umowy na łączną kwotę wsparcia 435,2 mln zł, z których zostało zrealizowanych 4 071 umów na kwotę 342,3 mln zł, w tym na rozwój
przedsiębiorczości 3 644 umowy na kwotę 308,4 mln zł16.
Jak wynika z tabeli 1 beneficjenci działania „Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” - schemat 4.1. i 4.2. najczęściej realizowali projekty w zakresie usług turystycznych i agroturystyki (1 321), drobnej wytwórczość,
usług dla ludności, rzemiosła i rękodzielnictwa (1 065) oraz i usług transportowych (574). Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem odznaczały się projekty
w zakresie usług komunalnych (32), magazynowaniem i przechowywaniem towarów (43) oraz rachunkowością, doradztwem lub usługami informatycznymi (73).


15 Rowiński J., SAPARD – programowanie i realizacja, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Nr 14, Warszawa 2005, s. 7-8 i 12.
16 SAPARD – wybrane efekty realizacji pomocy przedakcesyjnej w Polsce, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2006, s. 18-20.
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Tabela 2
Efekty realizacji działania „Różnicowanie działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich” – schemat 4.1. i 4.2. [wg typu przedsięwzięcia]
Zakres pomocy

Liczba projektów

Usługi dla gospodarstw rolnych

303

Drobna wytwórczość, usługi dla ludności, rzemiosło
i rękodzielnictwo

1 065

Roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne

233

Usługi turystyczne (w tym agroturystyka)

1 321

Usługi transportowe (przewóz osób i towarów)

574

Magazynowanie i przechowywanie towarów

43

Usługi komunalne

32

Rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne

73

Razem

3 644

Źródło: Analiza wyników realizacji poszczególnych działań Programu SAPARD
w świetle celów Programu oraz wpływ zmian społeczno-ekonomicznych na realizację
Programu w latach 2002-2006, Warszawa 2007, PSDB i WYG International, s. 70-73.

Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, iż najwięcej środków w ramach
działania „Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” (schemat 4.1. i 4.2.) trafiło do beneficjentów z województw: mazowieckiego (11,06%),
lubelskiego (8,30%) i wielkopolskiego (8,22%), a najmniej do: opolskiego (2,79%),
podlaskiego (2,84%) i lubuskiego (3,19%).
Tabela 3
Udział województw w budżecie działania „Różnicowanie działalności
gospodarczej na obszarach wiejskich” wg województw [w %]
Województwo

Udział % województw w środkach

Dolnośląskie

7,80

Kujawsko-pomorskie

5,38

Lubelskie

8,30

Lubuskie

3,19

Łódzkie

7,26

Małopolskie

8,78

Mazowieckie

11,06

Opolskie

2,79
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Województwo

Udział % województw w środkach

Podkarpackie

8,18

Podlaskie

2,84

Pomorskie

4,93

Śląskie

5,50

Świętokrzyskie

5,39

Warmińsko-mazurskie

5,23

Wielkopolskie

8,22

Zachodniopomorskie
Ogółem

73

5,15
100,00

Źródło: Uchwała nr 11 Krajowego Komitetu Sterującego do Spraw Programu SAPARD
z dn. 18.06.2002 r. w sprawie podziału środków publicznych pomiędzy województwa
w Działaniu 4 Programu SAPARD w ramach rocznej Umowy Finansowej na 2001 rok.


Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

Instrumentem WPR, z którego w okresie 2004-2006 wspierano rozwój przedsiębiorczości na ternach wiejskich był Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacje sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004–2006”, finansowany ze środków Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz z budżetu krajowego17. Budżet tego instrumentu wynosił 1,8 mld euro18.
Głównym działaniem SPO „Rolnictwo” wspierającym dywersyfikację działalności na obszarach wiejskich oraz poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodu
było działanie 2.4. „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa
w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodu”19, na który przeznaczono kwotę 282 mln zł, co stanowiło 5% budżetu programu. W ramach tych środków zrealizowano 4 015 projektów, dla których kwota
udzielonej pomocy wyniosła cały zaplanowany na to działanie budżet.
17 Bułkowska M., Chmurzyńska K, Wyniki realizacji PROW i SPO „Rolnictwo” w latach 20042006, op. cit., s. 43.
18 Bułkowska M., Chmurzyńska K., Wyniki realizacji PROW i SPO „Rolnictwo” w latach 20042006, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Nr 65, Warszawa 2007, s. 7.
19 Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r.
w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego orz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (poz. 2032).
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Tabela 4
Efekty realizacji działania „Różnicowanie działalności rolniczej
i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań
lub alternatywnych źródeł dochodów” [wg typu przedsięwzięcia]
Zakres pomocy

Liczba projektów

Agroturystyka

806

Usługi związane z turystyką i wypoczynkiem

240

Usługi na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej

1 010

Drobne usługi na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich

1 652

Prowadzone na małą skalę przetwórstwo produktów rolnych
lub jadalnych produktów leśnych
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzących w większości
z własnego gospodarstwa
Wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy oraz zakładanie plantacji roślin
wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne
Rzemiosło i rękodzielnictwo

92
8
62
142

E-commerce

2

Inne

1

Razem

4 015

Źródło: Uchwała Nr 45 Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” z dnia 5 lipca 2010 r.

Projekty zrealizowane w ramach niniejszego działania dotyczyły głównie
drobnych usług na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich (1 652), usług na rzecz
rolnictwa i gospodarki leśnej (1 010) oraz agroturystyki (806 projekty). Najmniej
zrealizowanych projektów było w grupie inne, e-commerce oraz sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzących w większości z własnego gospodarstwa (odpowiednio: 1, 2 i 8).
Z danych przedstawionych w tabeli 4 wynika, iż największy udział beneficjentów w środkach przeznaczonych na realizację działania „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań
lub alternatywnych źródeł dochodów” odnotowano w województwach: lubelskim (19,83%), małopolskim (11,16%) i mazowieckim (10,96%), a najmniejszy
w województwach: lubuskim (0,92%), zachodniopomorskim (1,49%) i opolskim
(2,19%).
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Tabela 5
Udział województw w budżecie działania „Różnicowanie działalności rolniczej
i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub
alternatywnych źródeł dochodów” wg województw [w %]
Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie

Udział % województw w środkach
2,94
6,30

Lubelskie

19,83

Lubuskie

0,92

Łódzkie

7,09

Małopolskie

11,16

Mazowieckie

10,96

Opolskie

2,19

Podkarpackie

6,41

Podlaskie

5,42

Pomorskie

2,41

Śląskie

3,57

Świętokrzyskie

7,44

Warmińsko-mazurskie

3,51

Wielkopolskie

8,36

Zachodniopomorskie
Ogółem

1,49
100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRiRW oraz ARiMR.


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Od 2007 roku w Polsce realizowany był kolejny program operacyjny, tj. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007-2013), o budżecie 17,4 mld euro. W tym okresie programowania wsparcie dla sektora rolnego
oraz obszarów wiejskich finansowane było już z dwóch odrębnych funduszy, które
zastąpiły dotychczas funkcjonujący Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji
Rolnej. Pierwszy z nowych funduszy – Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej
(EFGR) – finansuje działania związane z płatnościami bezpośrednimi, interwencją rynkową i instrumentami weterynaryjnymi. Drugi z funduszy – Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – wspiera
działania związane z rozwojem obszarów wiejskich20.
20 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ARiMR – trzy lata po akcesji, op. cit.,

s. 153.
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W PROW 2007-2013 wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich odbywało się poprzez realizację dwóch działań: (1) „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz (2) „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Należy tu wskazać, iż te dwa działania były wdrażane, zarówno w ramach Osi 3,
a także w ramach Osi 4, jako „typy projektów” w działaniu „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju”, realizowane przez Lokalne Grupy Działania, zgodnie z tzw. podejściem oddolnym, wspomagającym realizację celów Osi 321.
W PROW 2007-2013, na realizację działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, w ramach Osi 3, przeznaczono 1 376 mln zł, co stanowiło
1,85% budżetu Programu. Natomiast na realizację działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”, również w ramach Osi 3, przeznaczono 2 642 mln zł, co
stanowiło 3,53 % budżetu Programu.
Ponadto, jak wcześniej zasygnalizowano, wdrażanie powyższych działań, jako
typów projektów, realizowane było także w ramach Osi 4, w działaniu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, na które przeznaczono w sumie 312 mln zł, co
stanowiło 0,42% budżetu Programu (w tym: 142 mln na działanie „Różnicowanie
w …” – 45,60% oraz 169 mln zł na działanie „Tworzenie i …” – 54,40%). Łącznie
w PROW 2007-2013, na realizację analizowanych działań wspierających rozwój
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przeznaczono ponad 4 310 mln zł, tj.
nieco ponad 5,80% budżetu Programu22.
Tabela 6
Efekty realizacji działania „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej” [wg typu przedsięwzięcia]
Zakres pomocy
Usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa

Liczba projektów
11 951

Usługi dla ludności

1 921

Sprzedaż hurtowa

305

Sprzedaż detaliczna

265

Rzemiosło lub rękodzielnictwo

192

Roboty i usługi budowlane lub instalacyjne

1 052

Usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją
i wypoczynkiem

1 450

Usługi transportowe
Usługi komunalne
Przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych

56
153
82

21 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi, Warszawa, wersja: marzec 2016.
22 Zbiorcze sprawozdanie bieżące tygodniowe z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 narastająco od uruchomienia Programu na dzień 31 grudnia 2015 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Zakres pomocy

Liczba projektów

Magazynowanie lub przechowywanie towarów

226

Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy

119

Rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne

13

Razem

17 785

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRiRW oraz ARiMR, stan na
dzień 31.12.2015.

Uwzględniając zakres pomocy można stwierdzić, że najwięcej projektów
zostało zrealizowanych w ramach usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
(11 951). Na drugim miejscu znalazły się usługi dla ludności (1 921), natomiast na
trzecim usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem
(1 450). Najmniejszym zainteresowaniem ze względu na zakres pomocy cieszyły
się przedsięwzięcia związane z rachunkowością, doradztwem lub usługami informatycznymi, usługami transportowymi oraz przetwórstwem produktów rolnych
lub jadalnych produktów leśnych (odpowiednio: 13, 56 i 82).
Tabela 7
Udział województw w budżecie działania Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” wg województw [w %]
Województwo

Udział % województw w środkach

Dolnośląskie

3,60

Kujawsko-pomorskie

5,60

Lubelskie

9,11

Lubuskie

2,08

Łódzkie

5,62

Małopolskie

4,37

Mazowieckie

15,29

Opolskie

2,97

Podkarpackie

3,74

Podlaskie

7,22

Pomorskie

3,49

Śląskie

3,13

Świętokrzyskie

4,10

Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Ogółem

5,18
21,50
2,98
100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRiRW oraz ARiMR.
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Na podstawie informacji zawartych w tabeli 6 można stwierdzić, iż największy
udział beneficjentów w środkach przeznaczonych na realizację działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” odnotowano w województwach:
wielkopolskim (21,50%), mazowieckim (15,29%) i lubelskim (9,11%), a najmniejszy w województwach: lubuskim (2,08%), opolskim (2,97%) i zachodniopomorskim (2,98%).
Tabela 8
Efekty realizacji działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
[wg typu przedsięwzięcia]
Zakres pomocy

Liczba projektów

Usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa

2 207

Usługi dla ludności

5 172

Sprzedaż hurtowa

1 028

Sprzedaż detaliczna

1 131

Rzemiosło lub rękodzielnictwo

885

Roboty i usługi budowlane lub instalacyjne

3 461

Usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją
i wypoczynkiem

1 292

Usługi transportowe

91

Usługi komunalne

215

Przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych

110

Magazynowanie lub przechowywanie towarów

87

Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy

94

Rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne
Razem

160
15 933

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRiRW oraz ARiMR,
stan na dzień 31.12.2015.

Uwzględniając zakres pomocy można stwierdzić, że najwięcej projektów zostało
zrealizowanych w ramach usług dla ludności (5 172). Na drugim miejscu znalazły
się roboty i usługi budowlane lub instalacyjne (3 461), natomiast na trzecim usługi
dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa (2 207). Najmniejszym zainteresowaniem ze
względu na zakres pomocy cieszyły się przedsięwzięcia związane z magazynowaniem lub przechowywaniem towarów, usługami transportowymi oraz wytwarzaniem produktów energetycznych z biomasy (odpowiednio: 87, 91 i 94).
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Udział województw w budżecie działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” wg. województw [w %]
Województwo

Udział % województw w środkach

Dolnośląskie

3,67

Kujawsko-pomorskie

4,22

Lubelskie

8,02

Lubuskie

2,85

Łódzkie

4,18

Małopolskie

10,14

Mazowieckie

11,05

Opolskie

2,86

Podkarpackie

8,50

Podlaskie

3,59

Pomorskie

6,11

Śląskie

8,51

Świętokrzyskie

4,10

Warmińsko-mazurskie

5,20

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Ogółem

Tabela 9

13,22
3,79
100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRiRW oraz ARiMR.

Z danych zawartych w tabeli 8 wynika, że największy udział beneficjentów
w środkach przeznaczonych na realizację działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” odnotowano w województwach: wielkopolskim (13,22%), mazowieckim (11,05%) i małopolskim (10,14%), a najmniejszy w województwach:
lubuskim (2,85%), opolskim (2,86%) i podlaskim (3,59%).

5. Zakończenie
Instytucjonalne wsparcie dla sektora rolno-spożywczego w ramach WPR doprowadziło do znacznego przyspieszenia procesu modernizacji rolnictwa i gospodarstw rolnych w UE. Jednakże realizacja głównie polityki sektorowej tj. (polityki rolnej) na wsi doprowadziła do powstania szeregu problemów na obszarach
wiejskich, z których część można określić jako „efekty uboczne” tejże polityki.
Jednym z tzw. „efektów ubocznych” jest pojawienie się nadwyżki siły roboczej
w rolnictwie, przy jednoczesnym spadku osób pracujących w tym sektorze – co
jest, notabene, wysoce pożądanym zjawiskiem. Powodowało to konieczność pod-
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jęcia działań w celu zagospodarowania powstałych nadwyżek siły roboczej w rolnictwie przez pozarolnicze działy gospodarki narodowej, w tym m.in. poprzez
rozwój przedsiębiorczości.
Dokonując analizy reform WPR można zauważyć, iż te ostatnie, a w szczególności ta z 2000 r. miały znaczący wpływ na realizację idei wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów wiejskich, wyrażającej się przede wszystkim rozwojem przedsiębiorczości na wsi. Obecnie polityka ta ma kluczowe znaczenie, już nie tylko
w zakresie zapewnienia obywatelom UE bezpieczeństwa żywnościowego, ale także służy budowie i utrzymywaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich23. Nie ulega wątpliwości, że WPR będzie nadal się zmieniać, a dyskusje
wokół kolejnej zmiany są tylko jednym z etapów trwającej od ponad pięćdziesięciu lat ewolucji owej polityki24.
Polska dokonując akcesji do Unii Europejskiej w 2004 roku, rozpoczynała
swoje członkostwo, głównie, na warunkach określonych w Agendzie 2000, wprowadzającej nowe priorytety do WPR, uwzględniające m.in. politykę rozwoju obszarów wiejskich. Oznacza to, że Polska realizując WPR, od początku realizuje
politykę rolną i politykę rozwoju obszarów wiejskich, wspierając nie tylko sektor
rolno-spożywczy, ale także wielofunkcyjność wsi, poprzez m.in. rozwój przedsiębiorczości.
Podsumowując przegląd programów operacyjnych wspierających rozwój wsi
i rolnictwa w Polsce, należy zauważyć, iż działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, były i nadal są realizowane. Wynika z tego wniosek, iż
zarówno unijna polityka wobec wsi i rolnictwa, tj. głównie WPR, jak i polityka
krajowa, dostrzegają potrzeby w tym zakresie.
W okresie, już ponad 15 lat wdrażania przez Polskę programów operacyjnych wspierających wieś i rolnictwo ramach WPR zrealizowano już ponad 41 tys.
projektów inwestycyjnych, na łączną kwotę prawie 5 mld zł (tab. 10), z których,
jak wynika z danych MRiRW oraz ARiMR, znaczna większość dotyczy przedsiębiorstw utworzonych w związku z udzieleniem pomocy publicznej w ramach
WPR. Oznacza to, iż wsparcie finansowe w ramach programów operacyjnych
WPR realnie wpływa na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
23 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unij-

na/wspolna-polityka-rolna/czym-jest-wspolna-polityka-rolna.html (dostęp: 08.08.2016 r.).
24 Duczkowska-Małysz K., Szymecka A., Wieliczko B., A., Ocena efektywności instrumentów
rozwoju obszarów wiejskich w kontekście wyzwań wynikających z negocjacji w ramach WTO oraz
przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej (HEALTH CHECK), [w:] Reforma Wspólnej Polityki Rolnej
w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa, Praca zbiorowa, Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej, Warszawa 2008, s. 125.
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Tabela 10
Efekty wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
w Polsce ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2002-2016
Wyszczególnienie
SAPARD

Liczba zrealizowanych
projektów
3 644

Kwota udzielonej pomocy publicznej
[w mln zł]
308

PROW 2004-2006

4 015

282

PROW 2007-2013

33 718

4 310

Razem

41 377

4 900

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych MRiRW oraz ARiMR.

Analizując udział województw w absorbcji środków skierowanych na rozwój
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach WPR należy zauważyć, że
najwięcej środków trafiło do województw o największej liczbie ludności oraz największej powierzchni, jak np. województwo mazowieckie. Taki stan rzeczy nie wynika jednakże z poziomu aktywności w pozyskiwaniu środków publicznych na ten
cel w poszczególnych województwach, a m.in. z mechanizmu ustalania wielkości
kopert finansowych dla poszczególnych województw. Potwierdza to jednak fakt,
iż województwo mazowieckie od wielu lat jest niekwestionowanym liderem pod
względem liczby aktywnych przedsiębiorstw w sektorze MŚP w Polsce25, co znajduje również potwierdzenie w liczbie tworzonych i rozwijanych przedsiębiorstw w ramach programach operacyjnych współfinansowanych ze środków WPR.
W odniesieniu do zakresu działalności wspartych podmiotów gospodarczych,
wskazać należy, iż w całym analizowanym okresie, największą liczbę projektów
zrealizowano w przedsiębiorstwach świadczących szeroko rozumiane usługi,
co z kolei znajduje potwierdzenie w ogólnym trendzie rozwoju gospodarczego,
a mianowicie dynamicznego rozwoju sektora usług.
Dokonując oceny wsparcia przedsiębiorczości wskazać należy, iż pomoc udzielana w ramach analizowanych programów, udzielana była na zasadach refundacji
części kosztów kwalifikowanych netto, średnio na poziomie 50%. Oznacza to, że
pozostałą część kosztów beneficjenci działań – realizatorzy operacji ponosili we
własnym zakresie. Istotne jest również to, jednakże trudne do oszacowania, że
większość beneficjentów realizujących inwestycje ponosiła także szereg innych
kosztów, które nie zaliczały się do kosztów kwalifikowanych. W związku z powyższym, uzasadnionym jest stwierdzenie, że całkowita wartość zrealizowanych
projektów jest znacznie wyższa, aniżeli wielkość udzielonego wsparcia. Co więcej,
25 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie sektora małych i średnich
przedsiębiorstw Polsce w latach 2013-2014, red. A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, Warszawa 2015,
s. 54-57.

82

Marcin Tomaszewski

realizowane projekty dotyczyły różnych zakresów działalności i w związku z tym
wymagały zakupu wielu produktów i korzystania z szeregu usług oferowanych
przez różnego rodzaju podmioty m.in. branży budowlanej, maszyn i urządzeń,
środków transportu czy świadczenia profesjonalnego doradztwa biznesowego.
Ponadto, biorąc pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na wsparcie
rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zrealizowanych programach tj. 4,9 mld zł, co stanowi ponad 18% budżetów ogółem, należy zauważyć,
iż wsparcie to przyniosło, i wciąż przynosi, znaczące wymierne efekty rozwoju na
obszarach wiejskich, tak ekonomiczne jak i społeczne. Oddziałuje ono bowiem
nie tylko na podmioty, którym udzielono wsparcia, ale kreuje także rozwój bliższego i dalszego otoczenia zewnętrznego wspartych przedsiębiorstw. Potwierdzeniem tego stwierdzenia mogą być dane GUS, z których wynika, że w ostatnich
latach znacząco wzrósł wskaźnik dynamiki aktywności gospodarczej na wsi.
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STRESZCZENIE

Celem pracy była ocena wykorzystania środków WPR ich wpływu na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce – zarówno w okresie przedakcesyjnym, jak
i w dwóch kolejnych okresach programowania budżetowego, tj. 2004-2006 i 2007-2013.
Kontekstem tak sformułowanego celu było ogólne przedstawienie ewolucji WPR w kierunku wspierania, obok rozwoju rolnictwa, także rozwoju obszarów wiejskich, w tym rozwoju
przedsiębiorczości. Zakres tematyczny obejmował analizę działań Programu SAPARD, SPO
„Rolnictwo” oraz PROW 2007-2013” wspierających bezpośrednio rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich wg poszczególnych zakresów działalności. Zakres terytorialny
obejmował cały kraj, z podziałem na województwa. Zakres czasowy analizy to lata 20022015 tj. od początku wdrażania przedakcesyjny Programu SAPARD do zakończenia wdrażania PROW 2007-2013. Dokonana analiza wykazała, iż WPR w wyniku przeprowadzonych
reform wspiera, oprócz rozwoju rolnictwa, także rozwój obszarów wiejskich, w tym rozwój
przedsiębiorczości. Analiza wykorzystania środków pomocowych w ramach WPR dedykowanych obszarom wiejskim wykazała, iż instrumenty te w znacznym stopniu przyczyniły się
do rozwoju przedsiębiorczości na obszarów wiejskich.
MARCIN TOMASZEWSKI
INFLUENCE OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY ON THE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT ON COUNTRY AREAS IN POLAND

Keywords: entrepreneurship, country areas, Common Agricultural Policy, operational
programmes
SUM M A RY

An evaluation of the WPR utilization of funds of their impact on development of the
entrepreneurship was a purpose of the work in country areas in Poland – both in the pre-accession period, as well as in two next periods of the budget programming, i.e. 20042006 and 2007-2013. General visualising the WPR evolution was a context of the purpose this way formulated towards supporting, besides the development of agriculture, also
a development of rural areas, in this entrepreneurship development. The thematic scope included analysis of SAPARD actions of the programme, SPO “Farming” and PROW
2007-2013 “supporting the entrepreneurship development directly in country areas according to individual fields of activity. The territorial scope included the entire country, with
the division into provinces. A temporal scope of analysis is years 2002-2015 i.e. from the
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beginning of implementing pre-accession of SAPARD Program for finishing PROW implementing 2007-2013. Made analysis showed that WPR as a result of conducted reforms
was supporting, apart from the development of agriculture, also a development of rural
areas, including the entrepreneurship development. Analysis of the use of the foreign aid
budget in WPR frames dedicated to country areas she showed that these instruments to
a considerable degree had contributed to the entrepreneurship development on of country
areas.
e-mail: Marcin.Tomaszewski@minrol.gov.pl
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1. Wstęp
Wspólna Polityka Rolna (WPR) jest najważniejszą i najtrudniejszą wspólną polityką realizowaną w Unii Europejskiej [Wójcik 2011, 64]. Po jej reformie
z 2003 roku, w dużym stopniu koncentruje się nacisk na rozwój obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów rolnośrodowiskowych, których
celem jest zachęcenie rolników do produkcji przyjaznej środowisku naturalnemu,
w tym produkcji ekologicznej [Komorowska 2008, 125].
Jednym z programów wdrażanych w Polsce w ramach członkostwa w Unii Europejskiej (UE) jest „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” (PROW), który od
początku członkostwa Polski w UE wspiera rolnictwo ekologiczne, czego efektem
był dynamiczny rozwój tej bezpiecznej dla środowiska produkcji w ostatnich kilku latach [Łuczka 2013, 1].
Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce do roku 1998 był bardzo „powolny”
[Komorowska 2006, 44]. Propagowanie idei rolnictwa ekologicznego swój początek miało na przełomie lat 70. i 80., wówczas zorganizowane zostały pierwsze kursy na temat ekologicznych metod produkcji rolnej dla zainteresowanych rolników
[Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych 2001, 3]. Warto podkreślić,
1 Wkład pracy: Michał Roman – 50%, Joanna Stefańczyk – 50%.
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że pierwszy kurs rolnictwa biodynamicznego zorganizowano w Warszawie w 1984
roku [Miśniakiewicz 2005, 54]. Wynikiem tych działań było przebranżowienie
swoich gospodarstw na produkcję ekologiczną u pierwszej grupy rolników.
Pięć lat później – 1 września 1989 roku w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu
zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland [www.ppr.pl 2017], które rok później zostało członkiem Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM) [Borowska 2006, 55].
Dzięki temu w 1990 roku przeprowadzona została pierwsza inspekcja i nadane
zostały 27 atesty [Runowski 1999, 222]. Nie przyspieszyło to jednak rozwoju rolnictwa ekologicznego w kraju, ponieważ w tamtym okresie ta sprzyjająca środowisku naturalnemu produkcja nie otrzymywała żadnego wsparcia finansowego ze
strony państwa [Komorowska 2006, 44]. Dopiero wprowadzenie w 1998 roku dotacji do kosztów kontroli gospodarstw ekologicznych [www.minrol.gov.pl 2017]
oraz rok później dopłat do 1 hektara upraw ekologicznych [Komorowska 2007,
354] spowodowały wzrost zainteresowania wśród rolników. Jednocześnie w 1998
roku Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przy wsparciu Zespołu
ds. Rolnictwa Ekologicznego rozpoczęło pracę nad projektem ustawy o rolnictwie
ekologicznym, czego efektem jest ustawa z dnia 16 marca 2001 roku o rolnictwie
ekologicznym [Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych 2001, 5].
W niniejszym opracowaniu zaprezentowana została charakterystyka gospodarstw ekologicznych, w tym agroturystycznych w Polsce. Gospodarstwa agroturystyczne mogą być gospodarstwami ekologicznymi (agroekoturystyczne), których
właściciele kładą duży nacisk na ekologię. Gospodarstwa ekoturystyczne to takie,
w których występuje ich ekologizacja. Gospodarstwa agroekoturystyczne to gospodarstwa, których właściciele wprowadzają tradycyjne naturalne metody upraw
roślin, metody chowu trzody chlewnej, drobiu. Obecnie można zauważyć to, że
ludzie coraz częściej dbają o swoje zdrowie, ponieważ jak dana osoba jest zdrowa
to analogicznie jest bardziej wydajna. Poza tym jak osoby są bardziej wydajne to
i może nastąpić wzrost gospodarki państwa, a co za tym idzie większa wydajność to
większy dochód i większe inwestycje, innowacje. Więcej innowacji w działalności
turystycznej to więcej potencjalnych turystów do przyjazdu do danego obiektu.

2. Cel, zakres i metody badawcze
Celem artykułu było zaprezentowanie przestrzennego zróżnicowania gospodarstw
ekologicznych, w tym agroturystycznych w Polsce. Dane o gospodarstwach ekologicznych pozyskano z informacji ogólnodostępnych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu z 2012 roku. Próbę badawczą stanowiły
123 gospodarstwa z 16 województw Polski. Ponadto w opracowaniu wykorzysta-
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no wskaźniki dynamiki, takie jak: indeksy łańcuchowe oraz indeksy o podstawie
stałej. Indeksy łańcuchowe zostały policzone w celu otrzymania informacji czy
wartość w kolejnych latach wzrosła czy spadła względem poprzedniego roku. Natomiast wykorzystując drugi indeks obliczono o ile procent wzrosła/spadła wartość względem z góry ustalonego roku.

3. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce – wyniki badań i dyskusja
Zainteresowanie państwa względnie nową możliwością produkcyjną, dotacje,
kursy, a przede wszystkim akcesja Polski do UE w 2004 roku przyczyniły się do
dynamicznego wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych w Polsce. Na wykresie
1 zaprezentowano zmiany liczby gospodarstw ekologicznych w Polsce w latach
1990-2015.
Wykres 1
Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce w latach 1990-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów o stanie rolnictwa ekologicznego
w Polsce Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Opracowanie
Biuro Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych, Warszawa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. https://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne [dostęp: 20.01.2017 ]; A. Piwowar: Przestrzenne zróżnicowanie
rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004-2012. „Roczniki Naukowe
SERiA” 2014, T. XVI, Z. 2, s. 218.

Na podstawie wykresu 1 można stwierdzić, że liczba gospodarstw ekologicznych systematycznie rosła aż do 2013 roku, kiedy po raz pierwszy od osiemnastu lat odnotowano spadek liczby gospodarstw ekologicznych o niecałe 7%.
Jak również w 2015 roku wystąpiła degresja liczby gospodarstw ekologicznych
w związku z czym również względem roku 2014 stwierdzono zmniejszenie liczby
gospodarstw ekologicznych o 7,40%. Z roku na rok ich liczba przeciętnie rosła
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o 30,98 % (średnie roczne tempo w latach 1990-2015 dynamiki powstawania
gospodarstw ekologicznych).
W opracowaniu policzono indeksy łańcuchowe dla poszczególnych lat (tabela 1)
według następującego wzoru [Wasilewska 2011, 354]:
it/t−1=YtYt−1

(1)

Odnotowano, że w 23 badanych okresach tylko w trzech odnotowano spadek
liczby gospodarstw ekologicznych względem roku poprzedzającego. W pozostałych dwudziestu wzrosty wahały się od 2,52% aż do 154,05%.
Tabela 1
Indeksy łańcuchowe dla liczby gospodarstw ekologicznych
w latach 1990-2015
t

Yt

1990

27

Yt/Yt-1
–

1991

49

81,48%

1992

94

91,84%

1993

190

102,13%

1994

246

29,47%

1995

263

6,91%

1996

238

-9,51%

1997

324

36,13%

1998

417

28,70%

1999

555

33,09%

2000

1410

154,05%

2001

1787

26,74%

2002

1977

10,63%

2003

2286

15,63%

2004

3760

64,48%

2005

7182

91,01%

2006

9187

27,92%

2007

11870

29,20%

2008

14896

25,49%

2009

17091

14,74%

2010

20582

20,43%

2011

23449

13,93%

2012

25944

10,64%

2013

26598

2,52%

2014

24829

-6,65%

2015

22991

-7,40%

Źródło: Badania własne.
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Ponadto policzono indeksy o podstawie stałej dla badanych lat (tabela 2) według następującego wzoru [Wasilewska 2011, s. 354]:
it/s=Yt/Ys

(1)

Za rok bazowy przyjęto 1990 rok. Odnotowano, że w stosunku do pierwszego
analizowanego okresu liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce w roku 2015
wzrosła o 85152%. Chociaż najwyższy wzrost w porównaniu z rokiem bazowym
był w roku 2013 kiedy liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce była o 98511%
wyższa niż w 1990.
Tabela 2
Indeksy o podstawie stałej dla liczby gospodarstw ekologicznych
w latach 1990-2015
t

Yt

i t/s

1990

27

100%

1991

49

181%

1992

94

348%

1993

190

704%

1994

246

911%

1995

263

974%

1996

238

881%

1997

324

1200%

1998

417

1544%

1999

555

2056%

2000

1410

5222%

2001

1787

6619%

2002

1977

7322%

2003

2286

8467%

2004

3760

13926%

2005

7182

26600%

2006

9187

34026%

2007

11870

43963%

2008

14896

55170%

2009

17091

63300%

2010

20582

76230%

2011

23449

86848%

2012

25944

96089%

2013

26598

98511%

2014

24829

91959%

2015

22991

85152%

Źródło: Badania własne.
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Jak wynika ze sprawozdania z badań na rzecz rolnictwa ekologicznego finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w 2014 roku część rolników zrezygnowała z produkcji ekologicznej. Największy spadek liczby producentów ekologicznych, w odniesieniu do 2013 roku, odnotowano w województwach:
małopolskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim. Pomimo ogólnego spadku
liczby producentów ekologicznych, wzrosła liczba przetwórni ekologicznych
[www.up.lublin.pl 2017].
Na rysunku 1 zaprezentowano podział omawianych gospodarstw ekologicznych na województwa.
Na rysunku 2 zaprezentowano powiaty, w których usytuowane są wybrane gospodarstwa ekologiczne.
Wyodrębniono 6 grup względem liczby gospodarstw ekologicznych znajdujących się w danym powiacie. Najwyższy przedział zawierał między 6 a 5 gospodarstw
ekologicznych i w tych granicach znalazł się tylko powiat opatowski w województwie świętokrzyskim, na terenie którego znajduje się aż 6 gospodarstw. Następnie
4 gospodarstwa ekologiczne występowały w powiecie opolskim (województwo
opolskie) oraz jeleniogórskim (województwo dolnośląskie). W pozostałych zaznaczonych na mapie powiatach występowały od 3 do 1 gospodarstwa. W powiatach
niezaznaczonych kolorem nie znalazły się reprezentacyjne gospodarstwa.
Rysunek 1
Usytuowanie gospodarstw ekologicznych, w tym agroturystycznych w Polsce

Razem – 123 gospodarstwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Katalogu demonstracyjnych gospodarstw
ekologicznych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2012, s. 4 -249.

Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju gospodarstw ekologicznych ...

93

Rysunek 2
Liczba gospodarstw ekologicznych w poszczególnych powiatach Polski

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Katalogu demonstracyjnych gospodarstw
ekologicznych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2012, s. 4 -249.

Następnie sporządzono mapę przedstawiającą znajomość języków obcych,
których znajomość zadeklarowali właściciele gospodarstw ekologicznych.
Rysunek 3
Znajomość języków obcych w gospodarstwach ekologicznych
w województwach Polski

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Katalogu demonstracyjnych gospodarstw
ekologicznych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2012, s. 4 -249.
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Rysunek 3 sporządzono na podstawie deklarowanej w poszczególnych gospodarstwach ekologicznych znajomości języków obcych. Odnotowano, że w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim oraz opolskim najliczniejszą grupę stanowili właściciele gospodarstw znających język niemiecki. Województwa wielkopolskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie charakteryzowały się przewagą znajomości języka angielskiego. Natomiast
w mazowieckim, na Podlasiu, w województwie świętokrzyskim i na Podkarpaciu
to obszary na których, głównie można porozumieć się w języku rosyjskim. W pozostałych województwach (pozostawionych bez koloru) przeważał brak możliwości porozumiewania się w językach obcych. Dodatkowo w województwie dolnośląskim i mazowieckim deklarowano wysoką znajomość również drugiego języka
– angielskiego.
Następnie policzono łączną powierzchnię gospodarstw ekologicznych i zapro
ponowano cztery podziały województw względem wielkości powierzchni tych
gospodarstw (rysunek 4).
Rysunek 4
Podział województw względem wielkości powierzchni prosperujących
gospodarstw ekologicznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Katalogu demonstracyjnych gospodarstw
ekologicznych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2012, s. 4 -249.

Po przeprowadzonej analizie rozpoznano, że największą powierzchnię w województwie zajmowały gospodarstwa ekologiczne znajdujące się w województwie
zachodniopomorskim i lubuskim. W obu przypadkach powierzchnia ta przekroczyła 600 ha. Między 400 a 600 ha powierzchni gospodarstw ekologicznych
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występowało w województwie podlaskim, dolnośląskim oraz podkarpackim. Natomiast między 200 a 400 ha gospodarstw ekologicznych było w województwie
wielkopolskim, świętokrzyskim, lubelskim oraz na Warmii i Mazurach. Na pozostałych terenach było do 200 ha powierzchni gospodarstw ekologicznych.
Rysunek 5 sporządzono pod względem liczby gospodarstw założonych przed
rokiem 2004.
Wśród analizowanych gospodarstw ekologicznych 51% zostało założonych
przed rokiem 2004. Nie odnotowano dużej koncentracji gospodarstw założonych
przed akcesją Polski do Unii Europejskiej w żadnym z województw.
Rysunek 6 przedstawia mapę Polski z zaznaczonymi powiatami, w których właściciele wprowadzali innowacje. Blisko w co trzecim gospodarstwie ekologicznym
(33,87%) właściciel wprowadzał innowacje. Wśród nich najczęściej wymieniane
były takie innowacje, jak: kolektory słoneczne oraz przydomowa oczyszczalnia
ścieków. Natomiast mniej popularne to: solarna suszarnia owoców, piec na owies,
agrobiogazowania czy ekologiczna hodowla pstrąga.
Rysunek 5
Gospodarstwa ekologiczne założone przed rokiem 2004

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Katalogu demonstracyjnych gospodarstw
ekologicznych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2012, s. 4 -249.
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Rysunek 6
Powiaty w których gospodarstwach właściciele wprowadzali innowacje

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Katalogu demonstracyjnych gospodarstw
ekologicznych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2012, s. 4 -249.

4. Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwach ekologicznych, w tym
agroturystycznych
Innowacyjność jest kategorią ekonomiczną, która może być różnie interpretowana w zależności od tego, w jakiej skali jest postrzegana. Nie odnosi się ona wyłącznie do poziomu przedsiębiorstwa (skali mikro), ale również do regionu (mezo)
czy też kraju (makro) [Gust-Bardon 2011, 50].
Innowacje są wyjątkowymi narzędziami przedsiębiorczości, które mogą posłużyć do tworzenia nowych możliwości ekonomicznych. Wiąże się to przede
wszystkim z nowymi produktami, usługami czy wiedzą. Tym samym innowacje tworzą nowe zasoby. Ten nowy zasób nie jest rozpatrywany, dopóki człowiek
nie znajdzie praktycznego zastosowania dla realizacji lub spełnienia określonych
potrzeb. Działania innowacyjne obecnie są uznawane za priorytetowy warunek
utrzymania i wzmocnienia pozycji podmiotu na rynku [Popławski, Polák 2011,
107-108]. Innowacyjność powiązana jest z kreatywnością i przedsiębiorczością
[Roman 2016, 183-184].
Działania innowacyjne mogą być także analizowane w odniesieniu do rozwoju usług turystycznych. Koncentrując się na podmiotach turystycznych, należy
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zauważyć, że jest on innowacyjny, jeżeli przedsiębiorca potrafi tworzyć nowe produkty, efektywnie je wytwarzać oraz skutecznie promować. Powinien więc posiadać zdolność ciągłego pozyskiwania środków finansowych stosownie do zmian
w otoczeniu oraz dysponować umiejętnością sprawnego wprowadzania nowych
pomysłów, technologii i metod organizacji niezbędnych do realizacji zmieniających się celów rozwojowych [Roman 2015, 112-113].
Właściciele gospodarstw agroturystycznych powinni być skłonni wprowadzać
innowacje, lecz nie zawsze jest to klasyfikowane jako coś nowego lub istotnie ulepszonego. Obecnie można zauważyć zmianę rozwoju usług w tym zakresie. Turyści oczekują wiejskości od właścicieli gospodarstw – wiejskiej tradycji, wiejskiego
stylu życia. Warto zauważyć, że osoba korzystająca z tego typu usług oczekuje
bogatej oferty turystycznej. Na wykresie 2 zaprezentowano liczbę wprowadzanych
innowacji z podziałem na województwa.
Wykres 2 przedstawia województwa, w których gospodarstwa z innowacjami
stanowią największy procent wszystkich gospodarstw z innowacjami w kraju, czyli 43 gospodarstwa. W 43 gospodarstwach ze 123 wprowadzano innowacje (stanowi to 34,9% ogółu całości gospodarstw). Najwięcej w województwach: wielkopolskim, podlaskim oraz opolskim.
Wykres 2
Wprowadzone innowacje w gospodarstwach ekologicznych, w tym
agroturystycznych w poszczególnych województwach [%]
pozostałe
wielkopolskie
podlaskie
opolskie
lubuskie
dolnośląskie
świętokrzyskie
lubelskie
zachodniopomorskie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Katalogu demonstracyjnych gospodarstw
ekologicznych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2012, s. 4 -249.
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Na wykresie 3 zaprezentowano jaki procent gospodarstw z danego województwa stanowiły te z innowacjami, czyli np. w województwie wielkopolskim było
7 gospodarstw i we wszystkich 7 wprowadzano innowacje, w kujawsko-pomorskim były 4 gospodarstwa i w 2 wprowadzano innowacje, a np. w dolnośląskim
było 14 gospodarstw, a tylko w 3 wprowadzano innowacje (21% gospodarstw ekologicznych stanowiły te z innowacjami).
Wykres 3
Procentowy udział gospodarstw z wprowadzonymi innowacjami
do gospodarstw w danym województwie ogółem [%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Katalogu demonstracyjnych gospodarstw
ekologicznych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2012, s. 4 -249.

W tabeli 3 zaprezentowano charakterystykę wprowadzanych innowacji ze
względu na powiat i województwo.
Tabela 3
Innowacje w gospodarstwach ekologicznych
Lp.

Województwo

Powiat

Innowacje w gospodarstwie

1..

Dolnośląskie

Kamienna Góra

Ekologiczna oczyszczalnia ścieków

2.

Dolnośląskie

jeleniogórski

Przydomowa oczyszczalnia

3.

Dolnośląskie

wrocławski

Kolektory słoneczne

4.

Kujawsko-pomorskie

Radziejów

Oczyszczalnia ścieków

5.

Kujawsko-pomorskie

tucholski

kolektory słoneczne

6.

Lubelskie

Opole Lubelskie

Eko oczyszczalnia ścieków

7.

Lubelskie

Puławy

Kombajn do malin

8.

Lubelskie

Lubartów

Kolektory słoneczne

9.

Lubuskie

Międzyrzecz

Suszarnie

10.

Lubuskie

Krosno Odrzańskie

Oczyszczalnia ścieków

11.

Lubuskie

Słubice

Kolektory słoneczne

12.

Łódzkie

rawski

mechaniczna oczyszczalnia ścieków

13.

Małopolskie

wielicki

Kolektory słoneczne
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14.

Mazowieckie

Łosice

Pracownia do uboju

15.

Mazowieckie

Płock

Korektory słoneczne

16.

Opolskie

Opolski

Chów mangalicy

17.

Opolskie

Opolski

Korektory słoneczne

18.

Opolskie

Opolski

Solarna suszarnia owoców

19.

Opolskie

Kluczbork

Piec na owies

20.

Podkarpackie

Lesko

Oczyszczalnia ścieków

21.

podlaskie

Siemiatycze

Dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków,
przetwórstwo ziół we własnej % farmie „Dary Natury”

22.

podlaskie

Białystok

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

23.

podlaskie

Sokółka

Ekologiczna oczyszczalnia ścieków

24.

podlaskie

Grajewo

Kolektory słoneczne, ekologiczna oczyszczalnia
ścieków

25.

podlaskie

Wysokie Mazowieckie Ekologiczna oczyszczalnia ścieków

26.

podlaskie

Mońki

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

27.

pomorskie

Człuchów

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków

28.

śląskie

Bielsko Biała

Agrobiogazownia

29.

świętokrzyskie

Opatów

Kolektory słoneczne

30.

świętokrzyskie

Staszów

Oczyszczalnia ścieków

31.

świętokrzyskie

Kielce

przydomowa oczyszczalnia ścieków

32.

warmińsko-mazurskie

Ełk

Kolektory słoneczne, biologiczna oczyszczalnia
ścieków

33.

warmińsko-mazurskie

węgorzewski

Owce rasy Skudde

34.

wielkopolskie

gnieźnieński

Korzeniowa oczyszczalnia ścieków

35.

wielkopolskie

czarnkowskotrzcianecki

Szuwarowa oczyszczalnia ścieków

36.

wielkopolskie

Turek

Kolektory słoneczne

37.

wielkopolskie

czarnkowskotrzcianecki

Oczyszczalnia ścieków, kolektory słoneczne

38.

wielkopolskie

wrzesiński

Kolektory słoneczne

39.

wielkopolskie

kolski

Uprawy z wykorzystaniem mikroorganizmów

40.

wielkopolskie

pilski

Trzcinowa oczyszczalnia ścieków, ekologiczna
hodowla pstrąga

41.

zachodniopomorskie

Stargard

oczyszczalnia ścieków

42.

zachodniopomorskie

szczeciński

Hodowla bydła długowiecznego w bardzo
nowoczesnym kompleksie obór, suszarnia siana,
nowoczesny magazyn zbożowy

43.

zachodniopomorskie

Gryfino

Biologiczna oczyszczalnia ścieków

Źródło: opracowanie własne na podstawie Katalogu demonstracyjnych gospodarstw
ekologicznych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2012, s. 4 -249.
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Z zaprezentowanych danych wynika, że najwięcej właścicieli gospodarstw, bo
aż 53,5% wprowadzało jako innowacje oczyszczalnię ścieków, 30,2% – kolektory
słoneczne, pozostali właściciele gospodarstw ekologicznych (16,3%) wprowadziło
mniej popularne innowacje.
Wykres 4
Rodzaj wprowadzonych w gospodarstwach ekologicznych innowacji [%]

oczyszczalnia ścieków
kolektory słoneczne
inne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Katalogu demonstracyjnych gospodarstw
ekologicznych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2012, s. 4 -249.
5.

Uogólnienia i wnioski

W końcowej części opracowania sformułowano kilka uogólnień i wniosków:




Po roku 1990 stwierdzono dynamiczny wzrost liczby gospodarstw ekologicznych w Polsce. Po obliczeniu indeksów łańcuchowych dla lat 1990-2015
stwierdzono, że największy przyrost liczby gospodarstw ekologicznych
względem roku poprzedniego wystąpił w 2000 roku (154,05%). Natomiast
po obliczeniu indeksów o podstawie stałej, gdzie za podstawę przyjęto rok
1990 największy przyrost wystąpił w roku 2013, kiedy liczba gospodarstw
ekologicznych względem roku 1990 wzrosła o 98511%.
Odnotowano, że w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim oraz opolskim najliczniejszą grupę stanowili właściciele gospodarstw znających język niemiecki. Województwa
wielkopolskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie charakteryzowały się przewagą znajomości języka angielskiego. Natomiast w mazowieckim, na Podlasiu, w województwie świętokrzyskim i na Podkarpaciu, głównie można
porozumieć się w języku rosyjskim.
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Po przeprowadzonej analizie rozpoznano, że największą powierzchnię
w województwie zajmują gospodarstwa ekologiczne znajdujące się w zachodniopomorskim i lubuskim. W obu przypadkach powierzchnia ta przekroczyła 600 ha.
Blisko co trzeci właściciel gospodarstwa (33,87%) zadeklarował wprowadzanie innowacji w swoim obiekcie lub w jego pobliżu. Wśród nich najczęściej
wymieniane były takie innowacje, jak: kolektory słoneczne oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Natomiast mniej popularne to: solarna suszarnia
owoców, piec na owies, agrobiogazowania czy ekologiczna hodowla pstrąga.
Innowacyjność powiązana jest z kreatywnością i przedsiębiorczością. Wdrażanie wynalazków połączone z dążeniem do zapewnienia wysokiej jakości
świadczonych usług staje się obecnie wyzwaniem dla każdego obiektu agroekoturystycznego.
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MICHAŁ ROMAN, JOANNA STEFAŃCZYK
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH,
W TYM AGROTURYSTYCZNYCH W POLSCE

Słowa kluczowe: przestrzenne zróżnicowanie, gospodarstwa ekologiczne, agroturystyka,
innowacje, Polska
STRESZCZENIE

Celem artykułu było zaprezentowanie przestrzennego zróżnicowania gospodarstw
ekologicznych, w tym agroturystycznych w Polsce. Dane o gospodarstwach ekologicznych
pozyskano z informacji ogólnodostępnych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Radomiu z 2012 roku. Próbę badawczą stanowiły 123 gospodarstwa z 16 województw Polski. Ponadto w opracowaniu wykorzystano wskaźniki dynamiki, takie jak:
indeksy łańcuchowe oraz indeksy o podstawie stałej. Indeksy łańcuchowe zostały policzone w celu otrzymania informacji czy wartość w kolejnych latach wzrosła czy spadła względem poprzedniego roku. Natomiast wykorzystując drugi indeks obliczono o ile procent
wzrosła/spadła wartość względem z góry ustalonego roku.
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The aim of the article was to present the spatial differentiation of organic farms, including agrotourism in Poland. Data on organic farms were obtained from public information Agricultural Advisory Centre in Brwinów Branch in Radom of 2012. The sample
were 123 farms from 16 polish provinces. Furthermore, momentum indicators were used
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1. Wstęp
Cukinia, patison, kabaczek i dynia makaronowa są odmianami botanicznymi
dyni zwyczajnej i należą do warzyw dyniowatych, do których zalicza się też ogórek i dynię olbrzymią. Cukinia w Polsce staje się coraz bardziej popularna i jest
uprawiana do bezpośredniego spożycia i dla przetwórstwa. Uprawa roślin małoobszarowych, w tym cukinii, pozwala rolnikom na uzyskanie stosunkowo wysokiego przychodu z hektara powierzchni gospodarstwa. Wynika to z faktu, że
gatunki małoobszarowe wymagają często dużego nakładu pracy, szybkiego dostarczenia do odbiorcy, lub specyficznego rynku zbytu [Matyjaszczyk 2013]. Ze
względu na fakt, że polskie rolnictwo charakteryzuje się dużą liczbą gospodarstw
rolnych [GUS 2015] i niewielką powierzchnią przeciętnego gospodarstwa wynoszącą 10,49 ha [Ogłoszenie prezesa ARiMR 2015] uprawa gatunków małoobszarowych jest istotna nie tylko dla zapewnienia zróżnicowanej diety, ale także dla
gospodarki, ze względów ekonomicznych oraz socjalnych. Dostępna literatura
[Chmielewska 2011] podkreśla niewielkie przeciętne dochody uzyskiwane w małych gospodarstwach o działalności rolniczej, a także wysoki dysparytet dochodowy cechujący gospodarstwa rolnicze o różnym obszarze.
W Polsce, podobnie jak w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej
obowiązkowe jest stosowanie integrowanej ochrony roślin. Wymaga ona kompleksowego działania, w tym zapobiegania występowaniu organizmów szkodli1 Wkład pracy: Ewa Matyjaszczyk – 55%, Adam Dobrzański – 45%.
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wych lub minimalizowania ich negatywnego wpływu na rośliny uprawne. Przepisy dotyczące integrowanej ochrony roślin podkreślają konieczność wykorzystania
metod niechemicznych [Dyrektywa 128/2009, 2009]. Metody agrotechniczne
i inne metody niechemiczne mogą sprawdzać się w ograniczaniu zachwaszczenia
wielu upraw, w tym małoobszarowych, nie zawsze jednak wystarczają. Zależą bowiem przede wszystkim od uprawianego gatunku. Sposób zwalczania chwastów
trzeba uzależnić także od diagnostyki zachwaszczenia uwzględniającej właściwe
rozpoznanie gatunków chwastów i ich dynamikę pojawiania się w sezonie wegetacyjnym oraz od metody uprawy [Rola i wsp. 1999; Domaradzki i wsp. 2003].
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i omówienie dostępnych
metod ograniczania zachwaszczenia cukinii, zarówno chemicznych, jak i niechemicznych.

2. Znaczenie gospodarcze chwastów w uprawie cukinii
W integrowanej ochronie przed chwastami system wspomagania decyzji o ich
zwalczaniu zaleca się opierać na rozpoznaniu składu gatunkowego flory segetalnej w zależności od rodzaju gleby i innych uwarunkowań agroekologicznych
[Rola i wsp. 1999; Domaradzki i wsp. 2003]. W Polsce przeprowadzono wiele
obserwacji nad rozmieszczeniem i występowaniem różnych gatunków chwastów
w wielkoobszarowych roślinach rolniczych [Rola i wsp. 1999; Latowski i Jackowiak 2011]. Dla upraw małoobszarowych, do których zaliczana jest cukinia
i inne gatunki warzyw jest mało dobrze udokumentowanych badań, opartych na
dokładnych obserwacjach fitosocjologicznych. Jednak rozeznanie jakie gatunki
w takich uprawach mogą najczęściej występować jest dość dobre [Dobrzański
1999; Siciński 2000].
Cukinia jest warzywem ciepłolubnym. Sprzyjają jej temperatury w zakresie
20-25°C. Może być uprawiana z siewu lub z rozsady w polu i pod osłonami [Nieć
1982; Borczyński 2010]. W naszym klimacie termin siewu lub sadzenia tej rośliny
wprost do gruntu przypada nie wcześniej niż po 15 maja, gdy temperatura gleby
jest nie niższa od 10-12°C, natomiast sadzenie na początku maja jest możliwe pod
płaskie przykrycie agrowłókniną. Warunki w tym czasie sprzyjają masowemu pojawianiu się chwastów, ich szybkim wschodom i silnemu rozrastaniu się.
Chwastami dwuliściennymi najczęściej spotykanymi w cukinii są między innymi: żółtlica drobnokwiatowa i owłosiona, komosa biała, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, szarłat szorstki, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, jasnota różowa,
różne gatunki rdestów, psianka czarna, farbownik polny. W stanowiskach po rzepaku zdarzają się jego samosiewy. Z rocznych gatunków jednoliściennych pospolicie występują chwastnica jednostronna, włośnica sina i zielona, wiechlina roczna.
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Większość z wymienionych gatunków ma „szeroką amplitudę ekologiczną”, czyli
mogą wschodzić przez cały okres wegetacji [Lauer 1953; Markow 1978; Dobrzański
2013], ale przeważnie dominują gatunki o większych wymaganiach cieplnych.
Najbardziej konkurencyjne dla cukinii są chwasty występujące w pierwszych
4-6 tygodniach po wschodach lub sadzeniu rozsady. Szczególną wagę należy
przykładać do prawidłowego odchwaszczania cukinii z siewu. Cukinia uprawiana
z rozsady jest bardziej odporna na zachwaszczenie, ponieważ w czasie sadzenia
ma 2-4 liście właściwe, szybko rozpoczyna dalszy wzrost i staje się konkurencyjna
wobec chwastów. W uprawie warzyw, jako zasadę przyjmuje się utrzymywanie
pola wolnego od chwastów do zbiorów, ponieważ chwasty towarzyszące później
uprawianym roślinom, mogą być źródłem chorób, szkodników i utrudnią dokładne opryskiwanie środkami ochrony roślin.

3. Możliwości niechemicznego zapobiegania zachwaszczeniu
Każda technologia uprawy powinna prowadzić do minimalizacji niszy ekologicznej niezbędnej dla wschodów i rozwoju chwastów, czyli stwarzania warunków korzystnych dla uprawianych roślin i niekorzystnych dla chwastów, przy czym koncepcja integrowanej ochrony nie wyklucza doraźnej aplikacji herbicydów w sytuacjach, kiedy jest to uzasadnione. Stąd w integrowanej ochronie przed chwastami
zaleca się oprócz wyboru możliwie jak najmniej zachwaszczonego stanowiska,
stosować zabiegi uprawowe poprzedzające siew lub sadzenie oraz szereg zabiegów
mechanicznych i pielęgnacyjnych w międzyrzędziach uzupełnionych ręcznym
pieleniem. Po orce wykonywanej późna jesienią część chwastów jest niszczona.
Po łagodnej zimie niszczenia chwastów dokonuje się podczas przygotowywania
gleby do siewu lub sadzenia stosując odpowiednie zabiegi uprawowe. Należy je
rozpoczynać wiosną jak najwcześniej, aby chwasty nie zdążyły się rozrosnąć.
Po wschodach części nadziemne cukinii, w odróżnieniu od ogórka i dyni olbrzymiej, mają dość zwartą i wzniesioną formę krzaczastą, o półsztywnych krótkich pędach, z krótkimi międzywęźlami, o dużych liściach. Szeroka rozstawa rzędów, w jakiej cukinia jest uprawiania i jej krzaczasty pokrój pozwala na niszczenie
chwastów zabiegami mechanicznymi w międzyrzędziach. Ich liczba zależy od
dynamiki pojawiania się chwastów, ale do czasu rozrośnięcia się roślin, zwykle
można wykonać nie więcej niż 3 zabiegi uzupełnione ręcznym pieleniem rzędów.
Glebę należy wzruszać możliwie jak najpłycej, nie głębiej niż na 2-3 cm. Głębsze
spulchnianie obniża plon na skutek przesuszenia gleby, szczególnie gdy wiosna
jest sucha i nie ma możliwości nawadniania. Jeżeli podczas kolejnych uprawek
zwiększa się spulchnioną warstwę gleby, to pobudza się do kiełkowania nowe porcje nasion chwastów powodując wzrost zachwaszczenia.

Analiza możliwości regulacji zachwaszczenia w ochronie cukinii w Polsce ...

107

Cukinia, podobnie jak inne dyniowate (np. ogórek) ma silnie rozgałęziony,
przerastający wierzchnią warstwę gleby system korzeniowy, którego główna masa
dorasta do głębokości ok. 30 cm, a średnica jaką zajmuje dochodzi do ok. 4 m;
tak więc korzenie są pod całą powierzchnią międzyrzędzi. Większość gatunków
chwastów ukorzenia się głębiej i przerasta system korzeniowy cukinii. Dlatego
chwasty należy usuwać jak najwcześniej, bo gdy się rozrosną, trudno je wyrwać
bez uszkodzenia i naderwania systemu korzeniowego uprawianych roślin, a to
powoduje opóźnienie i obniżenie plonu.
Do mechanicznego zwalczania chwastów można korzystać z różnych narzędzi
[Bond i Grundy 2001; Van der Weide i wsp. 2008; Dobrzański i Adamczewski
2013; Zbytek i Talarczyk 2013; Żelazinski 2014]. Oprócz od dawna używanych
noży kątowych w połączeniu z gęsiostopkami i wałkami strunowymi zalecane
są pielniki palcowe wyposażone w gwiazdy pielące. Pielnik palcowy jest nazwą
tłumaczoną z języka angielskiego (finger weeder). W Polsce przyjęta jest też nazwa pielniki gwiazdowe. Pozwalają one na usuwanie chwastów rosnących bardzo
blisko uprawianych roślin. Można je wprowadzać w międzyrzędzia, wcześnie po
wschodach chwastów, gdy cukinia jest dobrze ukorzeniona i ma nie mniej niż
2-4 liści. Gwiazdy pielące mają różną szerokość roboczą i są najczęściej zagregatowane, jako narzędzia wielofunkcyjne z wałkami strunowymi, nożami kątowymi
lub innymi narzędziami.
Można termicznie zwalczać chwasty wypalarkami spalającymi gaz z butli
przed sadzeniem rozsady lub po sadzeniu w międzyrzędziach [Ascard 1995].
Urządzenia do termicznego zwalczania chwastów są dostępne w Polsce [Andrzejewska 2014]. Wysoka temperatura powoduje rozrywanie tkanek we wschodzących chwastach, niszczenie wierzchołka wzrostu, w wyniku czego roślina ginie.
Ta metoda ogranicza stosowanie herbicydów i jest zalecana w integrowanej oraz
ekologicznej uprawie. Jej zaletą jest możliwość niszczenia chwastów, gdy gleba
jest zbyt wilgotna i utrudnia zabiegi mechaniczne. Korzystne jest też nie wzruszanie gleby, co zmniejsza ponowne pojawianie się chwastów. Wadą tej metody jest
niszczenie tylko nadziemnych części chwastów, które mogą odrastać. Dotyczy to
szczególnie chwastów wieloletnich odrastających z korzeni i rozłogów (np. perz,
ostrożeń polny). Efekt stosowania metody termicznej jest krótkotrwały, nie dłuższy niż po zastosowaniu w tym terminie herbicydów działających nalistnie (np.
glifosatu).
Jedną z metod zapobiegania zachwaszczeniu jest ściółkowanie. Wykorzystywane jest ściółkowanie czarną folią, agrowłókniną, ściółkami organicznymi
pochodzenia roślinnego (np. rozdrobniona słoma, skoszone części nadziemne
mieszanek traw i roślin bobowatych) oraz z roślin okrywowych wysiewanych latem lub jesienią poprzedniego roku, jako międzyplon ścierniskowy i niszczonych
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mechanicznie lub chemicznie przed siewem lub sadzeniem, albo wykładanych
w międzyrzędziach po sadzeniu [Rumpel i Grudzień 1984; Teasdale i wsp. 1991;
Kotliński 2004; Dobrzański i Anyszka 2006b; Babik i wsp. 2015]. Najczęściej wykorzystywana jest czarna folia lub czarne agrowłókniny o różnych szerokościach,
dostosowanych do szerokości międzyrzędzi. W przecięcia sadzona jest rozsada
lub wysiewane nasiona. Jest to dobry sposób ograniczania zachwaszczenia. Jednak metoda ta nie zawsze wystarcza. W przecięciach foli i włóknin, obok roślin
cukinii mogą wyrastać chwasty, które trzeba usuwać ręcznie. Podczas ręcznego
usuwania chwastów może być podrywany system korzeniowy cukinii i uszkadzanie roślin. Pozostaje też przestrzeń pomiędzy zakrytymi pasami, gdzie trzeba
chwasty usuwać jedną z dostępnych metod, najczęściej mechanicznie lub ręcznie.

4. Możliwości chemicznego zwalczania chwastów w uprawie cukinii
w Polsce
Zabiegi mechaniczne przed siewem lub sadzeniem można uzupełnić herbicydami
stosownymi po wschodach chwastów, których substancją czynną jest glifosat, ale
tylko tymi, w których etykietach zaznaczono, że mogą być używane wiosną, a nie
tylko w okresie letnio-jesiennym. Do niszczenia chwastów jednorocznych wystarcza dawka 1,5–2 l/ha, a perzu 3 l/ha formy użytkowej glifosatu zawierającego 360
g s.cz./l i zalecana jest z adiuwantem AS 500 SL (1-2 l/ha) [Woźnica i wsp. 2004].
Z innych adiuwantów niewymienionych w etykietach i tylko tych przeznaczonych
do zabiegów z glifosatem (np. Isotac Pro +, Superam 10 AL, Efectan 650 SL, Mediator Max, Superomix, Dropfor) można korzystać na własną odpowiedzialność
[Dobrzański 2016; Paradowski 2016]. Preparaty zawierające glifosat w ilości 680g
s.cz./kg zalecane są w dawce 0,75-2kg/ha a w ilości 480 g s.cz./l w dawce 1,125 2,25 l/ha, zależnie od gatunków chwastów. Zabiegi uprawowe, siew, lub sadzenie
cukinii należy rozpoczynać, gdy na chwastach występują objawy działania środka,
ale nie wcześniej niż po 5-7 dniach od zabiegu, lepiej po 2-3 tygodniach. W uprawie z rozsady na własną odpowiedzialność sadzić można po 3 dniach, chociaż lepiej później. Zbyt wczesny siew lub sadzenie może spowodować, że glifosat będzie
fitotoksyczny dla rośliny uprawnej. W przypadku cukinii i innych dyniowatych
trzeba zachować ostrożność, zwłaszcza na glebach lekkich, piaszczystych, szczególnie w uprawie z siewu, ze względu na możliwą fitotoksyczność glifosatu.
Preparaty z glifosatem służą głównie do niszczenia perzu i niektórych wieloletnich chwastów dwuliściennych. Przewidując uprawę cukinii na polu, gdzie
takie chwasty występują lepiej i bezpieczniej jest stosować glifosat w okresie
letnio-jesiennym po zbiorze przedplonu, lub na 10-14 dni przed zbiorem zbóż
w celu ich desykacji z jednoczesnym zniszczeniem chwastów, jeżeli taką możli-
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wość daje etykieta. W czerwcu 2016 roku Komisja Europejska zarekomendowała
ograniczenia w stosowaniu glifosatu przed zbiorem i należy spodziewać się, że
zalecenia te prędzej czy później trafią do etykiet [European Comission Fact Sheet:
Glyphosate 2016]. Trzeba przypomnieć, że słomy po desykacji nie wolno używać do ściółkowania międzyrzędzi. W przypadku zwalczania chwastów włącznie
z desykacją roślin okrywowych (np. mieszanka żyta ozimego z wyką, gorczyca
i inne), w których planowane jest bezpośrednie sadzenie, opryskiwać należy nie
później niż 2-3 tygodnie przed sadzeniem. Najlepiej siać lub sadzić po całkowitym
zaschnięciu chwastów i niszczonych roślin. Zdesykowane rośliny można rozdrobnić mechanicznie przed sadzeniem. Jeżeli fizyczne właściwości gleby umożliwiają
sadzenie, rozsadę można sadzić bezpośrednio w zamierające chwasty, bez wcześniejszej uprawy gleby.
Jedynym herbicydem doglebowym u nas zarejestrowanym na zastosowania
małoobszarowe (odpowiedzialność za skuteczność i fitotoksyczność ponosi wyłącznie użytkownik) do ochrony dyni jest pendimetalina w formie środka Stomp
Aqua 455 CS (Zezwolenie MRiRW Nr R-90/2014 z dnia 06.06.2014 r. zmienione
decyzją MRiRW nr R-968/2015d z dnia 11.12.2015 r.). Należy go stosować w międzyrzędziach przed siewem lub sadzeniem rozsady na glebę wolną od chwastów
pomiędzy ściółkowanymi pasami. W etykiecie herbicydu podano zalecenia dla
dyni, nie określając precyzyjnie jakiej odmiany botanicznej dotyczą, czy dyni olbrzymiej, czy zwyczajnej (cukinia, patison i inne). Zalecenia niemieckie uwzględniają odmiany i wprost rekomendują ten środek w cukinii i innych dyniowatych,
łącznie z ogórkiem [Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis 2016]. Środek można stosować tylko w międzyrzędziach w uprawach ściółkowanych folią lub włókniną
przed siewem lub sadzeniem rozsady do zwalczania chwastów jednorocznych
w okresie ich kiełkowania i wschodów. Na glebach lżejszych i o małej zawartości
materii organicznej unikać stosowania dawek wyższych niż 2,5-3 l/ha. Do obniżonych dawek i poprawienia skuteczności wskazany jest dodatek adiuwantów wielofunkcyjnych zalecanych do stosowania herbicydami działającymi doglebowo [Kucharski 2015], mianowicie: Atpolan Soil 80 EC, Atpolan Soil Maxx – 0,3-0,6 l/ha,
lub Grounded – 0,2-0,4 l/ha. Opryskiwanie najlepiej jest wykonywać na wilgotną
powierzchnię, ale nie wówczas kiedy gleba jest nadmiernie nasycona wodą, gdy
na powierzchni pola widać zastoiska wodne.
Z powodu niewielkiej dostępności herbicydów dopuszczonych do ochrony
cukinii i innych warzyw dyniowatych wykorzystywanie metod niechemicznych
w ochronie tych roślin przed chwastami jest nie tylko zalecane, ale wręcz niezbędne.
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5. Dostępność środków do ochrony cukinii w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej
W krajach, gdzie produkcja cukinii jest prowadzona na skalę towarową herbicydy są zalecane, aczkolwiek asortyment substancji czynnych i preparatów handlowych, którymi można odchwaszczać warzywa dyniowe też jest niewielki [Databases on registered plant protection products in Europe. 2016].
W Niemczech w r. 2016 zalecanych jest 36 preparatów handlowych w tym
17 herbicydów, których substancją czynną jest glifosat, glufosynat, flufenacet,
pendimetalina, dimentenamid–P, metamitron, kwas pelargoniowy i teprloksydym. Niektóre z nich (pendimetalina i metamitron) można stosować tylko w międzyrzędziach między pasami folii lub włókniny.
We Francji, podobnie jak dawniej w Polsce, do ochrony warzyw dyniowych
przed chwastami zaleca się kilka preparatów zawierających chlomazon. Chlomazon jest inhibitorem syntezy pigmentów. Dlatego wschodzące chwasty reagują
bieleniem tkanek [Praczyk 2002, 144s.] i na liściach cukinii i innych dyniowatych
też mogą wystąpić przemijające objawy uszkodzeń. Łatwo więc można zauważyć, czy ten herbicyd był stosowny. Przydatność chlomazonu do ochrony warzyw
dyniowatych, także w warunkach polskich jest dawno sprawdzona i potwierdzona w praktyce [Al – Kathib i wsp. 1995, 166-172; Pałczyński i Dobrzański 2000,
942-944]. Obecnie jedyne rośliny z rodziny dyniowatych w których można u nas
tę substancję stosować legalnie (np. Command 480 EC i Command 360 CS) to
ogórki uprawiane z siewu.
W Belgii oprócz glifosatu do odchwaszczania cukinii dostępne są środki zawierające chlomazon (podobnie jak we Francji), a poza tym tepraloksydym, oraz
dimetenamid-P.
W Szwajcarii w warzywach dyniowatych dopuszczonych jest kilka środków
zawierających glufosynat i cykloksydym. Niektóre z nich zarejestrowane są w Polsce, jednak zakres ich rejestracji w naszym kraju nie obejmuje cukinii. Na przykład Focus Ultra 100 EC zawierający cykloksydym jest zalecany Polsce do zwalczania chwastów jednoliściennych w uprawach wielkoobszarowych, takich jak
burak cukrowy i rzepak i ziemniak.

6. Podsumowanie
Ochrona przed chwastami cukinii uprawianej na dużych plantacjach, zawłaszcza
dla przetwórstwa, bez stosowania środków chemicznych jest trudna i niewystarczająca. Bywa iż pozbawieni możliwości legalnej ochrony producenci stosują się
do zaleceń zagranicznych. Stanowi to jednak naruszenie obowiązujących prze-
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pisów. W świetle obowiązującego prawa środek ochrony roślin należy stosować
zgodnie z etykietą, a jego użycie na uprawy niewymienione w etykiecie podlega
karze grzywny. Możliwości stosowania środków inaczej niż w etykiecie na własną
odpowiedzialność dotyczą dawek obniżonych, dawek dzielonych oraz mieszanin
zbiornikowych. Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że zapisy prawne nie dają możliwości zastosowania środka na uprawy inne niż wskazane w polskiej etykiecie.
Sytuacja ta bywa trudna do zrozumienia i zaakceptowania przez rolników, tym
bardziej, że środki które przed kilku laty można było legalnie stosować w cukinii nadal są na rynku, tylko z okrojoną etykietą. Na przykład preparaty zawierające chlomazon są obecnie zarejestrowane do ochrony rzepaku – rośliny wielkoobszarowej.
Producenci środków ochrony roślin ubiegając się o rejestrację nie zawsze wykazują zainteresowanie uzyskaniem zezwolenia dla cukinii – gatunku małoobszarowego. Wynika to z różnych powodów, między innymi ze strategii rynkowej,
koncentrującej się na rejestracji agrochemikaliów do zastosowań wielkoobszarowych oraz z unikania kosztów nowych badań i rejestracji.
Pamiętajmy jednak, że inicjatywa nie leży tylko po stronie producentów środków ochrony roślin. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem 1107/2009 z wnioskiem
o wydanie zezwolenia na stosowanie środka w uprawach małoobszarowych mogą
występować instytucje państwowe, placówki naukowe i społeczno-zawodowe, organizacje rolników, izby rolnicze, producenci środków ochrony roślin, a nawet
każdy zajmujący się uprawą roślin.
Problem braku herbicydów dla upraw małoobszarowych, w tym cukinii, nie rozwiąże się sam i wymaga współdziałania producentów agrochemikaliów, urzędów
odpowiedzialnych za rejestrację i innych zainteresowanych. Zwrócono na to uwagę we wcześniejszym artykułach [Adamczewski i wsp. 2006; Dobrzański i Anyszka
2006a; Matyjaszczyk 2013, 2015 Matyjaszczyk i Dobrzański 2013, 2015 i 2016].
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ANALIZA MOŻLIWOŚCI REGULACJI ZACHWASZCZENIA W OCHRONIE
CUKINII W POLSCE

Słowa kluczowe: cukinia, dyniowate, chwasty, regulacja zachwaszczenia, uprawy małoobszarowe, metody zapobiegawcze, integrowana ochrona roślin
STRESZCZENIE

Cukinia jest uprawiana w Polsce coraz częściej, zarówno z przeznaczeniem do bezpośredniej konsumpcji jak i dla przetwórstwa. Ze względu na dużą ilość małych gospodarstw
uprawy małoobszarowe, wśród nich warzywa dyniowate, do których należy cukinia, mają
w Polsce duże znaczenie ponieważ umożliwiają osiągnięcie stosunkowo wysokiego przychodu z hektara.
W artykule przedstawiono zarówno niechemiczne jak i chemiczne metody ochrony
cukinii przed chwastami. Niechemiczna ochrona przed chwastami, zwłaszcza na dużych
plantacjach jest trudna i zazwyczaj niewystarczająca. Jednak dostępność środków chemicznych w Polsce w 2016 roku ogranicza się do glifosatu, który może być stosowany jedynie przedsiewnie oraz pendimetaliny stosowanej tylko w międzyrzędziach, w uprawach
ściółkowanych folią polietylenową lub włókniną przed siewem lub sadzeniem rozsady.
Dostępność herbicydów do ochrony cukinii w innych państwach Unii Europejskiej jest
również ograniczona, ale zazwyczaj szersza niż w Polsce.
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THE ANALYSIS OF WEED MANAGEMENT IN ZUCCHINI IN POLAND
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methods, integrated pest management, Poland
SUM M A RY

Zucchini is becoming more and more popular in Poland and is grown for direct consumption as well as for processing. Due to the big number of small farms in Poland production of minor crops, among them cucurbit vegetables, which include zucchini, have
a great importance, as it allows achieving a relatively high income per hectare.
The paper presents non-chemical, as well as chemical methods of zucchini protection
against weeds. On large plantations non-chemical weed management is challenging and
usually not sufficient. However the chemical means available in Poland in 2016 are limited to glyphosate, that can be only used before sowing and pendimethalin applied only
in the inter – rows before sowing or transplanting of zucchini mulched with films (black
polyethylene mulches and woven). The availability of herbicides registered for zucchini
protection in other European Union member states is also limited but usually wider than
in Poland.
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1. Wstęp
Nałożenie z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązku przestrzegania przez profesjonalnych użytkowników zasad Integrowanej Ochrony Roślin zgodnie z art. 14
Dyrektywy 2009/128/WE, nakłada na producentów korzystanie z różnych metod
ochrony roślin, a w szczególności metod nie chemicznych. Mając na uwadze możliwość ograniczenia chemicznych środków ochrony roślin, producenci coraz częściej szukają alternatywnych preparatów np. preparatów opartych na czynnikach
biologicznych. [Golinowska i in. 2012, 240-246; Pruszyński 2011; Pruszyński i in.
2012; Tomalak i in. 2011]. Jednak stosowanie w praktyce biologicznych preparatów nie jest szeroko rozpowszechnione i obecnie stosuje się tylko w niektórych
kierunkach produkcji np. w uprawach ekologicznych, uprawach szklarniowych.
Sprzedaż biologicznych środków na światowym rynku powoli wzrasta, kilkanaście lat wstecz wynosiła tylko 1-2% ogólnej wartości rynku środków ochrony roślin [Lipa i Pruszyński 2010, 1033-1043; Tomalak 2010], obecnie jest szacowana
na 5% [Olsen 2015, 203-206]. Producenci stosują głównie biopreparaty w uprawach szklarniowych, pieczarkarniach i sadownictwie. [Boczek 2001; Lipa. 1997;
Sosnowska i Fiedler 2010, 1080-1088]. Wprowadzenie do praktyki biologicznych
metod ochrony roślin jest trudne między innymi z uwagi na poziom edukacji
rolników, ponieważ stosowanie metod biologicznych wymaga większej wiedzy
oraz umiejętności niż stosowanie preparatów chemicznych. [Tomalak 2010]. Za1 Wkład pracy: Dominika Kaczmarek – 60%, Jolanta Kowalska – 40%.
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stosowanie czynników biologicznych w ochronie roślin nakłada na stosującego
dokładnego określenia terminu zabiegu, a także konieczna jest dalsza obserwacja
plantacji po zastosowaniu [Lipa i Pruszyński 2010,1033-1043]. Dlatego konieczne jest posiadanie przez producentów wiedzy na temat biologii, ekologii, a także
systematyki zarówno organizmów szkodliwych, jak również organizmów pożytecznych, a przede wszystkim umiejętności rozpoznawania patogenów i oceny
progu szkodliwości [Lipa 1997]. Poprawa wiedzy rolników oraz upowszechnianie
metod biologicznych i zwrócenie uwagi na ich opłacalność może poprawić popyt
na biopreparaty [Sosnowska i Fiedler 2010, 1080-1088]. Konieczne jest również
podnoszenie świadomości pro-środowiskowej producentów rolnych, co może nastąpić wraz ze wzrostem przekazywanych informacji i wiedzy oraz zainteresowań
działaniem przyjaznym dla środowiska. Świadomość ta jest również uzależniona
od wielkości posiadanego gospodarstwa. Większą świadomość wykazują rolnicy
posiadający gospodarstwa o średniej powierzchni 15-50 ha, natomiast znacznie
mniejsza jest u rolników posiadających gospodarstwa o dużej powierzchni powyżej 50 ha. [Kruszyński i in. 2015, 114-118].
W niniejszym opracowaniu dokonano próby oceny wiedzy rolników powiatu kościańskiego na temat biologicznych metod producentów rolnych powiatu
kościańskiego, charakteryzującego się terenami typowo rolniczymi posiadającego
ponad 3,5 tys. gospodarstw rolnych. [Powszechny spis rolny 2010].
Celem pracy była ocena wiedzy i zakres stosowania biologicznych metod
ochrony roślin w integrowanej ochronie roślin przez producentów powiatu kościańskiego.

2. Biologiczna metoda ochrony roślin i jej praktyczne zastosowanie
Biologiczna metoda ochrony roślin polega na wykorzystaniu pożytecznych organizmów do zwalczania i ograniczania występowania szkodliwych organizmów.
Na tą metodę składa się zarówno wprowadzanie na obszar chroniony organizmów pożytecznych – poprzez stosowanie biopreparatów jak również tworzenie
odpowiednich warunków w środowisku naturalnym do występowania i rozwoju
organizmów pożytecznych. Zastosowanie organizmów pożytecznych polega na

wykorzystaniu chorobotwórczych wirusów i mikroorganizmów (bakterie,
grzyby) w postaci biopreparatów oraz wrogów naturalnych (drapieżniki,
parazytoidy i pasożyty). Jednak wykorzystanie metody biologicznej nie
jest szeroko rozpowszechnione i znalazło zastosowanie głównie w uprawach pod osłonami, pieczarkarniach i sadownictwie (Boczek J. 2001, Lipa J.
1997). Najczęściej te metody są stosowane zapobiegawczo w początkowym okresie
nasilenie agrofaga lub w ochronie przed ponownym pojawieniem się szkodnika.
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Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest kilka biopreparatów zawierających wirusy i mikroorganizmy, głównie do zwalczania szkodliwych organizmów w uprawach
sadowniczych i warzywniczych. Do zwalczania szkodników dostępne są biopreparaty zawierające wirusy (do zwalczania owocówki jabłkóweczki) oraz bakterie Bacillus thuringiensis, a także substancje pochodzenia mikrobiologicznego zawierające substancje otrzymane w wyniku fermentacji bakterii Saccharopolyspora spinosa.
Natomiast do ograniczania rozwoju chorób grzybowych dostępne są biopreparaty
zawierające bakterie Bacillus subtilis oraz biopreparaty zawierające grzyby: Coniothyrium minitans i Pythium oligandrum. W biologicznej metodzie wykorzystywane
są również makroorganizmy tj. owady pasożytnicze i drapieżne, drapieżne roztocza
oraz nicienie owadobójcze. Spośród nicieni wykorzystywane są głównie w uprawach
szklarniowych i pieczarkarniach nicienie owadobójcze należące do rodziny Steinernematidae i Heterorhabditidae. Powszechnie wykorzystywane są drapieżne roztocza,
głównie gatunki z rodzaju Phytoseiulus, Hypoaspis i Amblyseius, w szczególności dobroczynek szklarniowy (Phytoseiulus persimilis) do zwalczania przędziorków w uprawach pod osłonami oraz dobroczynek gruszowy (Typhlodromus pyri) stosowany
do zwalczania przędziorków w uprawach sadowniczych. Spośród ogromnej ilości
drapieżnych owadów zastosowanie w ochronie roślin znalazły m.in. kilka gatunków
biedronek wykorzystywanych do zwalczania mszyc i przędziorków w uprawach
szklarniowych. Na uwagę zasługuje również duża grupa drapieżnych pluskwiaków,
głównie dziubałeczki (Orius spp.), a w szczególności Macrolophus caliginosus stosowane w biologicznym zwalczaniu wciornastków i mączlików w uprawach warzyw
pod osłonami. Zastosowanie w biologicznej ochronie roślin znajdują także owady
pasożytnicze (parazytoidy). Dużym zainteresowaniem cieszy się od wielu lat dobrotnica szklarniowa (Encarsia formosa), błonkówka wykorzystywana do ograniczania
populacji mączlika w uprawach szklarniowych. Natomiast w ostatnich latach rośnie
zainteresowanie kruszynkiem (Trichogramma evanescens) wykorzystywana do zwalczania omacnicy prosowianki w uprawie kukurydzy (Tomalak i Sosnowska 2008).
3. Materiały i metody
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w latach
2013 -2014 wśród producentów rolnych powiatu kościańskiego w województwie
wielkopolskim. W powiecie dominują głównie uprawy rolnicze, tj. zboża [325 tys.
ha], rzepak [6,8 tys. ha], buraki cukrowe [7,5 tys. ha], kukurydza [5,35 tys. ha], natomiast w mniejszych ilościach warzywa gruntowe [505 ha] i sadownicze gatunki [1,05
tys. ha], głównie jabłonie, czereśnie, wiśnie i śliwy (Powszechny spis rolny 2010).
Całościową próbę badawczą stanowiło 393 ankietowanych losowo wybranych
rolników powiatu kościańskiego. Badania przeprowadzono w gospodarstwach
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biorąc pod uwagę: kierunki upraw, powierzchnię gospodarstw, poziom wykształcenia i wiek rolników.
Ankietowanych pogrupowano według wieku, wyszczególniając 4 grupy wiekowe: do 30 lat, 30-40 lat, 40-50 lat i powyżej 50 lat, natomiast pod względem
wykształcenia podzielono ankietowanych na 6 grup: posiadających wykształcenie
podstawowe, zawodowe rolnicze lub pokrewne, zawodowe inne, średnie rolnicze lub pokrewne, średnie inne oraz wyższe. Ze względu na rodzaj prowadzonych upraw w gospodarstwie wydzielono 3 grupy ankietowanych: prowadzących
uprawy: rolnicze, sadownicze oraz warzywnicze i inne. Z kolei ze względu na powierzchnie gospodarstwa wydzielono 4 grupy ankietowanych: do 20 ha, 20-30 ha,
30-50 ha oraz powyżej 50 ha.
Badania ankietowe polegały na wywiadzie pisemnym przeprowadzonym bezpośrednio gospodarstwach. Wywiad obejmował 13 pytań zamkniętych, w tym
6 wielokrotnego wyboru. Pytania dotyczyły potwierdzenia stosowania biologicznych metod ochrony roślin, a także określenia zakresu i sytuacji, w której stosują
takie metody. Ponadto zapytano o posiadaną wiedzę na temat biologicznych metod,
źródło informacji oraz przewidywania stosowania tej metody w przyszłości. W dalszej części ankiety pytano o stosowanie metody chemicznej: w jakim momencie jest
stosowana oraz w jaki sposób jest dokonywany wybór środka. Ponadto zapytano
o stosowanie pułapek sygnalizacyjnych oraz korzystanie z komunikatów sygnalizacyjnych, a także stosowaniu preparatów opartych na naturalnych składnikach np.
wyciągi, napary itd. Na koniec zapytano o posiadaną wiedzę na temat obowiązku
stosowania Integrowanej Ochrony Roślin przez profesjonalnych użytkowników.
Zestawione wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu χ2 korzystając z pakietu statystycznego Real Statistics Using Execel.

4. Wyniki
Poniżej przedstawiono najważniejsze wyniki badań ankietowych, dotyczących
wiedzy i zakresu stosowania biologicznych metod ochrony roślin.
W badanej grupie ankietowanych dominowali łącznie starsi producenci rolni
powyżej 50. roku życia [ponad 36%] oraz w wieku 40-50 lat [ponad 35%]. Pod
względem wykształcenia dominowali łącznie ankietowani z wykształceniem zawodowym rolniczym [30%] oraz z wykształceniem średnim rolniczym [27%].
Objęci analizą ankietowani posiadali najczęściej gospodarstwa z uprawami rolniczymi [89%], znacznie mniej ankietowanych posiadali w swoich gospodarstwach
uprawy sadownicze [4%]. Natomiast pod względem powierzchni gospodarstw
dominowali łącznie ankietowani posiadający gospodarstwa mniejsze poniżej
20 ha oraz 20-30 ha.
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Na podstawie wyników badań stwierdzono istotne różnice w ilości ankietowanych stosujących metody biologiczne w swoich gospodarstwach. Spośród
393 ankietowanych 73 osoby (tj. 18,6%) potwierdziły stosowanie tych metod.
Istotne różnice w ilości ankietowanych stosujących metody biologiczne stwierdzono wśród grup posiadających różne typy gospodarstw. Ankietowani posiadający uprawy sadownicze znacznie częściej decydowali się na wybór metod biologicznych w porównaniu z grupami ankietowanych posiadających gospodarstwa
z uprawami rolniczymi oraz z uprawami warzywniczymi i innymi.
Rysunek 1
Stosowanie metod biologicznych przez ankietowanych w zależności
od rodzaju upraw w gospodarstwach

χ2=21,96, df=2, p<0,01, V=0,24; istotne różnice: Rolnicze/Sadownicze: χ2=18,95, df=1, p<0,01,
V=0,23; Sadownicze/Warzywnicze i różne: χ2=5,39, df=1, p=0,03, V=0,35

Źródło: Opracowania własne.

Jednak zdecydowana większość ankietowanych stosuje metody biologiczne
tylko w nielicznych przypadkach, tylko 4 ankietowanych stosujących metody
biologiczne (tj. około 5%) potwierdziło korzystanie wyłącznie z biopreparatów
opartych na czynnikach biologicznych. Zapytani ankietowani na temat sytuacji,
w których wybierają metody biologiczne, największa ilość ankietowanych [45%]
potwierdziła stosowanie prewencyjnie na pospolite organizmy szkodliwe. Istotnie mniej ankietowanych [34%] potwierdziło stosowanie biologicznych metod
w przypadku koniecznej długiej ochrony przed danym organizmem szkodliwym,
natomiast 28% ankietowanych wybiera biologiczne metody na organizmy szkodliwe, które trudno zwalczyć za pomocą chemicznych preparatów. Zastosowanie
często znajdują takie organizmy jak: dobroczynek gruszowy (Typhlodromus pyri)
w uprawach sadowniczych oraz dziubałek mączlikowy (Macrolophus caliginosus)
i biopreparaty zawierające grzyby z rodzaju Trichoderma, a także wzrasta wśród
producentów zainteresowanie efektywnymi mikroorganizmami.
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Zdecydowana większość ankietowanych deklarowało posiadanie średniej
wiedzy na temat metod biologicznych. Słabą wiedzę potwierdziło istotnie mniej
ankietowanych wśród najmłodszej grupy wiekowej do 30 roku życia oraz grupa
ankietowanych z wykształceniem wyższym. Z grupy ankietowanych posiadających gospodarstwa rolnicze stosowanie metod biologicznych w przyszłości zadeklarowało 129 osób [tj. 40%], jest to istotnie mniejsza liczba ankietowanych
w porównaniu do pozostałych grup producentów.
Rysunek 2
Deklaracja stosowania metod biologicznych w przyszłości przez ankietowanych posiadających różny typ gospodarstwa

χ2=12.47, df=4, p=0.01, Cramer V=0.13: istotne różnice: Rolnicze/Sadownicze: χ2=7, df=2,
p=0.03, V=0.14, Rolnicze/Warzywnicze i różne: χ2=,6.29 df=2, p=0.04, V=0.13

Źródło: Opracowania własne.

Ponad połowa ankietowanych stosujących metody biologiczne szuka informacji
na ten temat czytając fachowe czasopisma. Natomiast istotnie mniejsza ilość ankietowanych potwierdziła korzystanie z usług doradztwa publicznego.
Spośród 320 ankietowanych nie stosujących metod biologicznych 193 ankietowanych [tj. 60%] potwierdziło wybór chemicznych preparatów ze względu na
łatwość w stosowaniu, szybszy efekt zwalczania oraz dłuższy okres ważności chemicznych środków. Istotnie mniejsza ilość ankietowanych deklarowało niestosowanie biologicznych metod ze względu na posiadanie niewystarczającej wiedzy
oraz brak dostępnych biopreparatów. Natomiast tylko nieliczni ankietowani nie
wierzy w skuteczność takich preparatów.
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Poszukiwanie informacji na temat metod biologicznych
przez ankietowanych

Rysunek 3

* χ2=13,16, df=1, p<0.01, V=0.43, ** χ2=0,69, df=1, p=0.41, V=0.10, *** χ2=16,78, df=1, p<0.01,
V=0.48

Źródło: Opracowania własne.

Rysunek 4
Odpowiedzi ankietowanych na pytanie – dlaczego nie stosuje.

* χ2=10,51, df=1, p<0.01, V=0.18, ** χ2=46,512, df=1, p<0.01, V=0.38, *** χ2=66,61, df=1,
p<0.01, V=0.46, **** χ2=285,01, df=1, p<0.01, V=0.94

Źródło: Opracowania własne.

Porównując odpowiedzi ankietowanych na temat niestosowania biologicznych
metod w poszczególnych grupach, stwierdzono istotne różnice wśród ankietowanych różniących się wiekiem, wykształceniem i powierzchnią posiadanego gospodarstwa. W grupach wiekowych istotnie mniejsza ilość młodych ankietowanych
do 30 roku życia potwierdziła niestosowanie metod biologicznych, ze względu na
posiadanie niewystarczającej wiedzy. Natomiast wybór chemicznych preparatów
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ze względu na łatwość w stosowaniu, szybszy efekt zwalczania oraz dłuższy okres
ważności zadeklarowało istotnie mniejsza ilość ankietowanych z wykształceniem
wyższym i średnim rolniczym. Trudność w dostępie do biopreparatów zadeklarowało istotnie mniej ankietowanych z wykształceniem podstawowym. Z kolei
wśród ankietowanych posiadających gospodarstwa o różnej powierzchni istotnie
większa ilość ankietowanych z dużymi gospodarstwami powyżej 50 ha deklarowało niestosowanie metod biologicznych ze względu na trudność w dostępie do
biopreparatów.
Rysunek 5
Stosowanie wyłącznie chemicznych środków ze względu na zbyt
niski poziom wiedzy na temat biologicznych metod ankietowanych
w różnych grupach wiekowych

χ2=13,24, df=3, p<0.01, V=0.20

Źródło: Opracowania własne.

Rysunek 6
Stosowanie wyłącznie chemicznych środków ze względu na łatwość
w stosowaniu, szybszy efekt zwalczania i dłuższy okres ważności środków
przez ankietowanych z różnym wykształceniem

χ2=11,62, df=5, p=0,04, V=0.19

Źródło: Opracowania własne.
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Rysunek 7
Nie stosowanie biologicznych metod przez ankietowanych
z różnym wykształceniem ze względu na niewystarczającą dostępność
preparatów biologicznych

χ2=24,15, df=5, p<0.01, V=0,28

Źródło: Opracowania własne.

Rysunek 8
Nie stosowanie biologicznych metod ze względu na niewystarczającą
dostępność preparatów biologicznych przez ankietowanych posiadających
gospodarstwa o rożnej powierzchni

χ2=15,89, df=3, p<0.01, V=0.23

Źródło: Opracowania własne.

W dalszej części ankiety zapytano o korzystanie z komunikatów i pułapek sygnalizacyjnych jako działań proekologicznych. Z komunikatów sygnalizacyjnych
korzysta 261 ankietowanych [tj. 66%], natomiast pułapki sygnalizacyjne wykorzystuje 140 [tj. niespełna 36%] ankietowanych. Porównując korzystanie z komunikatów sygnalizacyjnych w poszczególnych grupach wiekowych istotne różnice
stwierdzono w grupach wiekowych, gdzie istotnie mniejsza ilość ankietowanych
najstarszej grupy wiekowej potwierdziła korzystanie z komunikatów Komunikaty z których korzystali ankietowani pochodziły z rożnych źródeł, często z Inter-
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netowego Systemu Sygnalizacji Agrofagów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa Z kolei korzystanie z pułapek sygnalizacyjnych w zależności od
rodzaju posiadanego gospodarstwa oraz od wykształcenia ankietowanych. Istotnie mniej ankietowanych z wykształceniem podstawowym korzystało z pułapek,
natomiast istotnie więcej ankietowanych z wykształceniem wyższym potwierdziło korzystanie z pułapek w porównaniu z ankietowanymi pozostałych grup.
Rysunek 9
Korzystanie z pułapek sygnalizacyjnych przez ankietowanych
z różnym wykształceniem

χ2=5,04, df=5, p=0,41, V=0.20; istotne różnice: Podstawowe/Zawodowe rolnicze- χ2=4.40,
p=0.04, V=0.17; Podstawowe/Zawodowe inne- χ2=1.65, p=0.20, V=0.13; Podstawowe/Średnie
rolnicze- χ2=1.92, p=0.17, V=0.12; Podstawowe/Średnie inne- χ2=0.88, p=0.35, V=0.11; Podstawowe/Wyższe- χ2=11.63, p<0.01, V=0.43; Zawodowe rolnicze/Wyższe- χ2=4.53, p=0.03,
V=0.18; Zawodowe inne/Wyższe- χ2=6.67, p=0,01, V=0.27; Średnie rolnicze/Wyższe- χ2=8.00,
p=0.01, V=0.24; Średnie inne/Wyższe- χ2=6.67, p=0.01, V=0.31

Źródło: Opracowania własne.

Stwierdzono również zależność stosowania pułapek sygnalizacyjnych od rodzaju posiadanego gospodarstwa. Stosowanie pułapek sygnalizacyjnych deklarowało istotnie większa ilość ankietowanych posiadających gospodarstwa sadownicze [63%], porównaniu z ankietowanymi posiadającymi gospodarstwa rolnicze
[33%], a także z ankietowanymi posiadającymi gospodarstwa warzywnicze i różne [42%]. W gospodarstwach sadowniczych wykorzystywane są głównie pułapki
w celu określenia wylotu muchówki nasionnicy trześniówki (Rhagoletis cerasi),
natomiast w uprawach rolniczych często wykorzystywane są żółte naczynia w celu
określenia pojawu szkodników rzepaku (informacja ustna).
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5. Podsumowanie i wnioski
Autorzy prezentują wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród producentów rolnych powiatu kościańskiego. Na podstawie wyników badań stwierdzono większe zainteresowanie metodami biologicznymi wśród ankietowanych
posiadających gospodarstwa sadownicze. Duża ilość ankietowanych wyraża chęć
stosowania metod biologicznych w przyszłości. Dlatego można przypuszczać, że
nastąpi wzrost stosowania tych metod przy wzroście popytu na produkty nie przetworzone, o wyższej jakości, wytworzone przy minimalnym udziale chemicznych
środków produkcji, a także dzięki preferowaniu określonych kierunków produkcji
rolniczej dzięki funduszom z dopłat do pakietu PROW „rolnictwo ekologiczne”.
Jakakolwiek premia finansowa dla rolników wykorzystujących metody biologiczne również bez wątpienia przyczyniłaby się do zwiększenia zakresu stosowania
metody biologicznej. Jednocześnie można przypuszczać, że wiedza i świadomość
polskich rolników na temat ochrony środowiska naturalnego będzie wzrastała.
Nadal jednak stosowanie preparatów opartych na czynnikach biologicznych,
czy wykorzystanie naturalnie żyjących wrogów naturalnych szkodników ogranicza się przede wszystkim do zwalczania nielicznych organizmów szkodliwych
i przede wszystkim w uprawach sadowniczych. Należałoby zwiększyć zainteresowanie producentów rolnych do stosowania organizmów pożytecznych na szerszą
skalę, poprzez np. organizowanie szkoleń przez doradców publicznych na temat
możliwości wykorzystania metod biologicznych w poszczególnych uprawach. Jak
również należy zwrócić uwagę rolników, że doradcy handlowi często zachęcają do
stosowania łatwiejszych metod w postaci chemicznych środków. Zwiększenie zainteresowania rolników produktami biologicznymi może być dodatkową zachętą dla sprzedawców środków do produkcji rolnej oraz do poszerzania ich oferty
sprzedaży o preparaty pochodzenia biologicznego.
Potwierdzono również większe zainteresowanie młodych producentów rolnych komunikatami i pułapkami sygnalizacyjnymi, co może się przyczynić do
bardziej precyzyjnego określenia momentu pojawienia się organizmów szkodliwych i może doprowadzić do zmniejszenia ilości zabiegów chemicznych. Ten
aspekt powinien być uwzględniony w prowadzonych szkoleniach. Z uwagi na
stosowanie pułapek sygnalizacyjnych głównie w uprawach sadowniczych, co potwierdziły badania, należałoby w przyszłości propagować korzystanie z pułapek
również w innych uprawach, aby poprawić precyzyjność stosowania ochrony
również w uprawach rolniczych i warzywniczych.
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DOMINIKA KACZMAREK, JOLANTA KOWALSKA
ZNAJOMOŚĆ I ZAKRES STOSOWANIA BIOLOGICZNYCH METOD OCHRONY ROŚLIN
NA PODSTAWIE BADAŃ ANKIETOWYCH ROLNIKÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Słowa kluczowe: badania ankietowe; biologiczne metody ochrony; zakres stosowania, stan
wiedzy producentów rolnych
STRESZCZENIE

W latach 2013 i 2014 przeprowadzono badania ankietowe dotyczące wiedzy i zakresu
stosowania biologicznych metod ochrony roślin. Badanie wykonano wśród producentów
rolnych na trenie powiatu kościańskiego w województwie wielkopolskim. Próbę badawczą stanowiło 393 ankietowanych. Stwierdzono, że zastosowanie metod biologicznych
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w praktyce jest niewielkie, pomimo tego, że ankietowani deklarowali średni poziom wiedzy na ten temat oraz zainteresowanie tym rodzajem ochrony swoich upraw w przyszłości.
Wiedza producentów rolnych na temat omawianych zagadnień, często była skorelowana
z wykształceniem oraz wiekiem ankietowanych, a także rodzajem prowadzonych upraw
oraz, w mniejszym stopniu, z wielkością posiadanego gospodarstwa.

DOMINIKA KACZMAREK, JOLANTA KOWALSKA
KNOWLEDGE AND RANGE OF USING OF BIOLOGICAL METHODS OF PLANT
PROTECTION ON THE BASE OF THE SURVEY AMONG FARMERS FROM
THE DISTRICT KOŚCIAN, WIELKOPOLSKA REGION

Keywords: biological methods of protection; knowledge of farmers; range of biological methods, survey
SUM M A RY

In years 2013 and 2014 was conducted a survey on the knowledge and the application
of biological methods of plant protection. The survey was made among agricultural producers threnody the district Kościan in Wielkopolska. The sample was consisted of 393
respondents. It was found that the use of biological methods in practice is low, despite the
fact that the respondents declared average level of awareness and interest in this type of
protection their crops in the future. Knowledge farmers on the issues discussed, was often
correlated with education and age of the respondents, as well as the type of crops and led
to a lesser extent, the size of the owned farm.
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1. Wstęp
Mątwik burakowy (Heterodera schachtii Schmidt) to jeden z najgroźniejszych
szkodników buraka cukrowego. Ten niewielkich rozmiarów nicień (0,5-1,0 mm
długości) zimuje w glebie w cystach, w stadium jaj. Szkodnik jest polifagiem i atakuje ponad 200 gatunków roślin, między innymi z rodziny komosowatych i kapustowatych [Steele 1965]. Larwy zasiedlają włośniki i blokują wiązki przewodzące
korzenia. Roślina broniąc się wytwarza nowe korzenie, a ciągłe powtarzanie tego
procesu prowadzi do powstania charakterystycznej brody korzeniowej. Zaatakowane rośliny słabo się rozwijają, są mniejsze i silnie reagują na stres suszy. W efekcie żerowania szkodnika dochodzi do wymiernych strat w plonie korzeni, sięgających nawet do 25 % [Szymczak-Nowak i Nowakowski 2000; Borodynko i Pospieszny 2008] oraz do pogorszenia jego jakości [Szlang 1997]. Najskuteczniejszą
metodą walki z mątwikiem jest stosowanie minimum 4-letniego płodozmianu
[Górski i Piszczek 2008, Piszczek i Górski 2010]. Bardzo ważne jest również wyeliminowanie z rotacji roślin kapustowatych (m.in. rzepaku) oraz niszczenie wszystkich chwastów żywicielskich: komosy, tasznika pospolitego, tobołków polnych,
gorczycy polnej, rzodkwi świrzepy itp. [Meinecke i Westphal 2014]. Liczebność
nicieni można także zredukować poprzez wysiew w poplonach odmian mątwikobójczych gorczycy i rzodkwi oleistej [Nowakowski i Szymczak- Nowak 1999].
1 Wkład pracy: Dariusz Górski – 50%, Agnieszka Ulatowska – 40 %, Jacek Piszczek – 10%.
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Wartym rozważenia rozwiązaniem na glebach zamątwiczonych jest siew odmian tolerancyjnych. Mątwik atakuje korzenie tych odmian i rozmnaża się, jednak znacznie słabiej, niż na korzeniach odmian podatnych. Jednocześnie nie
powoduje na nich żadnych zmian morfologicznych, co istotnie ogranicza straty
w plonach [Müller 1998, Hauer i wsp. 2016]. W warunkach wysokiej presji szkodnika, uprawa odmian tolerancyjnych także prowadzi do obniżki plonu korzeni,
aczkolwiek mniejszej, niż w przypadku odmian podatnych [Hauer i wsp. 2015].
Celem badań była ocena opłacalności uprawy odmian buraka cukrowego tolerancyjnych na mątwika burakowego w stosunku do odmian podatnych w warunkach niskiej presji nicienia.

2. Materiały i metody
W latach 2015–2016 w miejscowości Żydowo (pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, 52.5306°N, 18.7777°E) przeprowadzono jednoczynnikowe ścisłe doświadczenia poletkowe, w których badano efektywność uprawy pięciu odmian buraka cukrowego tolerancyjnych na mątwika burakowego (Charly, Marino, Panorama, Tipi,
Toleranza) w warunkach niskiej presji szkodnika na tle trzech odmian bez cechy tolerancji (Gallant, Huzar, Tadeusz w 2015 r. oraz Gallant, Gardenia, Sobieski w 2016
r.), których średnia stanowiła wzorzec porównawczy. Badania przeprowadzono na
glebie lekkiej o składzie piasku gliniastego mocnego (wg PTG), metodą losowanych
bloków w czterech powtórzeniach. Próbki gleby na zawartość mątwika burakowego
w obydwu latach badań pobrano wiosną przed siewem buraka. W miejscu prowadzenia doświadczeń średnia populacja inicjalna mątwika burakowego w 2015 r. wyniosła 320, natomiast w 2016 r. 202 jaj i larw w 100 g gleby. Za próg ekonomicznej
szkodliwości przyjmuje się populację szkodnika na poziomie 500 jaj i larw w 100 ml
gleby [Wilski 1973, Borodynko i Pospieszny 2008]. Plon korzeni oznaczono ręcznie
z każdego poletka z powierzchni 8,1 m2. Zawartość cukru w korzeniach określono
na linii VENEMA w KHBC w Straszkowie. Plony korzeni przeliczono na masę korzeni o zawartości 16% cukru.
Opłacalność uprawy odmian tolerancyjnych (Q) wyrażono nadwyżką produkcji, którą stanowiła różnica plonu korzeni uzyskanego z wariantów z odmianami
tolerancyjnymi w relacji do wzorca (średnia z trzech odmian standardowych),
dodatkowo pomniejszona o różnicę w wartości zakupionych nasion. Ponadto
obliczono wskaźnik opłacalności uprawy odmian tolerancyjnych (Qw), który
otrzymano dzieląc wartość nadwyżki produkcji przez różnicę w kosztach zakupu nasion. Wartość wskaźnika większa od 1 świadczy o opłacalności uprawy odmian tolerancyjnych i mówi ile razy zwrócił się dodatkowy koszt poniesiony na
zakup droższych nasion tych odmian. W kalkulacji opłacalności wartość jednej
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tony korzeni w 2015 r. przyjęto na poziomie 115 zł, natomiast w 2016 r. na poziomie 125 zł. Informacje o wartości jednostki siewnej każdej odmiany uzyskano
od plantatorów buraka cukrowego, którzy zakupili dane nasiona w 2016 r. Norma
siewu wynosiła 1,25 jednostki siewnej na ha.
Wyniki plonu korzeni po przeliczeniu na standardową zawartość cukru 16%
poddano analizie statystycznej. Przeprowadzono analizę wariancji według procedury dla układu bloków losowanych kompletnych, a następnie istotność różnić
między średnimi zweryfikowano testem Studenta-Newmana-Keulsa przy poziomie istotności p = 0,05. Całość obliczeń przeprowadzono w programie ARM® 9
(Agricultural Research Manager).

3. Wyniki i dyskusja
Niezależnie od roku badań, stwierdzono wyraźną tendencję do wzrostu plonu
korzeni na skutek wysiewu odmian tolerancyjnych, pomimo braku zagrożenia
ze strony szkodnika. W roku 2015 istotnie wyższy plon korzeni w stosunku do
odmian podatnych stwierdzono tylko w wariancie z odmianą Panorama (tabela 1). Natomiast w roku 2016 odmiany tolerancyjne, poza odmianą Marino, dały
istotnie wyższy plon korzeni w stosunku do odmian podatnych Gallant i Sobieski
(tabela 2). Analiza wariancji wykazała ponadto, że w obydwu latach badań różnice w plonie korzeni w grupie odmian tolerancyjnych oraz w grupie odmian
podatnych były nieistotne. Na podstawie analizy kontrastów udowodniono, że
plon korzeni uzyskany dla odmian tolerancyjnych był istotnie wyższy w stosunku
do odmian podatnych. W 2015 r. średni plon korzeni dla grupy odmian tolerancyjnych uplasował się na poziomie 63,8 t/ha i był wyższy od stwierdzonego dla
odmian podatnych o 18,2%, natomiast w 2016 r. relacje te przedstawiały się: odpowiednio 78,5 t/ha i 26,3%. Zbliżone wyniki uzyskali w swych badaniach Hauer
i wsp. [2016], którzy wykazali, że niezależnie od poziomu odporności odmian na
mątwika burakowego plon cukru, który jest funkcją plonu korzeni i zawartości
cukru, zmniejszał się wraz ze wzrostem populacji nicieni w glebie, przy czym regres plonu był zdecydowanie większy w przypadku odmian podatnych.
Duża różnica plonu korzeni stwierdzona dla odmian tolerancyjnych w stosunku do odmian podatnych przesądziła o opłacalności uprawy tych pierwszych.
Według przyjętych założeń odnośnie cen nasion i korzeni stwierdzono, że uprawa odmian tolerancyjnych była wysoce opłacalna. Porównując wartość nadwyżki produkcji, powstałej na skutek siewu odmian tolerancyjnych stwierdzono, że
dodatkowe koszty poniesione na zakup tych nasion zwróciły się wielokrotnie.
W 2015 r. koszty zwróciły się w zależności od odmiany od 4,0 do 7,4- krotnie,
natomiast w 2016 r. w zakresie od 8,4 do 35,3-krotnie. Bardzo wysokie różnice
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w opłacalności uprawy odmian tolerancyjnych pomiędzy latami badań wynikały
przede wszystkim z dotkliwego niedoboru wody w roku 2015. Różnica w sumie
opadów na korzyć roku 2016 wyniosła 66,4 mm.
Tabela 1
Opłacalność uprawy odmian buraka cukrowego tolerancyjnych na mątwika
burakowego w porównaniu do odmian standardowych w 2015 r.
Nr

Odmiana

1.

Plon
korzeni [t/
ha]

Charly

61,8 ab

[t/ha]

[zł/ha]

Koszt
nasion
[zł/ha]

7,8

897,0

850,5

Nadwyżka produkcji

Wzrost
kosztów*
[zł/ha]

Q
[zł]

Qw

130,5

766,5

6,9

2.

Marino

60,8 ab

6,9

787,8

877,5

157,5

630,3

5,0

3.

Panorama

70,7 a

16,7

1924,0

978,8

258,8

1665,2

7,4

4.

Tipi

62,2 ab

8,2

946,5

918,0

198,0

748,5

4,8

5.

Toleranza

63,4 ab

9,5

1089,1

992,3

272,3

816,8

4,0

6.

Gallant

56,2 b

769,5

7.

Huzar

51,0 b

681,8

8.

Tadeusz

54,7 b

708,8

Wzorzec 2015

54,0 –

720,0

* dodatkowe koszty poniesione na zakup nasion odmian tolerancyjnych w odniesieniu do wzorca
Średnie oznaczone tą samą literą nie różnią się istotnie (test Studenta-Newmana-Keulsa, przy p = 0,05)

Źródło: Kalkulacja oparta na średniej cenie korzeni i odmian buraka obowiązujących
w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w kampanii 2015/2016.

Tabela 2
Opłacalność uprawy odmian buraka cukrowego tolerancyjnych
na mątwika burakowego w porównaniu do odmian standardowych w 2016 r.
Nr

Odmiana

Plon
korzeni
[t/ha]

Nadwyżka produkcji
[t/ha]

[zł/ha]

Koszt
nasion
[zł/ha]

Wzrost
kosztów*
[zł/ha]

Q
[zł]

Qw

1.

Charly

84,4 a

22,2

2778,3

850,5

78,8

2699,5

35,3

2.

Marino

74,0 abc

11,8

1472,2

877,5

105,8

1366,5

13,9

3.

Panorama

78,4 ab

16,2

2021,1

978,8

207,0

1814,1

9,8

4.

Tipi

78,8 ab

16,6

2081,1

918,0

146,3

1934,8

14,2

5.

Toleranza

77,1 ab

14,9

1858,9

992,3

220,5

1638,4

8,4

6.

Gallant

62,8 cd

769,5

7.

Gardenia

67,3 bcd

796,5

8.

Sobieski

56,4 d

749,3

62,2

771,8

Wzorzec 2015

*dodatkowe koszty poniesione na zakup nasion odmian tolerancyjnych w odniesieniu do wzorca
Średnie oznaczone tą samą literą nie różnią się istotnie (test Studenta-Newmana-Keulsa, przy p = 0,05)

Źródło: Kalkulacja oparta na średniej cenie korzeni i odmian buraka obowiązujących
w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w kampanii 2016/2017.
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4. Wnioski
1. Plon korzeni nowych odmian tolerancyjnych na mątwika burakowego był
istotnie wyższy w porównaniu do odmian bez cechy tolerancji, bez względu
na rok badań na stanowisku o zawartości mątwika burakowego poniżej progu szkodliwości.
2. W warunkach niskiego nasilenia występowania nicienia, uprawa odmian
buraka cukrowego tolerancyjnych na mątwika burakowego w porównaniu
do odmian bez cechy tolerancji była wysoce opłacalna.
3. Dodatkowe koszty poniesione na zakup odmian tolerancyjnych na mątwika
burakowego w 2015 r. zwróciły się w zależności od odmiany od 4,0 (Toleranza) do 7,4-krotnie (Panorama), natomiast w 2016 r. odpowiednio od 8,4
(Toleranza) do 35,3-krotnie (Charly).
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STRESZCZENIE

W latach 2015–2016 w miejscowości Żydowo przeprowadzono jednoczynnikowe ścisłe doświadczenia poletkowe, w których na stanowisku o zawartości w glebie mątwika
burakowego poniżej progu szkodliwości. Badano opłacalność uprawy pięciu odmian buraka cukrowego tolerancyjnych na szkodnika na tle trzech odmian bez tolerancji, których
średnia stanowiła wzorzec porównawczy.
Wyniki badań pokazały, że uprawa nowych odmian tolerancyjnych buraka cukrowego
na stanowisku o niskiej presji szkodnika w porównaniu do odmian bez cechy tolerancji
była wysoce opłacalna. Stwierdzono, że dodatkowe koszty poniesione na zakup odmian
tolerancyjnych w 2015 r. zwróciły się w zależności od odmiany od 4,0 do 7,4 krotnie, natomiast w 2016 r. odpowiednio od 8,4 do 35,3 krotnie.
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THE EFFECTIVENESS OF CULTIVATION TOLERANT VARIETIES OF SUGAR BEET
UNDER LOW SUGAR BEET CYST NEMATODE (HETERODERA SCHACHTII SCHMIDT)
PRESSURE CONDITIONS

Keywords: sugar beet, sugar beet cyst nematode, Heterodera schachtii, tolerant varieties
STRESZCZENIE

One field trail was carried out in Żydowo in 2015-2016. The cultivation profitability of
the five sugar beet varieties tolerant to pest compered to average profitability of three varieties without tolerance was assessed. The number of living eggs and larvae of Heterodera
schachtii in field soil was below the harm threshold.
The results showed that the cultivation of new tolerant sugar beet varieties on a bed of
low pest pressure compared to varieties without tolerance was highly profitable. It was found that the additional cost incurred for the purchase of tolerant varieties in 2015 turned
from 4.0 to 7.4 times depending on the variety, whereas in 2016 from 8.4 to 35.3 times,
respectively.
e-mail: D.Gorski@iorpib.poznan.pl
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” 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
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• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
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• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
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ROMAN SASS
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

EFEKTYWNOŚĆ I KOKURENCYJNOŚĆ GOSPODARSTW
MLECZNYCH W REGIONIE WIELKOPOLSKI I ŚLĄSKA
W ZALEŻNOŚCI OD SKALI PRODUKCJI
Nadesłany: : 05.04.2017

Zaakceptowany do druku: 30.08.2017

1. Wstęp
Największe zmiany w produkcji mleka wystąpiły po 2004 roku, czyli po integracji
z Unią Europejską i wprowadzeniu kwot mlecznych. Objęcie Polski kwotowaniem
mleka skutkowało daleko idącymi zmianami w liczbie dostawców, wielkości dostaw i wydajności jednostkowej krów. W roku kwotowym 2004/2005 liczba dostawców hurtowych wynosiła 311 tys., natomiast w roku kwotowym 2014/2015 –
135 tys. (spadek o 56,6%). Zakładając, że w kolejnych latach tempo spadku liczby
gospodarstw towarowych będzie podobne jak dotychczas, to w 2020 roku liczba
dostawców może zmniejszyć się do około 100 tys. (Ziętara, Adamski 2014). Wraz
ze spadkiem liczby dostawców zwiększała się wielkość dostaw. W roku 2004/2005
było to 27 ton od jednego dostawcy hurtowego, a w roku kwotowym 2014/2015
78 ton, wzrost o 188,8%. Zmiany te świadczą o postępującej koncentracji produkcji mleka w Polsce.
Oprócz tych zmian, należy zwrócić uwagę na uwarunkowania o charakterze
rynkowym, które mają decydujący wpływ na opłacalność produkcji. Jednym
z nich są trwałe tendencje, jakie występują między kosztami czynników produkcji, a cenami produktów rolnych zbywanych przez rolników. Od 1990 roku występują w Polsce niekorzystne relacje cen produktów rolnych do cen środków produkcji dla rolnictwa, prowadzi to do spadku jednostkowej opłacalności produkcji
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rolniczej. Tendencje te mają charakter ponadczasowy i występują we wszystkich
krajach o gospodarce rynkowej (Józwiak 2014, Ziętara 2014). Rolnicy chcący
osiągnąć dochód umożliwiający rozwój gospodarstwa muszą zwiększać skalę produkcji. Następuje to poprzez wzrost intensywności produkcji jak i powiększanie
gospodarstw (Mirkowska i Ziętara 2015, Sass 2015).
Wobec tak dużych zmian w produkcji mleka jakie miały miejsce w Polsce po
roku 2004 i likwidacji kwot mlecznych od 1 kwietnia 2015 roku, powstaje istotne pytanie jakie gospodarstwa mleczne mają szansę nie tylko na przetrwanie ale
i rozwój w warunkach nasilającej się konkurencji nie tylko na rynku europejskim
ale i globalnym?
Celem pracy jest ocena efektywności czynników produkcji i konkurencyjności gospodarstw rolnych w Regionie FADN Wielkopolski i Śląska nastawionych
na produkcję mleka, w zależności od skali produkcji.

2. Materiał i metoda
Badaniami objęto gospodarstwa z Regionu Wielkopolska i Śląsk, które nieprzer
wanie prowadziły rachunkowość rolną w systemie Polski FADN w latach 20102014. Przedmiotem badań były gospodarstwa ukierunkowane na produkcję mleka. Podstawą podziału gospodarstw była liczba krów w gospodarstwie (tabela 1).
Tabela 1
Podział badanych gospodarstw ze względu na skalę produkcji mleka
Skala produkcji

Mała

Średnia

Duża

Bardzo duża

Średnia liczba krów w gospodarstwie

10,4

21,9

38,0

77,4

92

148

77

38

Liczba gospodarstw

Źródło: Opracowanie własne.

Badaniem objęto lata 2010-2014. Dla tego okresu obliczono średnie arytmetyczne poszczególnych cech, które wykorzystano w zestawieniach tabelarycznych
i analizie zależności. Zmiany potencjału produkcyjnego jak i organizacji produkcji w latach objętych badaniem był niewielkie. Lata te cechowała także mała inflacja, zatem obliczone średnie właściwie odzwierciedlają poziom cech. Podstawową
metodą, którą się posłużono w badaniach była metoda porównawcza. Do porównań wykorzystano wskaźniki charakteryzujące potencjał produkcyjny (tabela 2),
organizację produkcji (tabela 3), koszty (tabela 4), efektywność i konkurencyjność gospodarstw (tabela 5 i 6). Analizowano zarówno produktywność i dochodowość czynników produkcji jak i wielkość dochodu z gospodarstwa i dochód
na jednostkę pracy własnej – FWU, a także zdolność gospodarstw do rozwoju.

Efektywność i kokurencyjność gospodarstw mlecznych ...
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Za gospodarstwa zdolne do rozwoju uznano takie, które uzyskują dodatni dochód
z zarządzania (Ziętara i Adamski 2014, Józwiak 2009).
Konkurencyjność badanych gospodarstw (Wk) określono jako iloraz dochodu
z gospodarstwa oraz sumy kosztów użycia własnych czynników produkcji: pracy,
ziemi i kapitału:
Wk = dochód gospodarstwa/∑ kosztów własnych czynników produkcji
Wskaźnik konkurencyjności Wk >= 1 wskazuje na co najmniej pełne pokrycie dochodem kosztów własnych czynników produkcji. Przyjęto za Kleinhanssem
(Kleinhanss 2015) dalszą klasyfikację wskaźnika konkurencyjności, wyróżniając
następujące klasy: Wk1 (-) – w przypadku ujemnego dochodu z gospodarstwa;
Wk2 (0<=Wk<1) – częściowe pokrycie kosztów własnych czynników produkcji;
Wk3 (1<=Wk<2) – pełne pokrycie kosztów własnych czynników produkcji; Wk4
(Wk>=2) – dwukrotne i większe pokrycie kosztów własnych czynników produkcji. Wskaźnik konkurencyjności Wk4 wskazuje na pełną zdolność konkurencyjną.
Zgodnie z przyjętą metodą, gospodarstwa zdolne do konkurencji, to te, w których
wartość Wk zawarta będzie w przedziale od 1 do 2. Natomiast w gospodarstwach
konkurencyjnych wartość Wk>=2. Jest to zbieżne z poglądem Biswangera, który
stwierdza, że przedsiębiorstwo zdolne do rozwoju powinno osiągnąć stopę zysku
dwukrotnie wyższą od oprocentowania kredytów (Biswanger 2011).
W ocenie efektywności i konkurencyjności posłużono się kategorią dochodu
z zarządzania. Policzono go odejmując od dochodu z gospodarstwa koszty własnych czynników produkcji (ziemi, pracy i kapitału własnego). Zarówno koszty
własnej ziemi jak i własnej pracy ustalono na podstawie wielkości czynszu dzierżawnego i kosztów pracy najemnej poniesionych w badanych gospodarstwach
z uwzględnieniem skali produkcji. Obliczano wskaźniki dochodu parytetowego
A1 i A2 (Ziętara i Zieliński 2016, s.76). Wskaźnik A1 jest relacją dochodu z gospodarstwa w przeliczeniu na jednostkę pracy własnej (FWU) do opłaty pracy
najemnej w badanych gospodarstwach. Z kolei wskaźnik A2 jest relacją dochodu
z gospodarstwa w przeliczeniu na jednostkę pracy własnej (FWU) do wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Koszt kapitału własnego przyjęto na podstawie
oprocentowania 10-letnich obligacji Skarbu Państwa (5,57%).

3. Potencjał produkcyjny, organizacja produkcji i koszty gospodarstw
Potencjał analizowanych gospodarstw jest zróżnicowany w zależności od skali
produkcji mleka (tabela 2). Gospodarstwa o najmniejszej skali produkcji mleka
są najmniejsze obszarowo, są to gospodarstwa około 20 hektarowe. Gospodarstwa
utrzymujące 15-30 krów to gospodarstwa 30 hektarowe. Natomiast gospodarstwa

8

Roman Sass

o największej skali produkcji to gospodarstwa użytkujące ponad 90 hektarów
użytków rolnych. Gospodarstwa o największej skali produkcji mleka były prawie
pięciokrotnie większe (4,84) od gospodarstw o najmniejszej skali. Wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstw wzrastała także ich wielkość ekonomiczna. Zróżnicowanie gospodarstw pod względem wielkości ekonomicznej było większe niż
pod względem powierzchni użytkowanej ziemi. Gospodarstwa utrzymujące ponad 50 krów były w stosunku do gospodarstw utrzymujących do 15 krów prawie
sześciokrotnie (5,9) większe. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest miarą potencjalnych możliwości rozwoju, tak duże zróżnicowanie wielkości ekonomicznej
gospodarstw o najmniejszej i największej skali produkcji pokazuje o ile większe
są możliwości rozwoju gospodarstw o dużej skali produkcji. Pomimo, że gospodarstwa o dużej skali produkcji mleka użytkowały znacznie większą powierzchnię
gruntów, to nakłady pracy w przeliczeniu na hektar były w tych gospodarstwach
zdecydowanie mniejsze. Nakłady pracy wyrażone w AWU/100 ha UR wynosiły
w tych gospodarstwach 4,3 i były o 55% mniejsze w stosunku do gospodarstw
o najmniejszej skali produkcji. Większa wydajność pracy w gospodarstwach
o największej skali rekompensowana była lepszym wyposażeniem w maszyny
i urządzenia. Wartość maszyn i urządzeń w tych gospodarstwach na osobę pełnozatrudnioną (AWU) była najwyższa spośród wszystkich badanych gospodarstw
i wynosiła 221 tys. zł. Było to 5,6 krotnie więcej, niż w gospodarstwach o najmniejszej skali. Wartość maszyn na zatrudnionego określa techniczne uzbrojenie
pracy. Ponadto należy zwrócić uwagę na korzystną relację: maszyny i urządzenia a ziemia. Wartość maszyn i urządzeń na hektar użytków rolnych w gospodarstwach o średniej, dużej i bardzo dużej skali produkcji mleka była zbliżona,
pomimo że gospodarstwa te różniły się obszarowo (tabela 2). Oznacza to lepsze
wykorzystanie maszyn wraz ze wzrostem powierzchni, co powinno skutkować
niższymi kosztami utrzymania maszyn.
Analizując potencjał produkcyjny gospodarstw należy zwrócić uwagę na fakt,
że wzrost powierzchni gospodarstw i towarzyszący temu wzrost skali produkcji
pociąga za sobą większy udział zewnętrznych czynników produkcji. W gospodarstwach największych obszarowo i utrzymujących najwięcej krów, udział ziemi dzierżawionej wynosił 36% i był nieco większy w stosunku do gospodarstw
50 hektarowych, utrzymujących 30-50 krów. Również nakłady pracy najemnej
były największe i stanowiły 40%. Ponadto były to gospodarstwa najbardziej zadłużone. Wskaźnik zadłużenia aktywów wynosił 10,2%, a każdy hektar był zadłużony na 4,8 tys. zł. Duże zaangażowanie zewnętrznych czynników produkcji ma
odzwierciedlenie w kosztach produkcji i strukturze kosztów.
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Tabela 2
Potencjał produkcyjny i zadłużenie gospodarstw w zależności
od skali produkcji mleka w latach 2010-2014
Wyszczególnienie

Skala produkcji mleka
Mała

Średnia

Duża

Bardzo duża

Powierzchnia użytków rolnych (ha)

18,94

30,31

50,00

91,66

Wielkość ekonomiczna SO (euro)

23348

42679

71713

138085

Udział gruntów dzierżawionych (%)

21,79

23,87

32,25

35,48

9,49

6,40

4,63

4,31

Udział pracy własnej w nakładach pracy ogółem (%)

Nakłady pracy ogółem AWU/100 ha UR

98,96

96,68

90,05

59,94

Wartość aktywów trwałych na hektar (zł)

33228

38482

39103

41180

Wartość aktywów trwałych na AWU (zł)

350526

601345

844207

956578

Wartość maszyn i urządzeń na hektar (zł)

17272

28730

26175

26882

Wartość maszyn i urządzeń na AWU (zł)

39597

107242

182121

221046

Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)

2,31

6,89

9,14

10,17

Zobowiązania ogółem na hektar (zł)

849

2965

4012

4773

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN z regionu Wielkopolski
i Śląska.

Analizowane gospodarstwa w zależności od skali produkcji, różniły się obsadą
bydła, wielkością stada krów jak i pozostałego bydła (tabela 3). Wraz ze wzrostem
skali produkcji mleka, wzrastała wielkość stada krów jak i pozostałego bydła, to
jednak obsada bydła wzrastała znacznie wolniej, dotyczy to gospodarstw utrzymujących ponad 30 krów. Gospodarstwa o największej skali produkcji mleka
utrzymywały około 77 krów i 50 sztuk pozostałego bydła i było to ponad siedmiokrotnie więcej (7,4) w stosunku do gospodarstw o najmniejszej skali produkcji,
a obsada bydła była większa 1,5 krotnie (55%). Wynika to z tego, że w gospodarstwach nastawionych na produkcję mleka zwiększenie pogłowia bydła uwarunkowane było wzrostem powierzchni gospodarstwa.
Gospodarstwa utrzymujące 30-50 krów i gospodarstwa utrzymujące powyżej
50 krów można zaliczyć do gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka.
Udział produkcji mleka w produkcji ogółem stanowił powyżej 68% (powyżej 2/3).
Z kolei w gospodarstwach utrzymujących średnio w roku 22 krowy, udział mleka
w strukturze produkcji był dominujący (powyżej 60%) ale za mały, aby można je
uznać za specjalistyczne. W tych gospodarstwach dominuje produkcja zwierzęca
– 80% oznacza to, że gospodarstwa te uzyskują jeszcze przychody ze sprzedaży
żywca wieprzowego i żywca bydlęcego.
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Tabela 3
Organizacja produkcji w zależności od skali produkcji mleka
w latach 2010-2014
Wyszczególnienie

Skala produkcji mleka
Mała

Średnia

Obsada bydła LU/100 ha UR

95,16

120,01

130,47

146,99

Obsada trzody chlewnej LU/100 ha UR

10,50

8,13

3,14

0,98

Liczba krów w gospodarstwie (szt. LU)

10,36

21,89

38,00

77,40

Pozostałe bydło (szt. LU)

Duża

Bardzo duża

6,89

15,03

25,94

50,93

Udział produkcji zwierzęcej w produkcji ogółem (%)

74,61

80,20

83,92

86,77

Udział produkcji mleka w produkcji ogółem (%)

48,81

60,45

68,82

73,88

Mleczność krów kg/krowę

4255

5769

6812

7930

Obsada zwierząt żywionych systemem wypasowym
na 1 ha powierzchni paszowej

1,86

2,20

2,21

2,40

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN z regionu Wielkopolski
i Śląska.

Wskaźnikiem, który pokazuje wyniki produkcyjne, a także pośrednio świadczy
o efektywności produkcji mleka jest wydajność mleczna krów. W analizowanych
gospodarstwach wzrasta ona wyraźnie wraz ze zwiększeniem skali produkcji. Gospodarstwa utrzymujące ponad 50 krów osiągnęły wydajność 8000 kg mleka od
krowy, to jest o 86% więcej niż w przypadku gospodarstw o małej skali produkcji,
a także 16% więcej w stosunku do gospodarstw utrzymujących około 40 krów.
Ważnym wskaźnikiem informującym o efektywności technicznej gospodarstw
mlecznych jest wykorzystanie powierzchni paszowej. W gospodarstwach o największej skali produkcji na hektarze powierzchni paszowej utrzymywane były
2,4 sztuki przeliczeniowe bydła. Natomiast w gospodarstwach o najmniejszej skali
tylko 1,86 sztuki (tabela 3).
Organizacja i skala produkcji mają duży wpływ na koszty prowadzonej działalności. W tabeli 4. przedstawiono kształtowanie się kosztów w zależności od
skali produkcji. Analizowano koszty ogółem, koszty czynników zewnętrznych,
a także koszty amortyzacji, utrzymania budynków i maszyn, które wyrażono na
100 zł produkcji. Ponadto przedstawiono koszty bezpośrednie na hektar użytków
rolnych, które są miarą intensywności produkcji i mają duży wpływ na wielkość
produkcji (Manteuffel 1979). Wraz ze wzrostem skali produkcji wzrastała intensywność produkcji. Najwyższa intensywność produkcji była w gospodarstwach
o największej skali produkcji (tabela 4). W tych gospodarstwach koszty bezpośrednie na hektar użytków rolnych wynosiły około 5 tys. zł i w stosunku do gospo-
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darstw o najmniejszej skali produkcji były większe o 115%, były również większe
o 50% w stosunku gospodarstw o średniej skali produkcji i o 29% większe w stosunku do gospodarstw o dużej skali produkcji.
Koszty ogółem na 100 zł produkcji najmniejsze były w gospodarstwach utrzymujących około 40 krów. Nieco większe były w gospodarstwach utrzymujących
80 krów. Koszty te były jednak niższe w stosunku do gospodarstw o małej i średniej skali produkcji. Spośród wszystkich analizowanych grup gospodarstw najniższe koszty wytworzenia 100 zł produkcji w latach 2010-2014 były w gospodarstwach utrzymujących od 30 do 50 krów – 71,1 zł/100 zł produkcji. Z kolei
zwiększenie produkcji powodowało niewielki wzrost kosztów (2,5%). Analizując
koszty czynników zewnętrznych oraz koszty amortyzacji, utrzymania budynków
i maszyn na 100 zł produkcji, zauważono następującą zależność: koszty czynników zewnętrznych wraz ze wzrostem skali produkcji wzrastały, natomiast koszty
amortyzacji, utrzymania budynków i maszyn malały. Wzrost kosztów czynników
zewnętrznych wynika z tego, że wraz ze wzrostem skali produkcji wzrastał udział
dzierżawionej ziemi, zatrudnienie pracowników najemnych, a także gospodarstwa te w większym stopniu korzystały z kredytów (por. tabela 2). Natomiast
spadek kosztów amortyzacji, utrzymania budynków i maszyn jest zjawiskiem pozytywnym. Koszty te mają charakter kosztów stałych i świadczą o lepszym wykorzystaniu majątku trwałego.
Tabela 4
Przeciętne koszty produkcji w zależności od skali produkcji mleka
w latach 2010-2014
Wyszczególnienie

Skala produkcji mleka
Mała

Średnia

Duża

Bardzo duża

Koszty bezpośrednie na hektar (zł)

2285

3208

3818

4908

Koszty ogółem na 100 zł produkcji (zł)

79,38

74,35

71,68

73,45

1,70

2,83

3,60

5,62

21,45

18,45

16,18

14,72

Koszty czynników zewnętrznych na 100 zł
produkcji (zł)
Koszty amortyzacji utrzymania budynków i maszyn
na 100 zł produkcji (zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN z regionu Wielkopolski
i Śląska.
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4. Efektywność i konkurencyjność gospodarstw
Efektywność analizowanych gospodarstw oceniono, wykorzystując wskaźniki
produktywności i dochodowości czynników produkcji. Produktywność ziemi,
pracy i kapitału była w badanych gospodarstwach zróżnicowana i wzrastała wraz
ze zwiększeniem skali produkcji mleka. Wykorzystanie ziemi jako podstawowego czynnika produkcji było największe w gospodarstwach utrzymujących około
80 krów. Produkcja na hektar użytków rolnych w tych gospodarstwach była większa o 115% niż w gospodarstwach o małej skali produkcji. Również była większa
o 50% w stosunku do gospodarstw o średniej skali produkcji i o 25 większa w stosunku do gospodarstw o dużej skali produkcji. Analizując zróżnicowanie produktywności ziemi w gospodarstwach różniących się skalą produkcji to było ono
wprost proporcjonalne do zróżnicowania intensywności produkcji. Generalne
spostrzeżenia, jakie się nasuwają to, że wzrost produktywności ziemi uzależniony
jest od wielkości nakładów bezpośrednich na hektar użytków rolnych (nawozy,
środki ochrony roślin, nasiona i pasze z zakupu).
Analogicznie jak produktywność ziemi przedstawia się produktywność majątku ogółem i wydajność pracy. Szczególnie duże zróżnicowanie występuje w zależności od skali produkcji w wydajności pracy (wartość produkcji na AWU).
Wydajność pracy w gospodarstwach o największej skali produkcji była prawie
pięciokrotnie (4,7) większa niż w gospodarstwach o małej skali produkcji. Gospodarstwa o największej skali produkcji miały ponad dwukrotnie (2,2) większą
wydajność pracy, niż gospodarstwa o średniej skali produkcji i o 34% większą
w stosunku do gospodarstw o dużej skali. Również dochodowość czynników produkcji wzrasta wraz ze wzrostem skali produkcji. Dochód z gospodarstwa na hektar użytków rolnych najwyższy był w gospodarstwach o największej skali produkcji. Taka sama zależność występuje w odniesieniu do dochodu z gospodarstwa na
100 zł aktywów. Opłacalność produkcji jest w mniejszym stopniu zróżnicowana
niż produktywność czy też dochodowość czynników produkcji. Najwyższą opłacalność produkcji mleka miały gospodarstwa o dużej skali produkcji tj. utrzymujących około 40 krów.
Podstawowym celem ekonomicznym gospodarstwa rolnego jest uzyskanie jak
największego dochodu. Im większy dochód, tym większe możliwości rozwoju gospodarstwa. Wielkość dochodu świadczy o potencjalnych możliwościach opłaty
za włożoną pracę rolnika i członków rodziny, a także określa stopień pokrycia zaangażowanej ziemi i kapitału. Dochody analizowanych gospodarstw były wyraźnie zróżnicowane i ich wielkość zależała od skali produkcji mleka. Największe dochody uzyskały gospodarstwa o największej skali produkcji – 370 tys. zł. Dochody
tej grupy gospodarstw były aż dziesięciokrotnie większe niż gospodarstw o małej
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skali produkcji. Zróżnicowanie dochodów było znacznie większe niż zróżnicowanie produktywności i dochodowości czynników produkcji. Porównując dochody
gospodarstw o dużej i o bardzo dużej skali, to gospodarstwa o bardzo dużej skali
produkcji miały o 104% większe dochody, różnica w dochodach jest taka sama
jak różnica w liczbie utrzymywanych krów (103%). Zróżnicowanie dochodów
z gospodarstwa rolnego ma swoje odzwierciedlenie w zróżnicowaniu dochodów
na członka rodziny (FWU). Dochód na członka rodziny w gospodarstwach o największej skali produkcji był ponad siedmiokrotnie większy w stosunku do gospodarstw o najmniejszej skali produkcji.
Tabela 5
Przeciętne dochody i efektywność czynników produkcji w zależności
od skali produkcji mleka w latach 2010-2014
Wyszczególnienie

Skala produkcji mleka
Mała

Średnia

Duża

Bardzo duża

Produkcja na hektar UR (zł)

5429

7827

9328

11664

Produkcja na 100 zł aktywów ogółem (zł)

14,70

18,15

21,22

24,93

Produkcja na osobę pełnozatrudnioną (zł/AWU)

57195

122302

201231

269867

Opłacalność produkcji (produkcja/koszty) x 100 (%)

126,12

134,64

139,64

136,31

Dochód z gospodarstwa (zł)

41001

95186

180935

369160

Dochód na osobę pełnozatrudnioną rodziny (zł/FWU)

24099

50000

88523

171184

Dochód na hektar UR (zł)

2262

3091

3696

4227

Dochód na 100 zł aktywów ogółem (zł)

6,13

7,19

8,41

9,08

53,20

35,06

27,11

24,18

Udział dopłat w dochodzie (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN z regionu Wielkopolski
i Śląska.

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej duży wpływ na dochody polskich gospodarstw rolnych mają dopłaty bezpośrednie (Goraj 2010, Józwiak 2014). W analizowanych gospodarstwach udział dopłat w dochodach był wyraźnie zróżnicowany.
Największy wpływ na dochody gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka
był w gospodarstwach o małej skali produkcji. W tej grupie gospodarstw dopłaty
do działalności operacyjnej w dochodzie z gospodarstwa stanowiły 53,2%. Wraz
ze wzrostem skali produkcji udział dopłat w dochodzie malał i w gospodarstwach
o największej skali produkcji stanowił średnio w latach 2010-2014 – 24,2%. W Polsce system dopłat bezpośrednich preferuje gospodarstwa duże. Porównując wielkość dopłat do hektara, to była ona zbliżona niezależnie od skali produkcji mleka1.
1 Średnia wielkość dopłat do hektara użytków rolnych wynosiła w latach 2010-2014 – 1066 zł,
minimalna wielkość – 1012 zł, a maksymalna 1196 zł.
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Natomiast wraz ze wzrostem skali produkcji wzrastał dochód z hektara użytków
rolnych, tym samym malał udział dopłat w dochodzie z gospodarstwa.
Cząstkowe wskaźniki produktywności i dochodowości nie wystarczają do pełnej oceny zdolności konkurencyjnej badanych gospodarstw, rozumianej jako ich
zdolność do rozwoju. Potencjał konkurencyjny gospodarstw określono wykorzystując następujące wskaźniki: dochód z zarządzania, wskaźnik konkurencyjności
(Wk), parytet dochodowy A1 i A2, wskaźnik przyrostu środków trwałych, wartość inwestycji netto zrealizowanych w latach 2010-2014 i udział inwestycji netto
w dochodzie (stopa inwestycji). Z danych przedstawionych w tabeli 6. wynika, że
ujemny dochód z zarządzania uzyskały gospodarstwa o najmniejszej skali produkcji (Wk = 0,97). Wskaźnik konkurencyjności Wk =>2 (Wk = 2,12) wskazujący na zdolność konkurencyjną, osiągnęły gospodarstwa mleczne o największej
skali produkcji, tj gospodarstwa 90 hektarowe, utrzymujące około 80 krów o średniej wydajności jednostkowej 8000 kg mleka od krowy. Z kolei w gospodarstwach
o średniej i dużej skali produkcji, wskaźnik konkurencyjności wynosił 1,4-1,8 i są
to gospodarstwa zdolne do konkurencji. Parytet dochodowy A1 (dochód z gospodarstwa do opłaty pracy najemnej w tych gospodarstwach) osiągnęły wszystkie gospodarstwa, nawet te o najmniejszej skali produkcji, utrzymujące średnio
10 krów. Natomiast opłatę pracy na poziomie średniej płacy w gospodarce narodowej (parytet dochodowy A2) zapewniały gospodarstwa utrzymujące średnio
w latach 2010-2014 – 22 krowy. Oznacza to, że potencjalna opłata pracy w tych
gospodarstwach była wyższa niż wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Wraz
ze wzrostem skali produkcji wzrastał stopień pokrycia kosztów pracy własnej,
najwyższy wskaźnik A2 osiągnęły gospodarstwa o bardzo dużej skali produkcji.
W tych gospodarstwach dochód na jednostkę pracy własnej (FWU) był 5,8 krotnie wyższy niż wynagrodzenie w gospodarce narodowej (tabela 6).
O rozwoju gospodarstw decydują bieżące dochody ale także wielkość nakładów inwestycyjnych jakie ponoszą gospodarstwa na odtworzenie, powiększenie
i unowocześnienie majątku trwałego (Czubak i Sadowski 2014, Grzelak 2015,
Józwiak 2012). Wraz ze wzrostem skali produkcji wzrastała wielkość nakładów
inwestycyjnych. Gospodarstwa o małej skali produkcji miały wartość inwestycji
netto ujemną co oznacza, że nie odtwarzały majątku trwałego nawet na poziomie reprodukcji prostej. Dopiero gospodarstwa utrzymujące powyżej 20 krów
zapewniały nie tylko odtworzenie ale także przyrost majątku trwałego. Wyraźny wzrost nakładów inwestycyjnych zaobserwowano dopiero w gospodarstwach
o dużej skali produkcji. Największe nakłady inwestycyjne poniosły gospodarstwa
o bardzo dużej skali produkcji. Wielkość nakładów inwestycyjnych w latach 20102014 wyniosła w tych gospodarstwach ponad 600 tys. zł. Udział inwestycji netto
w dochodzie gospodarstwa (stopa inwestycji) wynosił 33,3%, a wskaźnik przyro-
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stu środków trwałych 3,4%. Na podstawie tych dwóch grup gospodarstw widać,
że dopiero 30-hektarowe gospodarstwo stwarza możliwości rozwoju – dodatni
dochód z zarządzania i przyrost majątku.
Tabela 6
Konkurencyjność gospodarstw w zależności od skali produkcji mleka
Skala produkcji mleka
Wyszczególnienie

Mała

Średnia

Duża

Bardzo
duża

-2613

24286

78512

193775

0,97

1,36

1,77

2,12

Opłata parytetowa pracy (dochód z gospodarstwa/
opłata pracy najemnej) x 100 (A1)

183,05

312,53

478,09

833,01

Opłata parytetowa pracy (dochód z gospodarstwa/
średnia płaca w gospodarce narodowej) x 100 (A2)

84,97

177,64

313,84

582,03

Stopa inwestycji (udział inwestycji netto
w dochodzie) (%)

-5,21

26,93

29,75

33,31

Wskaźnik przyrostu środków trwałych (%)

-0,33

2,17

2,81

3,38

Inwestycje netto w latach 2010-2014 zł/gospodarstwo

-9917

129087

269475

606131

Dochód z zarządzania
Wskaźnik konkurencyjności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN z regionu Wielkopolski
i Śląska.

Analizując produktywność i dochodowość czynników produkcji, wskaźnik
konkurencyjności oraz wielkość nakładów inwestycyjnych, należy jednoznacznie stwierdzić, że możliwości rozwoju gospodarstw mlecznych wzrastają wraz ze
wzrostem liczby utrzymywanych krów. Jednakże szanse na rozwój mają gospodarstwa utrzymujące powyżej 20 krów (Sass 2015, Skarżyńska 2011, Ziętara 2012).

5. Wnioski
1. Potencjał produkcyjny w badanych gospodarstwach był zróżnicowany.
Zróżnicowanie było tym większe, im wyższa była skala produkcji. Gospodarstwa o największej skali produkcji były obszarowo największe, ponadto
dysponowały największym majątkiem. Szczególnie duże zróżnicowanie dotyczyło technicznego uzbrojenia pracy (wartość maszyn i urządzeń na osobę pełnozatrudnioną). Było ono 5,6 krotnie większe, niż w gospodarstwach
o najmniejszej skali.
2. Przeprowadzone badania wykazały, że wraz ze wzrostem skali produkcji,
zwiększał się stopień wyspecjalizowania gospodarstw. Gospodarstwa o du-
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żej i bardzo dużej skali produkcji zaliczyć można do gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka.
3. Koszty ogółem w przeliczeniu na 100 zł produkcji wraz ze wzrostem skali
do pewnego poziomu produkcji malały, a następnie wzrastały, sytuacja taka
była w gospodarstwach o największej skali, utrzymujących 80 krów. Koszty
te były jednak niższe w stosunku do gospodarstw o małej i średniej skali
produkcji. Spośród wszystkich analizowanych grup gospodarstw, najniższe
koszty wytworzenia 100 zł produkcji w latach 2010-2014 były w gospodarstwach utrzymujących od 30 do 50 krów – 71,1 zł/100 zł produkcji.
4. Dochody gospodarstw były wyraźnie zróżnicowane i ich wielkość zależała od skali produkcji mleka. Największe dochody uzyskały gospodarstwa
o największej skali produkcji – 370 tys. zł. Dochody tej grupy gospodarstw
były aż dziesięciokrotnie większe, niż gospodarstw o małej skali produkcji.
Zróżnicowanie dochodów z gospodarstwa rolnego ma swoje odzwierciedlenie w zróżnicowaniu dochodów na członka rodziny (FWU). Dochód na
członka rodziny w gospodarstwach o największej skali produkcji był ponad
siedmiokrotnie większy w stosunku do gospodarstw o najmniejszej skali
produkcji.
5. Ujemny dochód z zarządzania uzyskały gospodarstwa o najmniejszej skali
produkcji (Wk = 0,97). Wskaźnik konkurencyjności Wk =>2 (Wk = 2,12)
wskazujący na zdolność konkurencyjną, osiągnęły gospodarstwa mleczne
o największej skali produkcji, były to gospodarstwa 90 hektarowe, utrzymujące około 80 krów o średniej wydajności jednostkowej 8000 kg mleka
od krowy. Z kolei w gospodarstwach o średniej i dużej skali produkcji (2040 krów), wskaźnik konkurencyjności wynosił 1,4-1,8 i są to gospodarstwa
zdolne do konkurencji.
6. Gospodarstwa o małej skali produkcji miały wartość inwestycji netto ujemną co oznacza, że nie odtwarzały majątku trwałego nawet na poziomie reprodukcji prostej. Dopiero gospodarstwa utrzymujące powyżej 20 krów
zapewniały nie tylko odtworzenie ale także przyrost majątku trwałego. Natomiast wyraźny wzrost nakładów inwestycyjnych zaobserwowano w gospodarstwach o dużej skali produkcji (utrzymujących 40 krów).
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ROMAN SASS
EFEKTYWNOŚĆ I KOKURENCYJNOŚĆ GOSPODARSTW MLECZNYCH W REGIONIE
WIELKOPOLSKI I ŚLĄSKA W ZALEŻNOŚCI OD SKALI PRODUKCJI

Słowa kluczowe: skala produkcji, koszty produkcji, dochody gospodarstw, produktywność
czynników produkcji, konkurencyjność gospodarstw
STRESZCZENIE

Celem pracy była ocena efektywności czynników produkcji i konkurencyjności gospodarstw rolnych w Regionie Wielkopolski i Śląska nastawionych na produkcję mleka,
w zależności od skali produkcji. Dla realizacji postawionego celu wykorzystano wyniki
rachunkowości gospodarstw uczestniczących w systemie Polski FADN z Regionu Wielkopolska i Śląsk, które nieprzerwanie prowadziły rachunkowość w latach 2010-2014. Dochody gospodarstw były wyraźnie zróżnicowane i ich wielkość zależała od skali produkcji
mleka. Największe dochody uzyskały gospodarstwa o bardzo dużej skali produkcji. Dochody tej grupy gospodarstw były aż dziesięciokrotnie większe niż gospodarstw o małej
skali produkcji. Wskaźnik konkurencyjności Wk = 2,12 wskazujący na zdolność konkurencyjną, osiągnęły gospodarstwa mleczne o największej skali produkcji, były to gospodarstwa 90 hektarowe, utrzymujące około 80 krów o średniej wydajności jednostkowej
8000 kg mleka od krowy. Z kolei w gospodarstwach o średniej i dużej skali produkcji (2040 krów), wskaźnik konkurencyjności wynosił 1,4-1,8, były to gospodarstwa zdolne do
konkurencji. Z przeprowadzonych badań wynika, że szanse na rozwój mają gospodarstwa
utrzymujące powyżej 20 krów.
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ROMAN SASS
EFFICIENCY AND COMPETITIVENESS OF DAIRY FARMS IN THE REGION
OF WIELKOPOLSKA AND SILESIA, DEPENDING ON SCALE OF PRODUCTION

Keywords: scale of production, production costs, farm income, productivity of production
factors, farm competitiveness
SUM M A RY

The aim of the study is to assess the effectiveness of the production factors and the
competitiveness of agricultural holdings in the region of Wielkopolska and Silesia, specializing in dairy production depending on the scale of production. To achieve the objective
the farms participating in the Polish FADN system between 2010 and 2014 from the Wielkopolska and Silesian region were used. Farm income were clearly differentiated and their
size depended on the scale of milk production. The largest income was obtained by farms
with a very large scale of production. The income of this group of farms was as much as
ten times larger than small-scale farms. The competitiveness index: Wk = 2.12, indicating
competitiveness capacity, reached the largest dairy farms, these are farms with 90 hectares,
holding about 80 cows with an average yield of 8000 kg of cow milk. On the other hand,
in medium – and large-scale farms (20-40 cows), the competitiveness index was 1.4-1.8,
these farms are competitively-feasible. Study shows that development opportunities have
dairy farms above 20 cows.
e-mail: roman.sass@wp.pl
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1. Wstęp
W miarę podwyższania standardu życia przeciętny konsument staje się coraz bardziej wymagający w zakresie jakości żywności. Nowe trendy w sferze konsumpcji
żywności wynikają z przykładania coraz większej uwagi do wartości produktów
pod względem zdrowotnym oraz sposobu ich wytwarzania. Stąd coraz większe
zainteresowanie żywnością naturalną. Jedną z odpowiedzi na potrzeby rynku
żywnościowego jest rozwój produkcji żywności ekologicznej, a zarazem rozwój
ekologicznej produkcji rolniczej [Komorowska 2016]. W ostatnich latach w całej
Europie produkty ekologiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Kraje
członkowskie UE są zainteresowane rozwojem produkcji ekologicznej i wsparciem tego obszaru w ramach WPR. Rolnictwo ekologiczne oznacza produkcję
sprzyjającą środowisku naturalnemu. Dzięki niemu powstają wysokiej jakości
artykuły żywnościowe, ponadto zachowana jest wysoka żyzność gleb, naturalny
krajobraz, wspierana jest ochrona gatunków i wód gruntowych. Istnieje jednak
również wiele barier oraz ograniczeń natury ekonomicznej i społecznej na drodze
tego rozwoju [Motowidlak 2008].
Wprowadzone do polskiego porządku prawnego akty prawne odnoszące się
do rolnictwa ekologicznego umożliwiają jego rozwój, gwarantując producentom
i konsumentom zabezpieczenia organizacyjno-prawne. Ustawy o rolnictwie ekologicznym z 16 marca 2001 r. oraz z 25 czerwca 2009 r., a także z 5 grudnia 2014 r.
o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym, uregulowały warunki prowadzenia
1 Wkład pracy: Teresa Miś – 50%, Dariusz Zając – 50%.
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produkcji rolniczej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego metodami ekologicznymi2. Ustawodawca określił w nich system kontroli, certyfikacji i obrót produktami oraz ich znakowanie. Przepisy te są zgodne z przepisami prawnymi Unii
Europejskiej w tej dziedzinie oraz International Federation of Organic Agriculture
Movements (IFOAM). Krajowy nadzór nad jednostkami certyfikującymi sprawuje
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a kontrolę gospodarstw ekologicznych prowadzą upoważnione do tego jednostki, które wydają
stosowne zaświadczenia umożliwiające ubieganie się o dofinansowanie upraw
ekologicznych. Według J. Wilkina [2010] w Polsce zauważalny staje się nacisk na
wprowadzanie WPR UE, poprzez przekazywanie coraz większych nakładów finansowych na przystosowanie rolnictwa do przemian mających na celu bezpieczeństwo żywności, konkurencyjną działalność produkcji rolniczej, wraz z jednakowym i czynnym rozwojem rejonów wiejskich. Obecne podejście do wspierania
sektora rolnego i gospodarki żywnościowej w UE w XXI w., to produkcja o wysokiej wartości dodanej, między innymi poprzez zastosowanie specjalistycznej wiedzy, innowacyjnych rozwiązań z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju
– przykładem tu może być produkcja żywności ekologicznej [Chmieliński 2015].
O tym jak ważne znaczenie odgrywa produkcja rolnicza metodami ekologicznymi świadczy fakt, że rolnictwo ekologiczne jest praktykowane w 172 krajach świata i zajmuje powierzchnię 43,7 mln ha gruntów rolnych, które są uprawiane przez
około 2,3 mln rolników. Globalna sprzedaż żywności i napojów ekologicznych
osiągnęła w 2014 r. wartość 80 miliardów dolarów3. Współcześnie obserwuje się
duży boom na certyfikowane produkty ekologiczne – krajowe i zagraniczne. Żywność ekologiczna jest coraz bardziej dostępna dla konsumentów, coraz więcej sieci
handlowych oferuje dodatkowe stoiska dla takiej żywności. Ponadto wzrasta też
świadomość konsumentów, którzy wolą wydać więcej pieniędzy, kupić mniejszą
ilość, ale bardziej wartościowe, wysokiej jakości produkty żywnościowe.

2. Cel, materiały źródłowe i metody badań
Celem artykułu jest ocena znaczenia rolnictwa ekologicznego w regionie południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze obszarowej4, a przy tym
rozpoznanie korzyści wynikających z prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej oraz problemów i barier jej dalszego rozwoju.
2 Dz.U. nr 38, poz. 452 (2001); Dz.U. nr 116, poz. 975 (2009): Dz.U. 2015, poz. 55.
3 The World of Organic Agriculture – Statistics&Emerging Trends, FIBL, IFOAM, Switzerland,

Germany 2016, pp. 340. Ponadto szerzej na ten temat m. in. w: [Luty 2016].
4 Region o rozdrobnionej strukturze obszarowej obejmuje trzy województwa, tj.: małopolskie,
podkarpackie i świętokrzyskie [por. Michna 2001, Czudec, Kata, Miś, Zając 2008].
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Zbierając materiał empiryczny do artykułu wykorzystano metodę statystyki gospodarczej i powszechnej oraz metodę wywiadu z kwestionariuszem, przeprowadzonego z rolnikami. Materiał empiryczny artykułu stanowią zatem dane statystyczne
z GUS w Warszawie oraz dane z roczników The World of Organic Agriculture – Statistics&Emerging Trends, publikowanych przez Research Institute of Organic Agriculture (FIBL) we Frick w Szwajcarii oraz International Federation of Organic Agriculture
Movements (IFOAM) w Bonn w Niemczech, a także dane z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie oraz z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Dla kompleksowego ujęcia
badanej problematyki w artykule wykorzystano również informacje uzyskane od rolników (producentów ekologicznych) w regionie południowo-wschodniej Polski, które wykraczają poza system statystyki gospodarczej i powszechnej, a dotyczą ważnych
kwestii, tj. korzyści wynikających z prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej oraz
barier rozwoju tej produkcji5. Zgromadzony i uporządkowany materiał empiryczny
opracowano w formie tabelarycznej, wykorzystując metodę analizy porównawczej.
5 Sondażem diagnostycznym przy użyciu kwestionariusza wywiadu objęto rolników, właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych, na terenie trzech województw południowo-wschodniej
Polski, tj. małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Wywiady kwestionariuszowe były elementem szerszych badań realizowanych w ramach projektu pt. Znaczenie pozarolniczej działalności
gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich, finansowanego ze środków NCN w Krakowie, nr NN114191240, pod kierownictwem dr Dariusza Zająca.
Łącznie badaniami objętych zostało 210 rolników, przy czym 85 z nich, tj. 40,5% ogółu prowadziło
działania służące poprawie jakości środowiska przyrodniczego oraz ochronie i kształtowaniu krajobrazu wiejskiego, a w tym 80, tj. 38,1% ogółu realizowało program rolnośrodowiskowy, a 13, tj. 6,2%
ogółu prowadziło produkcję rolniczą metodami ekologicznymi, w tym 5 z nich prowadziło ekologiczne gospodarstwa agroturystyczne. Badania ankietowe (tj. wywiad z kwestionariuszem wśród
rolników) miały charakter badań częściowych – reprezentatywnych (dobór celowo – losowy). Jednostką próby były indywidualne gospodarstwa rolne z pozarolniczą działalnością gospodarczą. Badania ankietowe przeprowadzono we wszystkich indywidualnych gospodarstwach rolnych uczestniczących w Polskim FADN, których właściciele prowadzą dodatkowo pozarolniczą działalność
gospodarczą w regionie objętym badaniami. We współpracy z IERiGŻ-PIB w Warszawie do badań
wytypowano 242 jednostki. Po przeprowadzonych badaniach okazało się jednak, iż część rolników
nie udzieliła kompletnych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu wywiadu, w związku
z czym po dokonaniu weryfikacji zgromadzonego materiału empirycznego ostatecznie do dalszej
analizy przyjęto 180 ankiet – wypowiedzi respondentów (wywiad z kwestionariuszem wśród rolników), a pozostałe odrzucono ze względu na niekompletność. Wobec tego postanowiono dokonać
dodatkowego doboru gospodarstw rolnych do badań (poza obserwacją FADN), przy czym miał on
charakter doboru celowo – losowego. Kryterium doboru celowego był fakt, że w indywidualnym
gospodarstwie rolnym jest prowadzona pozarolnicza działalność gospodarcza oraz to, że jednostki
te znajdują się na terenie tych samych gmin, co gospodarstwa rolne będące pod obserwacją FADN,
których właściciele nie udzielili kompletnych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu
wywiadu. Następnie wykorzystując metodę wyboru losowego w każdej takiej gminie wylosowano
po 2 gospodarstwa rolne do badań. Dodać należy, iż dotyczyło to 15 gmin i w każdej z nich przeprowadzono dodatkowe badania w 2 losowo wybranych gospodarstwach, czyli razem daje to 30 jednostek. Zatem łącznie do dalszej analizy ostatecznie przyjęto 210 ankiet – wypowiedzi respondentów
(wywiad z kwestionariuszem wśród rolników) [por. Zając 2014].
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3. Możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego
Rolnictwo ekologiczne oparte jest na innych zasadach niż rolnictwo konwencjonalne. Jest to sposób gospodarowania, którego zasadniczymi cechami są zrównoważona produkcja roślinno-zwierzęca, zakaz używania nawozów syntetycznych,
pestycydów i dodatków paszowych, ale wykorzystywanie naturalnych środków
biologicznych i mineralnych. Polega to na używaniu nawozów zwierzęcych, resztek roślin (kompostu), zmianowaniu upraw, zwalczaniu chwastów i szkodników
metodami biologicznymi i mechanicznymi oraz ochronie zwierząt i roślin [Zegar 2012]. Produkcja ekologiczna łączy najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, stosowanie wysokich standardów
dotyczących dobrostanu zwierząt, preferowanie przez konsumentów produktów
wytwarzanych przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów [Daly
2007, Łapińska 2009]. Powinna być preferowana na obszarach o dużych zasobach
pracy i szczególnie wysokiej jakości środowiska naturalnego [Kapusta 2005].
Właśnie w regionie południowo-wschodniej Polski, występują bardzo duże potencjalne możliwości rozwoju produkcji ekologicznej6. Sprzyjają temu niski stopień
zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego i tradycyjny sposób produkcji z zastosowaniem płodozmianu. Region ten odznacza się relatywnie wysokim w skali kraju
udziałem obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogólnej, niskimi dawkami
nawozów NPK, wysokim odsetkiem ludności wiejskiej oraz wysokim poziomem
bezrobocia (tabela 1). Dodać trzeba, że wysoki w skali kraju udział powierzchni
o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych sprzyja łączeniu produkcji ekologicznej z turystyką wiejską i agroturystyką.
Przed wstąpieniem Polski do UE aktywnie rozwijało się rolnictwo ekologiczne
i z sukcesami działa do dziś. Wszystkie gospodarstwa, które przystąpiły do systemu rolnictwa ekologicznego przed 2004 r. produkowały ekologiczną żywność
na rynek. W sytuacji, gdy nie było dopłat, wyłącznie sprzedaż rynkowa ekologicznej żywności dawała możliwość zwrotu wyższych, względem rolnictwa konwencjonalnego, nakładów i gwarantowała zyski. Rolnicy ekologiczni produkujący
na rynek to ścisła elita i jednocześnie często lokalni liderzy rozwoju [Rolnictwo
ekologiczne… 2013].
W Polsce w latach 2003-2015 liczba gospodarstw ekologicznych wzrosła
18-krotnie. Najwięcej gospodarstw ekologicznych znajduje się w województwach
warmińsko-mazurskim i podlaskim, gdzie w analizowanym okresie nastąpił
wzrost ich liczby odpowiednio: 60 i 73-krotny. Z kolei w przypadku województwa
małopolskiego i podkarpackiego w tym czasie nastąpił blisko dziesięciokrotny
6 Potwierdzają to również wyniki wcześniejszych badań prowadzonych w tym regionie [por.
Czudec, Zając 2010].
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przyrost liczby gospodarstw ekologicznych. Natomiast w badanym regionie wyjątek w tym zakresie stanowi województwo świętokrzyskie, gdzie wystąpił niewielki, bo tylko trzykrotny wzrost liczby takich gospodarstw (tabela 2).
Tabela 1
Wybrane cechy województw w 2015 roku
Udział % obszarów
prawnie chronionych
w powierzchni
ogólnej

Udział %
ludności na
obszarach
wiejskich

Dawki
nawozów NPK
na 1 ha UR
(w kg)

Dolnośląskie

18,6

30,8

159,0

8,6

Kujawsko-pomorskie

31,8

40,4

184,0

13,3

Lubelskie

22,7

53,8

127,0

11,7

Lubuskie

38,8

35,0

105,0

10,6

Województwa

Stopa bezrobocia
rejestrowanego
(w %)

Łódzkie

19,6

36,9

127,0

10,3

Małopolskie

53,0

51,5

87,6

8,4

Mazowieckie

29,7

35,7

87,3

8,4

Opolskie

27,2

48,1

200,0

10,2

Podkarpackie

44,9

58,7

70,6

13,2

Podlaskie

31,8

39,4

88,7

11,8

Pomorskie

32,7

35,6

126,0

9,0

Śląskie

22,2

22,9

115,0

8,2

Świętokrzyskie

65,0

55,4

122,0

12,5

Warmińsko-mazurskie

46,7

40,9

97,9

16,3

Wielkopolskie

31,7

45,1

155,0

6,2

Zachodniopomorskie

21,6

31,4

110,0

13,3

Polska

32,5

39,7

123,0

9,8

Źródło: Dane z BDL, GUS w Warszawie.

Z badań przeprowadzonych w 2010 r. przez J. Tyburskiego i S. ŻakowskąBiemans [2013] wynikało zatem, że region południowo-wschodniej Polski odniósł
sukces w tzw. „ekointensyfikacji”, ponieważ tam odnotowano nie tylko znaczący
przyrost liczby gospodarstw ekologicznych, ale także zachowano tradycje w uprawie owoców i warzyw oraz w rozwoju przetwórstwa z możliwością kontraktacji, co zapewniało pewne rynki zbytu dla ekologicznych produktów rolnych po
opłacalnej cenie. Dane zawarte w tabeli 2 wskazują jednak, że w ostatnich latach
(tj. 2010-2015) pojawił się problem, polegający na tym, że tylko w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej południowo-wschodniej Polski nastąpił spadek
liczby gospodarstw ekologicznych. W analizowanym okresie, blisko co trzecie gospodarstwo w Małopolsce i co piąte na Podkarpaciu zrezygnowało z produkcji
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rolniczej metodami ekologicznymi, a w województwie świętokrzyskim wystąpił
spadek liczby gospodarstw ekologicznych o 6%.
Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce są uzależnione od
właściwego wykorzystania silnych stron i istniejących szans dla ekologicznej produkcji rolniczej. Do silnych stron należy zaliczyć [Golinowska 2013]: niski stopień zanieczyszczenia środowiska, przewagę rodzinnych gospodarstw rolnych,
duże zasoby i relatywnie niskie koszty pracy, niski poziom stosowanych środków
chemicznych, dopłaty z budżetu państwa i UE oraz konkurencyjność cenową
polskich artykułów ekologicznych na rynku europejskim. Z kolei wśród słabych
stron należy wymienić: brak zaufania konsumentów do producentów żywności
ekologicznej, wysokie koszty produkcji ekologicznej, brak sprawnej sieci dystrybucji i skutecznego marketingu oraz rozdrobnienie popytu i podaży.
Tabela 2
Gospodarstwa ekologiczne według województw w latach 2003, 2010 i 2015
Liczba gospodarstw ekologicznych
Województwa
2003

2010

2015

Udział % województw
w 2015 roku
w liczbie
gospodarstw
ekologicznych

w powierzchni
upraw
ekologicznych

Dolnośląskie

52

778

893

3,9

5,4

Kujawsko-Pomorskie

54

232

385

1,7

1,8

205

1 386

1 896

8,2

5,9

Lubelskie
Lubuskie

16

417

1 214

5,3

8,0

Łódzkie

23

234

526

2,3

1,7

Małopolskie

144

1 729

1 195

5,2

2,2

Mazowieckie

165

1 232

2 339

10,2

9,3

12

49

73

0,3

0,5

129

1 620

1 305

5,7

2,9

Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie

45

1 038

3 296

14,3

9,7

Pomorskie

29

348

772

3,4

4,3

Śląskie

14

153

234

1,0

1,1

261

928

872

3,8

2,0

Warmińsko-Mazurskie

Świętokrzyskie

67

898

4 054

17,6

19,4

Wielkopolskie

32

456

889

3,9

5,9

Zachodniopomorskie
Polska

39

1 312

3 072

13,3

19,8

1 287

12 901

23 015

100,0

100,0

Źródło: Dane z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych.
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Szansą dla polskiego rolnictwa ekologicznego są dalsze inwestycje w produkcję warzywniczą i sadownictwo, na które istnieje znaczne zapotrzebowanie w krajach UE, Japonii i USA. Należy wspierać finansowo gospodarstwa ekologiczne,
aby mogły zwiększać asortyment wytwarzanych produktów. Niezbędna jest dalsza edukacja polskiego społeczeństwa oraz dywersyfikacja kanałów dystrybucji.
Zarówno władze szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, jak i sami producenci produktów ekologicznych powinni aktywnie promować i propagować (np.
w Internecie) rolnictwo ekologiczne, gdyż niesie ono ze sobą korzyści dla całej
gospodarki. Powinno to przyczynić się do zwiększenia produkcji i sprzedaży ekoproduktów na rynku krajowym i zagranicznym, a w konsekwencji do ugruntowania pozycji Polski jako wiodącego producenta i przetwórcy żywności ekologicznej
[Domagalska, Buczkowska 2015].

4. Instytucjonalne i finansowe wsparcie rozwoju rolnictwa
ekologicznego
Wśród wielu wyzwań stojących przed współczesną polityką rolną i sposobami
ich rozwiązania należy wymienić: dobre zabezpieczenie przyrodniczych podstaw
budowy długookresowej konkurencyjności rolnictwa i całego sektora żywnościowego, wzmocnienie działań w badaniach rolniczych UE na rzecz rozwoju, wymianę informacji w całym łańcuchu żywnościowym, wzmocnienie mechanizmów
kontroli i sankcji oraz poprawę systemu prognozowania. Zależy to od sprawnego
funkcjonowania instytucji wdrażających WPR [Kulawik 2015]. Niemożliwe jest
osiągnięcie zrównoważenia rozwoju bez współpracy różnych instytucji i organizacji, łączenia rozmaitych dziedzin wiedzy, odwoływania się do różnych predyspozycji i kompetencji człowieka [Bołtromiuk, Kłodziński 2011]. Dużą rolę
odgrywają tutaj działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zwraca
uwagę na poszerzanie rynków zbytu produktów ekologicznych, ich promocję
oraz podkreśla znaczenie współpracy różnych podmiotów w tym zakresie. Pod
koniec 2016 r. Ministerstwo we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych
przygotowywało w ramach promocji tzw. zielonych zamówień publicznych –
Przewodnik po rynku produktów ekologicznych, zawierający wytyczne dotyczące
zamawiania takich produktów. Ponadto Ministerstwo uczestniczy w działaniach
mających na celu doskonalenie systemu kontroli i certyfikacji. Jednym z narzędzi
służących zapewnieniu wiedzy producentom ekologicznym i doradcom o najbardziej efektywnych metodach produkcji jest udzielanie dotacji na dofinansowanie
kosztów badań na rzecz rolnictwa ekologicznego. W 2016 r. takich dotacji udzielono dla trzydziestu tematów badawczych związanych z różnymi aspektami produkcji ekologicznej, na kwotę ponad 4,8 mln zł [Biuletyn Informacyjny… 2016].
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Duże znaczenie w propagowaniu ekologii i ochrony środowiska mają instytucje
doradcze na obszarach wiejskich, w tym m.in. Centrum Doradztwa Rolniczego
i Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR). W strukturach ODR zatrudnieni są
doradcy rolno-środowiskowi, którzy przygotowują plany rolno-środowiskowe,
wnioski aplikacyjne, prowadzą szkolenia, organizują targi, wystawy itp. [Wiatrak
2004, Kania 2011, Sikorska-Wolak, Krzyżanowska, Parzonko 2014]. Doradcy
pomagają też rolnikom prowadzącym działalność ekologiczną w przygotowaniu
zgłoszenia do jednostki certyfikującej oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także przy wypełnianiu wniosku
o płatność i gromadzeniu niezbędnych załączników [Miś 2008]. Wśród instytucji
wspierających rozwój produkcji ekologicznej należy wymienić: samorząd terytorialny, Krajową Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wiele jednostek non-profit, w postaci stowarzyszeń i fundacji.
Wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem funkcji środowiskowej i ekologicznej realizowane jest w ramach II filara WPR i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadaniem
tego funduszu jest finansowanie działań związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), w tym także programu rolno-środowiskowego [Miś 2016]. Program rolno-środowiskowy, jako działanie 214 osi drugiej
PROW 2007-2013, obejmujące dziewięć pakietów, w tym rolnictwo ekologiczne, cieszył się dużą popularnością wśród rolników. Jak wynika z danych ARiMR
w Warszawie, w ramach tego programu wsparciem objęto bowiem 138,4 tys. gospodarstw, powierzchnię 2,9 mln ha UR oraz średniorocznie 66,9 tys. zwierząt.
Dodać trzeba, że największe kwoty na realizację tego programu wypłacono rolnikom z województw zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i lubelskiego, zaś najmniejsze na Śląsku. Relatywnie niskim poziomem tego
wsparcia odznacza się przy tym region południowo-wschodniej Polski, albowiem
Podkarpacie uplasowało się pod tym względem na jedenastej pozycji w kraju, Małopolska na dwunastej, a województwo świętokrzyskie na trzynastej [Miś, Pamuła
2016]. Ekologiczna produkcja rolnicza jest zatem wspierana środkami z budżetu
UE i budżetu krajowego, co jest istotnym warunkiem rozwoju tego modelu gospodarowania. W latach 2014-2020 przewiduje się przy tym adresowanie relatywnie większej pomocy finansowej do gospodarstw mniejszych obszarowo, co może
nasilić zainteresowanie rolników tą formą gospodarowania w regionie południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze obszarowej [Kondratowicz-Pozorska 2014, Niewęgłowska 2014].
W latach 2014-2020 w ramach PROW wyodrębniono działanie M 11 – Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników do utrzymania lub stosowania praktyk i metod rolnictwa ekologicznego
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określonych w obowiązujących przepisach. Wsparcie obejmuje dwa poddziałania, tj.: Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne, w ramach którego pomoc udzielana jest na następujące pakiety: Uprawy rolnicze, Uprawy warzywne, Uprawy zielarskie, Uprawy sadownicze, Uprawy paszowe na gruntach
ornych oraz Trwałe użytki zielone, a także Płatności w celu utrzymania rolnictwa
ekologicznego, gdzie pomoc udzielana jest na wszystkie powyższe pakiety, ale po
okresie konwersji.
Jak wynika z danych ARiMR w Warszawie, pierwszy nabór wniosków o przyznanie płatności ekologicznej został przeprowadzony w terminie od 15 marca do
10 lipca 2015 r. i w ramach niego wpłynęło 4 317 wniosków. Rolnik decydujący się na przestawienie gospodarstwa na ekologiczne otrzyma w ramach nowego
PROW pomoc finansową w wysokości od 428 do 1 882 zł na ha. Przewidziano
przy tym zmniejszanie stawek w zależności od wzrostu areału. Do końca 2016 r.
najwięcej wniosków o dofinansowanie produkcji ekologicznej zostało przyjętych
i zrealizowanych w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i zachodniopomorskim, co wynika z faktu, że występuje tam największa liczba gospodarstw ekologicznych w skali kraju (tabela 2 i 3).
W przypadku wypłaconych kwot dofinansowania produkcji rolniczej metodami ekologicznymi na pierwszym miejscu w kraju uplasowały się województwa
zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie. Najmniej środków finansowych w ramach działania M 11 - Rolnictwo ekologiczne, wypłacono z kolei
w województwach opolskim i śląskim, a więc tam, gdzie znajduje się najmniej
gospodarstw ekologicznych. W regionie południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze obszarowej, kwoty wypłaconych środków finansowych na
realizację ekologicznej produkcji rolniczej są natomiast ponad 10-krotnie niższe
aniżeli np. w województwie zachodniopomorskim czy warmińsko-mazurskim.
Ponadto należy zauważyć, że tylko w tym regionie wypłacono najniższe w skali
kraju kwoty dofinansowania na jeden zatwierdzony wniosek, czyli na jedną podpisaną umowę. Są to wielkości rzędu 7 tys. zł, podczas gdy np. w województwie
opolskim 33 tys. zł – różnice są zatem bardzo duże. Potwierdzeniem tego są obliczone wskaźniki absorpcji, które pokazują faktyczny udział poszczególnych
województw w absorpcji środków finansowych w liczbie podpisanych umów
(wskaźnik I) oraz w kwocie wsparcia (wskaźnik II) w stosunku do ogółu
w kraju (tabela 2 i 3). Wskaźniki absorpcji wyższe od 1 wskazują przy tym na
duże zaangażowanie rolników w zakresie pozyskiwania środków finansowych
na realizację działań związanych z rolnictwem ekologicznym. Natomiast im
wyższa wartość wskaźnika, tym dane województwo w większym stopniu wykorzystuje swoje możliwości, czyli posiadane zasoby endogeniczne do rozwoju ekologicznej produkcji rolniczej.
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Tabela 3
Wykorzystanie środków finansowych z PROW 2014-2020 w ramach
działania M 11 - Rolnictwo ekologiczne według województw
Udział % województw

Kwota wypłaconych
płatności na 1 umowę
(w zł)

Wskaźnik
absorpcji I*

Wskaźnik
absorpcji II**

4,4

19 143,4

0,94

0,81

1,6

1,7

17 378,7

0,94

0,94

Lubelskie

8,1

5,7

11 342,1

0,99

0,97

Lubuskie

5,6

9,0

26 135,1

1,10

1,13

Łódzkie

2,0

1,8

14 761,7

0,87

1,06

Małopolskie

4,9

2,0

6 462,4

0,94

0,91

Mazowieckie

9,2

8,5

14 869,8

0,90

0,92

Opolskie

0,3

0,6

33 081,5

1,00

1,20

Podkarpackie

5,2

2,4

7 491,1

0,91

0,82

Podlaskie

15,2

10,2

10 829,8

1,10

1,10

Pomorskie

3,4

4,5

21 507,9

1,00

1,05

Śląskie

0,8

0,9

18 950,1

0,80

0,81

w liczbie
zawartych
umów

w kwocie
wypłaconych
płatności

Dolnośląskie

3,7

Kujawsko-pomorskie

Województwa

Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

3,8

1,8

7 789,5

1,00

0,90

18,6

20,0

17 468,9

1,10

1,04

3,4

5,2

25 320,3

0,87

0,88

14,0

21,3

24 798,5

1,10

1,08

100,0

100,0

16 256,8

–

–

* Wskaźnik absorpcji I = udział województwa w liczbie umów podpisanych w ramach działania M 11 / udział województwa w liczbie gospodarstw ekologicznych.
** Wskaźnik absorpcji II = udział województwa w kwocie zrealizowanych płatności w ramach działania M 11 / udział
województwa w ekologicznej powierzchni UR.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z ARiMR w Warszawie.

Z badań H. Runowskiego [2009] wynika, że w rolnictwie ekologicznym możliwości produkcyjne nie są jeszcze w pełni wykorzystane. Jednak wzrost efektywności ekonomicznej w tym rolnictwie jest i będzie ograniczony przez rygorystycznie ustalone wytyczne dla certyfikowanych upraw i chowu zwierząt, a szczególnie
przez zakaz stosowania chemicznych środków produkcji. O możliwościach rozwojowych rolnictwa ekologicznego zdaje się zatem przesądzać poziom dochodów
generowanych przez gospodarstwa ekologiczne oraz poziom dotacji. W krajach
o niskim i umiarkowanym poziomie wsparcia zewnętrznego tej formy rolniczego

30

Teresa Miś, Dariusz Zając

gospodarowania zmniejsza się przy tym zainteresowanie rolników podejmowaniem produkcji ekologicznej.
5.

Korzyści i bariery rozwoju ekologicznej produkcji rolniczej w opinii
ankietowanych rolników z regionu południowo-wschodniej Polski

Rolnictwo ekologiczne przynosi zróżnicowane i wpisujące się w koncepcję rozwoju zrównoważonego korzyści ekonomiczno-społeczne, środowiskowe, zdrowotne i etyczno-estetyczne [Golinowska 2013]. Według W. Łuczki-Bakuły [2007]
na korzyści ekonomiczno-społeczne składają się: utrzymanie miejsc pracy na
obszarach wiejskich, zapobieganie nadmiernemu odpływowi ludności wiejskiej,
energooszczędność. Korzyści środowiskowe to: zwiększenie żyzności gleby, zachowanie bioróżnorodności i minimalne obciążenie środowiska przyrodniczego.
Korzyści zdrowotne obejmują zapewnienie wysokiej wartości odżywczej i zdrowotnej produktu, zaś etyczno-estetyczne zachowanie zróżnicowanego krajobrazu
rolniczego, kierowanie się zasadami etyki środowiskowej.
W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie: jakie korzyści uzyskują
rolnicy w wyniku prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej? Informacje na ten temat zestawiono w tabeli 4.
Zdaniem rolników do istotnych korzyści w tym zakresie należy to, że działalność ta sprzyja poprawie sytuacji ekonomicznej oraz rozwojowi gospodarstwa
rolnego, umożliwia uzyskiwanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, powoduje wzrost dochodów i stanowi źródło utrzymania rodziny oraz sprzyja poprawie wykorzystania zasobów pracy w gospodarstwie rolnym. Z kolei do średnio
istotnych korzyści wynikających z prowadzenia produkcji rolniczej metodami
ekologicznymi rolnicy zaliczyli to, że sprzyja ona poprawie sytuacji materialnej
i warunków życia rodziny, sprzyja poprawie wykorzystania majątku w gospodarstwie rolnym, stanowi źródło żywności dla rodziny oraz czynnik przyciągający
turystów i zwiększający popyt z ich strony. Natomiast w opinii rolników mało
istotnymi korzyściami z tego tytułu jest to, że działalność ta sprzyja zachowaniu
dziedzictwa kulturowego wsi, poprawie sytuacji ekonomicznej oraz rozwojowi
pozarolniczej działalności gospodarczej, a także podtrzymaniu tradycji rodzinnych (tabela 4). Dodać jednak należy, iż jak wynika z badań, rolnicy prowadzący
działalność agroturystyczną zdecydowanie wyżej, w porównaniu z pozostałymi,
oceniali znaczenie ostatnich czterech odpowiedzi, jako korzyści wynikających
z prowadzenia produkcji rolniczej metodami ekologicznymi.
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Tabela 4
Korzyści wynikające z prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej
w ocenie ankietowanych rolników
Korzyści

Średnia ocen dokonanych
przez rolników*

Sprzyja poprawie sytuacji ekonomicznej gospodarstwa rolnego

8,4

Umożliwia uzyskiwanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej

8,3

Sprzyja rozwojowi gospodarstwa rolnego

8,2

Powoduje wzrost dochodów i stanowi źródło utrzymania rodziny

8,1

Sprzyja poprawie wykorzystania zasobów pracy w gospodarstwie rolnym

6,9

Sprzyja poprawie sytuacji materialnej rodziny

6,4

Sprzyja poprawie warunków życia rodziny

6,2

Sprzyja poprawie wykorzystania majątku w gospodarstwie rolnym

5,2

Stanowi źródło żywności dla rodziny

4,9

Stanowi czynnik przyciągający turystów i zwiększający popyt z ich strony

4,9

Sprzyja zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi

4,4

Sprzyja poprawie sytuacji ekonomicznej pozarolniczej działalności gospodarczej

4,2

Sprzyja rozwojowi pozarolniczej działalności gospodarczej

4,1

Sprzyja podtrzymaniu tradycji rodzinnych

3,8

* rolnicy oceniali istotność każdej korzyści w skali od 0 do 10, przy czym 0 to nieistotna, 1-2 bardzo mało istotna,
3-4 mało istotna, 5-6 średnio istotna, 7-8 istotna, 9-10 bardzo istotna.

Źródło: Badania własne (wywiad z zastosowaniem kwestionariusza z rolnikami).

Wobec powyższego należy stwierdzić, że prowadzenie ekologicznej produkcji
rolniczej w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej powoduje, iż rolnicy
uzyskują dzięki temu szereg różnorodnych korzyści, w tym przede wszystkim o charakterze ekonomicznym, które dotyczą nie tylko ich samych oraz ich rodzin, gospodarstw rolnych i działalności agroturystycznej, ale także są ważne dla obszarów
wiejskich.
Istotne jest to, że prowadzenie produkcji rolniczej metodami ekologicznymi w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej, powoduje wzrost dochodów i stanowi
źródło utrzymania rodzin rolniczych, sprzyjając tym samym poprawie ich sytuacji
materialnej i warunków życia. Poza tym działalność ta sprzyja również poprawie wykorzystania zasobów pracy w gospodarstwach rolnych. Można zatem stwierdzić, że
prowadzenie ekologicznej produkcji rolniczej niejako zapobiega procesom depopulacyjnym na obszarach wiejskich tego regionu. Wydaje się bowiem, że istotną przyczyną emigracji ludności z obszarów wiejskich jest brak pracy i źródeł utrzymania,
a temu zaradzić może m. in. prowadzenie ekologicznej produkcji rolniczej.
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Ponadto prowadzenie produkcji rolniczej metodami ekologicznymi w badanym regionie sprzyja zarówno poprawie sytuacji ekonomicznej, jak i rozwojowi
gospodarstw rolnych i działalności agroturystycznej rolników i ich rodzin, a także
stanowi istotny czynnik przyciągający turystów i zwiększający popyt z ich strony,
jak również sprzyja zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi i podtrzymaniu tradycji rodzinnych. Wobec tego należy stwierdzić, że działalność ta ma zatem charakter komplementarny względem agroturystyki, stanowiąc tym samym ważne jej
dopełnienie, a przy tym jest również istotna z punktu widzenia zrównoważonego
i wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa.
Ważną korzyścią uzyskiwaną przez rolników i rodziny rolnicze z tytułu prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej jest wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. Pojawia się tu jednak problem
kosztów i korzyści związanych z dostarczaniem przez rolnictwo tzw. dóbr publicznych. Z jednej strony bowiem społeczeństwo ponosi koszty, a rolnicy uzyskują korzyści finansowe, a z drugiej zaś ci ostatni muszą się dostosować do wymagań z tym
związanych, co zwykle przeszkadza bądź nawet uniemożliwia maksymalizowanie
wolumenu produkcji rolniczej oraz dochodów z gospodarstwa rolnego, w związku
z czym otrzymują oni za to rekompensatę od społeczeństwa. Istotną kwestią w tym
zakresie jest więc właściwa wycena tych kosztów i korzyści [por. Durand, Huylenbroeck 2003, Korenik 2007, Czudec 2009, Czyżewski, Matuszczak 2015].
Barierami rozwoju rolnictwa ekologicznego mogą być takie czynniki, czy uwarunkowania i to zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, które zmniejszają możliwości rozwoju istniejących gospodarstw ekologicznych i ekologicznej produkcji rolniczej, a także osłabiają dynamikę powstawania nowych gospodarstw albo
przyczyniają się do ich likwidacji.
W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie: jakie są bariery rozwoju
ekologicznej produkcji rolniczej w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej? Informacje na ten temat zestawiono w tabeli 5.
W opinii rolników do najważniejszych barier rozwoju ekologicznej produkcji
rolniczej w regionie południowo-wschodniej Polski należą przede wszystkim: wysokie koszty prowadzenia gospodarstwa ekologicznego oraz mały obszar gospodarstwa, a także problemy finansowe (brak kapitału, utrata płynności finansowej,
zatory płatnicze - opóźnienia w płatnościach za produkty rolne) i utrudnienia we
wprowadzaniu innowacji (nowych technologii, produktów itd.). W dalszej kolejności barierami tymi są natomiast: konieczność dostosowania się do wymogów
Unii Europejskiej (np. sanitarnych, jakościowych itd.) i trudności z tym związane
oraz słaba jakość ziemi użytkowanej rolniczo, a także rosnące ryzyko działalności
gospodarczej i słaby rozwój infrastruktury turystycznej (tabela 5). Dodać trzeba,
iż jak wynika z badań, rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną zdecydo-
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wanie wyżej, w porównaniu z pozostałymi, oceniali znaczenie dwóch ostatnich
odpowiedzi, jako barier dalszego rozwoju ich gospodarstw ekologicznych.
Tabela 5
Najważniejsze bariery rozwoju ekologicznej produkcji rolniczej
w ocenie ankietowanych rolników
Bariery

Średnia ocen dokonanych
przez rolników*

Wysokie koszty prowadzenia gospodarstwa

8,4

Mały obszar gospodarstwa

8,3

Problemy finansowe (brak kapitału, utrata płynności finansowej, zatory płatnicze)

8,2

Utrudnienia we wprowadzaniu innowacji

8,1

Konieczność dostosowania się do wymogów UE i trudności z tym związane

5,2

Słaba jakość ziemi użytkowanej rolniczo

5,2

Rosnące ryzyko działalności gospodarczej

4,9

Słaby rozwój infrastruktury turystycznej

4,9

* rolnicy oceniali istotność każdej bariery w skali od 0 do 10, przy czym 0 to nieistotna, 1-2 bardzo mało istotna,
3-4 mało istotna, 5-6 średnio istotna, 7-8 istotna, 9-10 bardzo istotna.

Źródło: Badania własne (wywiad z zastosowaniem kwestionariusza z rolnikami).

Badania wykazały zatem, że ważnym czynnikiem ograniczającym możliwości
rozwoju rolnictwa ekologicznego w regionie południowo-wschodniej Polski, są
na ogół niewielkie zasoby ziemi użytkowanej rolniczo, jakimi dysponują indywidualne gospodarstwa rolne. Wydaje się, iż pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że
rolnicy dostrzegają potrzebę wprowadzania innowacji w swoich gospodarstwach
ekologicznych, traktując utrudnienia w tym zakresie, jako ważną barierę dalszego
rozwoju ekologicznej produkcji rolniczej w regionie o rozdrobnionej strukturze
obszarowej. Z kolei dla rolników prowadzących ekologiczne gospodarstwa agroturystyczne równie ważny jest przy tym dalszy sukcesywny rozwój infrastruktury
turystycznej na obszarach wiejskich tego regionu.

6. Wnioski
1. W regionie południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze ob-

szarowej występują potencjalnie korzystne warunki i możliwości dla rozwoju rolnictwa ekologicznego. Zwłaszcza chodzi tu o relatywnie duże zasoby
pracy na wsi i w rolnictwie, często nie w pełni wykorzystane, wysoki udział
obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogólnej oraz niski poziom
nawożenia mineralnego w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
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2. Zdaniem ankietowanych rolników prowadzących ekologiczną produkcję
rolniczą w badanym regionie, uzyskują oni szereg korzyści z tego tytułu
i dotyczą one nie tylko ich samych oraz ich rodzin, gospodarstw rolnych
i działalności agroturystycznej, ale również obszarów wiejskich (przeciwdziałanie wyludnianiu się, komplementarność względem agroturystyki,
a przy tym także istotne znaczenie dla zrównoważonego i wielofunkcyjnego
rozwoju wsi i rolnictwa).
3. Korzyścią uzyskiwaną przez ankietowanych rolników z tytułu prowadzenia
gospodarstw ekologicznych jest wsparcie finansowe z Unii Europejskiej,
przy czym region południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze obszarowej odznacza się relatywnie niskim poziomem tego wsparcia,
w porównaniu do innych województw w Polsce.
4. Region objęty badaniami odznacza się przeciętnym poziomem rozwoju
rolnictwa ekologicznego na tle innych województw w kraju. Dodatkowo
w ostatnich latach wystąpił tu spadek liczby gospodarstw ekologicznych,
co może być konsekwencją występujących w tym zakresie barier, w tym
zwłaszcza w postaci na ogół niewielkich zasobów ziemi użytkowanej rolniczo, jakimi dysponują indywidualne gospodarstwa rolne.
5. Wobec powyższego należy sądzić, że w wyniku relatywnie większej pomocy
finansowej dla rozwoju ekologicznej produkcji rolniczej w gospodarstwach
mniejszych obszarowo, nastąpi wzrost zainteresowania rolników tą formą
gospodarowania w regionie południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze obszarowej.
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TERESA MIŚ, DARIUSZ ZAJĄC
PROBLEMY ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W REGIONIE
O ROZDROBNIONEJ STRUKTURZE OBSZAROWEJ

Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, region południowo-wschodniej Polski, problemy
i uwarunkowania rozwoju
STRESZCZENIE

Celem artykułu jest ocena znaczenia rolnictwa ekologicznego w regionie południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze obszarowej, a przy tym rozpoznanie
korzyści wynikających z prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej oraz problemów
i barier jej dalszego rozwoju. Materiał empiryczny artykułu stanowią dane pochodzące
ze statystyki gospodarczej i powszechnej oraz wyniki badań własnych. Analiza materiału
empirycznego wykazała, że badany region charakteryzuje się potencjalnie korzystnymi
warunkami dla rozwoju rolnictwa ekologicznego, a rolnicy uzyskują szereg rozmaitych
korzyści z tego tytułu. Region ten odznacza się jednak przeciętnym poziomem rozwoju rolnictwa ekologicznego, a dodatkowo w ostatnich latach nastąpił tu spadek liczby
gospodarstw ekologicznych, co może być konsekwencją występujących w tym zakresie
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barier, w tym zwłaszcza w postaci na ogół niewielkich zasobów ziemi użytkowanej rolniczo, jakimi dysponują indywidualne gospodarstwa rolne. Należy więc sądzić, że w wyniku
relatywnie większej pomocy finansowej dla rozwoju ekologicznej produkcji rolniczej
w gospodarstwach mniejszych obszarowo, nastąpi wzrost zainteresowania rolników taką
formą gospodarowania w omawianym regionie.
TERESA MIŚ, DARIUSZ ZAJĄC
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN REGION
WITH FRAGMENTED AREA STRUCTURE

Keywords: organic farming, region of south-eastern Polish, problems and conditions
of development
SUM M A RY

The aim of this article is to evaluate the importance of organic farming in the region
of south-eastern Poland with fragmented area structure, and at the same time recognizing
the benefits of ecological agricultural production and problems and barriers to its further
development. The empirical material of the paper is the data from economic and general
statistics and results of own studies. The analysis of empirical material showed that the
examined region is characterized by potentially favorable conditions for the development
of organic farming and that farmers receive a number of different benefits. This region,
however, is characterized by an average level of development of organic farming, and in
addition, in recent years there has been a decline in the number of organic farms, which
may be the consequence of barriers in this area, especially in the form of generally small
agricultural land resources available to individual agricultural households. It should therefore be assumed that, as a result of the relatively greater financial support for the development of organic farming in smaller area farms, there will be an increased interest of
farmers in this form of farming in the region.
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1. Wstęp
Polityka strukturalna Wspólnoty Europejskiej została ustanowiona w celu zwiększenia spójności społecznej i ekonomicznej. Obejmuje całokształt środków i narzędzi ekonomicznych stosowanych do kształtowania struktury produkcji, jej
rozmieszczenia i struktury dystrybucji środków finansowych. Polityka strukturalna ma na celu zmniejszenie dysproporcji regionalnych między państwami członkowskimi oraz usuwanie opóźnień w rozwoju obszarów odstających. Obejmuje
szereg działań, które powinny stymulować długookresowe zmiany na gruncie
społeczno-gospodarczym poszczególnych regionów.
Regulacje dotyczące polityki strukturalnej znajdujemy w Traktacie Rzymskim.
Mówią one o potrzebie harmonijnego rozwoju, poprzez zmniejszenie różnic istniejących między poszczególnymi regionami oraz występujących opóźnieniach
regionów mniej uprzywilejowanych. Początkowo polityka strukturalna miała
skromny wymiar, nie odczuwano bowiem potrzeby rozwijania tego kierunku
wsparcia w krajach założycielskich. Dopiero w okresie pierwszego rozszerzenia
okazało się, że niektóre kraje borykały się z problemami nierównomiernego wzrostu gospodarczego. Jeszcze większe zróżnicowanie dostrzeżono po przyjęciu krajów południa Europy (Grecja, Hiszpania, Portugalia). Poprzez wprowadzenie do
Traktatu dodatkowego tytułu, który poświęcono spójności ekonomicznej i społecznej, polityka regionalna uzyskała podstawy traktatowe [Mohl, Hagen, 2009].
Przyjęte przez Wspólnotę reformy zmierzały do koncentracji środków finansowych, przeznaczonych do wspierania modernizacji i restrukturyzacji określo-
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nych segmentów gospodarek krajów wspólnoty. W ten sposób nastąpiła integracja środków finansowych, które były rozproszone w różnych funduszach. Ponadto
zdecydowano, że fundusze będą realizowane w ramach tzw. wieloletnich planów
rozwoju, przygotowywanych przez władze krajowe [Crescenzi,Giua, 2014].

2. Problematyka, cel i zakres badań
Program badań struktury gospodarstw rolnych prowadzono we Wspólnocie począwszy od lat 1966/67. Podstawowym celem badań statystycznych prowadzonych
przez Eurostat, była analiza tendencji zmian zachodzących w gospodarstwach rolnych oraz określenie sposobu absorpcji instrumentów finansowych WPR. Przez
politykę strukturalną w rolnictwie rozumie się nie tylko same zmiany agrarne,
lecz także bierze się pod uwagę szersze cele, jak ogólny poziom rozwoju gospodarczego regionu (drogi, woda, kanalizacja, środowisko, itp.), poziom przygotowania
zawodowego rolników, a także zagadnienia oświatowo-kulturalne. Według wspólnotowej koncepcji struktur rolnych pojęcie to obejmuje zespół czynników, które
w sposób trwały określają sytuację rolnictwa i mają wpływ na poczucie przynależności osób do danej społeczności lokalnej.
Podstawowym celem badań było scharakteryzowanie zmian liczby gospodarstw
rolnych w układzie grupy państw członkowskich przystępujących stopniowo do
Wspólnoty Europejskiej. Wychodzono z założenia, że długość przynależności do
Wspólnoty, a zatem okres korzystania z instrumentów wsparcia finansowego, jakie
oferowała wspólna polityka rolna, miało wpływ na kształtowanie struktury agrarnej. Najdłużej ze wsparcia WPR korzystało sześć krajów założycieli (od 1958), potem w miarę kolejnej fazy rozszerzania ten okres ulegał skróceniu (1973). Najkrócej
z programów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich korzystają nowe państwa
członkowskie (od 2004), przy czym jeszcze krócej Bułgaria i Rumunia (od 2007).
W opracowaniu zaprezentowano nowe spojrzenie na politykę struktur rolnych,
nie globalnie jak dotychczas dokonywano, lecz grupami państw, pozwalającymi
na analizę tempa zmian. Ze względu na rozmiar opracowania, uwagę skupiono
na kategorii obszarowej, gdy wiadomo, że ocena struktury obejmuje wiele czynników, jak standardowa produkcja (SO), wielkość ekonomiczna czy typ rolniczy.

3. Ustawodawstwo polityki strukturalnej w rolnictwie Wspólnoty Europejskiej
Państwa tworzące wspólnotę europejską (1958) w ramach przyjętej polityki rolnej, obok ważnej kwestii polityki rynkowo-cenowej, zwróciły uwagę na politykę strukturalną, jako ważny czynnik ujednolicenia polityki rolnej w skali EWG.
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Mechanizmy funkcjonowania polityki rynkowo-cenowej różniły się w sposób znaczący od polityki strukturalnej. W tym pierwszym przypadku chodziło
o ujednolicenie systemu interwencji na rynku rolnym i przyjęcie wspólnych cen,
za prowadzenie których odpowiedzialna była cała Wspólnota. Natomiast polityka
dotycząca struktur rolnych została scedowana na kraje członkowskie, ze względu na różnorodność warunków ekonomiczno społecznych, różnice regionalne
i opierać się miała na koncepcji i kryteriach wypracowanych przez Wspólnotę.
W związku z tym, decyzje w dziedzinie polityki strukturalnej toczyły się opóźnionym rytmem, w stosunku do innych zagadnień. Wpływ na kształtowanie decyzji
miał szczególny charakter produkcji rolniczej, wynikający ze struktury społecznej
rolnictwa oraz z różnic strukturalnych i przyrodniczych między poszczególnymi
regionami rolniczymi.
Szeroką interpretację koncepcji polityki rolnej w kwestiach strukturalnych dała
M. Ciepielewska, która pojęcie struktur rolnych traktowała szeroko, jako zespół
czynników zewnętrznych i wewnętrznych, wpływających w sposób trwały na sytuację rolnictwa. Do czynników zewnętrznych zaliczyła warunki naturalne, poziom
rozwoju regionalnego, stan infrastruktury, wyposażenia i sposób funkcjonowania otoczenia rolniczego. Wśród czynników wewnętrznych wymieniała istniejącą
strukturę gospodarstw rolnych, stosunki produkcji i zasoby pracy, które determinowały możliwości ewolucji struktur rolnych [Ciepielewska, 1981]. Podobne podejście
do struktur rolnych prezentuje E. Kremer. Według niej „polityka struktur rolnych”,
występująca w prawie Wspólnoty Europejskiej, ma bardzo szerokie znaczenie. Termin ten dotyczy nie tylko struktury agrarnej gospodarstw rolnych, przygotowania
zawodowego osób prowadzących gospodarstwo, ale mieści się w nim również problematyka infrastruktury związanej z rolnictwem, ogólny poziom rozwoju gospodarczego regionu, jak również zagadnienia o charakterze socjalnym. Można wg
E. Kremer sformułować tezę, iż według wspólnotowej koncepcji „struktur rolnych”
pojęcie to obejmuje zespół czynników, które w sposób trwały określają sytuację rolnictwa i w odróżnieniu od czynników typu koniunkturalnego są w krótkich okresach bardzo sztywne. Bierze się przy tym pod uwagę, obok parametrów właściwych
wewnętrznej strukturze gospodarstw rolnych, takie parametry zewnętrzne, jak: warunki naturalne, poziom rozwoju regionalnego, stan infrastruktury. Rozdzielenie
polityki rynkowej od strukturalnej nie zawsze da się przeprowadzić w sposób jasny.
Można stwierdzić, iż polityka rynkowa korzysta ze środków o charakterze krótkoterminowym, podczas gdy polityka strukturalna w długim okresie czasu może modyfikować warunki produkcji i handlu [Kremer, 1993].
Pierwszą próbę przemian strukturalnych w rolnictwie przedstawiono w stanowisku Wspólnoty z 1968 r., znanym powszechnie pod nazwą Planu Mansholta. Celem
planu była reorientacja struktury agrarnej, między innymi poprzez powiększenie
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wielkości gospodarstw rolnych oraz przeciwdziałanie nadmiernej podaży produktów rolnych. Szczegółowe rozwiązania strukturalne obejmowały m.in.: ograniczenie zatrudnienia w rolnictwie poprzez zlikwidowanie produkcji w 5 mln
gospodarstw rolnych i stopniowe wycofywanie ludzi z pracy w tym sektorze, koncentrację przestrzenną gospodarstw, pomoc dla gospodarstw dysponujących odpowiednim potencjałem produkcyjnym, ograniczenie powierzchni użytków rolnych (zalesienie). Założeń Planu Mansholta nie udało się zrealizować ze względu
na brak zgody członków EWG na zaproponowane działania. Uważano je za zbyt
radykalne i śmiałe, jak na tak wczesny okres istnienia Wspólnej Polityki Rolnej.
W oparciu o plan Mansholta nie udało się wypracować europejskiego modelu
rolnictwa w kontekście wielkości gospodarstwa rolnego, pozostawiając te kwestie
krajom członkowskim. Próbę określenia struktur rolnych znajdziemy w określeniu kategorii gospodarstw rolnych, które docelowo powinny mieć powierzchnię
80-120 ha, utrzymywać 40-60 krów mlecznych, albo 150-200 bydła rzeźnego lub
450-600 tuczników [Dyrektywa Rady, 1972].
Ważną częścią zmian strukturalnych było przyjęcie dyrektywy w sprawie modernizacji gospodarstw rolnych (1972), skierowane głównie do rolników „zdolnych do rozwoju”. Przez to pojęcie rozumiano sytuację polegająca na tym, że
prowadzenie gospodarstwa stanowiło główne zajęcie głowy rodziny, w oparciu
o odpowiednie przygotowanie zawodowe, i ma on plan rozwoju na okres 6 lat,
a przede wszystkim perspektywy rozwoju. Tym poczynaniom towarzyszyły kolejne dyrektywy, związane z zachętami do zaprzestania uprawy ziemi i przeznaczenie wykorzystywanych użytków rolnych na cele poprawy struktur rolnych
[Dyrektywa Rady, 1972]. Poza tym ukazała się dyrektywa w sprawie doradztwa
socjalno-ekonomicznego oraz zdobywania kwalifikacji przez osoby zatrudnione
w rolnictwie W ten sposób stworzono kompleksowy system instrumentów pomocy finansowej, zmierzający do wyjścia z syndromu nieopłacalności produkcji [Dyrektywa Rady, 1972]. Kolejny plan zaproponowany przez Mac Sharry’ego
(1992) przewidywał szersze stosowanie polityki strukturalnej. Wśród głównych
celów proponowanego planu uwzględniono podniesienie konkurencyjności rolnictwa, równoważenie rynków rolnych oraz wprowadzenie do rolnictwa metod
gospodarowania zgodnych z wymogami ochrony środowiska. Reforma zakładała
obniżenie urzędowych cen podstawowych produktów rolnych, wprowadzenie
subwencji przyznawanych rolnikom zmniejszającym powierzchnię upraw lub
wielkość hodowli, ograniczenie pomocy dla gospodarstw zdolnych do konkurowania na rynku oraz wprowadzenie instrumentów strukturalnych, w tym systemu
wcześniejszych emerytur dla rolników, finansowanie zalesiania gruntów oraz pomoc finansową dla gospodarstw spełniających wysokie wymogi ochrony środowiska. Za główne cele polityki rolnej uznano kontynuowanie wielofunkcyjności rol-
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nictwa, zachowanie naturalnego środowiska oraz umocnienie modelu rolnictwa
opartego na dominacji farm rodzinnych. Z drugiej strony – obok procesu koncentracji gruntów – ważne było również zachowanie niezbędnej liczby gospodarstw
oraz wprowadzenie ekstensywnych metod produkcji, mające na celu ochronę środowiska i zmniejszenie nadwyżek żywności. W związku z reformą Mac Sharry’ego, doszło wtedy do znacznej reorientacji WPR w kierunku społecznych funkcji
rolnictwa, a jej skutkiem było wprowadzenie tzw. środków towarzyszących czyli
uzupełniających politykę rynkową instrumentami polityki strukturalnej.
Rozwinięcie programu Mac Sharry’ego znajdujemy w Agendzie 2000, dokumencie zawierającym zasady wspólnej polityki rolnej na okres 2000-2006. Aczkolwiek o przyjęciu nowych państw członkowskich dyskutowano już w 1995 r.,
to przyjęty PROW pomijał nowych kandydatów. Brak ten uzupełniono poprzez
aneks określający działania. Stwierdzono, że strukturę rolnictwa we Wspólnocie
cechuje istnienie dużej ilości gospodarstw, którym brakuje warunków strukturalnych, aby zapewnić odpowiednie dochody i warunki życia rolnikom i ich rodzinom. Zaproponowana polityka strukturalna była odmienna w obu grupach
państw członkowskich. Podstawowymi celami tej polityki było przyspieszenie
przemian w rolnictwie, przywracanie konkurencyjności regionów rolniczych,
oraz ułatwienie rozwoju i strukturalnych dostosowań obszarów wiejskich. Kolejny etap przebudowy europejskiej polityki rolnej rozpoczęto w 2003 r. pod nazwą
tzw. reformy luksemburskiej, poprzez wzmocnienie drugiego filaru WPR.
Z myślą o kolejnej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 oraz kolejne
wieloletnie ramy finansowe (2014-2020), wyodrębniony został osobny fundusz
rolny, pod nazwą Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, odpowiedzialny za przekształcenia strukturalne rolnictwa. W rozporządzeniu podkreślono, że przy ustalaniu wspólnej polityki rolnej uwzględnia się szczególny charakter gospodarki rolnej, wynikający ze struktury społecznej rolnictwa
oraz z różnic strukturalnych i przyrodniczych między poszczególnymi obszarami
wiejskimi. Polityka strukturalna w ramach EFRROW konsekwentnie zmierzała
do wielofunkcyjności rolnictwa, w powiązaniu z celami środowiskowo-klimatycznymi, tworząc wspólne ramy strategiczne.
Ogólnie biorąc na mocy Traktatu Rzymskiego ustanowiona została wspólna polityka rolna. W Traktacie określone zostały jej podstawowe cele i zasady. W trakcie
tworzenia WPR dokonano jej podziału na politykę rynkowo-cenową i strukturalną.
Źródłami finansowania tej polityki były fundusze strukturalne. W wyniku konsekwentnie prowadzonej WPR poprawie uległa struktura agrarna, zmalało zatrudnienie w rolnictwie, wzrosła produkcja rolna i jej intensywność, a ponadto zapewniona została także samowystarczalność w zakresie artykułów żywnościowych.
Polityka rynkowa miała na ogół charakter krótkookresowy, zmieniała się bowiem

Polityka przemian strukturalnych wobec rolnictwa w krajach Unii Europejskiej

43

pod wpływem aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Natomiast polityka strukturalna była określana w perspektywie długookresowej, w sposób kierunkowy, przy
czym problematykę prawną, zasady obrotu gruntami, itp., pozostawiono w gestii
ustawodawstwa krajowego. Na szczeblu wspólnotowym określano wyłącznie ogólne
koncepcje i cele tej polityki, regulowano metody realizacji, co pozwoliło dostosować
tę politykę do uwarunkowań wewnętrznych członków wspólnoty.

4. Reforma struktur rolnych w krajach-założycieli Wspólnoty
Europejskiej
Począwszy od 1958 r. stopniowo za wdrażanie wspólnej polityki rolnej odpowiedzialnych było sześć krajów, które zdecydowały się za założenie EWG. Były to Belgia,
Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Rola tych państw była szczególnie trudna i odpowiedzialna ze względu na występowanie narodowych polityk rolnych i zróżnicowany poziom interwencjonizmu. Ponadto państwa te jako pierwsze,
torowały drogę dla przyjęcia rozwiązań, które następnie w drodze implementacji
prawa stosowały kolejne państwa wstępujące do wspólnoty. Przejście do wspólnotowych poczynań opierało się kilku podstawowych zasadach, w tym na wspólnym
rynku rolnym, jednolitych cenach, swobodnym przepływie towarów oraz wspólnym finansowaniu integracji rolnictwa. W ten sposób powstały instytucjonalne
ramy odpowiedzialne za sterowanie przebiegiem integracji rynku i produkcji rolnej.
Początki kształtowania wspólnej polityki rolnej odbywały się w obliczu odmiennych sposobów chronienia własnego rynku i handlu zagranicznego, zaś
w procesie dochodzenia do pełnej integracji zastosowano okresy przejściowe.
Przez ponad pierwszych 10 lat funkcjonowania wspólnoty, z agendy nie schodziły
problemy ujednolicenia rynku rolnego, interwencjonizmu, cen i barier celnych.
Z punktu widzenia interesujących nas struktur rolnych, wśród integrujących
się sześciu państw członkowskich, były dwa kraje dominujące pod względem
obszaru i potencjału produkcyjnego (Francja, Niemcy), trzy o dość intensywnym sposobie wytwarzania oraz jeden kraj (Włochy) o rozdrobnionej strukturze
agrarnej typu rodzinnego. Istotny impuls do przeobrażeń strukturalnych pojawił
się w 1972 r. wraz ukazaniem się dyrektyw odnośnie wsparcia modernizacji gospodarstw rolnych, przeznaczenia ziemi na poprawę struktury obszarowej, z jednoczesnym wspieraniem doradczym typu socjalno ekonomicznego. W wyniku
zastosowanych mechanizmów strukturalnych (np. kredyty, subwencje, osadnictwo) we wszystkich krajach uległy poprawie wskaźniki dotyczące średniego obszaru gospodarstw rolnych oraz udziału gospodarstw większych obszarowo.
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Charakterystyka gospodarstw rolnych w 1960 i 1975 roku
Kraj

Liczba gospodarstw
rolnych (w tys.)
1960

1975

Gospodarstwa
o powierzchni powyżej 20 ha (w %)
1960

1975

Tabela 1

Średni obszar
gospodarstwa (w ha)
1960

1975

Belgia

190,7

105,5

7,5

21,0

8,2

15,9

Francja

1773,5

1209,0

26,0

41,5

17,0

24,3

Holandia

230,3

143,7

11,5

23,1

9,9

14,4

Luksemburg

10,5

5,6

23,5

50,2

13,4

23,5

Niemcy

1385,2

904,6

10,0

22,4

9,3

13,8

Włochy

2756,3

2053,4

4,4

5,9

6,8

7,8

Źródło: M. Ciepielewska, Wspólna polityka rolna EWG, PWN, 1981.

Cechą charakterystyczną rozwoju rolnictwa była ciągła zmienność liczby gospodarstw rolnych i miejsc pracy w rolnictwie. Na obszarze pierwszych sześciu
założycieli wspólnoty liczba gospodarstw rolnych liczyła 6,3 mln, spadła ona
w ciągu 15 lat do 4,4 mln (o 30%), zaś poprzez wspieranie systemu przechodzenia
do pracy pozarolniczej, liczba zatrudnionych w rolnictwie poważnie spadła. Podniesione zostały wszystkie wskaźniki związane z produktywnością, tworzeniem
wartości dodanej, wydajnością i kosztami produkcji.
W miarę pojawiania się kolejnych regulacji prawnych, gospodarstwa rolne
uległy istotnym przeobrażeniom strukturalnym. Wśród czynników sprzyjających
zmianom użytkowania ziemi można wymienić czynniki prawne, ekonomiczne,
infrastrukturalne, socjalne i doradcze. Środki prawne zmierzały do usunięcia barier ustawodawczych, utrudniających łączenie gospodarstw i koncentrację ziemi.
Fuzja gospodarstw powinna dokonywać się nie tylko w ramach jednej jednostki,
ale dążono do tworzenia zespołów producentów rolnych, stanowiących własność
kilku rolników. Ponadto regulacje prawne zmierzały do ułatwienia przepływu ziemi, tworzenia funduszy do zakupu ziemi, pozyskania kapitału finansowego, który
nabyte grunty udostępniał rolnikom w systemie dzierżawy. Z punktu widzenia
ekonomicznego struktury rolnicze charakteryzowały się naturalnymi różnicami
między poszczególnymi regionami rolniczymi, z tego tytułu należy im udzielić
pomocy finansowej w postaci subsydiów, pomocy inwestycyjnej, kredytów i dotacji. Gospodarstwa rolne, jako coraz większe jednostki produkcyjne, wymagały zaopatrzenia w wodę, kanalizację, drogi, energię, itp. Z drugiej strony stwierdzano,
że procent ludności czynnej zawodowo jest zbyt wysoki, zaś poziom dochodów
pozostawał na niskim poziomie. W związku z tym należałoby rozwijać doradztwo
socjalno-ekonomiczne, pomagające osobom rezygnujących z pracy z rolnictwie,
a jednocześnie podnosić kompetencje zawodowe osób czynnych zawodowo.
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Liczba gospodarstw rolnych, powierzchnia UR i średnia
wielkość gospodarstw (1990-2013)
Kraj

Tabela 2

Średnia
2013/ Pow. UR
wielkość
1990 w mln ha
gospodarstwa
w % (2010)
w ha (2010)

1990

1995

2000

2005

2010

2013

Belgia

85 040

70 980

61 710

51 540

42 850

37 760 44,4

1,4

Francja

923 590

734 800

663 810

567 140

516 100

472 210 51,1

29,1

48,0

Holandia

124 800

113 200

101 550

81 830

72 320

67 480 54,0

1,9

25,9

3 950

3 180

2 810

2 450

2 200

2 080 52,6

0,1

59,6

653 550

566 910

471 960

389 880

299 130

285 030 43,6

16,7

55,8

Włochy

2 664 550 2 482 100 2 153 720 1 728 530 1 620 880 1 010 330 38,0

14,3

7,9

Razem

4 455 480 3 971 170 3 455 560 2 821 370 2 553 480 1 874 890 42,1

63,5

×

Luksemburg
Niemcy
(do 1990 NRF)

31,7

Źródło: Dane Eurostatu.

W latach 1990-2013 w krajach, które jako pierwsze przystąpiły do Wspólnoty,
odnotowano systematyczny spadek liczby gospodarstw rolnych, którzy gospodarowali na coraz bardziej kurczącym się obszarze użytków rolnych. Część gruntów
przeznaczono pod zalesienie, ponadto oddano na inwestycje infrastrukturalne,
budownictwo i rekreację. Największy spadek liczebny odnotowano we Włoszech
(38,0%), Niemczech (43,6%) oraz Belgii (44,4%), przy średniej dla całej grupy na
poziomie 42,1%. Średnia wielkość jednego gospodarstwa rolnego istotnie wzrosła
w stosunku do danych z 1960 r., i tak przykładowo wzrost w Belgii wyniósł 3,8
krotność sytuacji wyjściowej, we Francji 2,8 krotność, w Niemczech 6,0 krotność.
Ponadto warto zwrócić uwagę, że Niemcy mimo przyłączenia landów byłej NRD,
nie zwiększyli liczby gospodarstw rolnych, ponieważ były to na ogół wielkoobszarowe gospodarstwa państwowe i spółdzielcze.

5. Pierwsze rozszerzenie Wspólnoty Europejskiej (1973)
Wspólnota Europejska zgodnie z traktatami była otwarta na nowe państwa. Integracja na poziomie gospodarczym, miała prowadzić do umacniania krajów Europy w stosunku do innych układów gospodarczych (RWPG). Przyjęte w 1973 r.
nowe kraje członkowskie (Dania, Irlandia i W. Brytania), były zobowiązane do
całkowitej implementacji prawa rolnego. Były o tyle w dobrej sytuacji, że zdawano
sobie sprawę, jakie czekają ich wyzwania i jaką drogą należy podążać, aby spełniać
kryteria wspólnej polityki rolnej. Przede wszystkim kompetencje zostały przenie-
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sione na poziom europejski, zostawiając margines swobody w zakresie polityki
strukturalnej. Wśród przyjętych państw członkowskich pod względem obszaru
największa była W. Brytania i dysponowała także największą liczbą gospodarstw
rolnych.
Tabela 3
Charakterystyka gospodarstw rolnych w 1960 i 1975 roku
Kraj
Dania

Liczba gospodarstw rolnych
(w tys.)

Gospodarstwa o powierzchni
powyżej 20 ha (w %)

Średni obszar gospodarstwa
(w ha)

1960

1975

1960

1975

1960

1975

193,7

129,7

14,7

23,1

16,0

22,8

Irlandia

278,5

260,0

26,0

33,4

17,1

20,5

W. Brytania

443,1

271,5

41,1

67,3

32,0

64,3

Źródło: M. Ciepielewska, Wspólna polityka rolna EWG, PWN, 1981.

Aspirujące do wspólnoty kraje reprezentowały stosunkowo dobrą strukturę
obszarową, przy czym najszybciej zmiany dokonały się w Wielkiej Brytanii. Rolnictwo tego kraju charakteryzowało się zróżnicowanymi warunkami środowiska,
wielkością gospodarstw i faktem, że użytkownicy nie zawsze byli właścicielami
gospodarstw (dzierżawa, podnajem). Z kolei rolnictwo Danii kształtowało się
w wyniku wieloletniego procesu fuzji i koncentracji, zachowując formę prawną
spółdzielni. W rolnictwie Irlandii, z uwagi na położenie, największą rolę odgrywała produkcja zwierzęca. Wstępujące do wspólnoty trzy omawiane kraje od samego początku zaczęły korzystać z dorobku prawnego EWG z 1972 r., związanego z pomocą finansową na modernizację gospodarstw rolnych, pomocą dla osób
przekazujących ziemię i wspieraniem kształcenia zawodowego. Kolejne regulacje
prawne (1975) związane z pomocą dla gospodarstw położonych na terenach górskich i na terenach o niekorzystnych warunkach naturalnych, sprzyjały restrukturyzacji gospodarstw rolnych [Structure and dynamics, 2013].
W latach 1990-2013 w oparciu o plany rozwoju gospodarstw rolnych, które
uprawniały do korzystania z pomocy finansowej, dokonywana była systematyczna i celowa restrukturyzacja gospodarstw rolnych, zmierzająca do koncentracji
ziemi. Jednocześnie zaczęto zwracać uwagę na gospodarstwa słabe ekonomiczne,
ale rokujące rozwój, które początkowo były pozbawione wsparcia. Zespół kolejnych rozporządzeń, najpierw EWG, a potem UE, zmierzał do zwiększenia efektywności struktur rolnych i przyspieszenia ich dostosowania do przetwarzania
i obrotu w ramach reformy WPR [Rozporządzenie, 1994].
Kolejne regulacje ustawodawcze i inne czynniki spowodowały, że państwa podjęły wysiłki zmierzające do reorganizacji liczby gospodarstw rolnych. Duże tempo
zmian odnotowano zwłaszcza w Danii (47,1%), najmniejsze zaś w Irlandii (82,1%).
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Tabela 4
Liczba gospodarstw rolnych, powierzchnia UR i średnia wielkość
gospodarstw (1990-2013)
Kraj

1990

1995

2000

2005

2010

2013

Średnia
2013/ Pow. UR
wielkość
1990 w mln ha
gospodarstwa
w%
(2010)
w ha (2010)

Dania

81 270

68 770

57 830

51 680

41 360

38 280 47,1

2,6

62,8

Irlandia

170 580

153 420

141 530

132 670

139 890

139 600 82,1

4,6

35,7

W. Brytania

243 060

234 500

233 250

286 750

185 200

183 040 75,3

17,2

90,4

Razem

494 910

456 690

432 610

471 100

366 450

360 920 73,1

24,4

×

Źródło: Dane Eurostatu.

6. Drugie i trzecie rozszerzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
(1981 i 1986)
W 1981 r. przyjęto do Wspólnoty Europejskiej tylko jeden kraj (Grecję). Stanowisko takie wynikało z faktu, ze dotychczasowy kierunek rozszerzenia dokonywał się
na północnych obszarach Europy, co było krytykowane we wspólnocie. W Grecji
dominowały małe gospodarstwa rodzinne, nastawione na uprawę winorośli, oliwek, cytrusów oraz warzyw. W ramach planu integracyjnego Grecja otrzymała
pomoc finansową, która odegrała dużą rolę przy przeobrażeniach gospodarczych.
Podobną charakterystyką cechowały się dwa kolejne kraje (Hiszpania i Portugalia), przyjęte do EWG w 1986 r. W gospodarce słabej ekonomicznie, rolnictwo
odgrywało znaczącą rolę, dając pracę i dochód poważnemu odłamowi społeczeństwa. Po przyjęciu zasad WPR w omawianych państwach dokonano restrukturyzacji rolnictwa, lecz przy rozdrobnionym i rodzinnym charakterze własności,
możliwości restrukturyzacyjne były ograniczone.
Pod względem powierzchni użytków rolnych omawiana grupa trzech państw
członkowskich zajmowała 39,4 mln ha, co w stosunku do poprzednich dziewięciu
państw (87,9 mln ha) stanowiło 44,8%. Zupełnie inaczej układały się proporcje
pod względem liczebności gospodarstw rolnych. Trzy kraje południa Europy dysponowały łącznie 1,9 mln gospodarstw rolnych, czyli zbliżoną nieco liczebnością
do poprzedniej grupy (2,2 mln).
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Tabela 5
Liczba gospodarstw rolnych, powierzchnia UR i średnia wielkość
gospodarstw (1990-2013)
Kraj
Grecja

1990

1995

850 140

802 410

Hiszpania

1 593 640

1 277 600

Portugalia

598 740

450 640

3 042 520

2 530 650

Razem

2000

2005

817 060

833 590

723 060

709 500 83,5

8,2

7,2

1 287 420 1 079 420

989 800

965 000 60,6

27,5

24,0

305 270

264 420 44,2

3,7

12,0

2 520 450 2 236 930 2 018 130 1 938 920 63,7

39,4

×

415 970

323 920

2010

2013

Średnia
2013/ Pow. UR
wielkość
1990 w mln ha
gospodarstwa
w % (2010)
w ha (2010)

Źródło: Dane Eurostatu.

7. Czwarte rozszerzenie Unii Europejskiej (1995)
Czwarte rozszerzenie dokonywało się w zmienionej politycznie wspólnocie, oraz
po przyjęciu nowego nazewnictwa „Unia Europejska” (1993). Przyjęte do UE
w 1995 r. trzy ostatnie kraje z grupy tzw. dawnych krajów europejskich (Austria,
Finlandia, Szwecja), pod względem powierzchni użytków rolnych i liczby gospodarstw rolnych nie odgrywały istotnej roli, mogącej zniekształcić dotychczasową
politykę rolną. Rolnictwo tych krajów stało już na wysokim poziomie, porównywalnym z najbardziej rozwiniętymi krajami europejskimi.
Tabela 6
Liczba gospodarstw rolnych, powierzchnia UR i średnia wielkość
gospodarstw (1995-2013)
Pow. UR
w mln ha
(2010)

Średnia
wielkość
gospodarstwa
w ha (2010)

1995

2000

2005

2010

2013

2013/
1995
w%

Austria

221 750

199 470

170 640

150 170

140 430

63,6

5,2

19,2

Finlandia

100 950

81 190

70 620

63 870

54 400

54,4

2,3

35,9

Szwecja

88 830

81 410

75 810

71 090

67 150

75,6

3,1

43,1

Razem

411 530

362 070

317 070

285 130

261 980

63,7

10,6

×

Kraj

Źródło: Dane Eurostatu.

Analizując zmiany liczebności gospodarstw rolnych między 1995 a 2013 r.
można powiedzieć, że największej restrukturyzacji gospodarstw dokonali Finowie (54,4%), przy czym największe gospodarstwa występują w Szwecji (43,1 ha).
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8. Szóste i siódme rozszerzenie Unii Europejskiej (2004 i 2007)
Kolejne rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 r., skierowane zostało do 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale także do krajów spoza tego bloku (Cypr,
Malta). Bułgaria i Rumunia nie spełniały wówczas kryteriów akcesyjnych i zostały
przyjęte z 3-letnim opóźnieniem (2007). W negocjacjach poprzedzających podpisanie traktatów, zdawano sobie sprawę z sytuacji panującej w rolnictwie. Były to
na ogół „młode” gospodarstwa, niedawno powstałe, bez własnej tradycji i historii
rodzinnej, a także umiejętności gospodarowania w innych, rynkowych warunkach społeczno-gospodarczych.
W rozporządzeniu Rady (UE) z 1999 r. przygotowano dwa różne warianty
działań skierowanych w sprawie sposobu kształtowania struktur rolnych. Dla
dawnych krajów członkowskich (UE-15) przyjęto takie działania, jak inwestowanie w gospodarstwa rolne, ułatwienie startu młodym rolnikom, wcześniejsze emerytury, ONW, czy działania rolnośrodowiskowe. Natomiast dla NUE-10
opracowano szczególne środki dla nowych państw członkowskich, w tym wsparcie gospodarstw niskotowarowych, dostosowanie do standardów wspólnotowych,
grupy producentów, leader+ oraz doradztwo. Uwzględniając niski poziom tego
wsparcia w przeliczeniu na ha, przełożyło się to na skuteczność działań dostosowawczych. W ramach przeglądu wspólnej polityki rolnej z 2003 r. (Health Check)
próbowano umacniać II filar WPR odpowiedzialny za politykę strukturalną, jednak nie wszyscy adresaci podzielali ten pogląd.
Sytuacja gospodarstw rolnych w procesie integracji była znacząco zróżnicowana. Rumunia dysponowała największą liczbą gospodarstw rolnych w UE (4,2 mln),
w tym 2,7 mln (69,2%) mających poniżej 2 ha. Drugie miejsce pod względem liczebności zajmowała Polska (2,5 mln), w tym 0,9 mln (36,0%) poniżej 2 ha. Najmniejszy postęp w restrukturyzacji gospodarstw odnotowano w Słowenii i Rumunii, natomiast Cypr i Malta miały już historycznie ukształtowaną specyfikę agrarną.
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Tabela 7
Liczba gospodarstw rolnych, powierzchnia UR i średnia wielkość
gospodarstw w NUE-12 (2005-2013)
Pow. UR
w mln ha
(2010)

Średnia
wielkość
gospodarstwa
w ha (2010)

2005

2010

2013

2013/2005
w%

534 610

370 490

254 410

47,6

5,1

12,1

Cypr

45 170

38 860

35 380

78,5

0,1

3,0

Czechy

42 250

22 860

26 250

62,1

4,2

152,4

Kraj
Bułgaria

Estonia

27 750

19 610

19 190

69,3

0,9

48,0

Litwa

252 950

199 910

171 800

67,8

3,4

13,7

Łotwa

128 670

83 390

81 800

63,9

1,8

21,5

Malta

11 070

12 530

9 360

84,5

0,0

0,9

Polska

2 476 470

1 506 620

1 429 010

57,7

14,6

9,6

Rumunia

4 256 150

3 859 040

3 629 660

85,4

14,2

3,4

Słowacja

68 490

24 460

23 570

34,7

1,9

77,5

Słowenia

77 170

74 650

72 380

94,0

0,5

6,5

Węgry

714 790

576 810

491 330

68,8

5,3

8,1

Razem

8 635 540

6 789 230

6 244 140

72,3

52,0

×

Źródło: Dane Eurostatu.

9. Uwagi końcowe
Proces przeobrażeń strukturalnych był zdeterminowany przez wiele obiektywnych czynników, w tym przez uwarunkowania historyczne, kulturowe, społeczne
i geograficzne. Ogólnie, biorąc producenci rolni dążąc do osiągnięcia efektu skali
produkcji, produktywności i efektywności, zaczęli stopniowo poszerzać obszar
gospodarstwa, na ogół kosztem małych gospodarstw rolnych. W świetle badań
da się wyprowadzić zależność między długością oddziaływania instrumentów finansowych WPR a średnią wielkością gospodarstw rolnych. Wśród 6 krajów założycieli EWG, a zatem korzystających najdłużej ze wsparcia, dokonano najgłębszych przeobrażeń strukturalnych. Potem tempo zmian zaczęło spadać, z jednej
strony włączono państwa o korzystnych stosunkach własnościowych, z drugiej
kraje z południa Europy charakteryzujące się rozdrobnionym rolnictwem. Kraje
o korzystnych strukturach i o ugruntowanej pozycji rynkowej i dochodowej, nie
stanowiły problemu strukturalnego. Zjawisko koncentracji gruntów pociągało za
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sobą negatywne skutki w postaci wyludniania obszarów wiejskich, zaniku siedlisk
ludzkich, zmian krajobrazu i negatywnych zmian środowiskowych.
Gospodarstwa rolne dawnych krajów członkowskich (UE-15) korzystając ze
wsparcia, zostały zmodernizowane, a utworzenie wspólnej organizacji rynków
rolnych znacznie przyspieszyło proces integracji. Sytuacja w krajach UE-15 pozwala na stwierdzenie, że na północnych i zachodnich obszarach Europy uzyskano wielkość gospodarstwa rolnego na poziomie 50,1 ha, podczas gdy na południu
tylko 12,0 ha, przy średniej 39,1 ha.
Natomiast nowe państwa członkowskie (NUE-12) startowały ze znacznie słabszej pozycji, borykając się z syndromem „młodości” i braku doświadczenia, którego nie mogły nabyć w poprzednim ustroju politycznym. Występowanie dużej
liczby małych gospodarstw (7,1 ha) niedawno powstałych, bez własnej tradycji
i historii rodzinnej, a także umiejętności gospodarowania, funkcjonujących w nowych warunkach rynkowych, było przyczyną słabego tempa ich konsolidacji i dostosowania do reguł gospodarki rynkowej.
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W opracowaniu analizowano kwestie związane z przeobrażeniami strukturalnymi,
z uwzględnieniem okresu przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej. W badaniach wychodzono z założenia, że okres funkcjonowania we wspólnocie, jej regulacje ustawodawcze i stawiane instrumenty wsparcia, mają istotny wpływ na reorganizację gospodarstw
rolnych i wypracowanie modelu rolnictwa. Wyniki badań podzielono na pięć okresów,
odpowiadających okresowi przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej. Z badań wynika,
że najbardziej głębokich przemian strukturalnych dokonano w 6 krajach założycieli WE,
które czerpały środki wsparcia finansowego od 1958 r. Z kolei w mniejszym zakresie te
przemiany dokonały się w grupie państw południa Europy, które miały wpisane w swój
rozwój strukturalne rozdrobienie.
Najmniej korzystną sytuacją strukturalną charakteryzują się nowe państwa członkowskie, które do Unii Europejskiej przystąpiły w 2004 i 2007 r.(poza Czechami). Krótki okres
przynależności do UE, skutkował nie tylko nie tylko brakiem wsparcia finansowego w poprzednich latach, ale także utrzymywaniem tego wsparcia na niższym poziomie, w stosunku do dawniejszych krajów UE.
BOGDAN M. WAWRZYNIAK
STRUCTURAL CHANGE POLICY TOWARDS AGRICULTURE IN EUROPEAN UNION
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The paper analyzes issues related to structural transformations, taking into account the
period of accession to the European Community. The research was based on the assumption that the period of community functioning, its legislative regulations and the support
instruments put in place had a significant impact on the reorganization of agricultural
holdings and the development of a model of agriculture. The study results were divided
into five periods, corresponding to the period of accession to the European Community.
Research shows that the most profound structural changes were made in the 6 EC founding countries that have benefited from financial support since 1958. In turn, to a lesser
extent, these changes have taken place in the group of Southern European states that have
had a structural breakup in their development.
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The least favorable structural situation is in the new Member States that acceded to
the European Union in 2004 and 2007 (outside the Czech Republic). The short period of
membership in the EU not only resulted not only in the lack of financial support in previous years, but also in maintaining this support at a lower level compared to the former
EU countries.
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1. Wstęp
Agroturystyka to forma turystyki wiejskiej związana bezpośrednio z gospodarstwem rolniczym. Jako jedna z form pozarolniczej aktywności gospodarczej
mieszkańców wsi cieszy się w Polsce niesłabnącym zainteresowaniem, zarówno
wśród klientów usług turystycznych, jak i właścicieli gospodarstw rolnych [Karbowiak 2014, Sikorska-Wolak i Zawadka 2012]. Często traktowana jest jako podstawa strategii rozwoju lokalnego oraz programów aktywizacji ekonomicznej
i restrukturyzacji obszarów wiejskich [Ciepiela i Sosnowski 2012]. Sprzyjają jej
walory przyrodnicze i kulturowe oraz potencjał turystyczny obszarów wiejskich,
a także wzrost jakości świadczonych usług oraz świadomości znaczenia marketingu internetowego w ich promocji.
Tempo rozwoju turystyki wiejskiej uzależnione jest w dużej mierze od sprawnego marketingu – skutecznego i ekonomicznego. Jednak działania marketingowe
w Internecie wciąż mogą sprawiać właścicielom gospodarstw agroturystycznych
pewne problemy. Mogą być także, w ich ocenie, skomplikowane i niezrozumiałe.
Ponadto wykorzystanie nowych technik i narzędzi komputerowych w marketingu
oraz podążanie za dynamicznie rozwijającym się rynkiem usług internetowych
może rodzić wiele pytań, w szczególności branżowych np. jaki pakiet hostingowy
i domenę wybrać dla witryny internetowej; u kogo zamówić witrynę i w jakiej
technologii; ile to powinno kosztować (aby nie przepłacić); w jakim standardzie
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powinna być wykonana witryna, a może wystarczająca będzie witryna amatorska,
opublikowana na serwerze bezpłatnym, lub jedynie zamieszczenie oferty w serwisach grupujących oferty noclegu (?); wreszcie – kiedy adres witryny pojawi się
w wyszukiwarce internetowej, i wiele innych. W związku z tym właściciele gospodarstw agroturystycznych często szukają wsparcia doradców w tym zakresie
[Krzyżanowska i Wojtkowski 2012].
Zagadnienie wykorzystania Internetu w promocji i sprzedaży usług agroturystycznych jest bardzo szerokie i nie sposób rozwinąć wszystkich jego wątków w relatywnie krótkim opracowaniu. Celem pracy jest wskazanie możliwości wykorzystania poczty elektronicznej w działaniach marketingowych gospodarstw agroturystycznych, w kontekście wybranych uwarunkowań prawnych. W pracy zwrócono
także uwagę na praktykę takich działań w promocji gospodarstw agroturystycznych.
Artykuł stanowi kontynuację cyklu zapoczątkowanego przez Króla i Golę
[2006] i kontynuowanego przez Króla [2015a, 2015b, 2016d] oraz Króla i Bedlę
[2014, 2015, 2016], którego nadrzędnym celem jest prezentacja wybranych zagadnień związanych z wykorzystaniem witryn internetowych w promocji usług
agroturystycznych.

2. Promocja agroturystyki w Internecie
Otoczenie, w którym funkcjonują obecnie podmioty gospodarcze, w tym gospodarstwa agroturystyczne, zmienia się dynamicznie. Coraz większego znaczenia
nabierają infotechnologie, które rewolucjonizują sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Wymaga to od właścicieli gospodarstw agroturystycznych,
którzy chcą rozwijać swoją działalność, zmiany modelu biznesowego w kierunku
zwiększenia udziału nowych technologii w komunikacji z klientem, rezerwacji
i sprzedaży świadczonych usług.
Świadomość znaczenia marketingu internetowego w promocji usług agroturystycznych wzrasta. Właściciele gospodarstw agroturystycznych wykazują
zainteresowanie nowymi sposobami promocji, technikami i narzędziami informatycznymi. Coraz chętniej promują swoje usługi w sieci. Wszystko to sprawia,
że witryny internetowe gospodarstw agroturystycznych zmieniają się, pełniąc co
raz to nowe funkcje, jednak przede wszystkim informacyjną i kontaktową [Król
i Wojewodzic 2006, Kosmaczewska 2010]. K. Król [2015a, 121] przekonuje, że
„właściciele gospodarstw agroturystycznych powoli nabierają przekonania, że z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Internecie są w stanie kreować przepływ informacji pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą. Dostrzegają również, że posiadanie
strony internetowej to minimum działań marketingowych, a Internet pełen jest nieodpłatnych narzędzi, które można wykorzystać do wzmocnienia promocji usług”.
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Promocja agroturystyki w Internecie obejmuje szereg zagadnień, począwszy
od rejestracji domeny i pakietu hostingowego, co jest związane z opłatami abonamentowymi, poprzez technologię wykonania i optymalizację witryny [Havlíček
i in. 2013], skończywszy na jej widoczności w wynikach wyszukiwania. Wszystko to wymaga wiedzy, zaangażowania i generuje określone koszty. Mogą być one
o tyle większe, o ile nieprzygotowany i nieświadomy rynku usług internetowych
będzie ich nabywca, a badania pokazują, że kluczowy może być dobór wykonawcy. Wycena wykonania niedużego projektu witryny internetowej gospodarstwa
agroturystycznego, przygotowana przez firmę z wypracowaną pozycją rynkową,
może znacząco przewyższać przeciętne ceny usług świadczonych przez nieduże
podmioty z rynków lokalnych. Zasadny jest więc wybór wykonawcy z najbliższej
okolicy, ponieważ jego wycena może być bardziej dostosowana do możliwości
klientów i uwarunkowań lokalnych [Król 2015b, 46].
W ostatnich pięciu latach, najwięksi dostawcy usług internetowych dynamicznie wdrażają w Internecie zmiany, których zasadniczym celem jest poprawa techniki wykonania witryn [Platania 2014] oraz jakości treści udostępnianych w sieci
[Król 2016a, 59]. Witryny nieaktualizowane, ubogie w treści, nie wspierane w mediach społecznościowych lub promowane przy pomocy nieuczciwych praktyk,
nie będą plasowane na wysokich miejscach w wynikach wyszukiwania najpopularniejszych wyszukiwarek – „wszystko to stawia właścicieli gospodarstw agroturystycznych promujących swoje usługi w Internecie przed nowymi wyzwaniami, wymaga od nich większej niż dotychczas aktywności, a także zaangażowania, wiedzy
i umiejętności. Bez nich witryny gospodarstw agroturystycznych mogą stać się dla
użytkowników niewidoczne, przez co ich rola w promowaniu produktów i usług
będzie znikoma lub żadna”. Beldona i Cai [2006] zauważyli, że poprawa jakości
witryn i efektywniejsze wykorzystanie Internetu może wspomóc rozwój turystyki
na obszarach wiejskich, a Herrero i San Martín [2012] na podstawie wywiadów
z użytkownikami witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych wykazali, że ich użyteczność jest głównym i bezpośrednim czynnikiem, który wpływa
na zamiar ich wykorzystania do rezerwacji usługi. Trudno jest jednak wymagać
od właścicieli gospodarstw agroturystycznych umiejętności programowania oraz
wiedzy na temat ogólnoświatowych standardów projektowych, a także staranności i rzetelności projektowej. Kwestie te powinny być opanowane przez twórców
i administratorów witryn internetowych. Można jednak edukować i informować,
a także uświadamiać, że jakość, użyteczność i funkcjonalność witryny internetowej zyskują na znaczeniu, a jej wykorzystanie jako narzędzia marketingowego
może mieć bezpośrednie przełożenie na obłożenie kwater [Król 2016b].
K. Stepaniuk [2010, 510] wykazał, że promowanie w Internecie działalności
agroturystycznej obejmuje m.in. prowadzenie indywidualnej witryny interne-
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towej, wykorzystanie forów branżowych, konsumenckich, różnorakich portali
ogłoszeniowych, a także prowadzenie kampanii reklamowych z wykorzystaniem
biuletynów elektronicznych (ang. newsletter), banerów reklamowych lub linków
sponsorowanych (tzw. linków przychodzących, ang. backlinks). Zwrócił również
uwagę na możliwość wykorzystania mediów społecznościowych, jako płaszczyzny
prezentacji oferty, budowania relacji z klientem oraz kreowania wizerunku [Stepaniuk 2013]. Z kolei T. Dziechciarz [2011] wykazał, że właściciele gospodarstw
agroturystycznych w coraz większym stopniu wykorzystują zarówno pocztę elektroniczną, jak i stronę internetową do tworzenia swoistego „kanału dystrybucji”
usług agroturystycznych. Zauważył przy tym, że przypadki niedostatecznego wykorzystania potencjału jaki dają infotechnologie mogą wynikać z braku wiedzy
i wykształcenia informatycznego gospodarzy.
Na wiedzę i doświadczenie właścicieli gospodarstw agroturystycznych w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych zwrócili także uwagę A. Sieczko
i L. Sieczko [2014]. Przeanalizowali oni dystrybucję usług agroturystycznych za
pomocą platformy transakcyjnej Allegro, celem określenia wielkości ich podaży
i ukazania zmienności regionalnej ofert. W konkluzji wykazali m.in., że wykorzystanie platformy transakcyjnej w sprzedaży usług agroturystycznych wymaga wiedzy, zaangażowania i pewnego „obycia informatycznego”. Z kolei K. Król
i D. Bedla [2016] wymienili korzyści jakie płyną z wykorzystania geoinformacji
w promocji produktu turystycznego. Zwrócili także uwagę, że wykorzystanie internetu w działalności gospodarstw agroturystycznych może być związane z zagrożeniami, takim jak np. phishing i jego odmiany [Król i Bedla 2014].
Każde z wymienianych narzędzi, w tym witryny internetowe, media społecznościowe, fora i blogi branżowe, pełnią istotną rolę w promocji usług agroturystycznych, jednak eksperci przekonują o rosnącym zainteresowaniu e-mail marketingiem. Konto pocztowe, a konkretnie adres e-mail, jest obecnie czymś więcej
niż narzędziem komunikacji. Stanowi identyfikator użytkownika w sieci uznawany za dane osobowe [GetResponse 2013].
Badania pokazują, że większość użytkowników posiada dwa konta pocztowe –
służbowe i prywatne, przy czym aż 67% z nich deklaruje, że sprawdza ich zawartość
każdego dnia, a 90% zapewnia, że korzysta z poczty elektronicznej przynajmniej raz
w tygodniu [Sala i Kociuba 2016, 62]. Według raportu Radicat Group [2015] na świecie istnieje ponad 4,62 mld kont pocztowych, z których korzysta 2,6 mld użytkowników. Do 2019 r. prognozowany jest wzrost ich liczby o 1 mld [Sala i Kociuba 2016].
Zastosowanie poczty elektronicznej jako środka rozpowszechniania wiadomości promocyjnych ma zaletę relatywnie prostej konfiguracji i obsługi, nie wymaga
wysokich nakładów finansowych i pozwala ukierunkować działania promocyjne
[Ellis-Chadwick i Doherty 2012]. Wszystko to sprawia, że komunikacja e-mailo-
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wa zwraca szczególną uwagę marketerów. E-mail marketing wciąż traktowany jest
w branży marketingowej jako jeden z najskuteczniejszych sposobów dotarcia do
odbiorców pomimo, że ciąży na nim opinia jednej z najbardziej irytujących form
reklamy internetowej [Deal 2014, Wawryszuk 2015, Ziemkowska 2016].

3. Czym jest e-mail marketing?
E-mail marketing jest jedną z najstarszych form marketingu internetowego [Sala
i Kociuba 2016]. Jest sposobem prowadzenia działań reklamowych, przyjmuje
formę marketingu bezpośredniego i wykorzystuje pocztę elektroniczną jako narzędzie komunikacji. Klient poczty elektronicznej (aplikacja internetowa lub typu
„desktop”), w podstawowym zakresie, służy w tym przypadku do zarządzania
bazą adresów e-mail, przygotowywania wiadomości i ich wysyłki, a także przyjmowania informacji zwrotnych. Do podstawowych zadań e-mail marketingu
zalicza się budowanie relacji z odbiorcą, lojalności konsumenckiej i określonego
wizerunku, a także sprzedaż produktów i usług. Najpopularniejszymi narzędziami e-mail marketingu są „newslettery”, biuletyny informacyjne, dzienniki elektroniczne i reklamy w wiadomościach e-mail [IAB Polska 2009].
Termin e-mail marketing jest najczęściej stosowany w odniesieniu do wiadomości elektronicznych wysyłanych w celu wzmocnienia (podtrzymania) relacji
(biznesowych) z klientem (użytkownikiem) i wiadomości wysyłanych w celu pozyskania nowych klientów, choć w swym najszerszym znaczeniu każdy e-mail wysłany do pozyskanego lub potencjalnego klienta może być uznany za e-mail marketing [Pavlov i in. 2008, Vasudevan 2013]. E-mail marketingu nie można jednak
traktować jedynie jako prostego rozsyłania e-maili z ofertą reklamową – „na ślepo
i do wszystkich”. Takie postępowanie może naruszać prawo. E-mail marketing to
przemyślana i zaplanowana akcja reklamowa z precyzyjnie dobraną grupą docelową [Wawryszuk 2015]. Jest częścią strategii marketingowej, pełni funkcję marketingowego wsparcia – powinien być jednym z etapów kampanii marketingowej,
wprowadzanym w momencie, gdy konsument zdąży zapoznać się z marką, zasadami akcji i celem działań reklamodawcy [Ziemkowska 2016].
Na rynku spotkać można trzy główne grupy podmiotów świadczących usługi
e-mail marketingowe: firmy udostępniające narzędzia do e-mail marketingu w postaci specjalistycznego oprogramowania z funkcjonalnością utrzymywania baz
danych i prowadzenia kampanii e-mail marketingowych (zwykle jest to związane
z opłatą abonamentową); brokerzy baz danych – podmioty zajmujące się pozyskiwaniem i gromadzeniem danych, a także adresów e-mailowych oraz ich udostępnianiem; marketerzy – firmy tworzące listy mailingowe i realizujące wysyłki dla
klientów zewnętrznych lub na własne potrzeby (tzw. mailing) [IAB Polska 2009].
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4. E-mail marketing w liczbach
Badania IAB Polska wykazały, że spośród dostępnych narzędzi marketingu on-line polskie przedsiębiorstwa najchętniej korzystają z poczty elektronicznej.
Aż 91% respondentów wykorzystywało ją jako narzędzie komunikacji z klientami [Włodarczyk 2016, 24]. W 2015 r. rynek e-mail marketingu w Polsce był
wart około 100-110 mln złotych. W 2016 r. wartość tego rynku oszacowano już
na około 170 mln złotych [Ziemkowska 2016]. Ponadto aż 57% ankietowanych
marketerów planowało w przyszłości zwiększyć budżet na tę formę działalności
o prawie 30%. Jednocześnie 21% z nich oceniło, że e-mail marketing przynosi
doskonałe rezultaty, lepsze od tych osiąganych przy pomocy mediów społecznościowych [GetResponse 2016, 3]. Według badań Direct Marketing Associacion
przeprowadzonych w 2015 r. średnio jeden funt (£, ang. pound sterling) zainwestowany w e-mail marketing generował zwrot z inwestycji (tzw. ROI, ang. return
on investment) na poziomie 38 funtów. W badaniach tych 9 na 10 marketerów
oceniło e-maile jako ważne lub bardzo ważne narzędzie w komunikacji marketingowej [DMA 2015, 4].

5. Prawne uwarunkowania e-mail marketingu w Polsce
Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa bywa swoistą „piętą
achillesową” podmiotów prowadzących kampanie e-mail marketingowe, a regulacje prawne poświęcone przetwarzaniu danych osobowych oraz wysyłaniu informacji handlowych e-mailem od zawsze sprawiały przedsiębiorcom sporo problemów [GetResponse 2013].
Czasy swobodnego pozyskiwania adresów e-mailowych z sieci i wykorzystywania ich do celów marketingowych minęły bezpowrotnie. Takie działania narażają podmiot, który się ich podejmuje, w najlepszym przypadku na zakwalifikowanie go do grona podmiotów rozsyłających spam, w najgorszym na kary
pieniężne. Obecnie, aby zgodnie z prawem prowadzić działania e-mail marketingowe (rozumiane jako pozyskiwanie adresów mailowych w celach marketingowych, handlowych oraz rozsyłanie e-maili marketingowych), należy przestrzegać
zapisów ustawy o ochronie danych osobowych [Ustawa 1997], ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Ustawa 2002] oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne [Ustawa 2004].
Z nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z 25 grudnia 2014 r. wynika m.in.,
że każda forma marketingu bezpośredniego wymaga uprzednio pozyskania zgody odbiorcy. Z przytoczonej nowelizacji oraz z zapisów art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wynika, że nadawca e-maili marketingowych zobo-
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wiązany jest pozyskać wpierw dwie zgody: na korzystanie z telekomunikacyjnego
urządzenia końcowego odbiorcy w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego
(art. 172 Prawa telekomunikacyjnego) oraz na przesyłanie za pomocą środków
komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej (art. 10 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Ponadto zobowiązany jest przestrzegać
ustawy o ochronie danych osobowych, co jest związane z pozyskaniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Zgody można pozyskać w procesie rejestracji
i zakładania konta w serwisie internetowym, np. podczas rejestracji konta użytkownika lub podczas zapisu do biuletynu elektronicznego. Wszystkie zgody powinny być jednak pozyskane oddzielnie i utrwalone, co jest związane z zachowaniem potwierdzeń. Muszą być także wyrażone wprost (nie mogą być domniemane lub dorozumiane), a odbiorca powinien mieć możliwość ich wypowiedzenia
w dowolnym momencie. Może to ograniczać powszechne wykorzystanie e-mail
marketingu przez nieduże podmioty gospodarcze.
Baza adresów e-mail niezbędna aby prowadzić działania e-mail marketingowe
jest traktowana jako zbiór danych osobowych i wymaga rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Obowiązek ten ciąży na
podmiocie decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,
a zgłoszenia zbioru do rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem przetwarzania danych. Ponadto, jeżeli dane osobowe będą znajdowały się na serwerach
podmiotu, który udostępnia narzędzia do prowadzenia e-mail marketingu, należy
podpisać z nim umowę o powierzeniu przetwarzania danych. W dalszej kolejności niezbędne jest poinformowanie odbiorców o administratorze danych, celu ich
przetwarzania oraz możliwości żądania zaprzestania ich przetwarzania [Ustawa
1997].

6. Podsumowanie
Eksperci przekonują, że mailing kierowany do precyzyjnie określonej grupy odbiorców, z ciekawymi personalizowanymi ofertami, wykorzystujący dane behawioralne użytkowników oraz szanujący ich prywatność, będzie się rozwijał. Jednak kampanie e-mailowe należy prowadzić z ostrożnością. Wynika to w dużej
mierze z uwarunkowań prawnych oraz nasilającego się zjawiska spamu [Król
2016c].
Zasadniczą trudność może sprawiać właścicielom gospodarstw agroturystycznych pozyskanie, zgodnie z prawem, adresów e-mailowych niezbędnych aby prowadzić e-mail marketing. Jest to związane ze zgodą odbiorcy na otrzymywanie
e-maili, wyrażoną w sposób umożliwiający jej przechowanie. Kolejną przeszkodą w prowadzeniu tego typu działań może być rejestracja bazy danych osobo-
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wych w GIODO. Jeszcze inną – relatywnie skomplikowana terminologia związana z działalnością e-mail marketingową oraz obsługa narzędzi umożliwiających
prowadzenie kampanii e-mail marketingowych. Wszystko to może zniechęcić
właścicieli gospodarstw agroturystycznych do e-mail marketingu w profesjonalnym wydaniu.
Samodzielne prowadzenie kampanii e-mail marketingowej może nastręczać
trudności i wiąże się ze skalą prowadzonej działalności, a ściślej – liczbą odbiorców
kampanii, a także zamierzeń jej inicjatora. Jeżeli celem kampanii jest zaprezentowanie oferty konkretnej grupie odbiorców (np. osób określonej płci lub w przedziale
wiekowym), można skorzystać z e-mail marketingu świadczonego przez wyspecjalizowane podmioty. Ponoszą one ciężar zapewnienia infrastruktury, rejestracji
i utrzymania bazy adresowej odbiorców oraz konfiguracji wiadomości. Standardem
jest już szczegółowy raport z tak zleconej kampanii. Mała skala działań (w porównaniu do skali korporacyjnej), równa wysyłce kilkudziesięciu e-maili, charakterystyczna zwykle dla gospodarstw agroturystycznych i polegająca na wykorzystywaniu e-mail marketingu do podtrzymywania relacji z klientami nie wymaga wysublimowanych, profesjonalnych narzędzi. Wystarczający będzie klient poczty typu
„desktop” lub poczta obsługiwana w oknie przeglądarki internetowej.
Posługując się bazą adresową klientów, także właściciele gospodarstw agroturystycznych są zobowiązani zgłosić ten fakt GIODO. Zobowiązani są również pozyskiwać zgody klientów na prowadzenie wysyłki. Oczywiście nie jest problemem
wysyłanie e-maili do zaprzyjaźnionych klientów, z którymi właściciele gospodarstw
nawiązali bliższe relacje, jednak przyjmując nowych klientów warto poprosić ich
o wypełnienie krótkiej ankiety celem pozyskania informacji o miejscu zapoznania
się z ofertą oraz pozyskania adresu mailowego, i zgody w trzech opisywanych wcześniej płaszczyznach, w każdej niezależnie. Ponadto w e-mailach marketingowych
wymagane jest poinformowanie odbiorcy o podmiocie przetwarzającym dane i celu
ich przetwarzania (art 24 i 25 ustawy o ochronie danych osobowych).
Legalne prowadzenie kampanii e-mail marketingowych wymaga znajomości
prawa, obsługi oprogramowania, i nierzadko terminologii branżowej. Wszystko
to nie powinno jednak zrażać właścicieli gospodarstw agroturystycznych do pozyskiwania adresów e-mailowych klientów, zarówno w kontakcie bezpośrednim,
jak i poprzez internetowy biuletyn. Ponadto pozyskiwanie adresów mailowych
może być elementem kampanii marketingowej polegającej na przydzielaniu rabatu na wybrane usługi osobom, które wyrażą zgodę na otrzymywanie wiadomości
e-mail marketingowych. Wykorzystanie technologii informacyjnych w marketingu może przynieść wymierne korzyści finansowe, przy relatywnie niewielkich
nakładach finansowych, wymaga jednak wiedzy i zaangażowania, często także
pomocy dobrego doradcy.
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W PROMOCJI I SPRZEDAŻY USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH

Słowa kluczowe: promocja agroturystyki w Internecie, marketing internetowy,
poczta elektroniczna
STRESZCZENIE

Działania marketingowe w Internecie wciąż mogą sprawiać właścicielom gospodarstw
agroturystycznych pewne problemy. Wybrane z nich mogą być także, w ich ocenie, skomplikowane i niezrozumiałe. W artykule zaprezentowano uwarunkowania prawne e-mail
marketingu oraz zwrócono uwagę na praktykę takich działań w promocji gospodarstw
agroturystycznych. W konkluzji wykazano, że prowadzenie kampanii e-mail marketingowych nie jest proste. Wymaga znajomości prawa, umiejętności obsługi oprogramowania
i zaangażowania. Wszystko to nie powinno jednak zrażać właścicieli gospodarstw agroturystycznych do pozyskiwania adresów e-mailowych klientów. Może temu towarzyszyć
kampania marketingowa polegająca na przydzielaniu rabatów na wybrane usługi osobom,
które wyrażą zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail marketingowych.
KAROL KRÓL
CHOSEN LEGAL ISSUES AND E-MAIL MARKETING PRACTICE
IN AGRO-TOURISTIC SERVICES PROMOTION AND SALE

Keywords: agritourism promotion on the internet, internet marketing, e-mail
SUM M A RY

Rate of rural tourism is depends to a large extent on efficient marketing – efficient and
economic. Marketing activities in the internet can still cause some problems to the owners
of agro-touristic farms. Some of them can be in their assessment complicated and unclear.
Legal conditions of conducting e-mail marketing operations were presented in the paper
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together with paying attention to practice of such operations performed by the owners of
agro-touristic farms. It was proved in the conclusion that legal conducting of e-mail marketing campaigns is not easy. It needs knowledge of law, software operating and quite often
professional terminology. However, all that should not discourage the owners of agrotouristic farms to obtain clients’ e-mail addresses which can be correlated with marketing
campaign that consists in providing discounts for chosen services to the persons who will
agree to receive e-mail marketing messages.
e-mail: k.krol@onet.com.pl
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1. Wstęp
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich umożliwia aktywizację mieszkańców
wsi oraz poprawia warunki ekonomiczne wśród rolników i ich rodzin. Mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa tworzą podstawę wszystkich współczesnych europejskich gospodarek. Dzięki małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP) następuje
rozwój gospodarki oraz wzrost ekonomiczny, a mieszkańcy lokalnych społeczności
znajdują miejsca pracy [Wasilewski 2012, ss. 29, 41-42]. Przed wstąpieniem Polski do UE w 2004 roku, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowiły 99,8% wszystkich działających firm w gospodarce państw Unii Europejskiej. Ich przychody ze
sprzedaży kształtowały się na poziomie ok. 56,2% przychodów ogółem. W małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudnionych było ponad 75% siły roboczej.
W nowo powstałych firmach, głównie w sektorze handlu i usług, powstawało ok.
1/3 utworzonych przez MSP miejsc pracy. Ponadto w tych przedsiębiorstwach był
wyższy przyrost zatrudnienia, niż w dużych firmach [Łuczka-Bakuła, Zyskowska
2006, s. 7]. Podobne tendencje występują w większości rozwiniętych gospodarczo
krajów. W Polsce również głównym elementem gospodarki jest sektor MSP. Jak
wynika z badań szybki rozwój przedsiębiorczości nastąpił na początku lat 90., po
rozpoczęciu reform rynkowych. Najszybszy przyrost odnotowywano wśród małych przedsiębiorstw, zatrudniających od 10-49 osób, zarówno w latach 90., jak
również w okresie 2003-2007 [Sikorska-Wolak, Krzyżanowska 2010, s. 50].
1 Wkład pracy: Sławomir Zawisza -50%, Agnieszka Paradzińska – 50%.
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Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, obszary wiejskie
zostały poddane oddziaływaniu Wspólnej Polityki Rolnej, co miało duży wpływ
także na rozwój przedsiębiorczości. W ramach regulacji WPR kształtowanej przez
UE, następują procesy odchodzenia od wspierania produkcji rolniczej i kładzie
się większy nacisk na rozwój obszarów wiejskich. Z budżetu Wspólnoty Polska
pozyskuje środki finansowe na przedsiębiorczość wiejską. Jednak głównie od aktywności ludności zamieszkującej obszary wiejskie zależy czy te środki zostaną
właściwie wykorzystane. Innymi formami pomocy państwa w rozwijaniu nowej
działalności gospodarczej są: prowadzona polityka fiskalna oraz regulacje na poziomie administracyjno-prawnym, towarzyszące przedsiębiorczości. Wpływ na
rozwój obszarów wiejskich i przedsiębiorczości mają także jednostki samorządu
terytorialnego oraz instytucje informacyjno-doradcze. Przejawia się to w inwestycjach wpływających na poziom infrastruktury technicznej, która jest czynnikiem
wzrostu lokalnej gospodarki i zarazem przekłada się na liczbę działających firm
na danym obszarze [Sikorska 2009, ss. 7-9].
Polityka wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
została określona w Traktacie Rzymskim z 25 marca 1957 r. Zasady ustalone
w traktacie tworzą podstawę do działań w zakresie pomocowym na rzecz pozarolniczych form działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Dzięki nim
priorytetowe znaczenie nadawane jest wszelkim formom wsparcia odnoszącym
się do rozwoju obszarów wiejskich oraz sektora MSP. Unia Europejska ma więc
możliwość kształtowania polityki rozwoju sektora MSP, podejmowania działań
na rzecz podnoszenia poziomu zatrudnienia w państwach członkowskich oraz
likwidacji barier ograniczających konkurencyjność wśród MSP. W ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich, na wsparcie dla MSP ma także wpływ Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw podpisana w 2000 r., z której wynika, że
małe i średnie przedsiębiorstwa są jednym z głównych elementów w rozwoju gospodarczym UE. Kierunki wsparcia wynikające z tego dokumentu umożliwiają
dokonanie zmian legislacyjnych, procedur administracyjnych i polityki fiskalnej
w państwach członkowskich. Stanowią także podstawę dla określania szczegółowych celów realizacji funduszy strukturalnych [Gospodarowicz, Kołodziejczyk,
Wasilewski 2008, ss. 11-15].
W ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na lata 2014-2020
wspieranie procesów powstawania i rozwoju działalności gospodarczej ma nadal podstawowe znaczenie w rozwoju, a także zwiększaniu konkurencyjności
obszarów wiejskich. Pomoc ta realizowana jest w dwojaki sposób – jako wsparcie gospodarstw rolnych oraz dofinansowanie działalności pozarolniczej. Takie
podejście daje szansę zarówno rolnikom, którzy mają możliwość dostosowania
swych gospodarstw do wymagań rynku, jak i rolnikom, członkom ich rodzin oraz
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innym mieszkańcom wsi na tworzenie nowych działalności pozarolniczych [Wasilewski 2012, s. 14]. Szczególną rolę mogą odegrać w procesach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości bardziej intensywne oddziaływania różnych instytucji,
a zwłaszcza wsparcie ośrodków doradztwa rolniczego, które są jedną z najbardziej
rozpoznawalnych organizacji w środowiskach wiejskich [Kłodziński 2014; Sieczko, Parzonko 2017].
Celem prezentowanych badań było zdiagnozowanie przedsiębiorczości pozarolniczej wśród mieszkańców obszarów wiejskich gminy Piotrków Kujawski po
integracji z Unią Europejską. Zakres badań obejmował określenie: motywów rozpoczęcia działalności gospodarczej, długości prowadzenia przedsiębiorstw, form
wsparcia finansowego i sposobów promocji stosowanej przez przedsiębiorców
oraz procesu tworzenia nowych miejsc pracy, poziomu zatrudnienia i zasięgu terytorialnego przedsiębiorstw działających na badanym obszarze.

2. Metodyka i organizacja badań
W celu zrealizowania założeń badawczych zapoznano się z opiniami właścicieli działalności gospodarczych z obszaru badanej gminy. Źródłem informacji
dotyczących liczby podmiotów gospodarczych występujących na terenie obszarów
wiejskich gminy Piotrków Kujawski były dokumenty i materiały pochodzące
z Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. Dodatkowo, w maju i czerwcu 2015
roku zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród przedsiębiorców oraz
rolników dodatkowo prowadzących działalność gospodarczą. W badanej gminie, w okresie prowadzenia badań, zarejestrowanych było 131 przedsiębiorców,
z czego 110 to przedsiębiorcy aktywni, a 21 tymczasowo zawiesiło działalność.
Badaniami zostało objętych 50 przedsiębiorców wybranych w sposób przypadkowy. Maksymalny błąd pomiaru wynosił 8,5%, przy współczynniku ufności 0,90
i liczebności populacji generalnej 110 osób. W badaniach została zastosowana
metoda sondażowa z wykorzystaniem techniki wywiadu kwestionariuszowego.
W strukturze badanych osób zdecydowanie przeważali mężczyźni (78,0%),
natomiast kobiety stanowiły 22,0% respondentów. Rozpatrując wiek badanej grupy, można zauważyć, że wśród osób zakładających i prowadzących działalność
gospodarczą na terenach wiejskich gminy Piotrków Kujawski przeważały osoby
młode – 40,0% respondentów między 30, a 39 rokiem życia i 28,0% osób do 29 lat.
Kolejną grupą pod względem liczebności były osoby w wieku 40-49 lat i stanowili oni 22,0% badanych. Najmniej na prowadzenie działalności gospodarczej
zdecydowało się osób starszych – 8,0% respondentów w wieku 50-59 lat i 2,0%
badanych powyżej 60 lat. Biorąc pod uwagę wykształcenie badanej populacji
stwierdzono, że 44,0% respondentów legitymowało się wykształceniem średnim,
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a 40,0% badanych ukończyło szkoły zawodowe. Wśród badanych 16,0% posiadało wykształcenie wyższe. Kolejnym rozpatrywanym zagadnieniem było posiadanie gospodarstwa rolnego. Zdecydowana większość badanych osób (68,0%)
zajmowała się jedynie prowadzeniem działalności gospodarczej. Kolejne 10,0%
pytanych wprawdzie posiadało gospodarstwo rolne, lecz je wydzierżawiło, a głównym ich źródłem dochodu pozostawała prowadzona pozarolnicza działalność gospodarcza. Jedynie 22,0% respondentów zadeklarowało użytkowanie gospodarstwa rolnego równolegle z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Gmina Piotrków Kujawski, w której przeprowadzono opisywane badania,
usytuowana jest w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego
w powiecie radziejowskim. Zajmuje powierzchnię 138,62 km2, a na jej terenie
zamieszkuje 9426 osób, z czego 4964 osoby (52,7% ludności) to mieszkańcy obszarów wiejskich [Informator Powiat Radziejowski 2009; Internet 1; Internet 2].
Gmina Piotrków Kujawski ma charakter typowo rolniczy, a użytki rolne stanowią
82% powierzchni gminy. Rozwijają się gospodarstwa towarowe, ekologiczne, jak
również uprawiające warzywa. Głównym kierunkiem upraw rolniczych są: zboża,
kukurydza na kiszonkę, buraki cukrowe, rzepak i warzywa gruntowe. Na terenie
gminy znajduje się ponad 1000 gospodarstw rolnych. Wiele z nich specjalizuje
się w hodowli bydła mlecznego i opasowego, a także trzody chlewnej. Na terenie
gminy znajduje się 885 ha lasów, co stanowi 4% powierzchni gminy [Informator
Powiat Radziejowski 2009; Internet 2].

3. Wyniki badań
Oceniając lokalizację zarejestrowanych przedsiębiorstw można zauważyć, że dość
duża liczba podmiotów gospodarczych występowała w okolicy miasta Piotrków
Kujawski, a więc wokół terenów zurbanizowanych. Wiąże się to z większą możliwością zbytu produkowanych towarów, bądź oferowanych usług, a także z ograniczonymi kosztami transportu do potencjalnych klientów. Drugim większym
skupiskiem podmiotów gospodarczych jest położenie ich w okolicy Jeziora Gopło znajdującego się w zachodniej części gminy. Taka lokalizacja jest dogodna
dla działalności turystycznej, w tym agroturystyki, a także dla podmiotów zajmujących się handlem, usługami rozrywkowymi czy działalnością transportową.
Można także zauważyć, że znaczna część podmiotów gospodarczych zlokalizowana jest w pobliżu ważniejszych dróg, co ma znaczenie dla lepszej komunikacji
jak i dostępności usług oraz ułatwień w zakresie logistyki. Materiał pochodzący
z Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski pozwolił na określenie kierunków
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich badanej gminy.
Wynika z niego, że największy udział w strukturze działalności gospodarczej mia-
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ły usługi (64,1%). Jako następna pod względem liczebności występowała działalność handlowa – 21,4% wszystkich podmiotów. Działalnością produkcyjną zajmowało się jedynie 8,4% podmiotów gospodarczych, natomiast pozostałe 6,1%
podmiotów podjęło się działalności mieszanej (wielokierunkowej).
Analizując wyniki przeprowadzonych badań sondażowych wśród właścicieli
pozarolniczych działalności gospodarczych można zauważyć, że na terenach wiejskich gminy Piotrków Kujawski zdecydowanie najwięcej było przedsiębiorstw
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dochodów (70,0%), czyli aspekt ekonomiczny (tabela 1). Duża grupa respondentów zauważała niepewną i niestabilną sytuację w rolnictwie (34,0%), a zatem rolnicy zaczęli poszukiwać źródeł dochodów poza własnym gospodarstwem rolnym.
Innymi ważnymi motywami zachęcającymi do uruchomienia pozarolniczej działalności gospodarczej okazała się potrzeba większej niezależności (18,0%) i wykorzystanie zdobytego wcześniej doświadczenia (16,0%). Są to czynniki, które można określić mianem „indywidualnej postawy przedsiębiorczości”. Do pozostałych,
rzadziej występujących powodów założenia przedsiębiorstwa należały: rodzinna
tradycja (10,0%), w której prowadzenie danej działalności przekazywane jest
z pokolenia na pokolenie, przedłużający się brak stałej pracy lub groźba bezrobocia (6,0%), stworzenie nowych miejsc pracy dla okolicznej ludności (4,0%), chęć
pozyskania funduszy z dostępnych środków pochodzących z Unii Europejskiej,
przeznaczonych na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (4,0%) czy
też pozytywny przykład osób prowadzących działalność gospodarczą w okolicy
(2,0%).
Tabela 1
Motywy skłaniające respondentów do rozpoczęcia działalności
gospodarczej na obszarach wiejskich gminy Piotrków Kujawski
Wyszczególnienie

Liczba odpowiedzi

%

Chęć zwiększenia dochodu

35

70,0

Niepewna sytuacja w rolnictwie

17

34,0

Potrzeba niezależności

9

18,0

Wykorzystanie posiadanego doświadczenia

8

16,0

Rodzinna tradycja

5

10,0

Bezrobocie lub groźba bezrobocia

3

6,0

Skorzystanie ze środków UE wspierających MSP

2

4,0

Stworzenie miejsc pracy

2

4,0

Pozytywny przykład z okolicy

1

2,0

82

164,0*

Ogółem

* Suma odpowiedzi przekracza 100,0%, ponieważ respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź

Źródło: Badania własne, n=50.

Jednym z warunków osiągania większych dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej jest skuteczna forma reklamy. Jak wynika z przeprowadzonych
badań ponad połowa respondentów wykorzystywała wizytówki do promowania
swojej firmy (54,0% badanych osób). Do często wykorzystywanych form promocji należały również tablice i szyldy informacyjne przy drogach (34,0%) oraz ogło-
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szenia umieszczane w Internecie, bądź prowadzenie własnej strony internetowej
(22,0%). Innymi formami promocyjnymi, na jakie wskazywali badani właściciele
przedsiębiorstw, były także: ulotki i broszury reklamowe (18,0%), reklama w prasie, najczęściej lokalnej (10,0%), oferowanie promocyjnych cen w działalności
handlowej (10,0%) oraz usługi specjalne oferowane klientom, do jakich można
zaliczyć, np. dostawę zakupionego towaru bezpośrednio do domu lub sprowadzenie towaru niedostępnego w sklepie specjalnie na zamówienie klienta (6,0%).
Z przeprowadzonych badań wynika również, że aż 36,0% respondentów odpowiedziało, że nie korzystało z żadnych form promocji i reklamy (tabela 2). Do
działalności, które nie były reklamowane należały przeważnie sklepy spożywcze
zlokalizowane we wsiach i znane wszystkim okolicznym mieszkańcom.
Tabela 2
Formy promocji działalności gospodarczej
Wyszczególnienie

Liczba odpowiedzi

%

Wizytówki

27

54,0

Tablice informacyjne przy drogach

17

34,0

Internet

11

22,0

Ulotki

9

18,0

Reklama prasowa

5

10,0

Promocyjne ceny

5

10,0

Usługi specjalne dla klientów, np. dostawa do domu, sprowadzenie
towaru na zamówienie

3

6,0

Nie korzystam

18

36,0

Ogółem

95

190,0*

* Suma odpowiedzi przekracza 100,0%, ponieważ respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź

Źródło: Badania własne, n=50.

Kolejnym rozpatrywanym aspektem badań był zakres terytorialny działalności gospodarczej prowadzonej przez respondentów. Spośród badanych osób,
34,0% określiło, że zakres działalności firmy to teren gminy, w której zamieszkuje
(rysunek 2). Kolejne 26,0% respondentów wskazało na obszar całego powiatu,
a 16,0% badanych jedynie na okoliczną wieś. Wynika z tego, że większość prowadzonych przedsiębiorstw obejmowała swą działalnością najbliższe środowiska
lokalne, takie jak: wieś, okoliczne wsie, a także gminę czy powiat. Mniej liczne
były firmy, których działalność obejmowała obszar całego kraju (14,0%) lub choćby województwa (10,0%). Nie było firm, które działałyby poza granicami kraju.
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Rysunek 2
Zasięg terytorialny działalności gospodarczej prowadzonej
przez respondentów
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

34,0
26,0
16,0
10,0

14,0
0,0

0,0

Źródło:
Badania
własne,
Źródło:
Badania
własne,
n=50.n=50.

Analizując
źródła finansowania
pozarolniczej
działalności
gospodarczej
Analizując źródła
finansowania
pozarolniczej działalności
gospodarczej
można
zauważyć,możże zdecydowana
na zauważyć, że
zdecydowana
większość
respondentów
kredytówwłasnych i
większość respondentów
korzystała
z kredytów
bankowych
(88,0%)korzystała
oraz ze z środków
zgromadzonych
oszczędności
(76,0%).
14,0%własnych
badanych iosób
korzystało z pożyczki
pozyskanej od
bankowych
(88,0%)
oraz Zzekolei
środków
zgromadzonych
oszczędnoczłonków rodziny
bądź
znajomych
czy
przyjaciół.
Jedynie
12,0%
właścicieli
działalności
gospodarczych
ści (76,0%). Z kolei 14,0% badanych osób korzystało z pożyczki pozyskanej od
pozyskało środki z dotacji uzyskanych z Unii Europejskiej (tabela 3).
członków rodziny bądź znajomych czy przyjaciół. Jedynie 12,0% właścicieli dziapozyskało środki
z dotacji
uzyskanych z Unii Europejskiej
Tabela łalności
3. Źródłagospodarczych
finansowania pozarolniczej
działalności
gospodarczej
(tabela 3).
Liczba
Wyszczególnienie
%
odpowiedzi
Tabela 3
Źródła finansowania pozarolniczej działalności gospodarczej
Kredyt bankowy

44

Wyszczególnienie

Własne oszczędności
Kredyt bankowy

Pożyczka
odoszczędności
rodziny/znajomych
Własne

88,0

Liczba odpowiedzi

%

44

88,0

38

76,0

38

7

76,0

14,0

Pożyczka
od rodziny/znajomych
Dotacje
uzyskane
z UE

7

6

14,0

12,0

Dotacje uzyskane z UE

6

Ogółem

Ogółem

95

95

12,0
190,0*

190,0*

* Suma odpowiedzi
przekracza 100,0%, ponieważ respondenci mogli podać więcej niż jedną
* Suma odpowiedzi przekracza 100,0%, ponieważ respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź
odpowiedź
Źródło: Badania
n=50.
Źródło:własne,
Badania
własne, n=50.
Spośród różnych form pomocy wykorzystywanej na rozwinięcie działalności gospodarczej zdecydowana
większość respondentów wskazała na różnorodne kredyty bankowe (tab. 4). Najwięcej osób skorzystało z
niskooprocentowanych kredytów preferencyjnych (42,0%) przeznaczonych na modernizację, rozbudowę lub
przebudowę budynków przeznaczonych na lokal przedsiębiorstwa oraz z innych kredytów takich jak np.
inwestycyjny czy obrotowy (26,0%), pozwalających na zakup urządzeń, maszyn i budowę lub remont
budynków. Ponadto 20,0% respondentów skorzystało z pożyczki bankowej zaciągniętej na zasadach
komercyjnych, przeznaczonej na zakup gruntu pod nieruchomość komercyjną albo budowę nieruchomości
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Spośród różnych form pomocy wykorzystywanej na rozwinięcie działalności
gospodarczej zdecydowana większość respondentów wskazała na różnorodne
kredyty bankowe (tabela 4). Najwięcej osób skorzystało z niskooprocentowanych
kredytów preferencyjnych (42,0%) przeznaczonych na modernizację, rozbudowę
lub przebudowę budynków przeznaczonych na lokal przedsiębiorstwa oraz z innych kredytów takich jak np. inwestycyjny czy obrotowy (26,0%), pozwalających
na zakup urządzeń, maszyn i budowę lub remont budynków. Ponadto 20,0% respondentów skorzystało z pożyczki bankowej zaciągniętej na zasadach komercyjnych, przeznaczonej na zakup gruntu pod nieruchomość komercyjną albo budowę nieruchomości komercyjnej, jak np. sklep, magazyn, obiekt biurowy. Kolejne
10,0% badanych osób zdecydowało się na preferencje podatkowe obejmujące odroczenie podatku, rozłożenie na raty bądź umorzenie. Jedynie nieliczni spośród
badanych osób ubiegali się o pomoc z rejonowego urzędu pracy lub urzędu gminy
(odpowiednio 8,0% i 6,0%).
Tabela 4
Formy pomocy finansowej pozyskane przez respondentów
na rozwinięcie działalności gospodarczej
Wyszczególnienie

Liczba odpowiedzi

%

Niskooprocentowany kredyt preferencyjny

21

42,0

Pożyczka z banku na zasadach komercyjnych

10

20,0

Preferencje podatkowe

5

10,0

Pomoc Rejonowego Urzędu Pracy

4

8,0

Pomoc Urzędu Gminy

3

6,0

Inne

13

26,0

Ogółem

56

112,0*

* Suma odpowiedzi przekracza 100,0%, ponieważ respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź

Źródło: Badania własne, n=50.

Zakładanie przedsiębiorstw bardzo często wiąże się także z tworzeniem nowych miejsc pracy dla okolicznej ludności. Z przeprowadzonych badań wynika,
że 52,0% właścicieli działalności gospodarczych zatrudniało pracowników w swoich firmach. Zdecydowanie najwięcej z nich utworzyło miejsca pracy dla 1-3 osób
(36,0%), zatem powstały przedsiębiorstwa bardzo małe. Mniej, bowiem 12,0%
respondentów zatrudniało 4-6 pracowników, a najmniej – 4,0% badanych osób,
przyjmowało do pracy 7-9 pracowników. Niewątpliwie powstawanie nowych, ma-
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Rysunek 3. Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach respondentów
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4. Podsumowanie
4. Podsumowanie
Procesy przemian wsi i rolnictwa w krajach najlepiej rozwiniętych gospodar4. Podsumowanie
czo doprowadziły do ewolucji rolnictwa, które obecnie charakteryzuje się: wielkoProcesy przemian wsi i rolnictwa w krajach najlepiej rozwiniętych gospodarczo doprowadziły do ewolucji
obszarowością,
wysoką
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i
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stopniem
liczby bezrobotnych mieszkańców wsi. Ludzie zmuszeni są zatem poszukiwać
zmechanizowania. Coraz bardziej maleje zapotrzebowanie na siłę roboczą, a to z kolei powoduje wzrost liczby
zatrudnienia w okolicznych przedsiębiorstwach lub opuszczać obszary wiejskie
w poszukiwaniu pracy. Innym rozwiązaniem jest założenie własnej pozarolniczej
działalności gospodarczej w formie mikro, bądź małego przedsiębiorstwa. Takie działanie znajduje aprobatę władz lokalnych, gdyż przyczynia się to zarówno
do wzrostu gospodarczego, jak i zwiększenia atrakcyjności regionu, ale także do
zmniejszenia bezrobocia na danym terenie, w przypadku gdy nowe działalności
gospodarcze generują zapotrzebowanie na pracowników.
Dzięki analizie danych zaczerpniętych z Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski można zauważyć dwa okresy wzrostowe liczby podmiotów gospodarczych.
Pierwszy, dość znaczący wzrost przedsiębiorstw pojawił się na początku lat 90.
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XX w., kiedy miały miejsce zmiany systemowe w Polsce. Z kolei drugi wystąpił
w okresie zmian mających związek z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej decydowały się głównie
osoby nieposiadające gospodarstwa rolnego oraz osoby, dla których prowadzenie
gospodarstwa było mało opłacalne. Wśród najbardziej powszechnych motywów
skłaniających do rozpoczęcia działalności gospodarczej odnotowano chęć zwiększenia dochodu (aspekt ekonomiczny) i niestabilną sytuację w rolnictwie. Rozpatrując źródła finansowania pozarolniczej działalności gospodarczej zdecydowaną
większość stanowiły kredyty (niskooprocentowane kredyty preferencyjne, kredyty inwestycyjne i obrotowe oraz pożyczki z banku na zasadach komercyjnych),
a także własne oszczędności. Pozarolnicza przedsiębiorczość mieszkańców z terenów wiejskich gminy Piotrków Kujawski sprzyjała eliminowaniu bezrobocia na
obszarach gminy. Z przeprowadzonych badań sondażowych wynika, że nieco ponad połowa respondentów (52,0%) zatrudniała pracowników w swoich przedsiębiorstwach. Zdecydowana większość spośród nich zatrudniała od 1 do 3, bądź od
4 do 6 osób, zatem firmy te były mikroprzedsiębiorstwami. Głównym obszarem
prowadzonej działalności gospodarczej w gminie Piotrków Kujawski najczęściej
był teren wsi, gminy i powiatu, czyli były to przedsiębiorstwa o zasięgu lokalnym.
Wśród form promocji własnej działalności gospodarczej dominowały: wizytówki,
tablice informacyjne przy drogach oraz Internet.
Ważnym elementem wielofunkcyjnego rozwoju wsi są małe i średnie przedsiębiorstwa. Ich działalność opiera się na wykorzystaniu zasobów obszarów wiejskich takich jak położenie, infrastruktura, kapitał ludzki itp. Własna działalność
gospodarcza staje się coraz ważniejszym źródłem zarobkowania i przyczynia się
do zmniejszania bezrobocia na obszarach wiejskich. Niepewna sytuacja dochodowa w rolnictwie skłania rolników i mieszkańców wsi do szukania innych źródeł
zarobkowania, a prowadzenie działalności gospodarczej pozwala coraz częściej
łączyć obie te działalności, ze względu na unowocześnianie się gospodarstw rolnych. Należy więc wspierać sektor MSP na obszarach wiejskich, ponieważ wpływa
on na lokalny rozwój gospodarczy oraz jest ważnym elementem gospodarki kraju.
Literatura
1. Gospodarowicz M., Kołodziejczyk D., Wasilewski A. (2008): Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. IERiGŻ PIB, Warszawa.
2. Informator Powiat Radziejowski 2009, Wyd. Starostwo Powiatowe, Radziejów.
3. Kłodziński M. (2014): Sektor przedsiębiorczości pozarolniczej na wsi w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, nr 2, ss. 123-128.
4. Łuczka-Bakuła W., Zyskowska I. (2006): Czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Wyd. Prodruk, Poznań.

Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich ...

77

5. Sieczko A., Parzonko A. J. (2017): Przedsiębiorczość pozarolnicza na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1, ss.
45-54.
6. Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K. (2010): Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym
i w praktyce. [W:] Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju. Wyd. SGGW, Warszawa.
7. Sikorska A., /red./ (2009): Rola działalności nierolniczej w kształtowaniu nowych
struktur na obszarach wiejskich. Synteza z lat 2005-2009. IERiGŻ PIB, Warszawa.
8. Wasilewski A., /red./ (2012): Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2020. IERiGŻ PIB, Warszawa.
9. Internet 1: Główny Urząd Statystyczny. Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch
naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 grudnia 2014 r. http://stat.gov.pl/
obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruchnaturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-31-xii-2014-r-,6,17.html (data dostępu: 23.09.2015 r.)
10. Internet 2: Serwis UMiG Piotrków Kujawski. O gminie. http://piotrkowkujawski.pl/
kat/id/102 (data dostępu: 23.09.2015 r.)
Sławomir Zawisza, AGNIESZKA PARADZIŃSKA
Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich
gminy Piotrków Kujawski w opinii przedsiębiorców

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, przedsiębiorczość, integracja, Unia Europejska
S treszczenie

Celem pracy była ocena przedsiębiorczości pozarolniczej wśród mieszkańców obszarów wiejskich gminy Piotrków Kujawski po integracji z Unią Europejską. Badania zostały przeprowadzone w maju i czerwcu 2015 roku wśród 50 przedsiębiorców wybranych
w sposób przypadkowy z grupy 110 właścicieli działalności gospodarczej z obszarów wiejskich gminy Piotrków Kujawski (zarówno wśród rolników podejmujących dodatkowo
działalność gospodarczą, jak i mieszkańców obszarów wiejskich nie będących rolnikami).
W badaniach została zastosowana metoda sondażowa z wykorzystaniem techniki wywiadu kwestionariuszowego. Dzięki przeprowadzonym badaniom stwierdzono, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało wzrost liczby podmiotów gospodarczych
w gminie Piotrków Kujawski. Przyczyniło się to do zmniejszenia bezrobocia, gdyż właściciele przedsiębiorstw zatrudniali po kilku pracowników w swoich firmach. Badania
wykazały, że zdecydowana większość respondentów korzystała ze środków zewnętrznych
(m.in. kredyty preferencyjne, inwestycyjne, obrotowe) oraz ze środków własnych. Jak dowodzą przeprowadzone badania zdecydowana większość respondentów nie korzystała ze
środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.
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Sławomir Zawisza, AGNIESZKA PARADZIŃSKA
Non-agricultural entrepreneurship in the rural areas
of Piotrków Kujawski commune in the opinion of entrepreneurs

Keywords: rural areas, entrepreneurship, integration, European Union
Summary

The aim of the study was to examine the non-agricultural entrepreneurship among
residents of rural areas of Piotrków Kujawski commune after integration with the European Union. Research have been carried out in May and June 2015 among 50 entrepreneurs
chosen at random from a group of 110 business owners from the rural areas of Piotrków
Kujawski (both among farmers taking up additional economic activity, and residents of
rural areas who are not farmers). In research has been used survey method using intelligence technique of the questionnaire interview. Thanks to the research, it was found that
the Polish accession to the European Union has resulted in an increase in the number of
business entities in the commune of Piotrków Kujawski. This has contributed to reducing
unemployment, because owners of the business employed a few workers in their firms.
Studies have shown that the vast majority of respondents used external funds (e.g. preferential loans, investment loans, working capital loans) and with its own funds. As studies
show the vast majority of respondents did not use funds from the European Union.
e-mail: zawisza@utp.edu.pl
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1. Wstęp
W ostatnich latach w Polsce, jak też innych krajach UE trwa dyskusja na temat
możliwości restytucji upraw roślin strączkowych. Z jednej strony wskazuje się na
konieczność podniesienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju w zakresie białka
roślinnego [Jerzak 2014, s. 104-109], a z drugiej strony podkreśla się pozytywne
oddziaływanie roślin strączkowych na środowisko, w tym życie biologiczne gleby.
Nadmienia się, iż rośliny strączkowe, za pośrednictwem efektywnych brodawek
korzeniowych, są cennym źródłem azotu dla roślin następczych, co ma istotne
znaczenie w systemach rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego [Czerwińska-Kayzer, Florek 2012, s. 36-44; Florek i in. 2012, s. 45-55].
Obserwowany wzrost zainteresowania uprawą roślin strączkowych jest przede
wszystkim konsekwencją przyjętej polityki unijnej i związanym z tym dodatkowym
wsparciem finansowym tej produkcji [Jerzak 2014, s. 104-109; Żok 2014, s. 7-19].
Badania prowadzone przez Jerzaka i Krzysztofiaka [2016, s. 131-135] wskazują jednak, iż wzrost powierzchni zasiewów nie przekładał się na zwiększenie ich udziału
w wielkości produkcji i w obrocie towarowym. W 2014 roku na rynek trafiło tylko
0,5% całkowitej produkcji grochu i zaledwie 7% produkcji łubinu. Rośliny strączkowe traktowane są głównie jako przedplon pod inne uprawy. Powody, dla których
rolnicy bardzo rzadko decydują się na towarową produkcję roślin strączkowych
1 Wkład pracy: Agnieszka Klimek-Kopyra – 40%, Wojciech Sroka, 40%, Mateusz Krupa – 20% .
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są dość liczne. Jerzak i Krzysztofiak [2016, s. 131-135], a także Podleśny [2005,
s. 213-224] zauważają, że bariery występują zarówno po stronie producentów jak
i odbiorców. Po stronie popytowej znajdują się producenci pasz, którzy chętniej
korzystają z doskonałej jakości, relatywnie taniego białka sojowego oraz są zainteresowani zakupami dużych partii produktów. Przy bardzo dużym rozdrobnieniu
upraw rolnicy nie są zatem w stanie sprostać wymogom producentów. Od strony
podażowej największym ograniczeniem komercjalizacji produkcji jest niestabilność plonów roślin strączkowych. Plony są bowiem bardzo wrażliwe na wahania temperatur i wielkość opadów, a dodatkowo w polskich warunkach często
uprawy są prowadzone w warunkach siedliskowych odstających od wymagań
gatunku oraz odmiany [Grabowska, Banaszkiewicz 2009, s. 113-120]. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że kluczowe znaczenie w uprawie roślin strączkowych, w tym grochu, ma dobór odmian (różna wrażliwość na choroby i szkodniki, i uwarunkowania pogodowe, co przekłada się na plony), a także stosowanie
poprawnej agrotechniki, w tym odpowiedniego nawożenia. Jak dowodzi Grzebisz
[2012, s. 280] fosfor odgrywa istotną rolę w fizjologii plonowania grochu. Klimek-Kopyra i in. [2016, s. 1-13] wykazali, że nawożenie fosforem ma istotny wpływ na
poziom plonowania grochu w niekorzystnych warunkach pogodowych.
Bardzo często podnoszonym, argumentem przeciw komercyjnej uprawie roślin strączkowych jest niska opłacalność produkcji. Czerwińska-Kayzer i Florek
[2012, s. 36-44], a także Jerzak oraz Krysztofiak [2016, s. 131-135] dowiedli, że
najbardziej opłacalną uprawą spośród badanych roślin strączkowych okazała się
produkcja grochu siewnego pastewnego, który na każdym etapie rachunku kosztów wykazywał przewagę przychodów nad kosztami.
Głównym celem niniejszego opracowania jest próba oceny zróżnicowania
opłacalności produkcji grochu w zależności od stosowanej odmiany oraz poziomu nawożenia fosforem. Przyjęto hipotezę, że wyższe nawożenie fosforem, a także
wybór odpowiedniej odmiany grochu może stabilizować opłacalność produkcji.

2. Materiał i metody
Analizę porównawczą opłacalności uprawy grochu przygotowano w oparciu
o wyniki uzyskane z doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach 20132015 w Stacji Doświadczalnej Instytutu Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Czynnikiem I rzędu był dobór odmian
grochu: Tarchalska, Batuta, Mecenas oraz Model, a czynnikiem II rzędu poziom
nawożenia fosforem (standardowa dawka 70kg.ha-1 i wysoka dawka 140 kg.ha-1).
Doświadczenie prowadzono na czarnoziemie zdegradowanym, wytworzonym
z lessu, zaliczanym do I klasy bonitacyjnej kompleksu pszennego bardzo dobrego.
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Analiza opłacalności nawożenia fosforem została obliczona na podstawie kalkulacji uproszczonej, z wykorzystaniem kategorii nadwyżki bezpośredniej, którą
obliczono jako różnicę pomiędzy wartością produkcji, a kosztami bezpośrednimi
[Skarżyńska i Jabłoński 2016, s. 162-180]. Wartość produkcji określono w dwóch
wariantach: w pierwszym wariancie jako iloczyn plonu i ceny grochu, a w drugim
dodatkowo wliczono wartość dopłat obszarowych. Podstawowymi nośnikami kosztów, które uwzględniono w obliczeniach były koszty materiałowe, tj. koszty nawożenia mineralnego, materiału siewnego, środków ochrony roślin oraz szczepionki
bakteryjnej. W obliczeniach zdecydowano się pominąć koszty pośrednie (podatki,
koszty ogólnogospodarcze oraz koszty czynników zewnętrznych), które mają charakter kosztów stałych, a tym samym nie różnicują kategorii wynikowych.
W analizach oprócz nadwyżki bezpośredniej wykorzystano również wskaźnik wydajności kosztów bezpośrednich (iloraz wartości produkcji i kosztów bezpośrednich), który informuje, ile złotych produkcji przypada na 1 złoty kosztów
bezpośrednich [Skarżyńska 2007, s. 16]. Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym
wyższa opłacalność produkcji2.
Koszty wyliczono na podstawie faktycznie odnotowanych wydatków (dotyczy
kosztów materiałowych), a wartość produkcji skalkulowano z wykorzystaniem
cen rynkowych ziarna grochu i wartości dopłat obszarowych. Cena 1 tony ziarna grochu według danych GUS [2015, s. 38] w 2013 roku wynosiła 1429,30 zł,
w 2014 roku 1156,30 zł, a w 2015 roku 1056,40 zł. W analizach według danych
ARiMR uwzględniono wartość płatności jednolitej, uzupełniającej, za zazielenienie oraz dopłaty do roślin wysokobiałkowych. Wartości dopłat w 2013 wyniosły: 1689,12 zł·ha-1, w 2014 1467,24 zł·ha-1, a w 2015 roku 1173,22 zł·ha-1[ARiMR
2013, 2014, 2015].

3. Wyniki i dyskusja
O opłacalności uprawy grochu siewnego decyduje wartość uzyskanego plonu oraz
ceny skupu nasion w relacji do poniesionych kosztów. W analizowanych latach
2013-2015 stwierdzono brak stabilności w plonowaniu porównywanych odmian
(rysunek 1). Przy standardowej dawce fosforu najwyższe plony grochu, tj. średnio 45,3 dt.ha-1 uzyskano w 2015 roku, charakteryzującym się niską ilością opadów (potrzeby wodne 252 mm, ilość opadów 222 mm), a najniższe (średnio 39,6
dt.ha-1) w relatywnie mokrym 2013 roku (359 mm opadów).
2 Obliczona w ten sposób opłacalność produkcji nie uwzględnia kosztów pośrednich, stąd

wskaźnik ten może posłużyć jedynie porównaniu poszczególnych wariantów uprawy grochu, ale
nie można go odnosić do klasycznych wskaźników opłacalności, tj. uwzględniających pełny rachunek ekonomiczny.
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Rysunek 1
Plony nasion grochu w zależności od nawożenia fosforem
oraz odmiany (dt.ha-1)

Źródło: Badania własne.

Zastosowanie wyższej dawki fosforu było szczególnie uzasadnione w obfitym
w opady 2013 roku, gdyż wskutek tego średnie plony ocenianych odmian wzrosły
o 6,5 dt.ha-1, natomiast w 2015 roku, charakteryzującym się okresową suszą, wraz
ze wzrostem nawożenia fosforem zaobserwowano spadek plonów grochu o 3,8 dt.
ha-1. Spośród porównywanych odmian, najlepiej plonowała odmiana jadalna Tarchalska (54,6 dt.ha-1), a najsłabiej odmiana pastewna Model (31,4 dt.ha-1).
Średnia wartość produkcji z 1 ha uprawy grochu (tabela 1) przy standardowej
dawce nawozów wynosiła 5 088 zł i była dość wyraźnie zróżnicowana zarówno
między poszczególnymi odmianami, jak też w zależności od warunków
pogodowych (w różnych latach). Podobne wyniki przedstawia w swoich badaniach
Czerwińska-Kyzer [2015]. Tylko w przypadku odmiany Mecenas wahania wartości produkcji w poszczególnych latach były niższe niż 10%. Zwiększenie dawki
nawozów do poziomu 140 kg.ha-1 przyczyniło się do wzrostu produkcji średnio
o 3,5%, ale u odmiany Batuta zaobserwowano sytuacje odwrotną – po zastosowaniu wyższej dawki fosforu uzyskano o 2% niższą wartość produkcji towarowej.
Zwiększenie nawożenia fosforem nie przyczyniło się również do poprawy stabilności plonowania poszczególnych odmian, jak też nie ograniczyło wahań wartości produkcji, będących pochodną zmieniających się warunków pogodowych.
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Tabela 1
Wartość produkcji towarowej (bez dopłat obszarowych)
w latach 2013-2015 [PLN.ha-1]
Standardowa dawka fosforu
[70 kg·ha-1]

Odmiana

Wysoka dawka fosforu
[140 kg·ha-1]

2013

2014

2015

Średnio

2013

2014

2015

Średnio

Tarchalska

5 173

5 411

5 652

5 412

7 804

4 290

4 902

5 665

Batuta

6 683

4 880

4 680

5 414

6 685

5 608

3 623

5 305

Mecenas

5 443

5 342

5 219

5 334

6 002

5 354

5 293

5 549

Model

5 361

3 631

3 581

4 191

5 890

4 024

3 719

4 544

Średnio

5 665

4 816

4 783

5 088

6 595

4 819

4 384

5 266

Źródło: Badania własne.

Poziom kosztów poniesionych na uprawę grochu w kolejnych latach był relatywnie stabilny (rokrocznie zmniejszał się o 5%), stąd w tabeli nr 2 przedstawiono uśrednione wartości dla okresu 2013-2015. Analizując zróżnicowanie
kosztów bezpośrednich między poszczególnymi odmianami należy zauważyć,
iż w przypadku odmiany Tarchalska i Batuta największe koszty ponoszono na
materiał siewny (ponad 40%), a przy uprawie odmian Mecenas i Model kluczowy koszt stanowiło nawożenie mineralne (ponad 35% kosztów bezpośrednich).
Koszty ochrony chemicznej oraz szczepionki bakteryjnej w ujęciu bezwzględnym
były dla wszystkich odmian na takim samym poziomie. Zwiększenie dawki fosforu do 140 kg·ha-1 skutkowało wzrostem kosztów nawożenia mineralnego średnio o 35,5%, a ogółu kosztów bezpośrednich w zależności od odmiany od 10%
w przypadku Batuty do nawet 14% przy uprawie odmiany Mecenas.
W latach 2013-2015 wartość nadwyżki bezpośredniej była zróżnicowana, co
jest przede wszystkim pochodną wahań plonów, ale także poziomu kosztów. Przy
stosowaniu standardowych dawek nawożenia fosforowego średnio dla wszystkich odmian odnotowano nadwyżkę bezpośrednią na poziomie 2280 zł/·ha-1 (bez
uwzględniania dopłat obszarowych). Zdecydowanie najlepsze wyniki osiągnięto przy uprawie odmiany Mecenas, gdyż po pierwsze nadwyżka bezpośrednia
kształtowała się na poziomie około 3003 zł/ha, tj. ponad 30% korzystniej niż u pozostałych odmian, a po drugie nadwyżka ta była relatywnie stabilna w kolejnych
latach (wahania nie większe niż 10% rok do roku). Najgorsze wyniki ekonomiczne
uzyskano w przypadku odmiany Model, która niezależnie od dawek nawozów
w latach 2014 oraz 2015 generowała nadwyżkę bezpośrednią niższą o 30%- 60%
w stosunku do średniej dla wszystkich odmian. Wyniki badań jednoznacznie wykazały, iż stosowanie wyższej dawki nawozów mimo wykazanego wzrostu plonów
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prowadzi do obniżenia wartości nadwyżki bezpośredniej – średnio o około 6%.
Większe dawki nawozów przełożyły się również na zwiększenie wahań nadwyżki
bezpośredniej. O ile w roku 2013, tj. roku relatywnie mokrym przy większej dawce fosforu odnotowano średnio ponad 22% wzrost nadwyżki bezpośredniej, o tyle
w kolejnych latach prowadziło to do dużych spadków.
Tabela 2
Średnia wartość kosztów bezpośrednich uprawy grochu
w latach 2013-2015 [PLN.ha-1]
Wysoka dawka fosforu
[140 kg·ha-1]

Standardowa dawka fosforu
[70 kg·ha-1]

Koszty
Materiał siewny
Szczepionka bakteryjna
Nawozy mineralne
Ochrona chemiczna
Razem

Tar.

Bat.

Mec.

Mod.

Tar.

Bat.

Mec.

Mod.

1 430

1 544

633

834

1 430

1 544

633

834

91

91

91

91

91

91

91

91

892

892

892

892

1 209

1 209

1 209

1 209

715

715

715

715

715

715

715

715

3 128

3 242

2 331

2 532

3 445

3 559

2 648

2 849

Oznaczenia: Tar. = Tarchalska, Bat. = Batuta, Mec. = Mecenas, Mod.= Model

Źródło: Badania własne.

Tabela 3
Nadwyżka bezpośrednia (bez dopłat obszarowych) poszczególnych odmian
grochu w latach 2013-2015 [PLN · ha-1]
Standardowa dawka fosforu
[70 kg·ha-1]

Odmiana
2013

2014

2015

Wysoka dawka fosforu
[140 kg·ha-1]
średnio

2013

2014

2015

średnio

Tarchalska

1 741

2 211

2 902

2 285

4 036

754

1 872

2 220

Batuta

3 122

1 551

1 846

2 173

2 788

1 943

509

1 746

Mecenas

3 003

3 160

2 849

3 003

3 226

2 836

2 643

2 901

Model

2 672

1 419

887

1 659

2 865

1 476

745

1 695

Średnio

2 635

2 085

2 121

2 280

3 229

1 752

1 442

2 141

Źródło: Badania własne.

Po uwzględnieniu płatności obszarowych uśredniona wartość nadwyżki bezpośredniej przy standardowej dawce nawozów fosforowych wynosiła 3 724 zł,
a przy wysokiej 3 584 zł·ha1 (tabela 4). Średnio w latach 2013-2015 najwyższą
wartość analizowanej kategorii ekonomicznej osiągnięto przy uprawie odmiany
Mecenas z zastosowaniem standardowej dawki fosforu.
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Tabela 4
Nadwyżka bezpośrednia (z dopłatami obszarowymi) poszczególnych
odmian grochu w latach 2013-2015 [PLN · ha-1]
Standardowa dawka fosforu
[70 kg·ha-1]

Odmiana

Wysoka dawka fosforu
[140 kg·ha-1]

2013

2014

2015

średnio

2013

2014

2015

średnio

Tarchalska

3 430

3 678

4 075

3 728

5 725

2 221

3 045

3 664

Batuta

4 811

3 018

3 020

3 616

4 477

3 410

1 683

3 190

Mecenas

4 693

4 627

4 022

4 447

4 916

4 303

3 816

4 345

Model

4 361

2 886

2 060

3 103

4 554

2 943

1 918

3 139

Średnio

4 324

3 552

3 294

3 724

4 918

3 219

2 615

3 584

Źródło: Badania własne.

Jeżeli przyjąć za kalkulacjami Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego [2014, s. 15], iż koszty pośrednie dla 1 ha uprawy grochu (usługa
zbioru, praca maszyn własnych, koszty utrzymania budynków, podatki i ubezpieczenia oraz pozostałe koszty pośrednie) wynoszą około 1 800 zł okaże się, iż uprawa ocenianych odmian grochu była opłacalna z wyjątkiem odmiany Batuta, dla
której w 2015 r. dochód rolniczy byłby ujemny. Najbardziej opłacalna odmiana
Mecenas średnio w latach 2013-2015 pozwoliłaby uzyskać dochód na poziomie
około 2 650 PLN · ha-1.
Wskaźnikiem pozwalającym w sposób pośredni ocenić opłacalność produkcji poszczególnych odmian grochu jest także wskaźnik wydajności kosztów bezpośrednich. Prowadzone badania wykazały, iż najwyższa wartość analizowanego
wskaźnika występowała przy uprawie odmiany Mecenas, gdyż średnio w badanym okresie na 1 zł poniesionych kosztów bezpośrednich przypadało 2,29 zł wartości produkcji (tabela 5). W odróżnieniu od pozostałych odmian grochu, uprawa
Mecenasa daje relatywnie wysoką opłacalność, ale co równie ważne pozwala na
zminimalizowanie wahań plonów, a tym samym wyników ekonomicznych.
Najgorzej oceniono odmiany Batuta oraz Model, które przy wysokiej dawce
fosforu z 1 zł poniesionych kosztów bezpośrednich generowały odpowiednio tylko 1,49 zł oraz 1,59 zł wartości produkcji i również wykazywały relatywnie duże
wahania przy różnych warunkach pogodowych (w kolejnych latach).
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Tabela 5
Wskaźnik wydajności kosztów bezpośrednich w latach 2013 -2015
(z uwzględnienia dopłat bezpośrednich) [%]
Standardowa dawka fosforu
[70 kg·ha-1]

Odmiana

Wysoka dawka fosforu
[140 kg·ha-1]

2013

2014

2015

średnio

2013

2014

2015

średnio

Tarchalska

151

169

206

173

207

121

162

164

Batuta

188

147

165

167

172

153

116

149

Mecenas

223

245

220

229

216

213

200

210

Model

199

164

133

166

195

158

125

159

Średnio

187

176

180

181

196

157

149

169

Źródło: Badania własne.

4. Podsumowanie i wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, iż zarówno plony grochu, jak
też nadwyżka bezpośrednia oraz wskaźnik wydajności kosztów bezpośrednich
wykazują relatywnie duże wahania w kolejnych latach, co jest pochodną głównie
warunków pogodowych. Głównym zamierzeniem badawczym była analiza porównawcza opłacalności produkcji poszczególnych odmian grochu przy standardowej oraz wysokiej dawce nawozów fosforowych. Najwyższe plony, a zarazem
najwyższą opłacalność produkcji odnotowano w roku 2013, tj. roku relatywnie
mokrym przy wysokiej dawce nawozów fosforowych. Najgorsze wyniki osiągnięto zaś w roku 2015, kiedy to po zastosowaniu wyższej dawki fosforu wartość nadwyżki bezpośredniej dwóch odmian grochu tj. Batuta i Model nawet po uwzględnieniu dopłat obszarowych była poniżej 2000 PLN · ha-1.
Prowadzone analizy pozwoliły na odrzucenie hipotezy mówiącej, iż czynnikiem stabilizującym opłacalność produkcji może być zwiększenie dawki nawozów fosforowych. Korzystny wpływ zwiększonego nawożenia fosforowego obserwowano jedynie w roku 2013, a w kolejnych latach prowadziło to do bardzo
wyraźnego spadku nadwyżki bezpośredniej. Druga cześć przyjętej hipotezy badawczej mówiła, iż dobór odpowiedniej odmiany grochu może przyczyniać się
do stabilizacji opłacalności produkcji. Wyniki badań pozwoliły na pozytywne jej
zweryfikowanie, gdyż odmiana Mecenas niezależnie od warunków pogodowych,
a także stosowanej dawki nawozów charakteryzowała się wysoką i relatywnie stabilną opłacalnością produkcji. Przy standardowej dawce nawozów fosforowych
wahania wartości nadwyżki bezpośredniej wynosiły nie więcej niż 13% rok do
roku (r./r.), a wskaźnik wydajności kosztów bezpośrednich był o około 48 punk-
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tów procentowych (p.p.) wyższy niż średnio u wszystkich odmian. Po zwiększeniu dawki nawozów fosforowych zmiany wartości nadwyżki bezpośredniej nie
przekraczały 12% rok do roku, a wskaźnik wydajności kosztów bezpośrednich
w dalszym ciągu był o ponad 40 p.p. wyższy od średniej dla badanych odmian.
W przypadku pozostałych odmian grochu odnotowano niższą opłacalność produkcji oraz większe jej wahania w poszczególnych latach.
Podsumowując należy stwierdzić, iż prowadzone analizy wykazały, że uprawa
grochu była opłacalna. Należy jednak podkreślić, że doświadczenie polowe było
prowadzone na glebach bardzo dobrej jakości, co wpływało na wysokość uzyskanych plonów, a tym samym podnosiło opłacalność produkcji. W tych warunkach najwyższą opłacalnością produkcji niezależnie od warunków pogodowych
cechowała się odmiana grochu Mecenas, przy stosowaniu standardowych dawek
nawozów fosforowych.
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OPŁACALNOŚĆ UPRAWY WYBRANYCH ODMIAN GROCHU W ZALEŻNOŚCI
OD POZIOMU NAWOŻENIA FOSFOREM

Słowa kluczowe: groch, opłacalność produkcji, nawożenie fosforem
STRESZCZENIE

Bezpieczeństwo żywnościowe w zakresie białka roślinnego jest celem nadrzędnym
polityki gospodarczej każdego kraju, stąd też w Polsce podjęto działania zmierzające
do restytucji produkcji rodzimych roślin strączkowych. Celem badań było porównanie
opłacalności uprawy czterech odmian grochu przy zastosowaniu dwóch poziomów nawożenia fosforem (standardowego- 70 kg.ha-1 i wysokiego 140 kg.ha-1). Badania prowadzono w Stacji Doświadczalnej Instytutu Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie w latach 2013-2015. Wykazano, iż większa dawka nawozów fosforowych daje
przyrost plonu tylko w latach o zwiększonej ilości odpadów. Średnio w całym okresie badań zwiększenie dawki nawozów niekorzystnie wpływało na opłacalność produkcji dla
wszystkich odmian grochu. Nie wpłynęło ono również na zmniejszenie wahań plonów
i tym samym opłacalności. Badania wykazały, iż zdecydowanie najlepszą opłacalnością
produkcji cechowała się odmiana Mecenas, która przy standardowej dawce nawozów
generowała nadwyżkę przychodów nad kosztami bezpośrednimi na poziomie od 100%
od 145%. Wahania opłacalności produkcji były zatem stosunkowo niewielkie, co również
przemawia za jej uprawą.
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PROFITABILITY OF THE CHOSEN PEA VARIETIES DEPENDING ON
THE LEVEL OF PHOSPHORUS FERTILIZATION

Keywords: pea, profitability of production, phosphorus fertilization
SUM M A RY

Food security of vegetable protein is of utmost importance for economic policy of each
country, hence there have been actions taken in Poland that lead to the restitution of
native production of legumes. The aim of this research has been a comparison of cultivation profitability of four varieties of the pea with the use of two levels of phosphorus
fertilization (standard - 70 kg.ha-1 and high - 140 kg.ha-1). This research has been carried
out in the years 2013-2015 in an Experimental Station of the Institute of Plant Production in the University of Agriculture in Krakow. It has been proved that a higher dose of
phosphorus fertilizers results in the increase in crops only in the years when there was an
expanded number of rainfall. It has been pointed out that on average over a span of the
whole research, the increased dose of fertilizers has negatively influenced the profitability
of production of all pea varieties. This action has put an impact on neither the decrease
in crops fluctuation nor profitability. The research has shown that a variety “Mecenas” has
the best profitability of production, because with the use of a standard dose of fertilizers,
it has given an income surplus over direct costs (between 100% to 145%). Thus, there has
been relatively little fluctuation of profitability of production, which weighs in favour of
cultivation of the “Mecenas” variety.
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1. Wstęp
Ubiegłoroczna konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,
w dalszym ciągu kładzie nacisk na zintensyfikowanie działań na rzecz poprawy
jakości środowiska naturalnego. Paryskie porozumienie i zawarcie umowy w 2015
r. w ramach tej konferencji miało pomóc w przeciwdziałaniu ociepleniu klimatu.
Zagadnienie to w ścisły sposób wiąże się z redukcją emisji gazów cieplarnianych
ze szczególnym uwzględnieniem dwutlenku węgla. Jednym ze sposobów ograniczenia koncentracji CO2 w atmosferze jest pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja tego zadania odbywa się poprzez np. zastępowanie konwencjonalnych paliw transportowych biopaliwami (różnej generacji) oraz wypieraniem spalania wyłącznie samego węgla na rzecz współspalania lub samodzielnego
spalania biomasy przeznaczonej na cele energetyczne – do wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej.
Prognoza IBMER (Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa – Warszawa) przewiduje, że do 2020 roku udział OZE (odnawialnych źródeł
energii) w bilansie energetycznym polskiej wsi i rolnictwa wzrośnie do 21,3% [Wójcicki 2003, 8-10], a więc do poziomu zapewniającego ponad 14% odnawialnych źródeł energii w całym bilansie energetycznym kraju [Budzyński, Bielski 2004, 5-14].
Energię odnawialną można pozyskiwać z całego szeregu roślin uprawnych –
zarówno ze zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych, jak również z roślin wieloletnich takich jak: trawy, byliny dwuliścienne czy drzewa [Żurek, Martyniak].
1 Wkład pracy: Paweł Świsłowski – 50%, Luiza Dębska – 15%, Antonina Kalinichenko – 35%.
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Coraz większe znaczenie w udziale odnawialnej energii biomasy mają rośliny produkowane ze specjalnym przeznaczeniem energetycznym, określane jako
rośliny energetyczne, do których należą gatunki gromadzące odpowiednie ilości
oleju lub węglowodanów, jako produktów wyjściowych do wytwarzania nośników energii [Jeżowski 2001, 18-27]. Za najważniejsze uważa się: rośliny drzewiaste szybkiej rotacji, krzewy i byliny szybko rosnące, rośliny trawiaste wieloletnie
i plonujące corocznie oraz niektóre rośliny uprawne jednoroczne [Budzyński,
Bielski 2004, 5-14].
Międzynarodowa Agencja Energetyki ocenia, że do wyprodukowania 1 GWh
energii elektrycznej potrzeba rocznie ok. 60 ha plantacji energetycznych. Wydaje
się, że energetyczne zastosowanie biomasy ma szczególne znaczenie w krajach
o znacznym udziale rolnictwa w strukturze gospodarczej [Budzyński, Bielski
2004, 5-14]. Dlatego też od kilku lat wzrasta zainteresowanie polskich rolników
uprawą roślin energetycznych [Konicki, Borkowski i in.]. Energetyczne wykorzystanie biomasy jest obecnie jedną z najbardziej realnych możliwości produkcji
przez rolnika energii pochodzenia roślinnego [Pudełko, Faber 2010, 50-68].
Najbardziej cenne uprawy energetyczne powinny cechować się wydajną zamianą energii promieniowania słonecznego na biomasę, a także charakteryzować
się wysoką zawartością suchej masy substancji [Budzyński, Bielski 2004, 5-14].
Uwzględniając wartość energetyczną np. drewna, słomy zbóż czy traw wieloletnich, na wyprodukowanie równoważnika energetycznego 10 ton węgla potrzeba
15-18 ton suchej masy roślinnej. Plony tej wielkości można uzyskać z ok. 1,5 – 2,5
ha upraw roślin przeznaczonych na cele energetyczne [Żurek, Martyniak]. Szczególnie przydatne mogą tu być rośliny z oszczędną gospodarką wodną, jak również te, odporne na niekorzystne warunki środowiskowe i choroby. Ze względu na
możliwość pojawiania się chorób oraz szkodników, które mogą zagrozić plantacjom, rolnicy zmuszeni są do poszukiwania nowych gatunków roślin przeznaczonych na cele energetyczne. Doskonałym przykładem takich roślin mogą być trawy
prerii amerykańskich: palczatka Gerarda (Andropogon gerardi), proso rózgowate
(Panicum virgatum) czy trawa indiańska (Sorghastrum nutans) [Pudełko, Faber
2010, 50-68; Kowalik 1994, 9-12; Jeżowski 2003, 61-73].

2. Ogólna charakterystyka palczatki Gerarda
Palczatka Gerarda (Andropogon gerardi) to wieloletnia trawa preriowa pochodząca
z Ameryki Północnej. W swojej ojczyźnie jest pożywieniem dla wielu gatunków
zwierząt, m. in. bizonów i niektórych ptaków, jak np. dla preriokura dwuczubego (cietrzewia preriowego). Oprócz tego, uważana jest za wartościową roślinę pastewną (odmiany w USA) zwłaszcza w żywieniu przeżuwaczy. Andropogon gerardi
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rośnie w gęstych, szarozielonych kępach, wytwarzając okazałe, sztywne wypełnione rdzeniem źdźbła dł. 1-2,5 m. Ma charakterystycznie czerwono-purpurowe
przebarwione kwiatostany typu wiechowatego, złożone z 2-3 palczasto ułożonych
kłosów, umiejscowionych na wierzchołkach gałązek o długości do 60 cm, wyrastających po 1-3 z kątów górnych liści. Blaszki liściowe są równowąskie, płaskie,
zwisające, do 30 cm długości i 5-10 mm szerokości, na brzegach szorstkie, początkowo niebieskozielone, jesienią zmieniają barwę na purpurową. Ziarniak palczatki jest lancetowaty, ukryty w kłosku, a u jego podstawy znajduje się pęczek
włosków [Kołodziej, Matyka 2012; Lewandowski, Ryms 2013]. Parametry użytkowe tej trawy to: 8 – 15 t plonów s.m./ha przy wartości kalorycznej 17,9 MJ/kg
i 1,8 % zawartości popiołu według opracowania [Żurek, Martyniak]. W trakcie
badań przy parowej gazyfikacji palczatki Gerarda uzyskano gaz o wartości opałowej na poziomie 8 MJ/m3 [Howaniec, Smoliński 2011, s. 2038-2043]. Wydajność
plonów z palczatki Gerarda waha się w zależności od jakości gleby i warunków
pogodowych, dlatego też w literaturze można znaleźć pewne różnice, jeśli chodzi
o wydajność plonową i tak np. w [Żurek, Martyniak] mowa jest o zakresie 6-24
ton s.m. z hektara. W badaniach prowadzonych w końcu sezonu wegetacyjnego
2006 r. plon suchej masy wyniósł 12,4 t/ha przy wilgotności 28,1% [Majtkowski,
Majtowska i in. 2009, 211-216]. Z kolei, dla plantacji we wsi Płoskie, prowadzonej
przez Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, w sprzyjających warunkach wyniósł
ponad 20 t/ha s.m. [Lewandowski, Ryms 2013].

3. Uprawa roli
Palczatka Gerarda to gatunek ciepłolubny typu fotosyntezy C4. Wegetację rozpoczyna w maju i daje największe przyrosty biomasy w lipcu/sierpniu, kiedy
większość traw związanych z sezonem chłodnym (w tym większość polskich)
przechodzi okres spoczynku. Roślina kwitnie od sierpnia do października. Nasiona zawiązuje dopiero w październiku. Preferuje gleby umiarkowanie wilgotne,
o pH 5-8, występuje na odsłoniętych równinach oraz otwartych lasach. Dobrze
znosi zasolenie i warunki posuszne. Ważnym elementem agrotechniki jest staranne odchwaszczenie pola w roku poprzedzającym założenie plantacji. Dodatkowo,
wymaga odchwaszczania także przez pierwsze 2 lata. Na polach zaniedbanych
konieczne jest w okresie pożniwnym zastosowanie nieselektywnych herbicydów,
po upływie 6-8 tygodni należy wykonać podorywkę, a następnie bronowanie lub
kultywatorowanie. Na polach będących w dobrej kulturze zaleca się wykonanie
starannej uprawy pożniwnej po zbiorze przedplonu. Przed zimą należy wykonać
orkę na głębokość 25-30 cm. Wysiew nasion jest rzędowy (60-114 cm) i następuje w maju w ilości 3,4-4,6 kg/ha. W pierwszym roku nie stosuje się nawożenia
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mineralnego, w następnych stosuje się 70-110 kg N/ha oraz K i P w zależności od
potrzeb. W naszych warunkach klimatycznych palczatka Gerarda wydaje dobrze
kiełkujące nasiona, więc można ją rozmnażać generatywnie, jak i wegetatywnie
przez podział kępy, z której uzyskuje się 50-70 sadzonek. Zdarza się, że w mroźne
zimy plantacja może ulec przemrożeniu [Budzyński, Bielski 2004, 5-14; Ginalski
2009; Kołodziej, Matyka 2012; Lewandowski, Ryms 2013].

4. Zbiór
Zbiór biomasy przeprowadza się jesienią po wczesnym zakończeniu wegetacji
(naturalne zaschnięcie rośliny), co następuje po pierwszych przymrozkach. Wilgotność słomy początkowo przekracza 50% i systematycznie maleje do następnej
wiosny. Jednak ze względu na podatność palczatki Gerarda na wyleganie, nie zaleca
się odkładania zbioru słomy do następnego roku. W badaniach prowadzonych we
wschodniej Nebrasce (USA), w których oceniano wpływ terminu zbioru (15 VII,
15 VIII, 10 X) oraz wysokości dawki nawożenia azotowego (0, 100 i 200 kg N/
ha) na plonowanie dwóch odmian palczatki Gerarda (Kaw i Pawnee), najwyższe
plony uzyskano przy zbiorze dwóch pokosów – w połowie sierpnia i na początku
października (Kaw – 13,06 t/ha, Pawnee – 12,49 t/ha). Rośliny pozytywnie reagowały na nawożenie azotowe w ilości 100 kg na hektar (Kaw – 11,57 t/ha, Pawnee
– 11,37 t/ha). W porównaniu z próbą kontrolną (bez nawożenia) wzrost plonu
siana wyniósł odpowiednio: 5,12 i 5,11 t/ha. Zwiększanie dawki azotu do 200 kg/
ha nie jest uzasadnione, gdyż spowodowało to zwiększenie plonu biomasy tylko
o 1,74 (Kaw) i 0,71 t/ha (Pawnee) w porównaniu z poziomem 100 kg na hektar.
Wilgotność biomasy ocenianej w tych badaniach wynosiła 12% [Kołodziej, Matyka 2012; Stubbendieck, Nielsen 1989, 139-142].
Inne badania dotyczące biomasy palczatki Gerarda prowadzono w latach 20082010 w Lincoln Hills of Missouri przez USDA (Departament Rolnictwa USA)NRCS Elsberry Plant Materials Center, Elsberry Missouri (USA). Zbiór prowadzono co 6 tygodni (do 24 tygodnia), po osiągnięciu przez rośliny fazy dojrzałości
nasiennej. Najwyższe plony uzyskano w listopadzie i grudniu. W następnych terminach zbiorów polepszyła się jakość biomasy – spadała wilgotność i zawartość
popiołu [Kołodziej, Matyka 2012; Kaiser, Bruckerhoff i in. 2011, 331-332].

5. Przeznaczenie
Biomasa palczatki Gerarda przeznaczona jest do bezpośredniego spalenia lub
przetworzenia na brykiety lub pelety [Theerarattananoon, Xu i in. 2011, 325–332].
Największa przydatność do spalania występuje w późnych miesiącach jesiennych

94

Paweł Świsłowski, Luiza Dębska, Antonina Kalinichenko

(październik, listopad), kiedy to większość traw związanych z sezonem chłodnym
(w tym większość polskich) przechodzi okres spoczynku i trudno by było zebrać
suchy surowiec nadający się do bezpośredniego spalenia. Wcześniejszy zbiór
oznaczałby niższe plony i wydajność energetyczną z jednostki powierzchni w stosunku do innych upraw.
Stosowana jest również jako roślina osłonowa i dekoracyjna na poboczach autostrad (USA), jako roślina przeciwerozyjna oraz w rekultywacji terenów poprzemysłowych, m. in. zwałowisk po kopalnictwie węgla kamiennego i hałd po wydobyciu rud żelaza [Kołodziej, Matyka 2012; Noyd, Pfleger i in. 1997, 682-687; Skell,
Gibson 1996, 355-367]. W polskiej literaturze znajdziemy również odniesienia do
wykorzystania tej rośliny, jako przydatnej w rekultywacji terenów przemysłowych
[Budzyński, Bielski 2004, 5-14; Majtkowski 1998, 1-44].
Biomasa z wieloletnich traw typu C4 jak np. z Andropogon gerardi, stanowi
wartościowy surowiec energetyczny, nadający się także do produkcji biogazu [Kołodziej, Matyka 2012], stanowi też dobry materiał kiszonkarski [Majtkowski, Majtowska i in. 2009, 211-216].
W badaniach prowadzonych w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –
PIB i Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy wykazano
możliwość zakiszania biomasy palczatki Gerarda, niezależnie od fazy wegetacji
i terminu zbioru. Pozwala to na zastosowanie jej jako surowca w biogazowniach
[Majtkowski, Majtowska i in. 2004, 219-225]. Według niektórych Autorów wykorzystywana była także do produkcji biooleju w procesie upłynnienia hydrotermalnego (HTL). W badaniach odnotowano, że plony biooleju z Andropogon gerardi
były na poziomie 19,5-27,2% [Gan, Yuan i in. 2012, 413–420]. Oprócz tego, może
być ona wykorzystywana na cele paszowe [Piłat, Majtkowski i in. 2007, 45-54;
Majtkowska, Majtkowski 2003, 387-392; Konicki, Borkowski i in.].
Badania [Kaiser, Bruckerhoff i in. 2011, 331-332] uzasadniają też wykorzystanie palczatki Gerarda na cele energetyczne [Konicki, Borkowski i in.] oraz zaliczenie jej do grupy roślin energetycznych.

6. Aspekty ekonomiczne
W Polsce na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest wzrost zainteresowania
uprawami energetycznymi. Nasz kraj dysponuje odpowiednio dużym potencjałem rynkowym biomasy, który może być przeznaczony na cele energetyczne. Produkcja i pozyskanie biomasy z szybko rosnących gatunków roślin energetycznych
wydaje się być perspektywicznym kierunkiem produkcji rolniczej. Rozwój tej nowej działalności rolniczej określanej mianem agroenergetyki w dużym stopniu
jest określony przez aspekty ekonomiczne.
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W 2008 roku podjęto badania na terenie Pola Doświadczalnego Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Skierniewicach w celu opracowania agrotechniki dla
gatunku palczatka Gerarda oraz założenie jej uprawy przy jednoczesnym skalkulowaniu kosztów założenia plantacji Andropogon gerardi. Analiza uzyskanych danych wskazuje, że orientacyjny koszt założenia plantacji w warunkach cenowych
z 2008 roku wahał się w zakresie 3400–7800 zł/ha w zależności od wykorzystanego materiału nasadzeniowego oraz stanowiska uprawy [Konicki, Borkowski i in.].
Dla porównania, w literaturze można odnaleźć dane dotyczące kosztów założenia plantacji wierzby krzewiastej – i to ona jest wymieniana na pierwszym miejscu jako najpopularniejsza wśród roślin energetycznych uprawianych w polskich
warunkach [Stańczyk, Gogola i in. 2005, 103-110].
W podobnym czasie, na przełomie 2008/2009 roku, określono koszty produkcji wierzby, której plantacje były położone na terenie Polski południowej, w województwach: małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że średni koszt założenia plantacji wierzby
energetycznej dla badanych plantacji wyniósł 5328,7 zł/ha [Kwaśniewski 2011,
145-154].
Z kolei, w 2010 roku wykonano doświadczenie polowe w Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Łężanach, należącej do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, które było zlokalizowane w obrębie gruntów miejscowości Samławki. Na podstawie przeprowadzonych badań obliczono, iż nakłady pracy i koszty
bezpośrednie wykonania poszczególnych zabiegów agrotechnicznych wykonanych przy zakładaniu oraz w trakcie prowadzenia plantacji wierzby w pierwszym
roku wegetacji, w zależności od zastosowanej kombinacji, wyniosły 4906,3–8600
zł/ha [Stolarski, Szczukowski i in. 2012, 129-140; Grodecki 2014, 54-69].
Powyższy przegląd nakładów pieniężnych dowodzi, iż koszt założenia plantacji
palczatki Gerarda nie różni się zbytnio od wydatków na założenie i prowadzenie
plantacji wierzby. Założenie plantacji i wierzby energetycznej, i palczatki Gerarda
jest kosztowne, ponieważ rozpiętość cenowa jest dosyć spora. Średni koszt założenia plantacji dla obu roślin jest porównywalny. Jednak w obecnych warunkach
makro-ekonomicznych, na terenie Polski założenie plantacji Andropogon gerardi
jest nieopłacalne.

7. Podsumowanie i wnioski
Mała gęstość oraz niska wartość opałowa biomasy sprawia, iż to źródło energii
powinno być wykorzystywane głównie w energetyce rozproszonej, w kogeneracji. Warunkiem rozwoju bioenergetyki w rolnictwie jest zapewnienie jej konkurencyjności i lepszej opłacalności w stosunku do tradycyjnej produkcji rolniczej.
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Plantacje roślin energetycznych pozwalają zagospodarować różnego rodzaju tereny wyłączone z typowej produkcji rolniczej (w Polsce na gruntach rolniczych klas
bonitacyjnych I-V nie powinny być lokalizowane żadne plantacje wieloletnich roślin energetycznych), nieużytki oraz grunty marginalne, co może być powodem
do większej aktywizacji społeczności wiejskich.
Uprawa roślin na cele energetyczne jest obecnie jedynie realnym i najtańszym
sposobem na zapewnienie „bezpieczeństwa energetycznego” na poziomie indywidualnych gospodarstw rolnych [Żurek, Martyniak].
Energia biomasy przez wiele lat decydować będzie o wypełnieniu przez Polskę
zobowiązań wobec UE, związanych ze zwiększeniem udziału OZE w ogólnym
bilansie energetycznym kraju. MRiRW szacuje, że do 2020 – nawet 2,2% gruntów
ornych powinno być przeznaczone pod uprawy roślin energetycznych. Potwierdzenie przydatności gatunków wieloletnich o fotosyntezie typu C4 do założenia
plantacji i produkcji bioenergii nie oznacza, że opracowano już całe technologie wytwarzania biomasy bądź jej przetwarzania. Do rozwiązania pozostaje wiele
problemów agrotechnicznych [Budzyński, Bielski 2004, 5-14].
Palczatka Gerarda nadaje się do uprawy na cele energetyczne w polskich warunkach klimatycznych jednak aktualne, krajowe warunki agrotechniczne, podatność tej rośliny na zachwaszczenie oraz powolne tempo wzrostu po zimie
powodują, że Andropogon gerardi jest mało opłacalną rośliną energetyczną. Zebrane w artykule informacje na temat niskiej opłacalności energetycznej cytowane z polskich badań wydajnościowych, prowadzonych co najmniej w warunkach
przeciętnych gleb przy dość wysokich kosztach zakładania plantacji oraz utrzymania optymalnego pH gleb, przemawiają za małą przydatnością palczatki Gerarda jako rośliny do upraw na cele energetyczne w Polsce.
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STRESZCZENIE

Celem przeprowadzonej analizy jest charakterystyka palczatki Gerarda jako rośliny
energetycznej. Jest to trawa preriowa fotosyntezy typu C4, która nie jest popularnym gatunkiem w Polsce. Artykuł ma charakter przeglądowy i niniejsze opracowanie dotyczące
Andropogon gerardi ma na celu zaprezentowanie możliwości jej przydatności w polskich
warunkach środowiskowych jako biomasy do produkcji bioenergii na podstawie doniesień z literatury. Powolne tempo wzrostu po okresie zimowym oraz łatwość zachwaszczania plantacji powoduje, że Andropogon gerardi stanowi mało opłacalną roślinę energetyczną w warunkach polskich. Dodatkowo, zostały porównane koszty założenia plantacji
w stosunku do wierzby krzewiastej w celu sprawdzenia opłacalności jej uprawy w Polsce.

PAWEŁ ŚWISŁOWSKI, LUIZA DĘBSKA, ANTONINA KALINICHENKO
CHARACTERISTICS OF BIG BLUESTEM (ANDROPOGON GERARDI)
AS AN ENERGY CROP

Keywords: renewable energy sources, biomass, big bluestem, energy crop
SUM M A RY

The aim of the described analysis is characteristic of big bluestem as an energy crop.
This is prairie grass with C4 type of photosynthesis, which is not popular species in Poland. The article is a review and the aim of this study on Andropogon gerardi was to show
the possibilities of its usefulness as a biomass for bioenergy production in the Polish environmental conditions based on references reports. Slow growth rate after the winter and
the ease of weeding of the plantation makes Andropogon gerardi a low-cost energy crop
in polish conditions. In addition, the cost of plantation establishment in comparison with
the shrubby willow was determined in order to check the profitability of its cultivation in
Poland.
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1. Wstęp
Główną przyczyną występowania chwastów w uprawach roślin rolniczych jest
potencjalne zachwaszczenie gleby, na które składają się nasiona oraz inne organy
zdolne do kiełkowania w kolejnych sezonach wegetacyjnych [Buchler i wsp. 2001,
7]; [Bochenek 2000,11]. Zasobność banku nasion zależy między innymi od: rodzaju gleby, uprawy roli, gatunku rośliny uprawnej, zmianowania oraz od poziomu zastosowanego nawożenia [Stupnicka-Rodzynkiewicz i Lepiarczyk 2004,11];
[Jędruszczak i wsp. 2007,9]. Ograniczanie szkodliwości chwastów jest głównym
zabiegiem wykonywanym w ochronie upraw roślin rolniczych. Wraz z wdrożeniem integrowanej ochrony roślin zaczęto poszukiwać innych alternatywnych
sposobów regulacji zachwaszczenia. Jednym z przykładów takich metod jest wykorzystanie międzyplonów celem wytworzenia mulczu. Według przeprowadzonych badań, wysiewane w okresie jesiennym międzyplony z jednej strony zapobiegają erozji wietrznej i wodnej, natomiast z drugiej ograniczają zachwaszczenie
upraw [Banaszak i wsp. 1997,1]; [Miziniak 2009,6] i [Miziniak 2010,4]
W literaturze trudno znaleźć opracowania naukowe dotyczące wpływu roślin
przedplonowych na zachwaszczenie upraw buraka cukrowego. W przeprowadzonych badaniach, głównie w uprawach zbóż liczni autorzy zamieścili zróżnicowane
opinie. Według [Woźniak 2003,9]; [Woźniak 2007;12]; [Buczek i wsp. 2009,8];
1 Wkład pracy: Wojciech Miziniak – 70%, Przemysław Kardasz – 15%, Marcin Bombrys – 15%.
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[Majchrzak i Piechota. 2013,6] zastosowane przedplony modyfikują stan zachwaszczenia upraw następczych. Odmienny pogląd zaprezentował [Piekarczyk
2007,9] analizując strukturę zachwaszczenia upraw pszenicy ozimej, natomiast
[Stupnicka-Rodzynkiewicz i wsp 2004,11] wykazała, że pomimo niewielkich różnic zbiorowiska chwastów kształtowane są w zróżnicowanym stopniu, determinowanym rośliną uprawną oraz jej fazą rozwojową.

2. Cel, materiały i metody
Celem pracy było określenie wpływu zastosowanego przedplonu (pszenicy jarej
i owsa) na stan zachwaszczenia upraw buraka cukrowego oraz określenie wpływu
zachwaszczenia na wzrost i rozwój dwóch odmian buraka cukrowego.
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2013 - 2015 w układzie statystycznym losowanych bloków, w czterech powtórzeniach. W obydwu latach
badań doświadczenia polowe założono na glebie brunatnej klasy bonitacyjnej
III a, kompleksu pszennego dobrego o składzie granulometrycznym piasków gliniastych. Wielkość poletek wynosiła 20 m2. W roku uprawy roślin zbożowych
obiektami badań były 2 obiekty kontrolne - poletka utrzymane w czarnym ugorze (systematyczne eliminowanie zachwaszczenia), pszenica jara oraz owies. Wymienione rośliny zbożowe wysiano w terminie zalecanym do ich uprawy w ilości
pszenica jara – 200 kg/ha oraz owies – 200 kg/ha. W okresie wegetacji zbóż jarych
nie stosowano chemicznego zwalczania chwastów, redukując zachwaszczenie za
pomocą metody mechanicznej – bronowanie. Po zbiorze zbóż jarych na polach
zastosowano uprawki pożniwne, a następnie w okresie jesiennym zaorano pole
na zimę. W drugim roku, w odtworzonych poletkach, wysiano dwie odmiany buraków cukrowych różniące się pokrojem rozety liściowej - Danuśka i Telimena.
Odmiana Danuśka wytwarza mniejszą rozetę liściową o zbliżonym do pionowego ustawieniu ulistnienia, natomiast Telimena charakteryzuje się większą rozetą o rozłożystym ustawieniu liści. W roku uprawy buraka cukrowego na jednym
z obiektów utrzymanych w czarnym ugorze (2 obiekt doświadczalny) zastosowano chemiczne odchwaszczanie stosując 3 zabiegi nalistne (Kemifam Super Koncentrat 320 EC (1,0 l/ha) + Kemiron Koncentrat 500 SC (0,2 l/ha) + Goltix 700 SC
(1,0 l/ha). W okresie wegetacji zastosowano nawożenie mineralne według zasobności gleby. Ocenę zachwaszczenia buraka cukrowego przeprowadzono w środkowej części poletek doświadczalnych za pomocą metody ramkowej (4 x 0,25 m2)
określając liczebność oraz świeżą masę poszczególnych gatunków chwastów. Próby chwastów oraz korzeni buraka cukrowego pobrano w fazie BBCH 32 buraka
cukrowego – III dekada czerwca. Po zakończeniu obserwacji polowych poletka
doświadczalne zostały zlikwidowane. Wyniki zamieszczone w tabelach podano
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jako średnie. W doświadczeniu obliczono ponadto wskaźnik dominacji Simsona
według wzoru:
C = ∑pi2
gdzie pi – stosunek liczby osobników i-tego gatunku do całkowitej liczebności
wszystkich osobników.
Analizie statystycznej poddano dane dotyczące liczby i masy poszczególnych
gatunków chwastów oraz obsady i masy korzeni buraka cukrowego. Wyniki testu
Fishera oceniano na poziomie istotności 1 i 5%. Po stwierdzeniu istotnych różnic
dokonano szczegółowego porównania średnich za pomocą testu t-Studenta, wyznaczając najmniejszą istotną różnicę na poziomie istotności 5%.

3. Wyniki i dyskusja
3.1. Wpływ zastosowanego przedplonu na zachwaszczenie
upraw buraka cukrowego
W obydwu latach badań poletka obiektu kontrolnego zachwaszczało 10 gatunków
chwastów. Największe różnice w strukturze zachwaszczenia stwierdzono w obiekcie badań, w którym uprawiana była w przedplonie pszenica jara – 14 taksonów
w 2014 roku (tabela 1) natomiast w drugim roku jedynie 8 gatunków (tabela 2).
Najmniejsze różnice w składzie gatunkowym chwastów odnotowano po owsie
siewnym 12 (2014 rok) oraz 11 w 2015 roku.
W 2014 roku, niezależnie od obiektu badań dominującym chwastem był przetacznik rolny (Veronica agrestis) – wskaźnik dominacji kształtował się od 0,13
(obiekt kontrolny) do 0,18 (po owsie). Inne relacje odnotowano w drugim roku
badań. W strukturze zachwaszczenia występowały głównie trzy gatunki chwastów: szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus), chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galii) oraz komosa biała (Chenopodium album). Dominującym gatunkiem chwastu w obiekcie kontrolnym oraz w obiekcie, w którym uprawiano
owies, był szarłat szorstki (A. retroflexus). Porównując obydwa warianty badań,
stwierdzono mniejsze nasilenie chwastu po uprawie owsa siewnego – wskaźnik
dominacji 0,39. Odmienne relacje uzyskano w poletkach, w których w przedplonie buraka cukrowego wysiano pszenicę jarą. W analizowanym wariancie
dominującym gatunkiem chwastu była chwastnica jednostronna (E. crus-galii)
– wskaźnik 0,19, natomiast szarłat szorstki (A. retroflexus) oraz komosa biała
(Ch. album) zachwaszczały buraki w mniejszym zakresie.
W dwuletnich badaniach stwierdzono, że zastosowane przedplony w niewielkim stopniu różnicują strukturę zachwaszczenia upraw buraka cukrowego pod
względem liczebności poszczególnych gatunków chwastów, natomiast mogą
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wpłynąć na nasilenie ich występowania (dominacji). Podobne zdanie zaprezentował [Kwiatkowski 2009,10] stwierdzając, że skład gatunkowy chwastów w głównej
mierze modyfikowany jest sposobem pielęgnacji, natomiast w mniejszym zakresie wpływa na niego system następstwa roślin. Inną opinię wyraziła [Małecka Jankowiak i wsp. 2015, 10] oceniając strukturę zachwaszczenia pszenicy ozimej
uprawianej po jęczmieniu jarym i grochu.
Większość dostępnych publikacji naukowych opisuje zachwaszczenie pól
uprawnych w kontekście uprawy roślin rolniczych w monokulturze [Buczek i wsp.
2009,8]; [Woźniak 2007;12]. Zdaniem autorów, stosowanie zmianowania roślin
przyczynia się do redukcji liczby oraz ich masy w porównaniu do uprawy w monokulturze. W dostępnej literaturze nie brakuje ponadto doniesień o korzystnym
wpływie międzyplonów na dynamikę zachwaszczenia upraw roślin rolniczych
[Majchrzak i Piechota 2014,8]. W uprawach buraka cukrowego stosowanie międzyplonów zostało szeroko opisane wraz z wprowadzeniem technologii mulczowania pola. Pozostawiony na polu mulcz z jednej strony chroni pole przed erozją
wietrzną i wodną, natomiast z drugiej redukuje kiełkowanie chwastów poprzez
ograniczenie dopływu światła oraz oddziaływanie allelopatyczne resztek roślinnych [Banaszak i wsp.1997,1];[Miziniak 2009,6] i [Miziniak 2010,4].
Nasilenie występowania chwastów w latach prowadzenia doświadczeń polowych związane było z zachwaszczeniem potencjalnym gleby oraz występującymi
warunkami atmosferycznymi (opady, temperatura). Pomimo zróżnicowanego
poziomu zachwaszczenia, świeża masa chwastów w obydwu latach badań była
zbliżona i wynikała z konkurencji pomiędzy poszczególnymi gatunkami o wodę,
światło i składniki pokarmowe.
W obydwu latach badań największą liczebność chwastów zdiagnozowano
w obiekcie kontrolnym - 35,4 szt./m2 (2014) i 364,4 (2015) - tabela 3. Uprawa zbóż
jarych w przedplonach buraka cukrowego ograniczyła zarówno ogólne zachwaszczenie w zakresie od 12,2 (po owsie) - 20,0% (po pszenicy jarej) oraz liczebność
przetacznika rolnego i komosy białej w porównaniu do obiektu kontrolnego. Redukcja zachwaszczenia bezpośrednio przełożyła się na świeżą masę chwastów.
W zależności od przedplonu, ograniczenie ich masy zawierało się w przedziale od
14,3 do 23,3%. Podobną zależność uzyskano w drugim roku badań. Największą
redukcję zachwaszczenia w łanie buraka cukrowego odnotowano w poletkach po
uprawie pszenicy jarej (59,4%), natomiast po owsie uzyskano mniejszy spadek.
Niezależnie od zastosowanego przedplonu determinującego stan zachwaszczenia
(pszenica jara, owies), ograniczenie masy chwastów pomiędzy wymienionymi
obiektami było zbliżone i wyniosło odpowiednio od 19,4 do 21,5%. Uprawa zbóż
jarych w przedplonie buraka cukrowego przyczyniła się ponadto do zmniejszenia nasilenia występowania gatunku dominującego, jakim był szarłat szorstki.

104

Wojciech Miziniak, Przemysław Kardasz, Marcin Bombrys

Reasumując należy stwierdzić, że uprawa roślin zbożowych w przedplonach buraka cukrowego przyczynia się do nieistotnego obniżenia liczby oraz masy chwastów. Zbliżony pogląd zaprezentowali [Majchrzak i Piechota 2013,6] analizując
wpływ przedplonu na zachwaszczenie uprawy jęczmienia jarego. Autorzy w przeprowadzonych badaniach polowych wykazali, że uprawa jęczmienia jarego po
burakach ogranicza zachwaszczenie, natomiast po kukurydzy wpływa na ponad
42% zwiększenie liczebności chwastów. Według [Buczka i wsp. 2012,5] mieszanki
zbożowe oparte na 33% udziale zróżnicowanych zbóż w większym zakresie ograniczyły zachwaszczenie mieszanek zbóż jarych, niż ich uprawa po pszenicy ozimej lub jęczmieniu jarym.
3.2. Wpływ zastosowanego przedplonu na straty plonu korzeni
buraka cukrowego
Największą masę korzeni buraka w obydwu latach badań uzyskano z poletek odchwaszczanych chemicznie (tabela 4). Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdzono, że rosnące chwasty w większym stopniu redukują masę korzeni
buraka odmiany Danuśka niż Telimena. W zależności od roku badań ograniczenie masy korzeni buraka oscylowało w zakresie od 31,7 do 58,5 % (Danuśka) oraz
od 3,5 do 51,0 % (Telimena) w porównaniu do obiektu odchwaszczanego chemicznie. Spadek liczebności chwastów oraz ich masy wpłynął na zmniejszenie
strat masy korzeni. Zaistniałe relacje są zbieżne z wynikami badań zamieszczonymi przez [Heidariego i wsp. 2007,6]. Autorzy w swoich badaniach wykazali, że
buraki cukrowe wytwarzające płożący pokrój liści (Rasoula) w większym zakresie
konkurują z szarłatem szorstkim (Amaranthus retroflexus), niż odmiana posiadająca wyprostowany pokrój rozety liściowej BR1.
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Tabela 1
Występowanie poszczególnych gatunków chwastów w 2014 roku
Obiekt

Nazwa gatunkowa
Przetacznik rolny

Obiekt kontrolny

13,0

0,13

9,7

0,08

Rdest powojowy

3,0

0,01

Wilczomlecz obrotny

2,0

0

Fiołek polny

2,0

0

Krzywoszyj polny

2,0

0

Maruna bezwonna

1,3

0

Pokrzywa żegawka

1,0

0

Rdest plamisty

0,7

0

Jasnota purpurowa

0,7

0

11,2

0,16

Komosa biała

6,6

0,05

Wilczomlecz obrotny

2,2

0,01

Maruna bezwonna

1,4

0

Rdest ptasi

1,3

0

Rdest plamisty

1,2

0

Fiołek polny

0,9

0

Przytulia czepna

0,8

0

Rdest powojowy

0,8

0

Jasnota purpurowa

0,5

0

Żółtlica drobnokwiatowa

0,5

0

Krzywoszyj polny

0,3

0

Pokrzywa żegawka

0,3

0

Tobołki polne

0,3

0

12,0

0,18

Komosa biała

7,5

0,07

Maruna bezwonna

1,8

0

Rdest powojowy

1,5

0

Wilczomlecz obrotny

1,3

0

Fiołek polny

1,0

0

Rdest ptasi

0,8

0

Przytulia czepna

0,8

0

Rdest plamisty

0,8

0

Krzywoszyj polny

0,5

0

Szarłat szorstki

0,3

0

Żółtlica drobnokwiatowa

0,3

0

Przetacznik rolny

Owies

Wskaźnik dominacji
Simsona

Komosa biała

Przetacznik rolny

Pszenica jara

Liczba chwastów
[szt/m2]

Źródło: Badania własne.
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Tabela 2
Występowanie poszczególnych gatunków chwastów w 2015 roku
Obiekt

Nazwa gatunkowa
Szarłat szorstki

Obiekt kontrolny

Pszenica jara

Wskaźnik dominacji
Simsona

260,7

0,57

Chwastnica jednostronna

56,7

0,03

Komosa biała

26,4

0,01

Przetacznik rolny

0,2

0

Rdest ptasi

0,2

0

Mlecz kolczasty

0,2

0

Rdest plamisty

0,9

0

Maruna bezwonna

0,4

0

Przytulia czepna

0,5

0

Wilczomlecz obrotny

0,2

0

Chwastnica jednostronna

61,7

0,19

Szarłat szorstki

50,3

0,13

Komosa biała

25,0

0,03

Bodziszek drobny

1,0

0

Rdest plamisty

1,0

0

Przetacznik rolny

0,7

0

Przytulia czepna

0,7

0

Rdest ptasi

0,3

0

Szarłat szorstki

Owies

Liczba chwastów
[szt/m2]

167,0

0,39

Chwastnica jednostronna

61,0

0,05

Komosa biała

35,7

0,02

Rdest plamisty

2,7

0

Bodziszek drobny

0,3

0

Rdest ptasi

0,3

0

Mlecz kolczasty

0,7

0

Tasznik pospolity

0,3

0

Maruna bezwonna

0,3

0

Przytulia czepna

0,3

0

Rdest powojowaty

0,3

0

Źródło: Badania własne.
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Tabela 3
Wpływ roślin przedplonowych na zachwaszczenie uprawy buraka cukrowego
Obiekt

Rok Liczba chwastów
badań
[szt/m2]

Obiekt kontrolny

35,4 a

Kontrola chemiczna
Pszenica jara

2014

Owies
NIR (0,05)
Obiekt kontrolny
2015

–

991,8 a

Redukcja świeżej
masy
chwastów
[%]
–

0b

100

0b

100

28,3 a

- 20,0

740,8 a

- 25,3

28,6 a

-12,2

849,7 a

- 14,3

10,50

–

451,15

–

–

1189,7 a

–

0c

Pszenica jara

Świeża masa
chwastów
[g/m2]

346,4 a

Kontrola chemiczna
Owies

Redukcja liczby
chwastów [%]

100

0b

100

140,7 bc

- 59,4

958,3 a

- 19,4

268,9 ab

- 22,4

933,4 a

- 21,5

–

612,72

–

NIR (0,05)

191,05

a,b,c – grupy jednorodne

Źródło: Badania własne.

Tabela 4
Straty masy korzeni uzależnione od odmiany buraka cukrowego
Odmiana buraka cukrowego
Obiekt

Rok
badań

Danuśka

Telimena

Liczba
sztuk
[szt/m2]

Masa
korzeni
[g/ m2]

Straty
masy
korzeni
[%]

Liczba
sztuk
[szt/m2]

Masa
korzeni
[g/ m2]

Straty
masy
korzeni
[%]

Obiekt kontrolny

10,0 a

242,7 bc

53,5

10,5 a

148,8 b

71,1

Kontrola chemiczna

12,0 a

521,6 a

–

10,0 a

514,5 a

–

11,3 a

216,3 c

58,5

9,5 a

251,9 b

51,0

10,7 a

356,1 b

31,7

9,5 a

449,6 a

12,6

Pszenica jara

2014

Owies
NIR (0,05)

2,47

121,55

–

1,34

135,51

–

Obiekt kontrolny

9,3 a

276,3 a

54,4

10,0 a

422,1 b

36,1

10,0 a

605,8 b

–

11,0 a

660,2 a

–

10,5 a

396,5 a

34,6

10,5 a

636,7 a

3,5

Owies

9,5 a

291,8 a

51,8

10,5 a

519,6 ab

21,3

NIR (0,05)

2,66

164,76

–

2,75

208,88

–

Kontrola chemiczna
Pszenica jara

2015

a,b,c – grupy jednorodne

Źródło: Badania własne.
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4. Wnioski
1. Uprawa zbóż jarych w przedplonach buraka cukrowego przyczynia się do
nieistotnej redukcji liczebności oraz świeżej masy chwastów w porównaniu
do obiektu kontrolnego.
2. Obniżenie zachwaszczenia pod względem liczby lub masy chwastów ogranicza ich niekorzystny wpływ na masę korzeni buraka cukrowego.
3. Występujące zachwaszczenie w większym stopniu wpływa na wzrost i rozwój buraka cukrowego odmiany odznaczającej się mniejszym pokrojem liści (Danuśka), niż odmiany standardowej (Telimena).
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WOJCIECH MIZINIAK, PRZEMYSŁAW KARDASZ, MARCIN BOMBRYS
WPŁYW PRZEDPLONÓW ZBOŻOWYCH NA ZACHWASZCZENIE
UPRAW BURAKA CUKROWEGO

Słowa kluczowe: burak cukrowy, zachwaszczenie, pszenica jara, owies
STRESZCZENIE

Doświadczenia polowe prowadzono w uprawie buraka cukrowego w latach 2013–
2015. Przedmiotem badań była ocena wpływu różnych przedplonów na stan zachwaszczenia buraka cukrowego w kolejnych sezonach wegetacyjnych. W okresie wiosennym
2013 i 2014 roku wysiano następujące gatunki roślin: pszenicę jarą oraz owies w ilości
i terminie zalecanym do ich uprawy. Na poletkach doświadczalnych nie stosowano chemicznej ochrony roślin przed chwastami. Występujące chwasty niszczono mechanicznie
poprzez bronowanie. W kolejnym sezonie wegetacyjnym na wyodrębnionej części pola
zasiano buraki cukrowe odmian Danuśka i Telimena. Ocenę zachwaszczenia przeprowadzono za pomocą metody ramkowej, określono liczebność oraz świeżą masę poszczególnych gatunków chwastów. Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że
uprawa zbóż jarych w przedplonach buraka cukrowego przyczyniła się do nieistotnego
obniżenia liczebności oraz świeżej masy chwastów. Redukcja zachwaszczenia wpłynęła
na ograniczenie niekorzystnego wpływu chwastów na wzrost i rozwój buraka cukrowego.
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Występujące zachwaszczenie w większym stopniu wpływa na wzrost i rozwój buraka cukrowego odmiany odznaczającej się mniejszym pokrojem liści (Danuśka), niż odmiany
standardowej (Telimena).
WOJCIECH MIZINIAK, PRZEMYSŁAW KARDASZ, MARCIN BOMBRYS
INFLUENCE OF SOME CEREAL AS PREVIOUS CROP ON WEED INFESTATION
ON SUGAR BEET CROPS

Keywords: sugar beet, weed infestation, spring wheat, oats
SUM M A RY

The field experiments with sugar beet were conducted in 2013–2015.The subject of
study were evaluation of the impact of different crops on weeds in sugar beet crop in next
growing seasons. The following agricultural crops: spring wheat and oats were sown in an
amount and recommended period for their cultivationin spring in 2013 and 2014 year.On
experimental plots were not used any chemical protection against weeds. Growing weeds
in the field were controlled by a mechanical method - harrowing. In the next season on
a singled part of the field the sugar beet varieties Danuśka and Telimena were sown. The
assessment of weed infestation was performed by framing method estimation of number
and fresh weight of weeds.
There was no significant effect of cropping spring wheat and oats to reduce the number
and fresh weight of weeds. Reduction of weeds infestation influenced favorably on growth
and development of sugar beets crops.Weeds had the larger impact on the growth and development of varieties characterized by less leafage (Danuśka) than the standard cultivar
(Telimena).
e-mail: w.miziniak@iorpib.poznan.pl
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1. Wstęp
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu (IWNiRZ) jest podwykonawcą umowy zawartej w 2016 roku, pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie. Umowa ta dotyczy realizacji zadań określonych w rozdziale IV programu wieloletniego
„Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów
genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”. Bardzo ważnym celem, podczas realizacji tej umowy jest
informowanie społeczeństwa o zgromadzonych w IHAR, w przechowalni długoterminowej, zasobach genetycznych roślin uprawnych oraz ich charakterystyce. Innym
ważnym zadaniem jest rozmnażanie dawnych i miejscowych odmian roślin rolniczych i roślin zielarskich. Wynika ono nie tylko z tego, że Polska podpisała Konwencję o Ochronie Bioróżnorodności i włączyła się do międzynarodowych prac z zakresu
ochrony zasobów genetycznych ale i z tego, że utrzymanie w stanie żywym naszych
wyrejestrowanych już odmian, zaawansowanych rodów hodowlanych czy odmian
miejscowych umożliwi w razie potrzeby korzystanie z ich genotypów. W przypadku
tak niezwykle cennego gatunku jakim jest len, jest to szczególnie ważne, ponieważ
nasiona dawnych, tradycyjnych odmian lnu, zarówno włóknistego jak i oleistego, są
skarbnicą bardzo cennych związków bioaktywnych, które powinny mieć dużo większe zastosowanie w codziennej diecie, lecznictwie i farmaceutyce.
Do Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu zwracają
się osoby indywidualne oraz instytucje, z prośbą o nasiona odmian lnu, a te są
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im udostępniane. Dużym zainteresowaniem cieszy się len włóknisty, który jest
potrzebny do realizowania projektów o charakterze odtwórczym, historycznym,
od siewu nasion poprzez wydobycie włókna metodą słania i kończąc na tkaniu.
Obecnie w Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie, w komorach chłodniczych, zdeponowano 832 obiekty lnu. Termin obiekt oznacza odrębną (odmienną) próbkę genotypu utrzymywaną w bankach genów (odmiana, linia
hodowlana, populacja) dla ochrony i oceny; w szczególności dla reprezentowania
zmienności genetycznej w próbkach najlepiej (idealnie) 4.000 nasion homozygotycznych linii (samopylnych gatunków) lub 12.000 nasion heterozygotycznych
linii (obcopylnych gatunków) [Rolf H.J. Schlegel 2010; 10]. Są to przede wszystkim przedstawiciele jedynego gatunku uprawnego lnu, jakim jest len zwyczajny
(Linum usitatissimum L.), który jest gatunkiem zbiorowym [Woyke Z, Muśnicki
Cz. 2003; 532]. Obejmuje on zarówno odmiany włókniste: Linum usitatissimum
L. convar. Usisatissimum L., jak i oleiste Linum usitatissimum L. convar mediterraneum (Vavilov et Ell.) Kulpa et Danert [Wykaz Odmian Chronionych Wyłącznym
Prawem Hodowcy, według stanu na dzień 30.06.2016 r.]. Wawiłow za Hoffmanem
ustalił sześć ośrodków pochodzenia gatunku uprawnego Linum usitatissimum L.
czyli następujące podgatunki: industani cu (ssp. Eurasiaticum Vav. At Ell.), indoabisyński (ssp. Indoabyssinicum Vav. Et Ell.), śródziemnomorski (ssp. Mediterraneum Vav. Et Ell.), industani cum Ell., euroazjatycki (ssp. Euroasiaticum Vav.et
Ell.), przejściowy (ssp. Transitorium Ell.) [Woyke Z, Muśnicki Cz. 2003; 527-528].
Większość zasobów genetycznych lnu została zgromadzona przez działający od
1930 roku Instytut Włókien Naturalnych, który w 2009 roku przekształcono w Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ).
W przedmiotowej pracy opisano i porównano ze sobą dwanaście dawnych,
nie będących już w uprawie, odmian lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.),
w tym dwie odmiany oleiste LCSD 200 i Kotowiecki oraz 10 odmian lnu włóknistego. Odmiany te są w posiadaniu Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin
Zielarskich oraz Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytutu
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB) i stanowią obiekty tzw. Polskiej Kolekcji Lnu.
Celem pracy było przedstawienie wyników badań z doświadczenia polowego,
przeprowadzonego w 2010 roku w Zakładzie Doświadczalnym IWNiRZ w Pętkowie, w którym materiałem badawczym było 12 dawnych, polskich odmian lnu,
wyhodowanych w Polsce oraz zapoznanie potencjalnych użytkowników z charakterystyką przechowywanych obiektów lnu (Linum usitatissimum L.).
Najważniejsze cechy rolnicze badanych odmian przedstawiono w tabeli 2, cechy morfologiczne materiału badawczego zawarto w tabeli 3, a zawartość włókna
w tabeli 4.
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Pozwoli to na wykorzystanie zgromadzonych zasobów genowych lnu hodowcom i naukowcom do realizacji projektów rolno-środowiskowych i pro-ekologicznej polityki państwa oraz odbiorcom indywidualnym do realizacji ich
przedsięwzięć. Zachowanie danych dotyczących 12 dawnych odmian lnu, którymi dysponuje IWNiRZ (na temat ich pochodzenia, charakterystyki, ośrodków
hodowli tego gatunku w Polsce) jest bardzo ważne z punktu widzenia ochrony
bioróżnorodności i bezpieczeństwa żywnościowego kraju, pomimo tego, że tylko
w przypadku nowszych odmian są one pełniej opracowane. Informacje zawarte
w publikacji pochodzą z opracowań, które powstały na podstawie wieloletnich
doświadczeń polowych na dużych poletkach, w przeciwieństwie do wyników
z doświadczenia z 2010 roku, uzyskanych z małych poletek doświadczalnych.

2. Odmiany lnu uprawiane dawniej w Polsce
Materiał badawczy stanowiło 12 odmian lnu uprawianych dawniej w Polsce.
Ważniejsze dane paszportowe opisywanych odmian lnu przedstawiono w tabeli 1.
Nazwy badanych odmian lnu podano w kolumnie: ACCENAME. Materiał badawczy zgromadzono w Instytucie Włókien Naturalnych, gdzie każdemu obiektowi lnu nadano nr próbki (ACCENUMB). Przed numerem znajduje się skrót IWN
utworzony z pierwszych liter Instytutu Włókien Naturalnych (obecnie Instytutu
Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich). Materiał badawczy mieści się w tzw.
Polskim Banku Genów w IHAR w Radzikowie, w komorach chłodniczych i jest
dostępny, pod podanymi w kolumnie COLLNUMB numerami przechowalni długoterminowej Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB.
Daty włączenia danego obiektu do kolekcji to w przypadku badanych odmian lnu
daty rejestracji tych odmian (ACQDATE). Dwie dawne odmiany lnu włóknistego
wyhodowano w Stacji Selekcji Roślin w Kotowiecku, obecnie Państwowe Zakłady
Hodowli Roślin w Sobótce. Były to: Kotowiecki – len oleisty i Lazur – len włóknisty. Hodowcą pozostałych dziesięciu odmian lnu, dzisiaj nie będących na Liście
Odmian Roślin Rolniczych Centralnego Ośrodka Roślin Rolniczych (COBORU),
jest IWN.
W kolumnie CHARMATER określono charakter materiału. Liczba 3 oznacza,
że jest to odmiana hodowlana. Odmiany lnu: LCSD 200 oraz Kotowiecki to odmiany o typie użytkowym oleistym (USETYPE – oleisty). Odmiany Golęciński,
Zwisły, Lazur, Swadzimski, Milenium, Fortuna, Izolda, Waza, Ariadna i Bryta to
odmiany o typie użytkowym włóknistym (USETYPE – włóknisty).
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Dane paszportowe 12 polskich odmian
lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) wg Eurisco
Lp.

ACCENUMB

COLLNUMB

ACCENAME

ACQDATE

DONORCODE

CHARMATER

Tabela 1

USETYPE

1

IWN00065

165578

LCSD 200

-----

POL026

3

oleisty

2

IWN00145

165654

Golęciński

-----

POL026

3

włóknisty

3

IWN00192

165704

Zwisły

-----

POL026

3

włóknisty

3

oleisty

4

IWN00061

165574

Kotowiecki

----

Stacja Selekcji
Roślin w Kotowiecku

5

IWN00158

165667

Lazur

1955----

Państwowe Zakłady
Hodowli Roślin w
Sobótce

3

włóknisty

6

IWN00184

165696

Swadzimski

1955----

POL026

3

włóknisty

7

IWN00394

165511

Milenium

19661231

POL026
(Sielec Stary)

3

włóknisty

8

IWN00037

165508

Fortuna

19671231----

POL026
(Sielec Stary)

3

włóknisty

9

IWN00052

165501

Izolda

19691231

POL026
(Pętkowo)

3

włóknisty

10

IWN00328

165845

Waza

19780916

POL026
(Wojciechów)

3

włóknisty

11

IWN00205

165717

Ariadna
(S 5-31)

19831007

POL026
(Sielec Stary)

3

włóknisty

12

IWN00215

165727

Bryta (Pet 79)

19831025

POL026
(Pętkowo)

3

włóknisty

duplikat

IWN00818

165504

Pet 79=Bryta

1977----

POL026

3

włóknisty

DONORCODE – kod dawcy obiektu: POL026 – Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu wraz z Zakładami Doświadczalnymi (Sielec Stary – Ośrodek Doświadczalny Sielec Stary woj. poznańskie; Pętkowo – Ośrodek Doświadczalny
Pętkowo, woj. poznańskie; Wojciechów – Zakład Doświadczalny w Wojciechowie, woj. opolskie); Stacja Selekcji Roślin w Kotowiecku, która została przekształcona w Państwowe Zakłady Hodowli Roślin w Sobótce
USETYPE – typ użytkowy: oleisty, włóknisty

Źródło: Wg Eurisco.

Zauważono, że w Polskim Banku Genów w Radzikowie przechowywany
jest ten sam genotyp: pod numerem 165727 – odmiana lnu włóknistego Bryta
(IWN00215) i pod numerem 165504 ród zaawansowany jeszcze przed rejestracją
w COBORU, jako Bryta, czyli PET 79. Są to duplikaty.
W trzeciej dekadzie kwietnia 2010 roku w Zakładzie Doświadczalnym IWNiRZ
wysiano nasiona w doświadczeniu porównawczym 12 dawniej uprawianych odmian lnu na poletkach o wielkości 1,6 m2. Zbiór roślin lnu nastąpił w fazie dojrzałości żółtej torebek nasiennych w trzeciej dekadzie sierpnia 2010 roku.

115

Opis dwunastu dawnych odmian lnu wyhodowanych w Polsce

W tabeli 2 przedstawiono cechy rolnicze: plon ogólny, słomy i nasion oraz
określono cechy morfologiczne, plonotwórcze: liczbę torebek nasiennych oraz
masę 1000 nasion.
Tabela 2
Plon: ogólny, słomy, nasion oraz liczba torebek nasiennych i masa
1000 nasion dawnych polskich odmian lnu zwyczajnego
(Linum usitatissimum L.)
Lp.

Nazwa odmiany

Plon ogólny
[kg/poletko]

Plon słomy
[kg/poletko]

Plon nasion
[kg/poletko]

Liczba
torebek

Masa 1000
nasion
[g]

1

LCSD 200

0,883

0,533

0,223

10

6,13

2

Golęciński

0,848

0,515

0,201

12,1

5,33

3

Zwisły

0,810

0,519

0,148

8,5

4,33

4

Kotowiecki

1,099

0,615

0,194

11,7

5,60

5

Lazur

0,773

0,498

0,174

8,4

4,80

6

Swadzimski

0,848

0,550

0,174

11,1

4,73

7

Milenium

0,791

0,586

0,115

8,1

4,20

8

Fortuna

0,858

0,620

0,127

6,9

5,00

9

Izolda

0,855

0,616

0,126

10,5

4,70

10

Waza

0,872

0,598

0,145

16

4,77

11

Ariadna

0,839

0,627

0,123

8,6

4,60

12

Bryta

0,919

0,673

0,150

6,1

4,93

Minimum

0,773

0,498

0,115

6,1

4,2

Maximum

1,099

0,673

0,223

16

6,13

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań z doświadczenia
polowego w ZD IWNiRZ Pętkowo w 2010 roku.

Największym plonem nasion charakteryzowała się odmiana lnu oleistego Kotowiecki, a najwyższym plonem słomy odmiana lnu włóknistego Bryta. Największy plon nasion oraz masę 1000 nasion miała odmiana oleista LCSD 200, natomiast liczba torebek wynosiła od 6,1 u Bryty do 16 u Wazy.
W tabeli 3 przedstawiono charakterystykę następujących cech morfologicznych: barwa płatków korony, wysokość roślin, długość techniczna, długość
wiechy, grubość łodygiw środku długości technicznej i wysmukłość, badanych
12 dawnych odmian lnu (Linum usitatissimum L.)
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Tabela 3
Barwa płatków korony, wysokość roślin, długość techniczna, długość wiechy,
grubość w środku długości technicznej i wysmukłość dawnych polskich
odmian lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.)
Lp.

Nazwa
odmiany

Barwa płatków
korony

Wysokość
roślin
[cm]

Długość
techniczna
[cm]

Długość
wiechy
[cm]

Grubość łodygi
w środku
długości
technicznej
[mm]

Wysmukłość

1

LCSD 200

jasnoniebieska

61,8

50,3

11,5

1,66

304

2

Golęciński

jasnoniebieska

66,3

53,2

13,1

1,72

312

3

Zwisły

jasnoniebieska

70,7

60,1

10,6

1,58

383

4

Kotowiecki

niebieska

59,7

48,3

11,4

1,62

301

5

Lazur

jasnoniebieska

67,4

54,1

13,3

1,50

367

6

Swadzimski

jasnoniebieska

70,2

53,2

14,0

1,63

349

7

Milenium

biała

81,1

69,9

11,2

1,55

456

8

Fortuna

biała

79,8

66,0

13,8

1,65

408

9

Izolda

biała

83,7

69,0

14,7

1,78

393

10

Waza

niebieska

78,6

63,0

15,6

2,09

306

11

Ariadna

niebieska

78,3

68,4

9,9

1,71

409

12

Bryta

biała

76,1

65,0

11,1

1,45

461

Minimum

59,7

48,3

9,9

1,45

301

Maximum

83,7

69,0

15,6

2,09

461

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań z doświadczenia
polowego w ZD IWNiRZ Pętkowo w 2010 roku.

Zakresy zmienności badanych 2 obiektów lnu oleistego oraz 10 obiektów lnu
włóknistego były następujące: wysokość roślin od 59,7 cm do 83,7 cm, długość
techniczna od 48,3 cm do 69,0 cm, długość wiechy od 9,9 cm do 15,6 cm, grubość
w środku długości technicznej od 1,45 mm do 2,09 mm, wysmukłość od 301 do
461. Osiem odmian charakteryzowało się jasnoniebieską (5) oraz niebieską (3)
barwą płatków korony, a cztery odmiany białą.
Szczegółowe informacje na temat innych cech morfologicznych podano w publikacji pt. „Charakterystyka morfologiczna genotypów lnu (Linum usitatissimum
L.) pochodzących z Polski” [Silska i inni 2014, 38-47].
Wysokość rośliny to długość rośliny od szyjki korzeniowej do wierzchołka łodygi. Długość łodygi lnu zwana długością techniczną łodygi to długość od nasady
liścieni (górna krawędź szyjki korzeniowej) do nasady najniższego rozgałęzienia
[Woyke T., Muśnicki Cz. 2003]. Długość wiechy to długość od najniższego rozgałęzienia do wierzchołka łodygi. Grubość łodygi mierzy się w środku długości

117

Opis dwunastu dawnych odmian lnu wyhodowanych w Polsce

technicznej łodygi. Dane charakterystyki to średnia z 10-ciu pomiarów danego
obiektu. Długość wiechy, podaną w cm, ustalono z różnicy między długością
ogólną a długością techniczną. Długość ogólną i techniczną mierzono na desce pomiarowej, a średnicę w środku długości technicznej trójkątem Johansena.
Szyjkę korzeniową uwzględnioną przy pomiarach długości wyznaczały blizny po
liścieniach. Współczynnik wysmukłości łodygi obliczono ze stosunku długości
technicznej wyrażonej w mm, do średnicy łodygi w środku długości technicznej w milimetrach [Woyke T., Muśnicki Cz. 2003]. Jeśli chodzi o wartość technologiczną dawnych odmian to oceniono zawartość włókna w łodygach danej
odmiany lnu. Cechę tą podano w procentach i określono na podstawie wyników
z 10 pojedyńczych łodyg lnu, obliczając średnią wartość tej cechy.
Tabela 4
Procentowa zawartość włókna dawnych polskich odmian lnu zwyczajnego
(Linum usitatissimum L.)
Lp.

Nazwa
odmiany

Zawartość włókna [%]
Numer badanych pojedynków

Średnia
[%]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17,1

10,5

18,6

11,6

14,8

13,0

10,8

11,8

15,6

10,0

13,4

Golęciński

9,8

16,0

13,9

15,8

14,3

12,0

14,0

11,7

11,5

11,4

13,0

Zwisły

16,7

12,5

13,8

11,9

7,7

14,9

10,5

11,4

15,1

15,6

13,0

Kotowiecki

9,1

17,0

18,4

16,1

10,2

7,6

14,3

11,9

22,9

14,0

14,1

Lazur

15,4

17,9

9,4

12,5

11,4

10,4

10,6

13,5

10,8

10,2

12,2

6

Swadzimski

16,4

15,2

5,9

17,6

14,1

15,0

11,4

17,0

15,5

17,2

14,5

7

Milenium

13,8

13,4

14,0

16,9

8,6

15,4

16,4

16,4

13,5

17,4

14,6

8

Fortuna

15,2

13,8

10,0

16,0

18,0

11,9

14,0

9,9

9,5

12,3

13,1

1

LCSD 200

2
3
4
5

9

Izolda

16,7

18,4

13,5

16,7

20,0

15,1

18,7

12,6

14,6

12,0

15,8

10

Waza

13,1

17,1

14,0

16,5

17,0

17,9

14,5

16,7

13,9

15,8

15,7

11

Ariadna

17,0

15,6

20,3

18,0

16,9

16,7

18,6

16,1

15,7

16,4

17,1

12

Bryta

17,0

18,4

16,3

18,8

13,6

28,1

15,6

19,1

17,5

17,3

18,2

Minimum

12,2

Maximum

18,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań z doświadczenia polowego w ZD IWNiRZ Pętkowo w 2010 roku.

Średnia procentowa zawartość włókna dawnych odmian lnu nie była wysoka,
ponieważ nie przekroczyła 20%. Zakres zmienności wynosił od 12,2 – 18,2%. Najwięcej włókna w łodydze zawierała Bryta – 18,2%.
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3. Dyskusja
Przedmiotem opisu są dawne odmiany lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum
L.), wyhodowane w Polsce. W informacjach, cytowanych w pracy, użyto w tekście
następujących nazw historycznych obecnego IWNiRZ: Lniarska Centralna Stacja
Doświadczalna – LCSD (działająca w latach 1930 – 1939 w Wilnie), Lniarsko-Konopna Stacja Doświadczalna – LKSD (reaktywowana po wojnie w Poznaniu
w 1945 r.), Instytut Przemysłu Włókien Łykowych - IPWŁ (od 1972r.), Instytut
Krajowych Włókien Naturalnych – IKWN (od 1982r.) i Instytut Włókien Naturalnych (do 2008 roku).
Najstarszą odmianą w badaniach była odmiana lnu oleistego LCSD 200 (LCSD
II – synonim) uzyskana z materiałów przedwojennej hodowli LCSD, stąd nazwa
(hodowca: Lniarska Centralna Stacja Doświadczalna). Do najstarszych odmian
należą też: Golęciński (LKCSD–L – synonim) – len włóknisty, którego hodowcą
jest Lniarsko Konopna Centralna Stacja Doświadczalna oraz Zwisły – len włóknisty. gdzie podobnie jak u obiektów lnu wymienionych wcześniej, nie zachowała
się dokumentacja z datą rejestracji tej odmiany. Do najstarszych odmian należy
także len oleisty Kotowiecki, który wyhodowano w powstałej w 1947 roku Stacji
Selekcji Roślin w Kotowiecku.
W latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku IWNiRZ (wtedy Instytut Przemysłu Włókien Łykowych) hodował odmiany LCSD 210, LCSD 207 i Swadzimski
w Ośrodkach Doświadczalnych Pętkowo i Sielec Stary), natomiast Stacja Hodowli Roślin Sobótka, znajdująca się w powiecie Ostrów Wielkopolski, a należąca do
Zjednoczenia Hodowli Roślin i Nasiennictwa, prowadziła hodowlę odmiany Lazur. Udział odmiany Swadzimski w produkcji superelit wynosił 7% [Praca zbiorowa 1962, 47] natomiast udział odmiany Lazur w produkcji superelit wynosił 31%
[Praca zbiorowa 1962, 46-47]. Ponadto badaniami w zakresie biologii hodowlanej zajmowała się pracownia Roślin Włóknistych w Puławach, będąca organem
Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. W latach 70-tych dwudziestego
wieku Instytut Przemysłu Włókien Łykowych przekazał do produkcji trzy odmiany lnu włóknistego: Milenium, Fortuna, Izolda, z których wszystkie mają w swym
rodowodzie holenderską odmianę Wiera. Wszystkie też odziedziczyły po Wierze w mniejszym lub większym stopniu jej niezaprzeczalne zalety, jak odporność
na wyleganie, zmniejszoną podatność na choroby i inne niesprzyjające czynniki
wzrostu oraz dobry plon nasion.
W COBORU przeprowadzono doświadczenia z odmianami Milenium, Fortuna i Izolda, dlatego charakterystykę cech morfologicznych, rolniczych i biologicznych tych odmian znaleźć można w informatorze COBORU z 1969 roku. [Informator COBORU 1969].
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Odmianę Waza zarejestrowano 16 września 1978 roku. W 1983 roku do rejestru odmian oryginalnych Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wpisano dwie odmiany hodowli Instytutu Krajowych Włókien Naturalnych
(IKWN) o nazwie Bryta i Ariadna [Rólski 1985].
W wyniku przeprowadzonych doświadczeń w Stacjach Doświadczalnych poznańskiego Instytutu opracowano charakterystykę sześciu następujących dawnych odmian lnu włóknistego: Lazur, Milenium, Fortuna, Izolda, Ariadna i Bryta.
Lazur – Lazur kwitnie niebiesko, ma wierzchołek typu wyprostowanego, jest
najwcześniejszą z polskich odmian. Daje wysoki plon słomy i włókna przy średnim plonie nasion. Odmianę tą charakteryzuje mała podatność na wyleganie.
Milenium biało-kwitnąca, charakteryzuje się następującymi cechami: wysoką i wysmukłą łodygą, dość krótką wiechą, niezłą odpornością na wyleganie,
dobrą zawartością włókna, przeciętnym okresem wegetacji – 105 dni, wysokim
plonem ogólnym i dobrym plonem nasion. Wymagania odmiany Milenium są
dość duże. W intensywnych warunkach agrotechnicznych daje wysokie plony. Na
podkreślenie zasługuje duża elastyczność łodyg. Ulewne deszcze wykładają rośliny, które w krótkim czasie po osuszeniu wracają do pozycji pionowej. Rok 1969
był dla odmiany Milenium pierwszym rokiem uprawy w zasiewach przemysłowych. Odmiana ta wymaga gleb dobrych, intensywnie uprawianych. Wykazuje
wrażliwość na niedobór opadów. Wykorzystuje dobrze wysokie dawki nawozów,
jednak w warunkach gęstego siewu należy być ostrożnym z dawkowaniem azotu, szczególnie na mocnych stanowiskach. Odmiana Milenium, tak jak opisana
dalej odmiana Fortuna, należą do lnów intensywnych i wymagających dobrych
warunków glebowych, a szczególnie agrotechnicznych. Dla uzyskania wysokich
plonów większe znaczenie ma kultura gleby oraz terminowe i dokładne wykonanie wszystkich zabiegów agrotechnicznych, aniżeli wybór gleby pod względem jej
składu mechanicznego (lżejsza lub cięższa).
Fortuna – biało-kwitnąca, charakteryzuje się wysoką łodygą, krótką wiechą,
dobrą odpornością na wyleganie i choroby, dość dobrą zawartością włókna, przeciętnym okresem wegetacji – 103 dni, dobrym plonem ogólnym i wysokim plonem nasion. Pod względem agrotechnicznym odmiana ta podobne wymagania
jak Milenium. Dzięki dużo większej jak Milenium odporności na wyleganie może
być uprawiana w rejonach o zwiększonej ilości opadów atmosferycznych w okresie wegetacji. Jest mało podatna na wyleganie, dzięki czemu może być obficiej
nawożona, także nawozami azotowymi [Rólski 1985].
Izolda po jednej z odmian rodzicielskich, LCSD 210, odziedziczyła mniejszą
wrażliwość na niedobór opadów i w warunkach suszy 1968 roku na Węgrzech zajęła tam w jednym doświadczeniu porównawczym z innymi odmianami pierwsze
miejsce, a w drugim – miejsce drugie. Powinna zatem dawać stosunkowo dobre
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plony w rejonach mniej obfitujących w deszcze. Prowadzone w latach 1967-1969
doświadczenie agrotechniczne z odmianą Izolda w Ośrodku Doświadczalnym
w Pętkowie wykazuje, że najwyższy plon słomy odziarnionej otrzymuje się przy
większej ilości wysiewu – 2800 nasion zdolnych do kiełkowania na 1 m2, co odpowiada mniej więcej ilości wysiewu 150 kg/ha. Jednak najwyższą procentową
zawartość włókna, plon włókna ogółem i plon włókna długiego, a także najlepszą
wytrzymałość włókna uzyskuje się przy wysiewie 105 kg/ha [Rólski 1985].
Ariadna daje nieco niższy plon ogólny – około 7,7 t/ha, plon nasion 0,7 t/ha,
natomiast zawartość włókna ogółem wynosi19,9% a włókna długiego 14% [Rólski
1985].
Bryta charakteryzuje się wysokim plonem ogólnym w granicach 8,0 t/ha, wysokim plonem nasion około 0,86t/ha, jednak mniejszą zawartością włókna ogólnego – 17,2% i włókna długiego 14% [Rólski 85].
W Konwencji o ochronie bioróżnorodności (http//www.biodiv.org; Dz.U.
z dnia 6 września 2006 r.; Dz.U. z dnia 6 września 2001 r.) zwraca się uwagę na
bogactwo obszarów użytkowanych gospodarczo, w tym na różnorodność starych, tradycyjnych ras i gatunków zwierząt oraz odmian roślin użytkowych. Jest
to niezwykle ważne, ponieważ pomimo dużo niższych plonów dawnych odmian
roślin rolniczych zachowują one szczególnie cenne dla zdrowia człowieka prozdrowotne wartości żywieniowe. W przypadku lnu zwyczajnego, gatunek ten (Linum usitatissimum L.) charakteryzuje się największą, wśród nasion wszystkich
roślin uprawnych, zawartością niezbędnego, nienasyconego kwasu tłuszczowego
z rodziny Omega 3, czyli kwasu alfa-linolenowego. W badaniach odmian i rodów
lnu zawartość kwasu tłuszczowego alfa-linolenowego mieściła się w przedziale
od 50,9% do 59,2% u odmiany Bukoz, wyhodowanej w IWNiRZ. Dieta europejczyków w 21.wieku zawiera stanowczo zbyt mało tego kwasu tłuszczowego, co
przyczynia się do wzrostu zachorowań na wiele chorób, w tym na tzw. choroby cywilizacyjne. Natomiast zawartość kwasu tłuszczowego linolowego, w wyżej wspomnianych badaniach wynosiła od 9,6% do 14,5% [Silska G., Praczyk M. 2012].
Nowe odmiany, mają bardzo często zmodyfikowany skład kwasów tłuszczowych
w taki sposób, że mają bardzo niską zawartość kwasu tłuszczowego alfa-linolenowego (trójnienasyconego – C 18:3), a bardzo wysoką linolowego (dwunienasyconego c 18:2), czyli mają tzw. odwrócony skład kwasów tłuszczowych.
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4. Podsumowanie
1. W realizowanym w roku 2016 programie wieloletnim „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych
źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” dużą wagę zwracano na informowanie społeczeństwa o zgromadzonych w IHAR w Radzikowie zasobach genetycznych
oraz na zachowanie w stanie żywym dawnych odmian roślin uprawnych,
a także istniejących opisów i opracowań dotyczących tych obiektów.
2. W przeprowadzonym doświadczeniu porównawczym 12 dawnych odmian
lnu (Linum usitatissimum L.) największym plonem nasion charakteryzowała się odmiana lnu oleistego Kotowiecki, a najwyższym plonem słomy
odmiana lnu włóknistego Bryta. Największy plon nasion oraz masę 1000
nasion miała odmiana oleista LCSD 200, natomiast liczba torebek wynosiła
od 6,1 u Bryty do 16 u Wazy.
3. Osiem odmian charakteryzowało się jasnoniebieską (5) oraz niebieską (3)
barwą płatków korony, a cztery odmiany białą.
4. Zakresy zmienności badanych 2 obiektów lnu oleistego oraz 10 obiektów
lnu włóknistego były następujące: wysokość roślin od 59,7 cm do 83,7 cm,
długość techniczna od 48,3 cm do 69,0 cm, długość wiechy od 9,9 cm do
15,6 cm, grubość w środku długości technicznej od 1,45 mm do 2,09 mm,
wysmukłość od 301 do 461.
5. Średnia procentowa zawartość włókna dawnych odmian lnu nie była wysoka, ponieważ nie przekroczyła 20%. Zakres zmienności wynosił od 12,2 do
18,2%. Najwięcej włókna w łodydze zawierała Bryta – 18,2%.
6. Zawarta w pracy charakterystyka dawnych, polskich odmian lnu opracowana na podstawie kilkuletnich doświadczeń z odmianami jest cenna ze
względu na zadania jakie narzuca ratyfikowana przez Polskę Konwencja
o Ochronie Bioróżnorodności.
7. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich oraz Instytut Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy udostępniają obiekty
lnu zainteresowanym instytucjom i osobom prywatnym, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. na cele dekoracyjne w kwiaciarstwie), realizowaniem projektów np. związanych z odtwórstwem historycznym i tkactwem, ochroną zasobów genowych oraz działalnością edukacyjną
instytucji takich jak muzea czy stowarzyszenia.
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1. Wstęp
Zwolennicy perspektywy kulturowej wskazują na istotne znaczenie czynników
kulturowych dla rozwoju przedsiębiorczości. Zaliczyć do nich można system
wartości i norm, tradycje przedsiębiorczości w danym społeczeństwie, stosunek
do postaw przedsiębiorczych, model rodziny, kompetencje i wiedzę siły roboczej
oraz kapitał zaufania społecznego [Hryń 2003, 167]. Uwarunkowania kulturowe
determinują sposób postrzegania i interpretowania rzeczywistości gospodarczej.
Ułatwiają społeczeństwu rozumienie procesów gospodarczych, zachowań podmiotów ekonomicznych, a także ocenę tego, co sprawiedliwe i słuszne [Koźmiński
1982, 9]. Uwarunkowania społeczno-kulturowe są istotne zwłaszcza w przypadku
rozwoju przedsiębiorczości kobiet, których aktywność ekonomiczna nadal pozostaje pod wpływem stereotypów społecznych, wyznaczających podział pracy
i społeczne role płci, zwłaszcza na obszarach wiejskich.
Z badań E. Lisowskiej [Lisowska1996, 4-16] wynika, że z roku na rok wzrasta
wyraźnie zainteresowanie kobiet podejmowaniem działalności gospodarczej na
własny rachunek. Dotyczy to również kobiet wiejskich, które w coraz większym
stopniu dążą do podjęcia pracy poza rolnictwem, chcą zakładać własne firmy, modernizować gospodarstwa rolne. Podejmują kroki w kierunku rozpoczęcia pozarolniczej działalności, przyczyniając się do utrzymania gospodarstw domowych
i pośrednio również obszarów wiejskich [Bock 2004, 245].
E. Lisowska podkreśla, że coraz szersze włączanie się kobiet w sektor prywatny,
przez zakładanie własnych firm i stwarzanie nowych miejsc pracy, zostało zapo-
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czątkowane zmianami politycznymi i ekonomicznymi, które dokonały się w Polsce
i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Kolejne zmiany
usankcjonowane formalnymi zapisami w dokumentach, związane są z wejściem
Polski do Unii Europejskiej. Formalne jednak przyjęcie postanowień unijnych rozmija się często z gotowością społeczeństwa do rzeczywistego ich wdrażania. W Polsce dopiero teraz rozwija się debata na temat nowego „kontraktu” płci, wiele emocji
wzbudzają kwestie parytetów, przywilejów związanych z wyrównywaniem szans itp.
Utrudnieniem jest również fakt, że sytuacja kobiet jest zróżnicowana, w różnych
środowiskach odgrywają one odmienne role, odmienne są wobec nich oczekiwania
społeczności, w których żyją [Michalska 2013, 12].
Tempo zmian transformacyjnych zachodzących w Polsce jest różne zarówno
w miastach jak i na wsi. Zmiany warunków życiowych kobiet, zwiększanie się ich
życiowych możliwości również nie przebiega tak samo. Stosunek kobiet wiejskich
do zmieniających się realiów czy ich gotowość do wykorzystywania pojawiających
się szans wynika w dużym stopniu z uwarunkowań kulturowych, zwłaszcza roli,
jaka kobietom wiejskim była przypisywana w przeszłości.
Celem niniejszego artykułu jest analiza uwarunkowań społeczno-kulturowych
przedsiębiorczości kobiet na obszarach wiejskich województwa podlaskiego.
Analizy dokonano na podstawie literatury przedmiotu oraz wybranych wyników
badań pt. „Przedsiębiorczość kobiet na obszarach wiejskich na przykładzie województwa podlaskiego”, przeprowadzonych w ramach pracy badawczej BDS-7/
IP/10/2013 w drugiej połowie 2014 r. Celem głównym badań była diagnoza przedsiębiorczości kobiet z obszarów wiejskich, zwłaszcza w województwie podlaskim,
oraz stworzenie rekomendacji dotyczących form wsparcia i ograniczania barier
stojących na drodze do zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy, w tym głównie w zakresie zakładania i rozwoju pozarolniczej działalności. Badaniem objęto
150 kobiet – właścicielek i współwłaścicielek firm z terenów wiejskich województwa podlaskiego, które zarejestrowały jednoosobową działalność gospodarczą
lub w formie spółki cywilnej i w trakcie badań znajdowały się w rejestrach jako
firmy aktywne. W badaniu zastosowano takie metody badawcze, jak: desk research, badania ilościowe bazujące na badaniu ankietowym (kwestionariuszowym)
przeprowadzonym metodą bezpośrednią (PAPI – Paper and Pencil Interviewing)
– 150 kobiet – przedsiębiorców oraz badanie jakościowe – pogłębione wywiady indywidualne (IDI – Individual In-Depth Interview) z 30 kobietami – przedsiębiorcami. W doborze próby została zastosowana metoda Respondent-Driven
Sampling (RDS), określona w literaturze jako quasi-losowa, która dostarcza wyniki najmniej zniekształcone błędami systematycznymi [Salganik, Heckathorn
2004,193–239].
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2. Społeczno-kulturowy wymiar przedsiębiorczości kobiet
Pozycja kobiet w społeczeństwie polskim, w tym ich aktywność zawodowa, pozostaje pod wpływem stereotypów społecznych [Reszke 1998, 17] wyznaczających relacje między kobietami i mężczyznami w wymiarze instytucjonalnym,
kulturowym i indywidualnym [Titkow 2007, 173]. Jego istotę stanowi podział ról
społecznych, w ramach którego kobieta predysponowana jest do wykonywania
większości obowiązków domowych, a mężczyzna ma za zadanie zagwarantować
rodzinie bezpieczeństwo finansowe [Titkow 2007, 173]. U podstaw płciowego podziału pracy domowej i zawodowej leżał mit mężczyzny żywiciela rodziny. Praca
zarobkowa kobiet traktowana była jako ostateczność, jako zatrudnienie dodatkowe, a dochody jako mniej ważne dla budżetu rodziny [Bradley 2008, 117].
Zdaniem H. Domańskiego traktowanie różnic między płciami jako naturalne,
determinuje odmienne oczekiwania wobec kobiet i mężczyzn w aspekcie zachowań codziennych oraz wyborów życiowych. W rezultacie fakt zajmowania przez
kobiety zwykle gorszego miejsca pod względem wysokości zarobków i stanowiska
na rynku pracy czy pozycji w sferze publicznej, traktowany jest jako naturalny
i niebudzący wątpliwości [Domański 1992, 33-34].
Jak silnie zakorzenione w świadomości obu płci jest przekonanie o priorytetowym znaczeniu ról związanych z pracą w domu, z pełnieniem obowiązków matki i żony pokazują badania Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych Instytutu
Filozofii i Socjologii PAN (IFiS) z 2002 r., według których ponad jedna trzecia
kobiet u progu dorosłości uznawała prymat ról domowych, a o priorytetowym
znaczeniu kariery zawodowej przekonanych było jedynie 2% z nich [Titkow 1982,
Duch 1989]. Mężczyźni reprezentowali jeszcze większe przywiązanie do tradycyjnego podziału ról (aż 42% było przekonanych, że kobiety są predysponowane do
pełnienia obowiązków domowych). Obecnie rośnie akceptacja dla godzenia przez
kobiety pracy w domu z pracą zawodową. Jest to efekt nie tylko słabnącej roli
stereotypów, ale też ekonomicznej konieczności czyniącej zarobki kobiet coraz
ważniejszym elementem budżetu domowego [Titkow 1982, 161].
Jeszcze bardziej zjawisko podziału ról uwidacznia się w społecznościach wiejskich, gdzie kobiety zgodnie z wielowiekową tradycją – podlegają innemu niż
mężczyźni procesowi socjalizacji. O ile mężczyzna formowany był na odpowiedzialnego za gospodarstwo lidera, o tyle kobieta przygotowywana była do pełnienia pomocniczej roli w gospodarstwie rolnym [Fedyszak–Radziejowska 1996, 20].
Dokonujące się obecnie przeobrażenia w życiu społecznym i gospodarczym
zmieniają stosunek rolników do warunków ich życia. Uległy zmianom procesy
intensyfikacyjne i socjalizacyjne, pociągając za sobą zmianę funkcji gospodarza
i gospodyni. Zachodzące procesy wpłynęły także na zmiany struktur rodziny.
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Uległy załamaniu rygorystyczne bariery między obowiązkami żony i męża, a podział ich funkcji zaczęły wyznaczać potrzeby rodziny. Wzrósł udział kobiet w pracach na rzecz gospodarstwa rolnego [Tryfan 1996, 93]. Z badań socjologicznych
wynika, iż obecnie kobieta wiejska, żona gospodarza uważa się za osobę prowadzącą gospodarstwo rolne w takim samym stopniu jak jej mąż [Fedyszak-Radziejowska 1996, 20].
Z badań Brodzińskiego i Lewczuka wynika, że kobiety mogą wnieść wiele nowych wartości do kultury rozwoju przedsiębiorczości – niezależnie od tego, czy
przedsiębiorczość ta będzie rozwijana na obszarach wiejskich, czy też w miastach.

3. Charakterystyka obszarów wiejskich regionu podlaskiego
Ponad 60,0% ogólnej powierzchni województwa podlaskiego jest użytkowane
rolniczo. Wynika to między innymi z niskiego poziomu industrializacji regionu,
jak również z historycznych uwarunkowań związanych przede wszystkim z dominacją rolnictwa rodzinnego w strukturze własności. O znaczeniu tego sektora
w gospodarce województwa świadczą między innymi: wysoki udział pracujących
w rolnictwie w strukturze zatrudnienia mieszkańców regionu, jak też wysoki –
w porównaniu do innych województw i średniej krajowej – udział wartości dodanej brutto z działalności rolniczej w gospodarce województwa podlaskiego.
Obszary wiejskie województwa podlaskiego dysponują przede wszystkim wysoką jakością środowiska przyrodniczego oraz atrakcyjnością walorów przyrodniczych. W Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku jako atut
województwa podkreślany jest wysoki poziom czystości i naturalności środowiska przyrodniczego oraz atrakcyjność turystyczna [Szanse i zagrożenia …2012,
45]. Na terenie województwa podlaskiego znajdują się Puszcza Białowieska, a także Puszcza Augustowska, Puszcza Knyszyńska oraz biebrzańskie czy narwiańskie
bagna. Powierzchnia parków narodowych w województwie podlaskim stanowi
niemal 30% wszystkich terenów parków narodowych w Polsce.
Jak wskazuje tabela 1, pod względem walorów przyrodniczo-kulturowych województwo podlaskie zajmuje wysokie miejsce, ale już pod względem warunków
ekonomicznych i infrastrukturalnych trzecie od końca.
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Potencjał turystyczny obszarów wiejskich według województw

Tabela 1

Wskaźniki
Województwa

Walory przyrodniczokulturowe

Zagospodarowanie
turystyczne

Warunki ekonomiczne
i infrastrukturalne

dolnośląskie

0,369

0,498

0,624

kujawsko-pomorskie

0,363

0,250

0,368

lubelskie

0,343

0,309

0,036

lubuskie

0,394

0,294

0,464

łódzkie

0,328

0,141

0,279

małopolskie

0,685

0,987

0,450

mazowieckie

0,440

0,174

0,378

opolskie

0,295

0,150

0,364

podkarpackie

0,659

0,625

0,275

podlaskie

0,449

0,874

0,021

pomorskie

0,474

0,955

0,535

śląskie

0,369

0,355

0,549

świętokrzyskie

0,421

0,347

0,158

warmińsko-mazurskie

0,468

0,932

0,175

wielkopolskie

0,405

0,208

0,524

zachodniopomorskie

0,402

1,000

0,478

Źródło: Turystyka w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.

Województwo podlaskie ze względu na poziom rozwoju gospodarczego należy do najsłabiej rozwiniętych regionów Polski oraz Unii Europejskiej (255 miejsce na 271 regionów). Podlasie charakteryzuje się również najniższą dynamiką
wartości wskaźnika przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w kraju. Jest to
region typowo rolniczy, o niskiej atrakcyjności inwestycyjnej [Projekt. Strategia
Polityki Społecznej… 2014, 25]. W końcu grudnia 2014 r. w bazie krajowego
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON województwa
podlaskiego znajdowało się 98 339 jednostek. Przeważająca ilość podmiotów
gospodarki narodowej należała do sektora prywatnego – 95 187, co stanowiło
aż 96,8% ogółu jednostek wpisanych do rejestru REGON. Analiza podmiotów,
w podziale według form organizacyjno-prawnych wykazała znaczący udział osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – 77,2% wszystkich jednostek
sektora prywatnego [Zmiany strukturalne grup podmiotów…2015, 20]. Odsetek osób prowadzących działalność pozarolniczą na przestrzeni lat 2010-2012
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w województwie podlaskim wzrósł z 10% do 13%, zaś w 2013 r. spadł do 11%.
Udział trudniących się działalnością rolniczą w latach 2011-2013 utrzymywał się
na stałym, wyraźnie wyższym, niż w skali całego kraju poziomie – 18%. Profile
społeczno-demograficzne podlaskich przedsiębiorców prowadzących działalność
rolniczą i tych zajmujących się działalnością pozarolniczą wyraźnie się od siebie różnią. Przedstawiciele tej pierwszej grupy różnią się od osób prowadzących
działalność pozarolniczą. Są przeciętnie o 1,5 roku starsi, ponad 2 razy rzadziej
posiadają przynajmniej średnie wykształcenie, ponad 3,5 razy częściej mieszkają
na wsi i średnio o ponad 0,5 pkt na skali niżej cenią pracę w elastycznych ramach
czasowych [Kasparek, Magierowski, Turek 2014, 25].
Obecna struktura gospodarki województwa i jej efektywność jest wynikiem
mechanizmów rynkowych oraz wpływu szeregu czynników m.in. historycznych,
przestrzennych czy demograficznych.
Nierównomierny rozwój regionów Polski ma także swoje korzenie w czynnikach historycznych, które miały szczególny wpływ na sytuację woj. podlaskiego. Rolniczy charakter regionu jest niezmienny od okresów zaborów. W okresie
II Rzeczypospolitej umacniał się podział na Polskę A i Polskę B ze względu na
koncentrację nakładów inwestycyjnych na rozwój przemysłu i nowe technologie wytwarzania głównie w zachodnich województwach, a nie na tzw. ścianie
wschodniej, do której należy województwo podlaskie. Tu rozwijano tradycyjne
rolnictwo, pozbawiając tym samym obszary kapitału niezbędnego do rozwoju.
Świadczy o tym chociażby liczba inwestycji przemysłowych. W latach 1950–1985
na tereny te przypadło 0,1% wszystkich inwestycji z tego okresu [Strategia rozwoju... 2012, s. 4]. Zmiany ustrojowe po 1989 r. również nie były korzystne dla Polski
Wschodniej. Cały wysiłek państwa został skierowany na pomoc w utrzymaniu
rozwoju regionów przemysłowych, które wcześniej były głównymi beneficjentami środków społecznych. Z pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej korzystały
znowu głównie województwa centralne i zachodnie, ponieważ priorytetem Polski
były inwestycje umożliwiające rozbudowę przejść granicznych oraz połączeń komunikacyjnych w zachodniej części kraju.
Cechą charakterystyczną Podlasia jest jego różnorodność kulturowa. Jest to
region wielokulturowy, który obok Polaków zamieszkują przedstawiciele takich
mniejszości narodowych i etnicznych, jak: Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Tatarzy,
Romowie i Rosjanie. Biorąc pod uwagę religię – obok wyznawców kościoła rzymskokatolickiego, dużą grupę stanowią wyznawcy prawosławia i nieco mniejszą –
islamu. Podlasie należy obecnie do najbardziej zróżnicowanych pod względem
narodowościowym i religijnym regionów Polski. O wielokulturowości regionu
świadczy „(...) nie tylko specyficzna architektura, w którą nieustannie wpisana
jest obok konstrukcji kościoła, kopuła cerkwi i wieża meczetu, ale również języki
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i gwary, jakie możemy usłyszeć w wielu podlaskich miejscowościach, tradycyjna
obyczajowość i rytuały, szkoły z językiem nauczania mniejszości, ale też organizacje i instytucje działające na rzecz podtrzymywania kultury i dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznych [http://narew.home.pl, 21.04.2013].” Niewątpliwie
jest to obszar, na którym od wczesnego średniowiecza ścierały się wpływy polskie
(mazowieckie), ruskie, jaćwieskie, krzyżackie, a później także litewskie, dlatego
też często jest określane jako pogranicze narodowościowo wyznaniowe [Barwiński 2004, 160-168] lub historyczno-kulturowe [Plit 2008, 7-14]. Ponadto województwo podlaskie słynie z bogatej obrzędowości, mającej charakterystyczne cechy dla folkloru obszarów pogranicza kulturowego [Regionalny Program...2011].
Obecna struktura gospodarki województwa i jej efektywność jest także wynikiem zachodzących w ostatnim czasie zmian i procesów wpływających na zasoby
ludzkie, wysoki poziom bezrobocia czy ubytek ludności.
W III kwartale 2014 r. liczba osób bezrobotnych ukształtowała się na poziomie 40 tys. W końcu września 2014 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było
21,2 tys. bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Mieszkańcy wsi mimo, że są mniej
licznie reprezentowani w populacji podlaskich bezrobotnych, znajdują się w gorszej sytuacji na rynku pracy, np. ze względu na trudniejszy dostęp do oferowanych
miejsc pracy. Dlatego też są bardziej zagrożeni bezrobociem strukturalnym – aż
59,4% to długotrwale bezrobotni. Nie bez znaczenia jest też poziom wykształcenia
bezrobotnych mieszkańców wsi, gdyż bez wykształcenia średniego było aż 56,0%
z nich. Wyższy był też w tej grupie procent osób bez kwalifikacji zawodowych –
35,8% wobec 32,4% w miastach [Podlaski Regionalny Plan Działania…2014, 9].
Ogólnie, wykształcenie ludności wiejskiej wypada niekorzystnie w porównaniu
z poziomem wykształcenia mieszkańców miast. Znaczna liczba ludności mieszkającej na wsi posiada wykształcenie podstawowe lub zawodowe, podczas gdy
w miastach dominuje wykształcenie średnie i policealne [Analiza kluczowych
sektorów województwa podlaskiego… 2013, 133].
Podlasie cechuje się małą gęstością zaludnienia, dwukrotnie mniejszą niż średnia krajowa. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w końcu czerwca 2013 r. w woj. podlaskim mieszkało 1196,5 tys. osób, oznacza to ubytek 2,2 tys.
osób na przestrzeni dwóch kwartałów. Ubytkowi ludności towarzyszy także ujemny przyrost naturalny, który w przeliczeniu na 1000 mieszkańców województwa
ukształtował się w tym okresie na poziomie minus 0,80 (Polska minus 0,41) [Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego 2014, 15]. Inne niekorzystne zmiany
to następujący zgodnie z prognozą demograficzną wzrost udziału osób starszych
w ogólnej liczbie ludności Podlasia. Jest to także region o bardzo dużych tradycjach
migracyjnych. Saldo migracji zarówno wewnętrznych, jak i zagranicznych na pobyt
stały jest od lat ujemne. W 2010 r. w ramach migracji wewnętrznych w wojewódz-
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twie podlaskim zameldowało się 11 731 osób, a wymeldowało się 13 347 osób, z czego 9469 osób zmieniło miejsce zamieszkania w granicach województwa podlaskiego [Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego… 2013, 135].

4. Przedsiębiorczość kobiet na obszarach wiejskich województwa
podlaskiego – wybrane aspekty
Przedsiębiorczość kobiet zamieszkujących obszary wiejskie regionu podlaskiego
wyrażona liczbą założonych firm wskazuje na fakt, że mieszkanki wsi wykazują
aktywność w tej sferze. Udział kobiet w grupie prowadzących działalność pozarolniczą w województwie podlaskim w 2014 roku wynosił 39% wobec 46% ogółu
pracujących [Kasparek, Magierowski, Turek 2014, 25].
Tabela 2
Wybrane charakterystyki samozatrudnionych w województwie
podlaskim (dane w %)
Własna działalność

Pracujący ogół

rol

pozarol

ogół

% kobiet

36

39

37

46

Zamieszkanie (% wieś)

91

23

65

37

243

155

398

1358

N

Źródło: K. Kasparek, M. Magierowski, D. Turek,Rynek pracy w województwie podlaskim w świetle danych z badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2013, Białystok 2014, s. 25.

Raport z badania: Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich wskazuje na wzrost zainteresowania kobiet zakładaniem mikroprzedsiębiorstw na
obszarach wiejskich [Raport z badania. Sytuacja kobiet…2012, 6]. Potwierdzają to również dane Fundacji Wspomagania Wsi realizującej już od prawie 20 lat
różne programy wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
z których wynika, że czterdzieści procent wszystkich firm powstających na wsi
zakładają kobiety [http://www.polskieradio.pl].
Ze względu na to, że obszary wiejskie województwa podlaskiego dysponują
dużym potencjałem do rozwoju turystyki i rekreacji związanym przede wszystkim z wysoką jakością środowiska przyrodniczego oraz jego atrakcyjnością, zakładane przedsiębiorstwa to często gospodarstwa agroturystyczne. Biorące udział
w badaniu przedsiębiorczynie zajmowały się w 32% (48 przedsiębiorczyń) działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz pozostałą działalnością usługową.
Chociaż podlaskie pod względem walorów przyrodniczych zajmuje wysokie
miejsce w rankingu województw, to już ze względu na poziom rozwoju gospo-
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darczego należy do najsłabiej rozwiniętych regionów w kraju. Jest to region typowo
rolniczy, o niskiej atrakcyjności inwestycyjnej. Województwo podlaskie charakteryzuje się najniższą dynamiką wartości wskaźnika przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich w kraju. Zachodzące w ostatnim czasie zmiany wpływające na zasoby
ludzkie - ubytek ludności, w tym w wieku przedprodukcyjnym czy wysoki wskaźnik
bezrobocia są ograniczeniem dla rozwoju przedsiębiorstw. Sytuacja ta ma przełożenie na motywy podejmowania działalności gospodarczej. Najczęstszym powodem
rozpoczynania własnej działalności gospodarczej badanych kobiet było dążenie do
poprawy warunków finansowych (60% przedsiębiorczyń – 90 kobiet).
Z uwarunkowań historycznych i kulturowych, które kształtują zachowania
przedsiębiorcze, wynika często forma prowadzenia działalności gospodarczej na
wsi, gdzie dominuje głównie własna działalność gospodarcza. Badane kobiety zamieszkałe na obszarach wiejskich województwa podlaskiego, głównie zakładały
jednoosobową działalność gospodarczą, w dalszej kolejności myślały o rozwoju
swoich firm. Ma na to wpływ zapewne ogólnie niska kultura przedsiębiorcza,
postrzeganie roli przedsiębiorcy w społeczeństwie wiejskim czy niedostateczny
poziom kapitału społecznego. Tradycyjny podział ról społecznych według płci,
powoduje, że kobietom brakuje pewności siebie i wiary w swoje umiejętności,
gorzej oceniają swoją wiedzę i umiejętności. Ponadto często łączą pracę z obowiązkami domowymi (Lisowska, 2001b). Badane przedsiębiorczynie, zgodnie
z oczekiwaniami wobec kobiet, wynikającymi z pełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczych wobec dzieci i osób starszych, wykonywały większość obowiązków
domowych (77% badanych – 116 kobiet).
W badanej populacji przedsiębiorczych kobiet przeciętny wiek, w którym podejmowały one najczęściej działalność gospodarczą wynosił 45 lat (38% kobiet),
31% stanowiły przedsiębiorczynie między 36 a 45 rokiem życia, zaś kobiety w wieku 31-35 lat 20%. Dane te są zbieżne się z badaniami Lewczuka i wsp. [Lewczuk
A., 1996, 102-116] nad społeczną sylwetką przedsiębiorczych kobiet wiejskich,
z których wynika, iż średni wiek (36-45 lat) obecnie bardziej sprzyja działalności przedsiębiorczej mieszkańców wsi, z tym, że kobiety działalność tę podejmują
w nieco późniejszym wieku (42 lata) niż mężczyźni (39 lat). Zdaniem autorów
wynika to z wielu barier społecznych, które kobiety muszą pokonać po drodze,
np. trudności w godzeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Ponadto priorytetem dla kobiet jest odchowanie dzieci, później ewentualnie zakładanie działalności gospodarczej.
Wśród wielu cech sprzyjających podejmowaniu przez kobiety działalności
przedsiębiorczej w sektorze rolnictwa, jego otoczenia, a także w działach pozarolniczych istotne wydają się obok wieku, kwalifikacje, przyjmowane wzorce osobowe i autorytety [Chyłek, Lewczuk, 1996, 88-101].
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Jeśli chodzi o wykształcenie, prace wielu autorów [Gwiazda, 1994; Lisowska,
1995; Tryfan, 1993] jednoznacznie wskazują, że przeciętny poziom wykształcenia
przedsiębiorczych kobiet jest zdecydowanie wyższy od stanu wykształcenia ogółu
kobiet. Struktura wykształcenia badanych kobiet przedsiębiorczych przedstawiała
się również dość korzystnie, ponieważ 30% – 45 przedsiębiorczyń legitymowało
się wykształceniem wyższym. Łącznie wykształcenie wyższe i średnie miało 68%
– tj. 102 kobiety.
Mimo stosunkowo korzystnego poziomu wyksztalcenia badanych przedsiębiorczyń, wyniki wykazały braki w ich kompetencjach specjalistyczno-technicznych (kompetencje mające związek ze specjalistycznymi zadaniami, np. analiza
rynku, języki obce, księgowość, pozyskiwanie informacji, rachunkowość), które
na pewno nie sprzyjały podejmowaniu przez kobiety działalności gospodarczej.
Respondentki najlepiej oceniły swoje kompetencje osobiste (bardzo dobrze 53%
- 80 respondentek). Bardzo dobrze oceniły także kompetencje społeczne (bardzo
dobrze 43% – 65 respondentek). Własne kompetencje menedżerskie oceniły jako
dobre (38% – 57 respondentek). Najsłabiej natomiast oceniły swoje kompetencje
specjalistyczno-techniczne (bardzo dobrze 15% – 23 respondentki, dobrze oraz
ani dobrze ani źle po 34% – po 51 respondentek, źle 16% – 24 respondentki).
Fakt ten mógł również niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie i rozwój firm
respondentek, ponieważ w większości nie korzystały one z publicznych środków
zewnętrznych na rozwój firmy (67% – 101 kobiet). Nakłady inwestycyjne w prowadzonych firmach w ciągu ostatnich dwóch lat w większości gwarantowały jedynie utrzymanie przedsiębiorstw na rynku, a 46% (69 kobiet) właścicielek firm
skupiało się jedynie na przetrwaniu i utrzymaniu obecnego statusu.
Na brak korzystania z zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej badanych właścicielek firm ma również wpływ kapitał zaufania społecznego, który wydaje się być słabością środowiska przedsiębiorców wiejskich. Mała
solidarność i dezintegracja, niechęć do podejmowania wspólnych inicjatyw i do
kooperacji skutkuje brakiem silnych organizacji reprezentujących interesy tego
środowiska [Sawicka 2000, 26]. Średni wskaźnik gotowości do współpracy mierzony w skali 0-4 wynosi na wsi 1,69, podczas gdy w miastach powyżej 20 tys.
mieszkańców 1,82, powyżej 500 tys.– 2,11[Projekt Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich…2014, 13]. Kumoterstwo w urzędach i niejasne reguły przyznawania
pomocy i selekcji wniosków było problemem przedsiębiorców w województwie
podlaskim akcentowanym w badaniach realizowanych przez E. Rollnik-Sadowską
[Rollnik-Sadowska 2010, 161].
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5. Podsumowanie
W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, obserwujemy wzrost aktywności zawodowej kobiet, w tym rozwój ich przedsiębiorczości. Sytuacja pod tym
względem jest zróżnicowana regionalnie. Województwo podlaskie, a zwłaszcza
jego obszary wiejskie, mimo potencjalnych możliwości wytwarzania produktów
tradycyjnych i regionalnych ze względu na tradycyjne rolnictwo, rodzinne gospodarstwa rolne, dużą ilość siły roboczej na obszarach wiejskich, czyste środowisko, charakteryzuje się jednym z najniższych w kraju wskaźników aktywności
społeczno-gospodarczej, w tym także kobiet. Ograniczeniem dla rozwoju przedsiębiorstw mogą być zachodzące w ostatnim czasie zmiany i procesy wpływające
na zasoby ludzkie tj. wysoki poziom bezrobocia czy ubytek ludności. Na fakt ten
mogą również mieć wpływ uwarunkowania społeczno – kulturowe.
Stosunek kobiet do zmieniających się realiów, dostosowywanie się do nowych
warunków, gotowość do wykorzystywania bądź nie nowych możliwości wynika
w dużym stopniu z roli przypisywanej w przeszłości kobietom wiejskim. Bariery tkwiące w stereotypach myślenia ludności wiejskiej, dotyczących roli i oczekiwań wobec kobiet wpływają na ich aktywność gospodarczą. Oprócz względów
ekonomicznych, tradycyjny podział ról społecznych według płci, łączenie pracy
zawodowej z obowiązkami domowymi wpływa na to, że kobiety zamieszkujące
na obszarach wiejskich, w tym z województwa podlaskiego, najczęściej zakładają jednoosobową działalność gospodarczą, w dalszej kolejności myślą o rozwoju
swoich firm. Większość kobiecych firm w województwie podlaskim na obszarach
wiejskich działa w sektorze usług. Są to zazwyczaj przedsiębiorstwa małe i relatywnie młode, z małym kapitałem zakładowym i generujące raczej umiarkowane
dochody. Nakłady inwestycyjne w badanych firmach w większości gwarantowały
jedynie utrzymanie przedsiębiorstw na rynku, a 46% właścicielek firm skupiało
się jedynie na przetrwaniu i utrzymaniu obecnego statusu.
Istotnym wydaje się zatem przełamywanie stereotypów dotyczących roli kobiety w rodzinie jako jednych z barier rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej.
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„Efektywne wykorzystanie trwałych użytków zielonych w żywieniu bydła”.
Autor: Piotr Goliński. Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2017, s. 72.
W publikacji przedstawiono aktualny stan i potencjał paszowy użytków zielonych w Polsce oraz możliwości zastosowania pasz z użytków zielonych w różnych
systemach żywienia bydła. Omówiono też dość szczegółowo czynniki decydujące
o efektywności pasz z użytków zielonych, jak skład botaniczny runi, metody renowacji trwałych użytków zielonych, nawożenie i ich pielęgnacja oraz technologie
zbioru i konserwacji runi. Autor zwraca uwagę na jakość, a co za tym idzie wartość pokarmową pasz z TUZ, jako że w ostatnim czasie coraz więcej uwagi poświęca się oddziaływaniu pasz objętościowych na zdrowie przeżuwaczy i jakość
surowców zwierzęcych. Duża ilość zamieszczonych zdjęć dodatkowo wzbogaca
publikację i wpływa na większą wartość broszury.
Pozycja bardzo przydatna dla doradców rolniczych, rolników posiadających
trwałe użytki zielone, a przede wszystkim dla hodowców bydła i owiec.

„Monitorowanie i prognozowanie chorób i szkodników w uprawie roślin okopowych”. Autorzy: Magdalena Jakubowska, Andrzej Bandyk, Kamila Roik,
Beata Wielkopolan, Anna Tratwal. Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2017, s. 67.
Od 2014 roku na terenie Polski obowiązuje przestrzeganie zasad integrowanej
ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników. Zasady i wytyczne
integrowanej produkcji i ochrony kładą duży nacisk na wykorzystanie wszystkich
możliwych i dostępnych metod mających na celu zahamowanie rozwoju populacji
organizmów szkodliwych. Mając na uwadze wymagania ochrony środowiska i presję
konsumentów, dużego znaczenia nabierają działania zmierzające do ograniczenia
liczby zabiegów chemicznego zwalczania agrofagów przy jednoczesnym zachowaniu
ich maksymalnej skuteczności. Prezentowana publikacja przedstawia monitorowanie i prognozowanie chorób i szkodników w uprawie roślin okopowych. W broszurze omówiono m. in. podstawowe choroby i szkodniki w uprawach buraka cukrowego i ziemniaków, metody służące identyfikacji patogenu lub szkodnika dla potrzeb
prognozowania krótko i długoterminowego, systemy wspomagające sygnalizowanie
potrzeb wykonania zabiegów chemicznej ochrony roślin oraz metody ograniczające
występowanie agrofagów w uprawie tych roślin.
Pozycja przydatna dla specjalistów z zakresu ochrony roślin, może być także wykorzystana przez doradców rolniczych i rolników.
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” 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;
w kolejności – wyd. zwarte, czasopisma, akty prawne, dokumenty elektroniczne; – 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
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ADRIAN SADŁOWSKI
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

GENERALNE UREGULOWANIA DETERMINUJĄCE
DOSTĘPNOŚĆ POMOCY W RAMACH SYSTEMU
WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO
Nadesłany: 12.08.2017

Zaakceptowany do druku: 30.08.2017

1. Wstęp
Potencjalną grupę beneficjentów pomocy realizowanej w ramach systemu wsparcia bezpośredniego określają ogólne warunki przyznania płatności, tj. wymóg
„aktywności zawodowej” (którego celem jest wykluczenie z płatności „quasi-rolników”) oraz tzw. minimalne wymogi dotyczące otrzymywania płatności (które
mają zapobiec nieracjonalnym nakładom administracyjnym przy obsłudze wniosków o przyznanie płatności). Wiele rozwiązań w tym zakresie jest pochodną decyzji krajowych.
W opracowaniu dokonano analizy generalnych warunków przyznania płatności bezpośrednich oraz przedstawiono zakres decyzyjności państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i krajowe decyzje implementacyjne w tym obszarze,
ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Pozwoliło to na zobrazowanie wpływu
tych regulacji na stopień skomplikowania systemu wsparcia bezpośredniego oraz
ocenę ich oddziaływania na liczebność beneficjentów płatności bezpośrednich
w Polsce.
Jako materiał źródłowy wykorzystano akty prawne regulujące system wsparcia
bezpośredniego oraz noty informacyjne Komisji Europejskiej. W badaniach empirycznych posłużono się danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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2. Rolnik aktywny zawodowo
W ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) wdrożonej w 2015 r. – w celu
korekty ukierunkowania wsparcia, ale kosztem większego skomplikowania systemu – podjęto próbę wykluczenia z płatności „quasi-rolników”. W związku z tym
ustanowiono warunek „aktywności zawodowej”, którego nie spełnia wnioskodawca:
1. w przypadku którego kwota płatności bezpośrednich przekracza określony
próg kwotowy oraz
2. który – poza działalnością rolniczą – prowadzi jednocześnie przynajmniej
jeden z rodzajów działalności nierolniczej, wymienionej na tzw. „negatywnej liście”, oraz
3. którego działalność rolnicza jest marginalna w odniesieniu do ogółu prowadzonej działalności.
„Negatywna lista” standardowo obejmuje administrowanie portami lotniczymi, wodociągami, stałymi terenami sportowymi lub rekreacyjnymi, świadczenie
usług przewozu kolejowego lub usług w zakresie obrotu nieruchomościami.
W kwestii „rolnika aktywnego zawodowo” do państwa członkowskiego należy:
1. ustanowienie progu kwotowego, nie większego jednak niż 5 000 EUR, do
wysokości którego rolnika automatycznie uznaje się za aktywnego zawodowo,
2. ewentualna decyzja o rozszerzeniu wykazu działalności nierolniczych ujętych na standardowej „negatywnej liście”,
3. ewentualna decyzja o wprowadzeniu zasady wykluczania z płatności rolników (przekraczających próg kwotowy i prowadzących działalność z „negatywnej listy”), których działalność rolnicza nie jest głównym celem działalności.
Według Stabryły-Chudzio [2015] opracowanie definicji rolników aktywnych
zawodowo jest pozytywnym aspektem zmian WPR, ponieważ dzięki temu płatności zostaną przekazane do właściwej grupy podmiotów.
Państwa członkowskie podjęły zróżnicowane decyzje w odniesieniu do poszczególnych kwestii składających się na uregulowanie „aktywności zawodowej”.
Graniczną kwotę płatności bezpośrednich, do wysokości której rolnika automatycznie uznaje się za spełniającego wymóg „aktywności zawodowej”, na najniższym możliwym poziomie (0 EUR) ustanowiła Flandria i Holandia, a na maksymalnym dopuszczalnym poziomie – 18 państw członkowskich: Chorwacja, Cypr,
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska,
Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry i Wielka Brytania. Próg na poziomie pośrednim między wartością minimalną a maksymalną ustanowiły: Luksem-
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burg (100 EUR), Francja (200 EUR), Malta (250 EUR), Walonia (350 EUR), Austria i Hiszpania (1 250 EUR), Słowacja (2 000 EUR) oraz Bułgaria (3 000 EUR).
Włochy stosują maksymalny próg (5 000 EUR) tylko w odniesieniu do rolników
prowadzących działalność na obszarach górskich, natomiast dla rolników, których gospodarstwa są zlokalizowane poza tymi obszarami, próg ten wynosi 1 250
EUR [Direct payments 2015-2020…].
Na rozbudowanie „negatywnej listy” zdecydowało się 7 państw członkowskich, z których aż 5 rozszerzyło ją o instytucje publiczne. Szczegółowe informacje
w tym zakresie zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Rozszerzenie „negatywnej listy” działalności pozarolniczych – decyzje
państw członkowskich UE
Państwo członkowskie

Rodzaje działalności i typy przedsiębiorstw/organizacji prowadzących działalność
nierolniczą, o które rozszerzono „negatywną listę”

Bułgaria

administracja rządowa i municypalna

Estonia

gospodarka leśna

Holandia

krajowe i regionalne organizacje rządowe oraz organizacje z nimi powiązane

Malta

podmioty rządowe

Niemcy

górnictwo

Rumunia

przedsiębiorstwa budowlane, instytucje zarządzające lasami państwowymi, prywatne
przedsiębiorstwa gospodarki leśnej, więzienia, gminy, miasta, powiaty

Włochy

bankowość, usługi brokerskie, usługi ubezpieczeniowe, instytucje publiczne

Źródło: Direct payments 2015-2020…, s. 25.

Z kolei zasadę wykluczenia z płatności wnioskodawców, których działalność
rolnicza nie jest głównym celem działalności, wprowadziły 4 państwa członkowskie (Grecja, Hiszpania, Holandia i Włochy) [Direct payments 2015-2020…].
W Polsce przyjęto maksymalną, dopuszczalną przepisami UE, graniczną kwotę płatności bezpośrednich, czyli równowartość 5 000 EUR. „Negatywna lista”
nie została uzupełniona o dodatkowe rodzaje działalności. Ponadto nie wprowadzono dodatkowej zasady wykluczania z grona beneficjentów tych wnioskodawców, których działalność rolnicza nie jest głównym celem działalności. Zostało to
przedstawione w tabeli 2.
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Tabela 2
Rolnik aktywny zawodowo – sposób wdrożenia w Polsce
Kwestia pozostająca w gestii
państwa członkowskiego

Zakres decyzyjności państwa członkowskiego

Decyzja Polski

Graniczna kwota płatności

Określenie granicznej kwoty płatności bezpośrednich
(nie większej jednak niż 5 000 EUR), do wysokości
której rolnika automatycznie uznaje się za
spełniającego wymóg „aktywności zawodowej”.

Graniczna kwota
w wysokości 5 000 EUR.

„Negatywna lista” działalności
nierolniczych

Rozszerzenie listy działalności nierolniczych,
których prowadzenie – w przypadku rolników
przekraczających graniczną kwotę płatności – wymaga
udokumentowania, że działalność rolnicza nie jest
marginalna w stosunku do ogółu prowadzonej
działalności (opcjonalne).

Nie skorzystano
z możliwości
rozszerzenia tej listy.

Dodatkowy warunek „aktywności
zawodowej”

Wprowadzenie zasady wykluczenia z płatności
rolników, których działalność rolnicza nie jest głównym
celem działalności (opcjonalne).

Nie skorzystano
z możliwości
wprowadzenia tej
zasady.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzenia nr 1307/2013 i ustawy
z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 278).

Rozwiązania wprowadzone na poziomie krajowym redukują zatem do minimum restrykcyjność warunku „aktywności zawodowej” oraz znacznie upraszczają procedurę wnioskowania o płatności przez nieduże gospodarstwa. W konsekwencji stosunkowo niewielka jest liczebność podmiotów, na które ta regulacja
oddziałuje, tzn. powoduje wykluczenie z systemu wsparcia albo wiąże się z koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów.

3. Minimalne wymogi dotyczące otrzymywania płatności
Minimalne wymogi dotyczące otrzymywania płatności mają zapobiec nieracjonalnym nakładom administracyjnym przy obsłudze wniosków o przyznanie
płatności – poprzez ustanowienie bariery wejścia, niedopuszczającej do sytuacji,
w której nakłady te byłyby nieakceptowalnie duże w porównaniu do kwoty przyznanego wsparcia.
Państwa członkowskie UE dokonały wyboru jednego z następujących wariantów wdrożenia minimalnych wymogów dotyczących otrzymywania płatności:
1. wariant kwotowy – polegający na nieprzyznawaniu płatności wnioskodawcom, w przypadku których kwota płatności jest mniejsza od określonego
progu kwotowego, albo
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2. wariant powierzchniowy – polegający na nieprzyznawaniu płatności wnioskodawcom, w przypadku których powierzchnia gospodarstwa jest mniejsza od określonego progu powierzchniowego – z zastrzeżeniem, że państwa
członkowskie, które wybrały wariant powierzchniowy i przyznają wsparcie
związane z produkcją do zwierząt, w odniesieniu do rolników wnioskujących o płatności do zwierząt, niespełniających wymogu powierzchniowego,
są zobowiązane stosować wymóg kwotowy.
Zasadniczo próg kwotowy wynosi 100 EUR, a próg powierzchniowy – 1 ha,
przy czym państwa członkowskie miały możliwość dostosowania tych progów
w granicach określonych limitów. Limity te ustanowiono dla poszczególnych
państw na różnym poziomie w celu uwzględnienia specyficznych uwarunkowań
lokalnych. Decyzje wdrożeniowe państw członkowskich w tym obszarze zestawiono w tabeli 3.
Wariant kwotowy wybrało 9 państw członkowskich (Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Włochy), najczęściej korzystając jednocześnie z możliwości jego podniesienia w granicach dopuszczalnego limitu. Najniższy próg kwotowy (100 EUR) stosują Irlandia i Luksemburg
oraz Walonia i jeden z regionów Hiszpanii. Natomiast najwyższy próg kwotowy
obowiązuje w Holandii, która skorzystała z możliwości podwyższenia tego progu
do maksymalnego poziomu (500 EUR).
Na wariant powierzchniowy zdecydowało się 19 państw członkowskich (Austria,
Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy,
Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania).
Osiem z nich (Czechy, Estonia, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) nie dostosowywało progu, pozostając przy jego wyjściowej wielkości wynoszącej
1 ha. Trzy państwa (Chorwacja, Litwa i Łotwa) nie miały możliwości dostosowania
progu, zatem w ich przypadku również jest on równy 1 ha. Pozostałe 8 państw zdecydowało o dostosowaniu progu (Wielka Brytania na poziomie regionalnym). W wyniku dostosowań progi powierzchniowe w poszczególnych państwach/regionach są
dość silnie zróżnicowane. Najniższy próg (0,3 ha) obowiązuje na Cyprze i Malcie,
a najwyższy (5 ha) – w dwóch regionach Wielkiej Brytanii (Anglii i Walii).
Zakres decyzyjności państw członkowskich w odniesieniu do minimalnych
wymogów dotyczących otrzymywania płatności oraz sposób ich wdrożenia w Polsce przedstawiono w tabeli 4. Wymogi te spełnia w Polsce wnioskodawca, który:
– użytkuje przynajmniej 1 ha gruntów rolnych (przy minimalnej powierzchni
pojedynczej działki rolnej wynoszącej 0,1 ha) lub
– otrzymuje wsparcie związane z produkcją do zwierząt, a łączna kwota
płatności bezpośrednich (nie uwzględniając przejściowego wsparcia krajowego) wynosi w jego przypadku przynajmniej 200 EUR.
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Tabela 3
Minimalne wymogi dotyczące otrzymywania płatności w poszczególnych
państwach członkowskich UE
Państwa/regiony stosujące wyłącznie
próg kwotowy

Próg kwotowy [EUR]

Irlandia, Luksemburg, Walonia

100

Finlandia, Francja

200

Grecja

250

Flandria

400

Holandia

500

Hiszpania

100/200/300 (w zależności od regionu)

Włochy

250 (w latach 2015-2016), 300 (w latach 2017-2020)

Państwa/regiony stosujące wyłącznie
próg powierzchniowy

Próg powierzchniowy [ha]

Niemcy

1

Irlandia Północna

3

Anglia, Walia

5

Państwa/regiony stosujące próg
powierzchniowy i próg kwotowy*

Próg powierzchniowy [ha]

Próg kwotowy
[EUR]

Cypr, Malta

0,3

100

Bułgaria, Portugalia

0,5

100

Chorwacja, Estonia, Litwa, Łotwa,
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry

1

100

Polska

1

200

Czechy

1

b.d.

Austria

1,5

150

Dania

2

300

Szkocja

3

100

Szwecja

4

100

* Państwa/regiony, które wybrały próg powierzchniowy a jednocześnie wprowadziły wsparcie związane
z produkcją do zwierząt, zobowiązane są stosować próg kwotowy w odniesieniu do rolników otrzymujących płatności do zwierząt, niespełniających progu powierzchniowego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Direct Payments. Eligibility…, s. 7.
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Tabela 4
Minimalne wymogi dotyczące otrzymywania płatności – sposób wdrożenia
w Polsce
Kwestia pozostająca w gestii
państwa członkowskiego

Zakres decyzyjności państwa
członkowskiego

Decyzja Polski

Minimalny próg

Wybór progu, poniżej którego
płatności nie są przyznawane:
kwotowego (100 EUR) albo
powierzchniowego (1 ha).
W przypadku państw stosujących
płatności do zwierząt, które
wybrały próg powierzchniowy,
obowiązek ustanowienia progu
kwotowego w odniesieniu do
rolników otrzymujących płatności
do zwierząt, niespełniających progu
powierzchniowego.

Wybór progu powierzchniowego
(1 ha).
Ustanowienie progu kwotowego
w odniesieniu do rolników
otrzymujących płatności do
zwierząt, niespełniających progu
powierzchniowego (po dostosowaniu:
200 EUR).

Dostosowanie progów

Obniżenie/podwyższenie progu
kwotowego lub powierzchniowego
w granicach określonych limitów*
(opcjonalne).

Nie skorzystano z możliwości
obniżenia progu powierzchniowego.
Podwyższono próg kwotowy
(ustanowiony w odniesieniu do
rolników otrzymujących płatności
do zwierząt, niespełniających progu
powierzchniowego) do 200 EUR.

* W przypadku Polski limity wyznaczają następujące przedziały, w których muszą mieścić się progi:
0,5-1,0 ha dla progu powierzchniowego i 100-200 EUR dla progu kwotowego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzenia nr 1307/2013 i ustawy
z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 278).

Oceniając sposób wdrożenia w Polsce przepisów o minimalnych wymogach
dotyczących otrzymywania płatności, należy stwierdzić, że większą niż obecnie
dostępność wsparcia (potencjalnie największą liczbę beneficjentów, ale też najsilniejsze rozproszenie pomocy) zapewniłoby skorzystanie z możliwości dostosowania progu powierzchniowego i obniżenie go do minimum, czyli do 0,5 ha,
a jednocześnie niekorzystanie z możliwości dostosowania progu kwotowego,
czyli pozostawienie go na minimalnym poziomie równym 100 EUR. Zmniejszyłoby to jednak skuteczność minimalnych wymogów w realizacji przypisanego
im celu, którym jest zapobieganie niewspółmiernie dużemu – w porównaniu do
kwot przyznanego wsparcia – obciążeniu administracyjnemu agencji płatniczej.
Obciążenie takie wiąże się z obsługą wniosków składanych przez (w Polsce stosunkowo liczne) podmioty prowadzące działalność rolniczą w bardzo małej skali.
Czyżewski i Kułyk [2008] zwracają uwagę, że dolny pułap pomocy może nie
tylko zapobiegać sytuacji, w której koszty administracyjne wsparcia dopłatami
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bezpośrednimi są zbliżone albo nawet przekraczają kwotę dopłat, lecz również –
w połączeniu z mechanizmami ograniczającymi poziom wsparcia dla większych
beneficjentów – sprzyjać wyłonieniu grupy docelowej gospodarstw rodzinnych
o największych możliwościach wzrostu ekonomicznej wartości dodanej, przy
uwzględnieniu wymogów środowiskowych i fitosanitarnych. W opinii wymienionych autorów, najmniejsze gospodarstwa nie wykazują możliwości gospodarczej
rozwoju, a dopłaty podtrzymują głównie ich funkcję socjalną. Wydaje się jednak,
że w obecnym stanie prawnym możliwości dostosowawcze progów są zbyt ograniczone, aby instrument ten mógł skutecznie spełniać taką rolę.

4. Wyniki badań empirycznych
Według Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w pierwszym roku stosowania zreformowanego systemu płatności:
1. 348 187, czyli 99,44% wnioskodawców automatycznie zostało uznanych za
aktywnych zawodowo ze względu na to, że kwota płatności unijnych nie
przekraczała w ich przypadku granicznej kwoty 5 000 EUR;
2. 685 z pozostałych 7 609 wnioskodawców nie prowadziło działalności pozarolniczej, uwzględnionej na „negatywnej liście” (0,42% składających wnioski);
3. z grupy wnioskodawców, w przypadku których kwota płatności unijnych
przekraczała kwotę graniczną, 1 924 podmioty prowadziły działalność pozarolniczą wymienioną na „negatywnej liście”, przy czym 22 z nich udokumentowało, że ich działalność rolnicza – w porównaniu do ogółu prowadzonej działalności – nie ma charakteru marginalnego;
4. tylko 1 902 wnioskodawców nie spełniło warunków zakwalifikowania do
rolników aktywnych zawodowo, podczas gdy całkowita liczba wnioskodawców wyniosła 1 355 796.
Poglądowa ścieżka postępowania agencji płatniczej w celu wyodrębnienia grupy rolników aktywnych zawodowo z ogółu wnioskodawców, została zobrazowana
na rysunku 1. O kolejności kroków I i II decydują względy praktyczne, a przy
zautomatyzowaniu procesu oba te etapy mogą być przeprowadzane równocześnie.
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Rysunek 1
Schemat kwalifikowania wnioskodawców do rolników
aktywnych zawodowo w Polsce.
ROLNIK AKTYWNY ZAWODOWO
KROK I:
KWOTA
PŁATNOŚCI

99,44%
wnioskodawców*

przekracza
5 000 EUR

nie przekracza
5 000 EUR

KROK II:
DZIAŁALNOŚĆ
POZAROLNICZA

0,42%
wnioskodawców*

brak albo działalność
nieuwzględniona na
„negatywnej liście”

działalność
z „negatywnej listy”

KROK III:
DZIAŁALNOŚĆ
ROLNICZA

0,002%
wnioskodawców*

znacząca
marginalna
0,14%
wnioskodawców*

ROLNIK NIEAKTYWNY
ZAWODOWO
za 2015 rok.
* Dane za*Dane
2015 rok.
Źródło:
Opracowanie
własne
na podstawie
rozporządzenia
nr 1307/2013
i danychi ARiMR.
Źródło:
Opracowanie
własne
na podstawie
rozporządzenia
nr 1307/2013
danych

ARiMR.
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Na schemacie przedstawiono ponadto dane odnoszące się do 2015 r., które
w pewnym stopniu przybliżają wpływ tej procedury na liczebność beneficjentów
systemu wsparcia bezpośredniego w Polsce, przy czym nie można wykluczyć, że
część podmiotów całkowicie odstąpiła od składania wniosku o przyznanie płatności
po samodzielnie dokonanej ocenie spełniania warunku „aktywności zawodowej”.

5. Podsumowanie
Zbiorowość potencjalnych beneficjentów systemu wsparcia bezpośredniego określają ogólne warunki przyznania płatności, które nieco zmieniły się w wyniku reformy WPR, wdrożonej w 2015 r.
W latach 2004-2014 korzystanie z systemu wsparcia bezpośredniego w Polsce
było uwarunkowane użytkowaniem przynajmniej 1 ha gruntów rolnych. Wraz z reformą WPR zmodyfikowano minimalne wymogi dotyczące otrzymywania płatności – w odniesieniu do rolników otrzymujących wsparcie związane z produkcją
do zwierząt, niespełniających wymogu powierzchniowego, zastosowanie ma próg
kwotowy w wysokości 200 EUR. Ponadto wprowadzono zasadę przyznawania pomocy wyłącznie tzw. rolnikom aktywnym zawodowo, za których nie jest uznawana ta część wnioskodawców, w przypadku których kwota płatności bezpośrednich
przekracza 5 000 EUR i którzy ponadto – poza działalnością rolniczą – prowadzą
jednocześnie określone, inne rodzaje aktywności gospodarczej1, chyba że ich działalność rolnicza nie jest marginalna w odniesieniu do ogółu prowadzonej działalności. Niemniej jednak zmiany te w znikomym stopniu wpłynęły na ogólną liczbę
rolników korzystających z systemu wsparcia bezpośredniego w Polsce.
LITERATURA
1. Czyżewski A., Kułyk P. (2008): Płatności bezpośrednie a interesy polskiego rolnictwa.
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5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na
1 Tj. administrowanie portami lotniczymi, wodociągami, stałymi terenami sportowymi lub
rekreacyjnymi oraz świadczenie usług przewozu kolejowego lub usług w zakresie obrotu nieruchomościami.
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1. Wstęp
Do czynników istotnie oddziaływujących na rozwój i trwałość gospodarstw rolnych zalicza się wiek, wiedzę i umiejętności rolników. Wiek właścicieli gospodarstw jest jednym z elementów jakości zasobów pracy. Ważną grupę wśród rolników w wieku produkcyjnym stanowią osoby w wieku mobilnym, które wykazują
większe zainteresowanie rozwijaniem produkcji rolnej i sprawnym gospodarowaniem. Według Wysockiego i Kołodziejczaka [2008] oraz opracowań GUS [Pracujący w gospodarstwach rolnych 2012] wiek mobilny to 18-44 lat, natomiast zdaniem Fabera i in. [2010] do tej grupy należy zaliczać młodych rolników w wieku
do 35 lat. Rolnicy w tym wieku są bardziej skłonni do inwestowania i przyjmowania innowacji we własnym gospodarstwie. Starsi gospodarze nie są tak otwarci na
innowacje i częściej prowadzą gospodarstwa według tradycji rodzinnej [Hamerska i Roczkowska-Chmaj 2008]. Wyniki powszechnego spisu rolnego wskazują,
że w 2010 roku osoby kierujące gospodarstwami rolnymi w Polsce w większości
(ok. 63%) były w wieku produkcyjnym niemobilnym lub poprodukcyjnym, czyli
w wieku 45 i więcej lat [Pracujący w gospodarstwach rolnych 2012].
Badanie wiedzy i umiejętności jest zadaniem bardzo trudnym, dlatego jako
miarę zastępczą przyjmuje się poziom wykształcenia ludzi. Na ogół wyższy po1 Wkład pracy: Adam Harasim – 50%, Mariusz Matyka – 30%, Jerzy Kopiński – 20%.
2 Opracowanie wykonano w ramach zadania 2.7 w programie wieloletnim IUNG – PIB.

Wiek i wykształcenie rolników oraz ich źródła informacji o innowacjach ...

19

ziom wykształcenia rolników sprzyja poprawie wykorzystania zasobów czynników wytwórczych, a tym samym warunkuje przemiany w rolnictwie. Klepacki
[1996 i 2005], Nowak [2009] i Bórawski [2010] stwierdzili dodatni związek pomiędzy wykształceniem rolników a zarządzaniem gospodarstwem, poziomem
intensywności organizacji produkcji i osiąganymi wynikami produkcyjno-ekonomicznymi. Rolnicy lepiej wykształceni stosują intensywniejsze technologie
produkcji oraz osiągają korzystniejsze wyniki ekonomiczne. Badania Fabera
i in. [2010] wskazują, że niski poziom wykształcenia rolników ma bardzo silny
negatywny wpływ na produkcję towarową gospodarstw rolnych. Wykształcenie
podstawowe i zasadnicze zawodowe nie wystarcza już do dobrego zarządzania
gospodarstwem rolnym. W statystyce rolniczej jako miernik dobrego wykształcenia przyjęto odsetek osób kierujących gospodarstwami z wykształceniem co najmniej średnim [Pracujący w gospodarstwach rolnych 2012]. Dane z powszechnego spisu rolnego z 2010 roku wskazują, że wśród ogółu kierujących indywidualnymi gospodarstwami rolnymi największy udział miały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (38,7%) i średnim zawodowym (24,0%), przy
czym aż 59% ogółu osób nie posiadało wykształcenia rolniczego. Młodzi i lepiej
wykształceni rolnicy wykazują skłonność do wprowadzania zmian i innowacji
w gospodarstwach, co wpływa na poprawę ich wyników ekonomicznych i rozwój
rolnictwa [Gołębiewska i Klepacki 2001, Klepacki 2005, Bórawski 2010].
Ważnym czynnikiem rozwoju i modernizacji gospodarstw rolnych jest działalność innowacyjna, która wiąże się z wprowadzaniem zmian i wdrażaniem nowości w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów produkcji oraz osiągania
wyższych dochodów z produkcji rolniczej. Innowacyjność jest również czynnikiem konkurencyjności gospodarstw rolnych [Lewczuk i Jabłonka 2011]. Dla
producentów rolnych ważne są źródła informacji o nowościach przydatnych do
wdrożenia we własnym gospodarstwie.

2. Cel i metodyka badań
Celem badań było poznanie źródeł informacji o innowacjach w rolnictwie, preferowanych przez rolników kierujących gospodarstwami, w zależności od ich wieku
i wykształcenia. Badania przeprowadzono w 2016 roku, w 54 gospodarstwach rolnych położonych w makroregionie Mazowsza i Podlasia, na terenie trzech województw – lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Dobór obiektów był celowy,
uwzględniający towarowe gospodarstwa rolne stanowiące główne źródło dochodów rodziny rolniczej. Badane gospodarstwa rolne współpracują z Ośrodkami
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Radomiu i Szepietowie. Jednym z warunków ich wyboru była gotowość do współpracy z IUNG-PIB. Informacje o gospo-
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darstwach i opiniach rolników uzyskano metodą ankietową, z wykorzystaniem
kwestionariusza wywiadu. Przy interpretacji wyników badań posłużono się metodą porównawczą i opisową.

3. Wyniki badań
W próbie badawczej były gospodarstwa specjalizujące się w produkcji bydlęcej
(31,5%), trzodowej (22,2%) i roślinnej (27,8%) oraz o mieszanym profilu produkcji (18,5%). Wśród ogółu kierowników gospodarstw największy udział miały osoby z wykształceniem średnim (44,4%) i dość duży z wyższym (33,3%). Natomiast
ze względu na wiek dominującą była grupa osób liczących 45-64 lat (55,6%), czyli
będąca w wieku produkcyjnym niemobilnym (tabela 1). Kierownicy gospodarstw
z wykształceniem wyższym byli najczęściej młodsi (25-44 lat) od posiadających
wykształcenie średnie i zasadnicze, który przeważali w grupie wiekowej 45-64 lat.
Podobnie w badaniach Kałuży i Ginter [2015] najmniej było rolników młodych
ale jednocześnie najlepiej wykształconych. Cechą charakterystyczną rolnictwa
jest zależność, iż młodsi rolnicy legitymują się na ogół korzystniejszym poziomem wykształcenia [Klepacki 1996]. Zatem osoby z wykształceniem wyższym
były w wieku produkcyjnym mobilnym, sprzyjającym wdrażaniu innowacji w gospodarstwach rolnych i warunkujących ich rozwój. Do korzystnych cech rolników młodych i lepiej wykształconych zalicza się: większą otwartość i skłonność
do wprowadzania innowacji w gospodarstwie, zainteresowanie sprawnym gospodarowaniem i rozwojem produkcji rolniczej, a tym samym lepszym zarządzaniem
gospodarstwem i wykorzystaniem czynników produkcji [Gołębiewska i Klepacki
2001, Klepacki 2005, Nowak 2009, Bórawski 2010, Kiełbasa 2016].
Tabela 1
Wykształcenie kierowników gospodarstw rolnych w różnych
grupach wiekowych
Wiek
(lata)

Wykształcenie
wyższe

średnie

Razem

zasadnicze

podstawowe

liczba osób

%

25 – 34

7

5

-

–

12

22,2

35 – 44

9

2

1

–

12

22,2

45 – 54

1

7

5

1

14

25,9

55 – 64

1

10

5

–

16

29,7

Razem:
liczba osób

18

24

11

1

54

%

33,3

44,4

20,4

1,9

100

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań własnych.
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Kierujący gospodarstwami różnili się też posiadanym doświadczeniem zawodowym, którego miarą jest liczba lat pracy we własnym gospodarstwie (tabela 2). Największy udział wśród kierowników miały osoby ze stażem 31-40 lat (ok. 30%) i nieco
mniejszy w przedziale 11-20 lat (ok. 28%). Najkrótszym stażem pracy (do 20 lat), podobnie jak w przypadku wieku, legitymowali się kierownicy z wykształceniem wyższym. Natomiast dłuższym stażem cechowali się właściciele gospodarstw posiadający
wykształcenie średnie (najczęściej w przedziale 11-40 lat) i zasadnicze (21-40 lat).
Staż pracy kierowników gospodarstw i ich wykształcenie
Wykształcenie

Tabela 2

Razem

Staż pracy
(lata)

wyższe

średnie

zasadnicze

podstawowe

liczba osób

%

≤ 10

5

3

–

–

8

14,8

11 – 20

9

5

1

–

15

27,8

21 – 30

3

5

4

–

12

22,2

31 – 40

1

9

5

1

16

29,6

>40

–

2

1

–

3

5,6

Razem

18

24

11

1

54

100

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań własnych.

Kierownicy gospodarstw z wykształceniem wyższym byli przeciętnie najmłodsi (37,2 lat) i mieli najkrótszy staż pracy (15,6 lat), (tabela 3). Natomiast w przypadku gospodarzy z wykształceniem zasadniczym stwierdzono, iż byli najstarsi
(52,5 lat) i zarazem najdłużej pracujący (33,1 lat). Pośrednią grupę w zakresie tych
cech stanowili rolnicy z wykształceniem średnim. Wystąpiła również zależność
między poziomem wykształcenia i wiekiem rolników, w którym rozpoczynali pracę we własnym gospodarstwie. Otóż im wyższy poziom wykształcenia posiadali
rolnicy, tym w starszym wieku rozpoczynali pracę w gospodarstwie rolnym (tabela 3). Spośród ogółu badanych kierowników gospodarstw 22% ankietowanych
deklarowało potrzebę dokształcania się, w tym 33% z wykształceniem wyższym
(głównie nierolniczym) i 21% posiadających wykształcenie średnie. Natomiast
wszyscy kierownicy z wykształceniem zasadniczym i większość (79%) ze średnim
nie zgłaszało takiej potrzeby. Badania Kmieć [2016] wskazują, że fakt posiadania gospodarstwa rolnego jest czynnikiem wpływającym istotnie negatywnie na
kształcenie się rolników. Jednak należy podkreślić, że niski poziom wykształcenia
hamuje postęp i znacznie ogranicza wdrażanie nowoczesnych technologii i środków produkcji [Hamerska i Roczkowska-Chmaj 2008]. Wysokiemu poziomowi
konkurencyjności w warunkach Unii Europejskiej nie sprosta rolnik o niskim wykształceniu i braku wiedzy z zakresu wdrażania innowacji [Wójcik 2011].

22

Adam Harasim, Mariusz Matyka, Jerzy Kopiński

Tabela 3
Przeciętny wiek i staż pracy rolników w gospodarstwie
Wyszczególnienie

Wykształcenie
wyższe

średnie

zasadnicze

podstawowe

18

24

11

1

Liczba rolników
Wiek rolnika (lata)

37,2

49,0

52,5

47,0

Staż rolnika w gospodarstwie (lata)

15,6

28,9

33,1

31,0

Wiek rolnika w początku pracy
w gospodarstwie (lata)

21,6

20,1

19,4

16,0

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań własnych.

Dla producentów rolnych ważne są źródła informacji o nowościach przydatnych do wdrożenia we własnym gospodarstwie. Rolnicy w zależności od wieku
i wykształcenia mają na ogół zróżnicowane preferencje względem rodzaju i źródła
informacji o innowacjach. Z badań wynika, że dla wszystkich rolników będących
w wieku produkcyjnym mobilnym (25-44 lat) głównym źródłem informacji o innowacjach w rolnictwie był Internet (tabela 4). W grupie najmłodszych rolników
(25-34 lat) dużym zainteresowaniem cieszyły się również informacje uzyskiwane
od doradców ODR i zdobywane na kursach i szkoleniach. Starsi rolnicy na ogół
preferowali czasopisma fachowe, porady pracowników ODR, kursy i szkolenia. Dla
rolników w wieku produkcyjnym niemobilnym (45-64 lat) ważne źródło informacji
o nowościach stanowiły również programy rolnicze w telewizji. Najrzadziej korzystali oni z publikacji naukowych i radiowych programów rolniczych.
Tabela 4
Wiek rolników kierujących gospodarstwami i ich źródła informacji
o innowacjach w rolnictwie (% odpowiedzi respondentów)
Źródła informacji*

Wiek rolnika (lata)

Razem

25 - 34

35 - 44

45 – 54

55 – 64

Internet (portale rolnicze)

100

100

57,1

81,3

83,3

Telewizja (programy rolnicze)

41,7

75,0

85,7

81,3

72,2

Radio (programy rolnicze)

25,0

8,3

28,6

18,8

20,4

Czasopisma fachowe

66,7

100

85,7

93,8

87,0

Publikacje naukowe

8,3

8,3

7,1

12,5

9,3

Doradcy ODR

91,7

83,3

92,9

100

92,6

Targi, wystawy i giełdy rolnicze

75,0

58,3

78,6

75,0

72,2

Kursy i szkolenia

91,7

50,0

92,9

81,3

79,6

* badany mógł wskazać więcej niż jedno źródło informacji

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań własnych.
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Kierownicy gospodarstw rolnych z wyższym wykształceniem preferowali internet jako podstawowe źródło informacji o innowacjach w rolnictwie (tabela 5)
Na drugim miejscu znalazły się porady pracowników ODR i ważną pozycję zajmowały czasopisma fachowe. Dla rolników posiadających wykształcenie średnie
ważnych źródeł informacji było znacznie więcej, a w szczególności czasopisma
fachowe, porady ODR, kursy i szkolenia oraz Internet i telewizyjne programy
rolnicze. W przypadku grupy rolników z wykształceniem zasadniczym głównym
źródłem informacji o nowościach w rolnictwie były porady pracowników ODR
oraz w nieco mniejszym stopniu (ale równorzędnym): programy rolnicze w telewizji, czasopisma fachowe, targi, wystawy i giełdy rolnicze oraz kursy i szkolenia.
Natomiast rolnik z wykształceniem podstawowym czerpał informacje z telewizji
(programy rolnicze) i czasopism fachowych.
Tabela 5
Wykształcenie rolników kierujących gospodarstwami i ich źródła informacji
o innowacjach w rolnictwie (% odpowiedzi respondentów)
Źródła informacji*

Wykształcenie**

Razem

wyższe

średnie

zasadnicze

Internet (portale rolnicze)

100

87,0

63,6

83,3

Telewizja (programy rolnicze)

55,5

78,3

90,9

72,2

–

39,1

18,2

20,4

Czasopisma fachowe

83,3

91,3

90,9

87,0

Publikacje naukowe

16,7

8,7

–

9,3

Doradcy ODR

88,9

91,7

100

92,6

Targi, wystawy i giełdy rolnicze

66,7

70,8

90,9

72,2

Kursy i szkolenia

55,6

91,7

90,9

79,6

Radio (programy rolnicze)

* badany mógł wskazać więcej niż jedno źródło informacji;
** jeden rolnik posiadał wykształcenie podstawowe

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań własnych.

Z ogólnej oceny (niezależnie od wieku i wykształcenia rolników) wynika, że
najważniejsze źródło informacji o innowacjach w rolnictwie stanowiły porady pracowników ODR, następnie czasopisma fachowe i Internet oraz w trzeciej kolejności kursy i szkolenia, a także telewizja, targi, wystawy i giełdy rolnicze (tabela 5).
Natomiast najmniej znaczącą rolę odgrywały radio i publikacje naukowe.
W badaniach innych autorów [Kalinowski i Prymon 2011, Krzyżanowska
2013, Kałuża i Ginter 2014] głównymi źródłami informacji dla rolników były
porady pracowników ODR, Internet, audycje telewizyjne i radiowe, czasopisma
fachowe oraz kursy i szkolenia. Ośrodki Doradztwa Rolniczego odgrywają ważną
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rolę w doradztwie i przekazie innowacji z sektora nauki (B + R) do rolników [Kujawiński 2012, Miś i Surmacz 2015]. Natomiast młodzi rolnicy uważają Internet za
najlepsze i najważniejsze źródło informacji o nowych rozwiązaniach w rolnictwie
[Kalinowski i Prymon 2011, Kiełbasa i Puchała 2015]. Należy dodać, że posiadanie wielu źródeł informacji jest czynnikiem zwiększającym konkurencyjność
gospodarstw rolnych [Ginter i in. 2010].

4. Wnioski
1. Osoby kierujące gospodarstwami z wykształceniem wyższym były przeciętnie najmłodsze i miały najkrótszy staż pracy, zaś posiadające wykształcenie
zasadnicze były starsze i najdłużej pracowały w gospodarstwie rolnym.
2. Kierownicy gospodarstw najczęściej korzystali z informacji o nowościach
w rolnictwie od doradców ODR, a także w dużym stopniu z czasopism fachowych, Internetu oraz zdobywanych na kursach i szkoleniach.
3. Dla rolników w wieku produkcyjnym mobilnym, posiadających wykształcenie wyższe głównym źródłem informacji o innowacjach był Internet.
4. Rolnicy z wykształceniem średnim i zasadniczym byli zainteresowani
znacznie większą (w stopniu równorzędnym) liczbą źródeł informacji.
5. Ośrodki Doradztwa Rolniczego odgrywają ważną rolę w upowszechnianiu
informacji o innowacjach w rolnictwie.
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WIEK I WYKSZTAŁCENIE ROLNIKÓW ORAZ ICH ŹRÓDŁA INFORMACJI
O INNOWACJACH W ROLNICTWIE

Słowa kluczowe: rolnicy, wiek, wykształcenie, innowacje, źródła informacji
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono źródła informacji o innowacjach w rolnictwie na tle wieku
i wykształcenia kierowników gospodarstw rolnych. Materiał empiryczny stanowiły dane zebrane w 2016 roku w 54 towarowych gospodarstwach rolnych, położonych w makroregionie
Mazowsza i Podlasia. Informacje o gospodarstwach i opiniach rolników uzyskano metodą
ankietową, z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. Z badań wynika, że wśród kierowników gospodarstw największy udział miały osoby z wykształceniem średnim i dość duży
z wyższym. Osoby z wykształceniem wyższym były przeciętnie najmłodsze, a posiadające
wykształcenie zasadnicze były starsze i najdłużej pracujące w gospodarstwie. Kierownicy
gospodarstw najczęściej korzystali z informacji o innowacjach w rolnictwie od doradców
ODR, a także w dużym stopniu z czasopism fachowych, Internetu oraz z kursów i szkoleń.
Dla rolników w wieku produkcyjnym mobilnym (25 – 44 lat) i posiadających wykształcenie
wyższe głównym źródłem informacji o innowacjach był Internet.
ADAM HARASIM, MARIUSZ MATYKA, JERZY KOPIŃSKI
AGE AND LEVEL OF EDUCATION OF FARMERS AND THEIR SOURCES
OF INFORMATION ON INNOVATIONS IN AGRICULTURE

Keywords: farmers, age, education, innovations, sources of information
SUM M A RY

The paper focuses on choices made by farm operators regarding sources of information
on innovations in agriculture vis-à-vis their age and level of education. The data collected in
a survey of 54 commercial farms in the regions of Mazowsze and Podlasie in 2016 provided
the empirical material for the study. Farms were surveyed and opinions of farmers were
sought by means of the query method that used an interview questionnaire. It appears from
the study that farm operators with secondary education accounted for the highest number
of surveyed farmers followed by a substantial number of those with higher education. On
average, the persons with higher education were also the youngest whereas those with lower-secondary education were the oldest and with the longest record of farm work. Farm
operators most frequently sought information on innovations with Agricultural Advisory
Center counselors and, to a large extent, they made use of agricultural journals, internet and
training meetings and courses. The web was the major source of information on innovations
for the farmers that combined a mobile age (25-44 years) with a higher level of education.
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1. Wstęp
Tempo rozwoju agroturystyki uzależnione jest w dużym stopniu od marketingu,
który wskazuje sposoby sprzedaży produktu turystycznego oraz kanały jego dystrybucji, a także organizuje działania promocyjne [Jalinik i Snarski 2011, Krzyżanowska 2014]. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi marketingowych, które
znajduje coraz więcej zastosowań w promowaniu działalności turystycznej jest
Internet. W sieci powszechne są już nie tylko witryny dużych firm turystycznych,
ale również małych podmiotów świadczących usługi noclegowe, w tym na obszarach wiejskich [Sikora i Wartecka-Ważyńska 2016, Sammel 2010].
Internet i powiązane z nim technologie znalazły także swoje zastosowanie
w promocji usług agroturystycznych. Strony internetowe i poczta elektroniczna
są najczęściej wykorzystywane przez gospodarstwa agroturystyczne do pozyskiwania nowych klientów [Krzyżanowska i Wojtkowski 2012, Gralak 2016]. Dla
gospodarstw agroturystycznych, które rozpoczynają działalność, znajdują się
w mniej atrakcyjnej lokalizacji lub w okolicy gdzie jest silna konkurencja, posiadanie serwisu internetowego może być jednak niewystarczające, aby pozyskać
przewagę rynkową. Kwaterodawcy zwiększają więc swoją aktywność w sieci starając się dotrzeć do potencjalnego turysty poprzez różnorakie narzędzia promocji,
w tym e-mail marketing, portale branżowe, media społecznościowe, fora internetowe oraz serwisy aukcyjne [Sieczko i Sieczko 2014].
W ostatnich pięciu latach nastąpiły istotne zmiany w wyszukiwarkach internetowych. Pojawiły się nowe algorytmy skoncentrowane na analizie techniki wy-
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konania witryn oraz jakości treści, które prezentują [Platania 2014, Król 2016a,
Pietruszka i Niedźwiedziński 2016]. Starannie przygotowane i wartościowe treści
nie zawsze jednak dają gwarancję większego ruchu na stronie internetowej – bez
skutecznej promocji nawet najlepiej przygotowana witryna nie zaistnieje w świadomości odbiorców. Konieczne są więc działania mające na celu wypromowanie
witryny. Celem pracy było zbadanie wykorzystania linków przychodzących oraz
mediów społecznościowych w promowaniu usług agroturystycznych.

2. Cel, materiały źródłowe i metody badań
Budowa „zaplecza linków” (ang. link building) ma istotne znaczenie w marketingu internetowym. Powinna być poprzedzona weryfikacją linków przychodzących
pod kątem ich liczby i pochodzenia (potencjalnej wartości), atrybutów, a także
skuteczności (w generowaniu ruchu).
Badania wykonano w ujęciu ilościowym, w zbiorze 100 witryn internetowych
gospodarstw agroturystycznych, których adresy pozyskano 8 kwietnia 2017 r.
z internetowego katalogu „Onet”. Przyjęto założenie, że wielkość próby będzie wystarczająca do zobrazowania pewnych prawidłowości i wnioskowania. Do badań
zakwalifikowano witryny opublikowane w domenie krajowej najwyższego poziomu (ang. ccTLD country code top-level domain, ‘.pl’), jednocześnie pominięto
witryny opublikowane na serwerach bezpłatnych ponieważ badania pokazały, że
są one znacznie gorszej jakości [Król i Bedla 2014]. W badaniach wykorzystano
wybrane aplikacje internetowe udostępniane nieodpłatnie, które w sposób zautomatyzowany odnajdują linki przychodzące (ang. backlink checker tools)1 oraz
identyfikują powiązania witryn z mediami społecznościowymi (tabela 1). Ponadto wyniki związane z pomiarem aktywności w mediach społecznościowych zweryfikowano manualnie, przeglądając każdą witrynę z osobna.
Pomiar aktywności w mediach społecznościowych ograniczono do odnotowania liczby tzw. sygnałów społecznościowych (ang. social signals) w postaci liczby
polubień, z pominięciem badania tzw. sentymentu wypowiedzi, czyli analizy komentarzy i opinii oraz tonu w jakim były utrzymane.
1 Jednym z najpopularniejszych (personalnych) narzędzi do analizy linków przychodzących
jest Google Search Console (narzędzie monitoringu). Umożliwia ono szczegółową analizę linków
przychodzących po wcześniejszej autoryzacji dostępu do witryny, np. poprzez ingerencję w jej kod
źródłowy. Z kolei Google Disavow Tool to aplikacja (narzędzie wpływu), która umożliwia „zrzeczenie się” linków przychodzących tj. wskazanie tych, które zdaniem administratora witryny nie
powinny być brane pod uwagę przy jej ocenie na potrzeby rankingu wyszukiwarki (poprzez Google
Disavow Tool składany jest swoisty wniosek o zignorowanie przez Google wybranych linków przychodzących).
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Tabela 1
Aplikacje internetowe wykorzystane w badaniach ilościowych
Aplikacja

Przeznaczenie aplikacji

Mierzone wskaźniki

Backlinks checker tool, SEO* Audyt

Unique Backlinks, Total Backlinks,
Social Media

SEO Audyt

Social Media

DomainChecker
domainchecker.pl

Backlinks checker tool

Total Backlinks, Referring Domains

Backlink Watch
www.backlinkwatch.com

Backlinks checker tool

Total Backlinks

Rank Signals
ranksignals.com
ClearSense
seoaudyt.clearsense.pl

* optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, ang. search engine optimization

Źródło: Opracowanie własne.

Badane parametry
Badania polegały na pozyskaniu w sposób zautomatyzowany wartości wskaźników Total Backlinks, Unique Backlinks oraz Referring Domains, które określają
przede wszystkim ilościowy charakter linków przychodzących. Total Backlinks
(TB) jest parametrem, który oddaje liczbę wszystkich linków przychodzących do
analizowanej witryny, według algorytmu zliczającego (np. jeśli z witryny strona.
pl prowadzi pięć odnośników do serwisu strona2.pl to zostaną one zliczone jako
pięć linków przychodzących). Parametr Unique Backlinks (UB) oddaje liczbę
unikalnych odnośników przychodzących i jest naliczany kiedy z unikalnej domeny zostanie odnotowany link przychodzący na unikalną stronę danego serwisu
(np. jeśli z witryny strona.pl prowadzą dwa odnośniki do strony głównej serwisu
strona2.pl i sześć odnośników do innej strony tego serwisu to zostaną one zliczone jako dwa linki przychodzące). Wskaźnik Referring Domains (linking domains,
liczba domen polecających) prezentuje liczbę unikalnych domen posiadających
co najmniej jeden link przychodzący (kierujący) na testowaną domenę (np. jeśli
z witryny strona.pl prowadzą dwa odnośniki do strony głównej serwisu strona2.pl
i sześć odnośników do jednej z wybranych stron tego serwisu to zostaną zostanie
odnotowana jedna domena polecająca).

3. Linki narzędziem marketingu w wyszukiwarkach
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ciągle wzrasta znaczenie wyszukiwarek internetowych, których zadaniem jest m.in. katalogowanie i udostępnianie
informacji. Widoczność w wynikach wyszukiwania stała się więc przedmiotem dużego zainteresowania różnych podmiotów, w szczególności gospodarczych oraz mediów kształtujących opinię publiczną. Wszystko to spowodowało

30

Karol Król

dynamiczny rozwój koncepcji marketingu w wyszukiwarkach (ang. search engine
marketing, SEM).
Marketing w wyszukiwarkach to forma marketingu internetowego, który stawia na wartościowe, multimedialne treści [Rowley 2008] oraz wykorzystuje techniki i narzędzia komputerowe aby uzyskać wysokie miejsce witryny w wynikach
wyszukiwania. To z kolei stanowi swoistą rekomendację i decyduje o dostępności
witryny dla odbiorców [Król 2015a].
O tym, na którym miejscu wyświetlony zostanie adres witryny w wynikach
wyszukiwania decyduje wiele czynników [Killoran 2013]. Jednym z nich są linki
odsyłające użytkowników do innych, polecanych witryn, zwane „linkami przychodzącymi” (ang. backlinks).
Hiperłącza (ang. hyperlinks), powszechnie nazywane linkami, odnośnikami
lub odsyłaczami, podzielić można zasadniczo na: przychodzące (zewnętrzne,
pochodzące z innych witryn); wychodzące (prowadzące do innych witryn) oraz
wewnętrzne (umożliwiające nawigację pomiędzy stronami danej witryny). Wyróżnia się także linki tekstowe i graficzne, „naturalne” i reklamowe (kupione).
Ponadto linki mogą być „dobre”, tj. takie, które stanowią o rekomendacji serwisu
i mogą mieć wpływ na wzrost jego widoczności w sieci oraz „złe”, które mogą
doprowadzić do sytuacji odwrotnej2.
Liczba linków przychodzących to jeden z podstawowych parametrów, który
pozwala określić popularność witryny w Internecie. Linki wychodzące z danej
witryny odsyłają użytkowników w inne miejsca sieci, które zdaniem administratora lub redaktora witryny są warte polecenia. Każdy link przychodzący pozyskany w sposób naturalny (spontaniczny, z chęci polecenia danych treści) stanowi
swoistą rekomendację. Rekomendacje pozyskane w sposób naturalny powinny
wynikać z wysokiej jakości i przydatnej treści witryny docelowej. Link przychodzący ma tym większą wartość im większą wartość ma witryna, z której pochodzi.
Wszystko to z kolei może mieć przełożenie na liczbę użytkowników i miejsce witryny w wynikach wyszukiwania. Dlatego też duża liczba odwołań z witryn wysokiej jakości może mieć znaczący wpływ na widoczność witryny w Internecie i jest
pożądana z punktu widzenia konwersji celu.
2 Jeszcze do niedawna często praktykowane było prowadzenie tzw. farm linków, katalogów witryn, blogów (ang. presell page) i witryn wspierających systemy wymiany linków, tj. witryn, które
nie miały rzeczywistej wartości dla użytkowników, zakładanych jedynie w celu generowania odnośników. Ponadto praktykowane było masowe generowanie linków prowadzących do danej witryny
w krótkim czasie. Możliwości te wynikały ze sposobu działania algorytmów wyszukiwarek, które
przekładały dużą liczbę linków przychodzących na wysokie miejsce witryny w wynikach wyszukiwania, bez analizy jakości witryn, z których pochodziły. Proceder ten został w znacznej mierze
powstrzymany w 2012 r. poprzez zmiany w algorytmach wyszukiwarek, w szczególności Google.
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4. Media społecznościowe w promocji usług turystycznych
W ostatnich latach zaobserwować można dynamiczny wzrost znaczenia mediów
społecznościowych (ang. social media) w pozyskiwaniu i udostępnianiu informacji na temat usług turystycznych [Xiang i Gretzel 2010, Leung i in. 2013, Hays
i in. 2013]. Według niektórych prognoz serwisy społecznościowe mogą w niedalekiej przyszłości stać się główną płaszczyzną komunikacji społecznej [Stepaniuk
2013a].
Serwisy społecznościowe to internetowe aplikacje, które pozwalają użytkownikom tworzyć indywidualne konta (profile) i zamieszczać w ich ramach różnorakie,
multimedialne treści, a następnie udostępniać je innym użytkownikom. Umożliwiają nawiązywanie kontaktów, komentowanie, opiniowanie, a także dzielenie się
informacjami i własnymi doświadczeniami [Kaplan i Haenlein 2010]. Serwisy te
mogą służyć gospodarstwom agroturystycznym jako platformy promocji swoich
usług, nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientami, budowania marki, ale
również pozyskiwania ocen i opinii na temat poziomu świadczonych usług [Stepaniuk 2013b].

5. Wyniki badań
Wartości pomiarów całkowitej liczby linków przychodzących porównano przy
pomocy statystycznego wskaźnika podobieństwa struktur. Jego wielkość (równa
92,45%) wskazuje na duże podobieństwo pomiarów wykonanych przy pomocy
narzędzi DomainChecker oraz Backlink Watch. Od pomiarów wykonanych za
pomocą tych narzędzi znacząco różnią się te wykonane przy pomocy aplikacji
Rank Signals (wskaźnik podobieństwa równy w obydwóch przypadkach około
55,8%), przez co uznano je za mniej istotne3.
Łącznie, w zbiorze badanych witryn odnotowano nieco ponad 214 tys. linków
przychodzących według aplikacji DomainChecker oraz ponad 180 tys. według
aplikacji Backlink Watch (tabela 2). Jest to relatywnie mało. Dla porównania,
podczas testów wykonanych dla dwóch znanych w Polsce portali internetowych
odnotowano około 300 tys. linków przychodzących dla jednego z nich i ponad
230 tys. dla drugiego (można jednak domniemywać, że optymalizacja linków leży
w sferze szczególnego zainteresowania tych podmiotów). O tym, że liczba linków prowadzących do testowanych witryn jest mała świadczy również to, że w ich
zbiorze odnotowano witrynę, do której prowadziło ponad 145 tys. linków, co sta3 Aplikacja Rank Signals odnotowała znacznie mniej linków przychodzących od pozostałych.

Trudno jest odpowiedzieć na pytanie z czego to wynika, choć może to być związane ze sposobem
działania algorytmów zliczających oraz wielkością bazy danych pozostającej w dyspozycji usługodawcy.
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nowiło aż 68% wszystkich linków oraz jedną witrynę, do której prowadziło nieco
ponad 13 tys. linków. W przypadku tych witryn liczba linków przychodzących jest
nieproporcjonalnie duża w stosunku do pozostałych. Może to świadczyć o tym,
że w ich otoczeniu były podejmowane działania optymalizujące. W pozostałych
przypadkach liczba linków jest niewielka lub przeciętna4 (tabela 3).
Tabela 2
Łączna liczba linków przychodzących z podziałem
na narzędzia testujące
Narzędzie
testujące
Wskaźnik

Rank Signals

Backlink
Watch

DomainChecker

Unique Backlinks

Total Backlinks

Referring Domains

Total Backlinks

Total
Backlinks

1304

9128

7384

214178

180372

Łącznie

Źródło: Badania własne.

Tabela 3
Liczba linków przychodzących odnotowana za pomocą aplikacji
DomainChecker
Przedział punktowy
Liczba witryn

0-10

11-99

100-499

500-999

1000-9999

Inne*

7

34

37

10

10

2

* witryny do których odnotowano nieproporcjonalnie dużo linków przychodzących w stosunku do pozostałych witryn

Źródło: Badania własne.

W zbiorze badanych witryn odnotowano jedynie 5, które charakteryzują się
wysoką liczbą wskaźnika Referring Domains, tj. dużą liczbą (ponad kilkuset) rekomendacji pochodzących z unikalnych domen. Duża wartość wskaźnika RD
może świadczyć, że dana witryna jest „pozycjonowana” tzn. w jej otoczeniu są wykonywane czynności celem zwiększenia jej widoczności w wynikach wyszukiwania. Przeciętny użytkownik może mieć bowiem trudności z pozyskaniem linków
przychodzących z kilkuset unikalnych witryn. Mniej trudności sprawia to podmiotom, które zajmują się tym zawodowo i dysponują odpowiednim zapleczem.
Najwięcej odnotowano witryn przeciętnych. Wartość wskaźnika RD wynosząca
kilkadziesiąt wydaje się być w zbiorze badanych witryn, z uwagi na ich charakter,
najbardziej naturalna (tabela 4), jednak relatywnie niska.

4 Pomiary według aplikacji DomainChecker.
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Tabela 4
Przedziały przyjęte do grupowania witryn
wg. wskaźnika Referring Domains
Przedział
Liczba witryn

0-10

11-100

101-300

>301

Min

Max

17

71

20

5

0

985

Źródło: Badania własne.

Witrynom o niskiej wartości wskaźnika RD towarzyszą zwykle niskie wartości
pozostałych wskaźników – UB oraz RD. Świadczy to o niewielkiej liczbie witryn
internetowych, które rekomendują swoim użytkownikom wizytę na stronie, dla
której przeprowadzono pomiar. Można wnioskować, że aż 17 stron internetowych
z badanego zbioru nie jest w ogóle rekomendowana (polecana) przez inne witryny, i niewielka liczba osób wie o ich istnieniu5. Nie lepiej jest w przypadku 71
witryn, które osiągnęły w pomiarach wyższy wskaźnik RD, wciąż jednak mniejszy
od stu6.
Przeprowadzone testy pokazują, że algorytmy aplikacji weryfikujące wykorzystanie przez dany podmiot mediów społecznościowych są zawodne, w szczególności w przypadku portalu Facebook, który wyraźnie blokuje taką aktywność.
Bywają jednak pomocne przy weryfikowaniu wykorzystania serwisu Google+.
Zasadne jest więc przeglądanie witryn w poszukiwaniu „wtyczek społecznościowych”.
Wtyczkę społecznościową (ang. social plugin) zidentyfikowano na 45 stronach
internetowych, przy czym dominujące były różnorakie komponenty nawiązujące
do serwisu Facebook7. Jedynie w 5 przypadkach odnotowano komponenty witryn
polecające aktywność w serwisie Google+, choć algorytmy aplikacji testujących,
wykazały powiązanie aż 44 witryn z tą usługą. Jedynie w 3 przypadkach odnotowano aktywność gospodarstw w innych mediach społecznościowych (tabela 5).
Większość profili gospodarstw utworzonych w ramach serwisu Facebook było
poleconych od kilkudziesięciu do kilkuset razy. W 9 przypadkach odnotowano
5 Dla jednej z witryn, do której zidentyfikowano jedynie 3 linki przychodzące z jednej domeny
polecającej, dokonano pomiaru szacowanej liczby wyświetleń przy pomocy aplikacji SimilarWeb.
W okresie 6 miesięcy, pomiędzy październikiem 2016 r. a marcem 2017 r. witryna ta została wyświetlona jedynie 842 razy według algorytmu testującego.
6 Warto zauważyć, że duże wartości wskaźników TB oraz RD nie muszą przekładać się na plasowanie witryny na wysokim miejscu w wynikach wyszukiwania. Należy podkreślić, że algorytmy
wyszukiwarek przywiązują obecnie dużą wagę do jakości witryn, z których pochodzą linki.
7 Wtyczki społecznościowe to narzędzia, które pozwalają na dzielenie się działaniami podejmowanymi w innych witrynach z użytkownikami mediów społecznościowych. W przypadku Facebooka umożliwiają to np. przyciski polubienia (ang. like button), przyciski udostępnienia (ang.
share button), lub komponenty prezentujące profil społecznościowy w oknie pływającej ramki lub
za pomocą JavaScript (ang. page plugin).
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liczbę polubień przekraczającą tysiąc, przy czym maksymalny wynik, który odnotowano to 3841 polubień.
Tabela 5
Liczba witryn internetowych, na których odnotowano
media społecznościowe
Narzędzie, technika
pomiaru

Rank Signals

ClearSense

Manual check

Media społecznościowe

F

T

G

F

G

F

G

L

T

Liczba witryn

0

0

15

0

44

45

5

1

2

F – Facebook, T – Twitter, G – Google+, L – Linkedin

Źródło: Badania własne.

6. Wpływ badanych czynników na widoczność witryn w Internecie
Aktywność w mediach społecznościowych można rozpatrywać na różnych płaszczyznach. Z punktu widzenia czynności (zabiegów) optymalizacyjnych może być
ona traktowana drugorzędnie, i nie mieć wpływu na miejsce witryny w wynikach
wyszukiwania. Pozostaje to jednak bez znaczenia z perspektywy marketingu (odbiorcy) ponieważ stanowi swoistą rekomendację dla innych użytkowników. Ostatecznie więc może przełożyć się na większe zainteresowanie ofertą.
Badania pokazują, że witryny gospodarstw agroturystycznych są niewidoczne
w wynikach wyszukiwania [Król 2015a]. Wynika to przede wszystkim ze słabej
techniki ich wykonania oraz niewielkiej ilości i słabej jakości prezentowanych treści [Herrero i Martín 2012, Havlíček i in. 2013, Król 2015b]. Szeroko pojęta jakość
witryny jest bowiem najważniejszym obecnie czynnikiem, który decyduje o jej
miejscu w wynikach wyszukiwania [Smaga 2015].
W cieniu przeprowadzonych badań pozostaje ogólny obraz złego stanu technicznego witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych [Król i Bedla
2014] oraz faktycznej roli jaką spełniają w promocji usług. Pomimo, iż w wielu
publikacjach [Ciupa i in. 2013, Jasiński 2012, Kosmaczewska 2010, Król i Wojewodzic 2006, Krzyżanowska i Wojtkowski 2012, Krzyżanowska 2014, Sawicka
2010, Stepaniuk 2009] wykazywane są zalety Internetu i witryn internetowych
w promocji usług agroturystycznych, w praktyce nie są one w pełni wykorzystywane, lub są wykorzystywane w sposób amatorski lub niewłaściwy8. Pojawia
się więc pytanie ilu klientów w rzeczywistości pozyskują gospodarstwa agrotu8 Nieumiejętne prowadzenie wybranych działań z zakresu optymalizacji witryn internetowych
celem zwiększenia ich widoczności w internecie może przynieść odwrotny skutek, a nawet doprowadzić do całkowitego usunięcia witryny z wyników wyszukiwania.
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rystyczne za pośrednictwem Internetu? Ile odbierają zapytań i ile przyjmują
rezerwacji kierowanych pocztą elektroniczną? Czy rola tradycyjnego polecenia
ustnego, marketingu szeptanego i osobistej rekomendacji nie ma tu znacznie
większego znaczenia i przesądza o rezerwacji miejsc noclegowych, podczas gdy
strona internetowa i media społecznościowe stanowią jedynie „dodatek”, wzmocnienie, jednak nie główne (przeważające) źródło pozyskiwania klientów? Pytania
te są związane z szeregiem zmian technologicznych, jakie nastąpiły na przestrzeni ostatnich kilku lat, w szczególności w zakresie formy prezentacji treści oraz
zmian w zakresie postrzegania ich przez odbiorców. Użytkownicy oczekują interaktywności i funkcjonalności – witryny powinny umożliwiać im wykonanie
określonych czynności w sposób komfortowy. Powinny dostarczać określonych,
przydatnych treści. Użytkownicy w mediach społecznościowych poszukują aktualnych informacji, relacji, opinii i rekomendacji. Często obserwują wybrane profile, chętnie komentują i udostępniają własne treści. Badania pokazują, że właściciele gospodarstw agroturystycznych podążają za tymi trendami, wdrażają pewne
rozwiązania, coraz aktywniej wykorzystują media społecznościowe, wciąż jednak
wolniej, rzadziej i w mniejszym zakresie, niż podmioty komercyjne działające
w innych branżach.

7. Podsumowanie i wnioski
Widoczność w wynikach wyszukiwania pozostaje niezmiennie od wielu lat motorem napędowym poprawy jakości witryn internetowych. Technika ich wykonania i jakość treści, które prezentują zmieniają się więc zwykle wraz ze zmianami
w algorytmach wyszukiwarek. Wszak decyduje to o ich widoczności w Internecie.
Monitoring linków przychodzących powinien być prowadzony regularnie.
Jego prawdziwą wartością są analizy jakościowe, które pozwalają ukierunkować
dalsze działania z tego zakresu. Wnioski wysnute jedynie na podstawie całkowitej liczby linków przychodzących nie są wystarczające aby ocenić ich potencjalny
wpływ na miejsce witryny w wynikach wyszukiwania.
Nie można wymagać od właścicieli gospodarstw agroturystycznych aby samodzielnie analizowali i dbali o strukturę linków przychodzących. Jednak powinni
być oni świadomi, że może to mieć wpływ na efektywność działań marketingowych prowadzonych w Internecie. Znacznie łatwiej jest gospodarzom korzystać
z mediów społecznościowych, choć wymaga to zaangażowania.
Analiza linków przychodzących stanowi element audytu SEO i ma charakter
specjalistyczny. O ile samo badanie, wykonane z wykorzystaniem jednej z ogólnodostępnych aplikacji automatyzującej testy nie jest trudne, interpretacja tak pozyskanych wyników może nastręczyć trudności. Znacznie więcej wiedzy i umie-
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jętności wymaga budowa zaplecza linków, tak aby działanie to nie zostało zinterpretowane przez algorytmy wyszukiwarek jako niezgodne z dobrymi praktykami.
Optymalizacja linków przychodzących nie jest zadaniem łatwym, wymaga ciągłych prac i regularnego monitoringu otoczenia witryny. Dlatego też zabiegi te są
rzadkością w przypadku witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych.
Profesjonalne działania optymalizacyjne, również w zakresie linków przychodzących, wymagają nakładów finansowych, często ponoszonych regularnie (w formie
abonamentowej), co może zniechęcać właścicieli gospodarstw agroturystycznych
do ich podejmowania. Ponadto działania te powinny być prowadzone kompleksowo. Sama optymalizacja linków może nie przynieść oczekiwanych rezultatów.
Żadne zabiegi optymalizacyjne, w tym oczyszczanie profilu linków przychodzących i budowanie ich zaplecza nie wpływają tak mocno na miejsce witryny
w wynikach wyszukiwania jak starannie zredagowana treść. Gospodarstwa agroturystyczne, które chcą być widoczne w internecie (łatwe do odnalezienia) muszą
więc zadbać o regularnie publikowane artykuły i relacje, wzbogacone fotografiami
i materiałami multimedialnymi. Jest to czynnik kluczowy, decydujący o miejscu
witryny w wynikach wyszukiwania.
Mniejszym podmiotom świadczącym usługi agroturystyczne może być trudno zaistnieć w Internecie na większą skalę. Wbrew pozorom nie musi się to wiązać
z dużymi kosztami. Wymaga jednak umiejętności i dużego zaangażowania. Brak
czasu i wiedzy to czynniki, które zaraz obok braku środków finansowych mogą
obecnie najbardziej ograniczać wykorzystanie potencjału Internetu w promocji
agroturystyki.
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STRESZCZENIE

Widoczność w wynikach wyszukiwania stała się w ostatnich latach przedmiotem dużego zainteresowania podmiotów promujących swoje usługi w internecie. Miejsce witryny w wynikach wyszukiwania, liczba linków przychodzących oraz aktywność w mediach
społecznościowych określają popularność witryny i stanowią swoistą rekomendację dla
innych użytkowników. Celem pracy było zbadanie wykorzystania linków przychodzących
oraz mediów społecznościowych w promowaniu usług agroturystycznych. Badania wykonano w ujęciu ilościowym, w zbiorze 100 witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych, z wykorzystaniem wybranych aplikacji internetowych, które automatyzują
testy. W konkluzji wykazano, że w zbiorze badanych witryn optymalizacja linków przy-
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chodzących jest rzadkością, co może wynikać z braku wiedzy i środków na profesjonalne
działania w tym zakresie. Gospodarze znacznie częściej wykorzystują media społecznościowe, choć wymaga to zaangażowania.
KAROL KRÓL
SELECTED FORMS OF INTERNET RECOMMENDATIONS IN PROMOTING
AGROTOURISM

Keywords: agrotourism promotion, internet recommendations, internet marketing
SUM M A RY

Visibility in search results became in recent years of great interest of entities that promote their services in the Internet. The place of a website in search results, the number of
backlinks as well as activity in social media determine the website’s popularity and make
specific recommendation for the other users. The aim of the paper was to test usage of
backlinks and social media in promoting agrotouristic services. The surveys were conducted in volume terms in the set of 100 websites of agrotouristic farms using selected
internet applications which automate websites’ tests. In conclusion, it was revealed that
optimization of backlinks is rare in the set of tested websites which can result from lack
of knowledge and sources for professional activities in that range. Farmers more often use
social media even though it needs involvement.
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1. Wstęp
Słoma to wysuszone źdźbła roślin zbożowych oraz wysuszone łodygi rzepaku
i roślin strączkowych, które najczęściej stanowią produkt uboczny produkcji roślinnej. Podstawowym kierunkiem wykorzystania słomy jest zagospodarowanie
jej w gospodarstwie, jako ściółka w chowie zwierząt i składnik pasz. W badaniach
IUNG przeprowadzonych w latach 80. poprzedniego wieku wykazano, że około
58% zbieranej słomy zużywano na ściółkę, 36% na paszę a około 6% na inne cele
gospodarcze (przykrycie kopców, maty ocieplające w gospodarstwach ogrodniczych, ocieplanie budynków itp. [Kozakiewicz i Nieściór, 1984 ]. W warunkach
braku pasz dla przeżuwaczy, a głównie dla bydła, w przeszłości podejmowano
próby uzdatniania słomy za pomocą ługu sodowego, amoniaku, mocznika, kwasu
siarkowego lub drożdży. Od początku lat 90. XX w. drastycznie zmniejszyło się
pogłowie zwierząt, a przede wszystkim bydła, owiec i koni, co ogranicza zużycie
słomy na ściółkę i paszę. W tym okresie wzrasta równocześnie udział w strukturze
zasiewów zbóż, rzepaku i kukurydzy zbieranej na ziarno, czego następstwem jest
wzrost produkcji słomy. W praktyce szybko postępuje specjalizacja i koncentracja
produkcji zwierzęcej w coraz mniejszej liczbie gospodarstw oraz występowanie
coraz liczniejszej grupy gospodarstw bezinwetarzowych [Krasowicz i Kuś, 2010].
Rozwiązania te rzutują również na kierunki zagospodarowania słomy, gdyż w go1 Wkład pracy: Jan Kuś – 60%, Andrzej Madej – 40%.

2 Opracowanie wykonano w ramach zadania 1,8 w programie wieloletnim IUNG-PIB.
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spodarstwach nie prowadzących produkcji zwierzęcej lub o małej ich obsadzie,
część słomy powinna być przyorywana w celu uzupełnienia (reprodukcji) zasobów glebowej materii organicznej, a dopiero jej nadmiar może być przeznaczany
na inne cele [Kuś, Kopiński 2012]. W ostatnim okresie słoma jest także traktowana
jako źródło łatwo dostępnej energii odnawialnej, a tworzone koncepcje produkcji
biopaliw II-generacji zakładają duże jej wykorzystanie na ten cel. Oszacowanie
ilości słomy, jaka może być przeznaczona na cele energetyczne z zachowaniem zasad dobrej praktyki rolniczej, jest trudne i szacunki różnych autorów są rozbieżne
[Kuś i in. 2006, Karcz i in. 2013, Gradziuk 2015]. Słoma jest również podstawowym składnikiem podłoży używanych do produkcji pieczarek i innych grzybów,
których produkcja w kraju w ostatnim okresie wzrasta.
Celem opracowania jest oszacowanie ilości słomy, która może być przeznaczana na cele energetyczne, po pokryciu zapotrzebowania na ściółkę, paszę, podłoża
do produkcji grzybów oraz na cele nawozowe w ilości umożliwiającej utrzymanie
zrównoważonego bilansu glebowej materii organicznej. Przedstawiona metoda
może być również wykorzystywana do szacowania bilansu słomy w gospodarstwie lub dowolnej jednostce administracyjnej, celem podjęcia decyzji o racjonalnym jej zagospodarowaniu.

2. Plon i produkcja słomy
Plon słomy zależy od gatunku i odmiany uprawianego zboża, jakości gleby, przebiegu pogody w danym roku oraz stosowanej technologii produkcji (nawożenie
azotowe, przedplon, stosowanie regulatorów wzrostu itp.). Natomiast o produkcji
słomy, obok jej plonu, decyduje powierzchnia gruntów obsiewanych roślinami zbieranymi na ziarno i nasiona, a więc zbóż oraz roślin oleistych i strączkowych. Dla
potrzeb bilansowania glebowej materii organicznej należy określić całkowity plon
słomy, obejmujący całą biomasę nadziemną roślin, obok ziarna lub nasion. Szacuje
się, że przy wysokości koszenia kombajnem około 15 cm, w zależności od gatunku
zboża i przebiegu pogody, masa samej ścierni stanowi około 20% całkowitego plonu
słomy. Udział słomy grubej, którą można zebrać z pola, to 40-60% całkowitego jej
plonu, a reszta przypada na słomę drobną – zgoniny (pokruszone fragmenty źdźbeł,
liście, plewy, osadki kłosowe itp.) pozostające na powierzchni pola [Harasim 2016].
Udział tej frakcji słomy jest szczególnie duży, gdy zbiór zbóż odbywa się w okresie
upałów lub słoma jest zbierana z pola ze znacznym opóźnieniem.
Do określania plonów słomy najczęściej wykorzystuje się wskaźniki (indeksy)
opisujące stosunek plonu słomy do plonu ziarna poszczególnych gatunków roślin. Na podstawie kilkuletnich pomiarów wykonanych w zakładach doświadczalnych IUNG, ustalono takie indeksy dla podstawowych gatunków zbóż (tabela 1).
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Z podanych wartości wynika, że w przypadku żyta, pszenżyta ozimego i owsa
uzyskane plony słomy były większe niż plony ziarna, które przyjęto za 1, natomiast u pozostałych gatunków plon słomy był mniejszy od plonu ziarna. Również
w warunkach stosowania intensywnej technologii produkcji i uzyskiwania dużej
wydajności zbóż, stosunek plonu słomy do plonu ziarna jest węższy. Jest to spowodowane wysiewem odmian o krótszej słomie (odmiany intensywne) oraz stosowaniem retardantów. Obok tradycyjnych roślin zbożowych, słomy dostarczają
również: kukurydza uprawiana na ziarno lub CCM, rzepak oraz rośliny strączkowe. Szacuje się, że w przypadku rzepaku i kukurydzy uprawianej na ziarno lub
CCM plon słomy jest równy plonowi ziarna, natomiast u roślin strączkowych
plon słomy stanowi 0,8 plonu nasion.
Tabela 1
Stosunek plonu słomy do plonu ziarna zbóż przy różnym
poziomie plonów
Zboża ozime

Zboża jare

Plon ziarna
(t·ha-1)

pszenica

pszenżyto

żyto

jęczmień

pszenica

jęczmień

owies

2,01 – 3,0

0,86

1,18

1,45

0,94

1,13

0,78

1,05

3,01 – 4,0

0,91

1,13

1,44

0,80

0,94

0,86

1,08

4.01 – 5,0

0,91

1,14

1,35

0,71

0,83

0,77

1,05
1,01

5,01 – 6,0

0,92

1,13

1,24

0,70

0,81

0,72

6,01 – 7,0

0,90

0,94

–

–

–

0,68

–

7,01 – 8,0

0,83

–

–

–

–

0,67

–

Średnio

0,91

1,14

1,43

0,84

0,85

0,81

1,06

Źródło: Harasim, 1994.

W uproszczeniu można przyjąć, że plon słomy jest równy plonowi ziarna. Założenie takie będzie obarczone pewnym błędem, wynikającym z jakości
gleb i uwarunkowanym tym doborem gatunków uprawianych zbóż. W rejonach
o słabszych glebach, gdzie w strukturze zasiewów dominuje żyto oraz pszenżyto,
wyliczona w ten sposób produkcja słomy będzie o kilka procent większa niż produkcja ziarna. Z kolei w rejonach o dobrych glebach z dominacją w zasiewach
pszenicy i jęczmienia zbiory słomy będą o kilka procent mniejsze od produkcji
ziarna. W związku z tym można przyjąć, że w skali kraju lub jednostki administracyjnej różnice te wyrównują się i produkcja słomy jest zbliżona do produkcji
ziarna. W ten sposób również GUS określa plony i produkcję słomy w kraju.
Wykorzystując informacje GUS o powierzchni uprawy poszczególnych gatunków roślin oraz o wielkości uzyskiwanych plonów oszacowano produkcję (zbiory)
słomy w kraju (tabela 2). Łączną produkcję słomy w Polsce (zbóż ozimych i jarych,
rzepaku oraz kukurydzy) szacuje się na około 30 mln ton. Produkcja słomy silnie
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wahała się w latach w zależności od przebiegu pogody, gdyż w skrajnie suchych latach (2000, 2006) wynosiła tylko około 23 mln ton, natomiast w latach o przebiegu pogody korzystnym dla dobrego plonowania zbóż (2004, 2009, 2015) wyraźnie
przekraczała 30 mln ton. W ogólnym zbiorze słoma zbóż stanowi w ostatnich latach
około 80%, a kukurydzy i rzepaku po około 10% (tabela 2). W tabeli pominięto słomę
roślin strączkowych, ponieważ przyjęty współczynnik reprodukcji glebowej materii
organicznej dla tej grupy roślin automatycznie zakłada, że słoma pozostaje na polu
[VDLUFA 2014].
Tabela 2
Wielkość i struktura produkcji słomy w Polsce w mln ton
Roślina uprawna

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Pszenica

5,8

8,1

7,8

7,7

7,9

8,8

11,0

Żyto

9,8

7,8

8,2

5,2

4,4

4,8

2,0

Pszenżyto

-

2,1

2,2

2,1

4,3

5,8

5,3

Jęczmień

3,3

2,7

2,6

2,2

2,8

3,2

3,0

Owies

3,0

2,0

1,6

1,2

1,5

1,6

1,2

Mieszanki zboż.

2,5

3,2

3,5

2,8

3,5

3,5

2,2

Kukurydza

0,1

0,3

0,2

0,9

1,9

1,7

3,8

Rzepak i rzepik

1,1

1,2

1,4

1,0

1,4

2,5

2,7

Razem

25,5

27,5

27,5

22,9

27,8

31,8

31,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

Można zakładać, że w okresie kilkunastu najbliższych lat produkcja słomy powinna kształtować się na zbliżonym poziomie. Będą następowały zmiany w powierzchni uprawy poszczególnych gatunków roślin, jednak plony zbóż są w Polsce
stosunkowo niskie i pewna intensyfikacja ich produkcji będzie zwiększać również
plony słomy.

3. Rozdysponowanie słomy
W bilansie słomy po stronie rozchodów (rozdysponowania) należy uwzględnić następujące główne pozycje:
a) zużycie na ściółkę;
b) zużycie na paszę;
c) wytwarzanie na podłoża do produkcji pieczarek i innych grzybów;
d) konieczna ilość na przyoranie w celu utrzymania zrównoważonego bilansu
glebowej materii organicznej (próchnicy);
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e) nadwyżki, które mogą być zagospodarowane w alternatywny sposób, w tym
głównie na cele energetyczne.
Ad. a. Zużycie słomy na ściółkę
Ilość słomy zużywanej na ściółkę zależy przede wszystkim od pogłowia zwierząt
oraz rodzaju pomieszczeń inwentarskich (sposobu utrzymania zwierząt). W celu
określenia zużycia słomy na ściółkę, pogłowie zwierząt w kraju przeliczono na
sztuki obornikowe (jednostka inwentarza żywego produkująca rocznie 10 ton
obornika lub 20 ton gnojowicy), wykorzystując odpowiednie współczynniki [Harasim 2011]. W praktyce spotyka się trzy sposoby utrzymania zwierząt (typy pomieszczeń inwentarskich): na ściółce płytkiej, na ściółce głębokiej oraz bezściołowy (gnojowicowy). Z uwagi na brak dokładniejszych danych dotyczących udziału
poszczególnych typów pomieszczeń założono, że 100% stanowią pomieszczenia
inwentarskie z płytką ściółką. Natomiast roczne zużycie słomy na ściółkę w przeliczeniu na 1 sztukę obornikową w pomieszczeniach z płytką ściółką oszacowano
na 1,5 tony (Harasim 2011).
Z liczb podanych w tabeli 3. wynika, że średnio w skali kraju w latach 20102014 zużywano na ściółkę około 11 mln ton słomy. Należy również zakładać, że
w perspektywie do roku 2030 ilość słomy przeznaczanej na ściółkę utrzyma się na
poziomie 9-10 mln ton [Kopiński 2016].
Tabela 3
Pogłowie zwierząt w mln sztuk obornikowych (2010–2030)
oraz zużycie słomy na ściółkę i paszę w mln ton
Lata
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

prognoza
2020

2030

Bydło

4,61

4,61

4,62

4,47

4,53

4,20

3,85

Trzoda chlewna

2,29

2,03

1,74

1,65

1,69

1,58

1,51

Owce i kozy

0,03

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

Konie

0,26

0,25

0,22

0,21

0,21

0,18

0,16

Drób

0,70

0,57

0,52

0,52

0,53

0,59

0,67

Razem

7,90

7,49

7,13

6,87

6,98

6,58

6,21

Słoma na ściółkę

11,84

11,24

10,70

10,30

10,47

9,87

9,32

Słoma na paszę

3,92

3,91

3,90

3,76

3,81

3,53

3,22

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.
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chowu zwierząt w systemie bezściołowym, co zmniejsza zużycie słomy na ściółkę.
Jednak w celu zrównoważenia bilansu glebowej materii organicznej, obok gnojowicy, konieczne jest przyorywanie pewnych ilości słomy. Można więc założyć, że
ta pozycja w rozdysponowaniu słomy nie powinna ulegać ograniczaniu.
Ad. b. Zużycie słomy na paszę
Słoma, pomimo niskiej wartości pokarmowej, korzystnie wpływa na procesy trawienne i stanowi konieczne uzupełnienie dawek paszowych bydła, owiec oraz
koni, a jej zapotrzebowanie na ten cel wynosi około 0,8 tony na rok na jedną sztukę przeliczeniową (sztukę obornikową) [Harasim 1988]. W związku z tym można
szacować, że w ostatnich latach na paszę zużywano około 3,9 mln ton słomy rocznie, a do 2030 r zużycie to zmniejszy się do około 3,2 mln ton [Kopiński 2016].
Zwierzęta najchętniej zjadają słomę owsa i jęczmienia jarego, zaś nieprzydatna na
pasze jest słoma rzepaku i kukurydzy. Zużycie słomy na paszę jest większe jedynie
w latach bardzo suchych, kiedy występują niedobory pasz objętościowych.
Ad. c. Zużycie słomy na wytwarzanie podłoża do produkcji pieczarek
i innych grzybów
Na podłoża do produkcji grzybów zużywa się rocznie około 0,8-1,0 mln t słomy, a na ten cel najbardziej przydatna jest słoma żyta, pszenżyta oraz pszenicy.
Ten sposób zagospodarowania słomy jest korzystny dla rolnictwa, bo po zakończonym cyklu produkcyjnym grzybów, podłoża są stosowane w rolnictwie jako
w pełni wartościowy nawóz organiczny.
Ad. d. Konieczna ilość słomy na przyoranie w celu utrzymania
zrównoważonego bilansu glebowej materii organicznej (próchnicy)
Trudniejsze jest określenie ilości słomy, jaka powinna być przeznaczana na cele
nawozowe, aby zapewnić utrzymanie zrównoważonego bilansu glebowej materii
organicznej (próchnicy). Najczęściej ilość tę wylicza się z następującego równania:
gdzie:

saldo MOG (glebowej materii organicznej) = a – b,

a – przychód (reprodukcja) z uprawy roślin wieloletnich i międzyplonów oraz
stosowanych nawozów naturalnych i organicznych, w tym również słomy;
b – mineralizacja (degradacja) powodowana przez uprawę roślin w kolejnych
latach rotacji zmianowania.
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Celem łatwiejszego bilansowania glebowej materii organicznej, dla poszczególnych praktyk rolniczych wyznacza się liczbowe współczynniki, charakteryzujące ich oddziaływanie na degradację oraz reprodukcję glebowej materii organicznej. Do ich wyznaczenia wykorzystuje się wyniki wieloletnich doświadczeń
nawozowych – prowadzonych zwykle przez okres ponad 30-40 lat oraz modele
matematyczne. Prace te są najbardziej zaawansowane w Niemczech, gdzie szczególnie liczna jest sieć trwałych doświadczeń nawozowych. Pierwsze wartości takich współczynników, obejmujących w całościowy sposób bilansowanie glebowej materii organicznej, opracowano w 1981 r. [Kundler i in.1981]. W 2004 roku
z inicjatywy VDLUFA (Stowarzyszenie Niemieckich Instytutów Naukowych i Badawczo-Wdrożeniowych) ukazało się poszerzone i zaktualizowane opracowanie
na ten temat [VDLUFA 2004]. Kolejna aktualizacja tych współczynników, opracowana również przez tę organizację, została opublikowana w 2014 r. [VDLUFA
2014].
Konieczność modyfikacji współczynników wynika ze zmian w technologii
produkcji roślinnej, takich jak: skrócenie źdźbła umożliwiające większe zagęszczenie łanów roślin zbożowych, kombajnowy zbiór zwiększający ilość resztek
pożniwnych pozostających na polu, nowe generacje maszyn rolniczych oraz powszechne stosowanie herbicydów umożliwiające ograniczanie liczby mechanicznych zabiegów uprawowych włącznie ze stosowaniem uprawy bezorkowej, a także
pozostawianie na polu liści buraka cukrowego i uprawa międzyplonów traktowanych jako mulcz itp. Czynniki te wpływają na ilość pozostających resztek pożniwnych oraz tempo ich przemian w glebie, a w konsekwencji na bilans glebowej
materii organicznej.
W tabelach 4 i 5 podano wartości współczynników reprodukcji i degradacji
glebowej materii organicznej powodowane uprawą poszczególnych gatunków roślin przyjęte przez VEDLUFA w 2014r. Informują one o ilości (kg.ha-1) glebowej
materii organicznej (próchnicy), o którą zostanie gleba zubożona (mineralizacja)
lub wzbogacona (reprodukcja) w okresie roku w następstwie uprawy danego gatunku roślin. Szybkiej mineralizacji próchnicy sprzyja uprawa roślin okopowych
i kukurydzy, które pozostawiają mało resztek pożniwnych, a dodatkowo powierzchnia pola przez długą część okresu wegetacyjnego pozbawiona jest okrywy
roślinnej. Z kolei rośliny wieloletnie (motylkowate i trawy) pozostawiają w glebie
dużą masę korzeni, a dodatkowo eliminowane są przynajmniej przez okres jednego roku mechaniczne zabiegi uprawowe, co sprzyja wzbogaceniu gleby w materię
organiczną.
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Tabela 4
Wartości współczynników degradacji glebowej materii organicznej
(kg.ha-1∙rok-1) dla poszczególnych gatunków roślin
Gatunek /grupa roślin

Degradacja glebowej materii organicznej wartości
niskie1

średnie2

wysokie3

Burak cukrowy i pastewny

- 760

- 1 300

- 1 840

Ziemniak, warzywa kapustne, por, seler, ogórek, cukinia,
pomidor itp.

- 760

- 1 000

- 1 240

Kukurydza na ziarno i kiszonkę, cykoria, papryka, czosnek,
marchew itp.

- 560

- 800

- 1 040

Zboża, oleiste, fasola szparagowa, groszek zielony, cebula,
- 280
- 400
pietruszka oraz zioła i rośliny przyprawowe
1 gleby w dobrej kulturze o niedoborze wilgoci i ograniczonym nawożeniu azotowym;

- 520

2 gleby w dobrej kulturze przy poprawnej gospodarce nawozowej;

3 gleby w niskiej kulturze lub gospodarowanie ukierunkowane na duże wykorzystanie azotu glebowego (np. rolnictwo

ekologiczne).

Źródło: VDLUFA, 2014.

Tabela 5
Wartości współczynników reprodukcji glebowej materii organicznej
(kg.ha-1∙rok-1) dla roślin wzbogacających glebę w materię organiczną
Gatunek /grupa roślin

Reprodukcja glebowej materii organicznej
niski poziom plonów1

wysoki poziom plonów2

– każdy rok użytkowania

600

800

– rok wysiewu, jako: wsiewka

200

300

– zasiew czysty wiosną

400

500

– zasiew czysty latem

100

150

Motylkowate wieloletnie, ich mieszanki z trawami i trawy w
uprawie polowej:

Strączkowe na nasiona (łącznie ze słomą i resztkami
pożniwnymi)

160

Międzyplony – ozime

140

– ścierniskowe

100

– wsiewki

250

1 plon poniżej 50 t.ha-1;

2 plon powyżej 50 t.ha-1 zielonej masy na rok użytkowania

Źródło: Jak w tabeli 4.
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Pewnego komentarza wymaga również stosowanie bezorkowej uprawy roli,
której praktyczne znaczenie w ostatnim okresie szybko wzrasta, szczególnie
w większych gospodarstwach. Można szacować, że w warunkach stosowania
uprawy bezorkowej (konserwująca uprawa roli), połączonej z mulczowaniem powierzchni gleby resztkami pożniwnymi i międzyplonami, mineralizacja glebowej
materii organicznej jest mniejsza o około 150-200 kg∙ha-1∙rok-1, w porównaniu
do tradycyjnej uprawy płużnej z orką [Dieckmann i Koch 2008]. Jej akumulacja następuje głównie w powierzchniowej warstwie gleby 0-5 cm, co dodatkowo
zwiększa wsiąkalność wód opadowych, a w konsekwencji ogranicza nasilenie erozji wodnej i wietrznej.
Wskaźniki reprodukcji glebowej materii organicznej w następstwie zastosowania różnych nawozów naturalnych i organicznych podano w tabeli 6. Wartość
współczynnika informuje o ile kilogramów przyrośnie ilość MOG w następstwie
zastosowania 1 tony świeżej masy wymienionych nawozów. Wartości tych współczynników wyraźnie zależą od zawartości suchej masy w stosowanym nawozie.
W tabeli 7 podano przyjęte przez VDELFA w 2014 roku oceny i zalecenia
w warunkach występowania różnych wartości salda bilansu glebowej materii organicznej. W przypadku gospodarowania z dużą ujemną wartością salda (grupa
A – powyżej 200 kg.ha-1 w okresie roku) występuje niebezpieczeństwo spadku
żyzności gleby prowadzące do spadku plonów uprawianych roślin, a także zwiększona jest emisja CO2 z gleby. Bardzo wysokie dodatnie saldo (grupa E) jest również niekorzystne, gdyż występuje wówczas nadmierna mineralizacja materii
organicznej w glebie poza okresem wegetacji, czemu towarzyszy zwiększone
uwalnianie składników nawozowych, których nie pobierają w tym czasie rośliny.
Następstwem jest niebezpieczeństwo przemieszczania biogenów, głównie azotu
i fosforu w okresie jesienno-zimowym do wód gruntowych i powierzchniowych.
Ponadto w takich warunkach niska jest efektywność nawożenia mineralnego.
Wykorzystując dane GUS o strukturze zasiewów i obsadzie zwierząt w latach
1980-2015 oraz wartości współczynników podane w tabelach 3-5 wyliczono bilans glebowej materii organicznej, średnio dla kraju (tabela 8). Dla zbóż przyjęto
niskie wartości współczynników degradacji glebowej materii organicznej (tabela 4), co jest uzasadnione stosowaniem w praktyce stosunkowo małych dawek
nawozów azotowych oraz gospodarowaniem w warunkach niedoboru wilgoci,
natomiast dla pozostałych gatunków przyjęto wartości średnie.
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Tabela 6
Reprodukcja glebowej materii organicznej w kg na 1 tonę świeżej
masy różnych nawozów naturalnych i organicznych
Zawartość suchej masy
(%)

Współczynnik reprodukcji
MOG* (kg.t-1 nawozu)

Słoma

86

100

Liście buraka, marchewki, nawozy zielone,
trawa z innych użytków

10
20

8
16

Obornik świeży

20
30

28
40

Obornik przefermentowany

25
35

40
56

Gnojowica świńska

4
8

4
8

Gnojowica bydlęca

4
7
10

6
9
12

Pomiot od drobiu

15
25
35
45

12
22
30
38

Odpady organiczne świeże

20
40

30
62

Odpady organiczne przekompostowane

40
50
60

46
58
70

Osady ściekowe stabilizowane wapnem

20
25
35
45
55

16
20
36
46
56

Osady pofermentacyjne z biogazowi
rolniczej - płynne

4
7
10

6
9
12

Osady pofermentacyjne z biogazowni
rolniczej - odwodnione

25
35

36
50

Osady pofermentacyjne z biogazowni
rolniczej - przekompostowane

30
60

40
70

Rodzaj nawozu

* glebowa materia organiczna

Źródło: Jak w tabeli 4.
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Tabela 7
Ocena wielkości salda glebowej materii organicznej – następstwa i zalecenia
Saldo MOG
(kg.ha-1∙rok-1)

Grupa oceny
wielkości salda

Następstwa i zalecenia

Poniżej - 200

A
bardzo niskie

spadek żyzności gleby i plonów – konieczne zwiększenie dopływu do
gleby materii organicznej

-200 do -76

B
niskie

okresowo dopuszczalne na glebach próchnicznych, jednak wskazana
korekta nawożenia organicznego

-75 do 100

C
optymalne

101 do 300

D
wysokie

Powyżej 300

E
bardzo wysokie

stan optymalny – nie wymaga korekt
okresowo uzasadnione na glebach ubogich w próchnicę
– w dłuższym okresie wskazana korekta nawożenia
nadmierna mineralizacja materii organicznej, możliwe duże straty
azotu i ewentualnie fosforu oraz niska efektywność nawożenia
mineralnego

Źródło: Jak w tabeli 4.

W latach 1980-2015 odnotowano duże zmiany w strukturze zasiewów, gdyż
łącznie udział zbóż i rzepaku, czyli upraw o małym ujemnym wpływie na bilans
próchnicy, wzrósł z 56 do prawie 78%. Z kolei udział upraw prowadzących do
szybszej degradacji próchnicy (ziemniak, burak, kukurydza i warzywa), w tym
samym okresie, zmniejszył się w strukturze zasiewów z 25,8 do 15,2%. Znaczny
wpływ na bilans próchnicy ma także ograniczenie udziału w strukturze zasiewów
roślin wieloletnich z 11 do 3%. W sumie wpływ zmian w strukturze zasiewów
na bilans glebowej materii organicznej był mały, gdyż w następstwie uprawy roślin w analizowanym okresie, średnio w kraju, ulegało mineralizacji w ciągu roku
około 320 - 330 kg glebowej materii organicznej w przeliczeniu na 1 ha gruntów
ornych (tabela 8).
Większy wpływ na wielkość salda bilansu glebowej materii organicznej miały
zmiany w pogłowiu zwierząt i możliwości reprodukcji ubytku próchnicy nawozami naturalnymi (tabela 8). W sumie w okresie 1980-2015 obsada zwierząt w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe zmniejszyła się średnio w kraju, z 0,75
do 0,45 DJP∙ha-1 użytków rolnych. Założono, że nawozy naturalne (obornik) są
stosowane głównie na gruntach ornych, a więc średnia ich dawka w skali kraju
zmniejszyła się w ocenianym 35-leciu z około 9 t∙ha-1 w latach 80-tych do około
5 t∙ha-1 gruntów ornych w ostatnim okresie. Dawka obornika wynosząca 9-10 t∙ha1.rok (35-40 t∙ha-1 co 4 lata) praktycznie całkowicie kompensuje mineralizację glebowej materii organicznej, powodowaną uprawą roślin przy średniej strukturze zasiewów występującej w kraju. Zmniejszenie jej natomiast do około 5 t∙ha-1, czyli do
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stanu występującego w ostatnich latach, prowadzi już do ujemnego salda bilansu
wynoszącego około 100 kg.ha-1∙rok-1 glebowej materii organicznej. Utrzymanie
takiego stanu w dłuższym okresie czasu prowadzi do spadku żyzności gleby, co
jest szczególnie groźne na glebach o małej zawartości próchnicy, jakie dominują
w Polsce. W celu zrównoważenia bilansu glebowej materii organicznej na każdy
hektar gruntów pod zasiewami powinno się na cele nawozowe przeznaczać około
1 t słomy, czyli w skali kraju około 10 mln ton.
Tabela 8
-1
Bilans glebowej materii organicznej na gruntach ornych (kg∙ha ∙rok-1),
średnio dla Polski w latach 1980-2015
Współczynnik*
(kg∙ha-1∙rok-1)

Gatunek roślin

Lata
1980

1990

2000

2010

2015
63,6

Struktura zasiewów (%):
Zboża bez kukurydzy

- 280

54,0

59,5

69,8

70,7

Rzepak

- 400

2,2

3,5

3,5

7,0

8,8

Kukurydza na ziarno i kiszonkę

- 800

4,7

2,7

2,5

6,8

11,4

Warzywa

- 1 000

1,8

1,8

2,0

1,5

1,6

Ziemniak

- 1 000

16,1

12,9

10,1

4,2

2,8

Burak cukrowy

- 1 300

3,2

3,1

2,7

1,7

1,7

Strączkowe

+ 160

2,3

1,7

1,8

1,1

3,8

Rośliny wieloletnie

+ 800

11,4

9,7

4,8

4,4

2,7

Międzyplony

+100

–

–

–

–

5,9

Średnia degradacja MOG przez uprawę roślin
(kg∙ha-1∙rok-1)

324

308

311

323

337

Średnia obsada zwierząt (DJP∙ha-1UR)

0,75

0,68

0,41

0,42

0,46

9,4

8,5

5,1

5,2

5,4

376

340

204

208

228

52

32

- 107

- 115

-109

Średnia produkcja obornika
w przeliczeniu na GO

(t∙ha-1∙rok-1)

Reprodukcja MOG z obornika (kg∙ha-1 GO)
Saldo bilansu MOG

(kg∙ha-1 GO)

Źródło: Opracowanie własne.

Ad. e. Nadwyżki słomy, które mogą być zagospodarowane w alternatywny
sposób, w tym głównie na cele energetyczne
Obliczony bilans słomy, uwzględniający jej produkcję (zbiory) oszacowaną na około
30 mln ton (tabela 2) oraz zużycie na ściółkę, paszę, podłoża do produkcji grzybów
oraz cele nawozowe (przyoranie), wskazuje, że w skali kraju występują potencjalne
nadwyżki, wynoszące około 5 mln ton (17% całkowitej ilości produkowanej słomy), które mogą być przeznaczone na cele energetyczne (rysunek 1). W Niemczech,
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Ad. e. Obliczony bilans słomy, uwzględniający jej produkcję (zbiory) oszacowaną na około
30 mln ton (tabela 2) oraz zużycie na ściółkę, paszę, podłoża do produkcji grzybów oraz cele
nawozowe (przyoranie), wskazuje, że w skali kraju występują potencjalne nadwyżki,
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przeznaczone na cele energetyczne (rysunek 1). W Niemczech, gdzie obsada zwierząt wnosi
0,87 DJP∙ha-1 UR [GUS 2016] oszacowano, że na cele energetyczne można przeznaczyć od
zwierzątsłomy,
wnosiw0,87
DJP∙ha-1odUR
[GUS 2016]
oszacowano,
że naglebowej
cele
27 dogdzie
43% obsada
produkowanej
zależności
przyjętej
metodyki
bilansowania
energetyczne
materii
organicznej można
[Zeller przeznaczyć
i in. 2011]. od 27 do 43% produkowanej słomy, w zależności

od przyjętej metodyki bilansowania glebowej materii organicznej [Zeller i in. 2011].

Rysunek 1
Rysunek 1
Zbiór i rozdysponowanie słomy (zbóż, rzepaku i kukurydzy) w roku 2015 w mln ton

Zbiór i rozdysponowanie słomy (zbóż, rzepaku i kukurydzy)
w roku 2015 w mln ton

podłoża
pieczarkarskie
1,0 mln ton

nadwyżka
5,5 mln ton
ściółka
10,0 mln ton

przyoranie
10,0 mln ton
pasza
3,5 mln ton

Źródło: Opracowanie własne.

Należy
jednak zdecydowanie
podkreślić, że decyzja o ewentualnym przeznaŹródło:
Opracowanie
własne.

czeniu słomy na cele alternatywne (sprzedaży) powinna być poprzedzona opracowaniem
bilansu dla konkretnego
W ostatnim
okresie szybko
Należy
jednakjejzdecydowanie
podkreślić, żegospodarstwa.
decyzja o ewentualnym
przeznaczeniu
słomy
postępuje
koncentracja
produkcji
i specjalizacja
gospodarstw.
Obok gospodarstw
na cele
alternatywne
(sprzedaży)
powinna
być poprzedzona
opracowaniem
jej bilansu dla
specjalizujących
się w W
produkcji
w których
częstokoncentracja
występuje nadmiar
konkretnego
gospodarstwa.
ostatnimzwierzęcej,
okresie szybko
postępuje
produkcji i
nawozów
naturalnych
i trudno
je zagospodarować
zgodnie
z zasadami
dobrej w
specjalizacja
gospodarstw.
Obok
gospodarstw
specjalizujących
się w produkcji
zwierzęcej,
praktyki rolniczej, coraz liczniejsza jest grupa gospodarstw bezinwentarzowych,
całkowicie pozbawionych nawozów naturalnych, w których ilość słomy przeznaczanej na cele nawozowe musi być odpowiednio większa [Kuś 2015]. W intensywnie prowadzonych gospodarstwach, gdzie stosuje się wysokie dawki nawozów
azotowych pod zboża, wskazane jest uwzględnienie średniej wartości współczynnika degradacji glebowej materii organicznej, czyli 400 kg∙ha-1∙rok-1 (tabela 4),
a wówczas konieczne jest przyorywanie większej ilości słomy.
Na cele nawozowe w pierwszej kolejności powinna być przeznaczana rzepaczanka oraz słoma kukurydzy uprawianej na ziarno lub CCM, gdyż:
 uprawa rzepaku koncentruje się w większych gospodarstwach, w których
obsada zwierząt jest bardzo mała, a w strukturze zasiewów dominują zboża,
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a głównie pszenica i rzepak. W takich gospodarstwach konieczne jest nawożenie słomą; wówczas słoma rzepaku powinna być w pierwszej kolejności
przeznaczana na ten cel, ponieważ za jej pośrednictwem nie są przenoszone
choroby grzybowe zbóż (choroby podstawy źdźbła), które nie występują na
rzepaku;
słoma tych gatunków roślin zawiera również nieco więcej azotu niż słoma
zbożowa i przy jej przyorywaniu nie jest konieczne dodatkowe nawożenie
tym składnikiem (tabela 9) oraz ulega w glebie szybszemu rozkładowi niż
słoma zbożowa;
kukurydzę zbiera się późną jesienią (często w listopadzie lub nawet w grudniu), kiedy wilgotność słomy jest duża i nie można jej dosuszyć na polu.
Tabela 9
Skład chemiczny słomy podstawowych roślin uprawnych

Rodzaj słomy

Zawartość (% suchej masy)
N

P2O5

K2O

CaO

Zawartość (mg/kg suchej masy)
MgO

B

Cu

Mn

Mo

Zn

Żytnia

0,58

0,25

1,20

0,32

0,13

2,65

3,00

51,4

0,33

28,5

Pszenna

0,64

0,23

1,26

0,38

0,15

3,00

3,50

39,7

0,35

22,1

Pszenżytnia

0,61

0,25

1,28

0,35

0,13

2,83

3,30

45,2

0,34

25,6

Jęczmienna

0,75

0,25

1,61

0,63

0,20

4,40

4,20

45,0

0,35

24,7

Owsiana

0,73

0,34

1,29

0,44

0,18

3,70

3,25

114,0

0,32

34,2

Kukurydziana

1,19

0,46

1,25

0,48

0,46

5,40

6,00

55,0

0,44

33,0

Rzepakowa

0,72

0,30

2,12

2,18

0,21

9,80

3,18

40,3

0,30

32,5

Źródło: Maćkowiak 1998.

Należy również podkreślić, że przyorywanie słomy poprawia przede wszystkim bilans glebowej materii organicznej, natomiast jej oddziaływanie na pozostałe wskaźniki żyzności gleby, a więc aktywność biologiczną, strukturę itp. jest
znacznie słabsze, szczególnie w porównaniu z obornikiem lub roślinami wieloletnimi. Nawozowe wykorzystanie słomy zbożowej (przyorywanie) może również
powodować szereg zjawisk niekorzystnych, do których należy zaliczyć:
 powstawanie w glebie w początkowym okresie jej rozkładu biologicznie czynnych substancji o inhibicyjnym działaniu – związki fenolowe, które szczególnie wyraźnie mogą hamować początkowy wzrost roślin, głównie zbóż ozimych [Duer 1997, Parylak 1997]. To niekorzystne zjawisko częściowo ogranicza dobre rozdrobnienie słomy i równomierne jej rozrzucenie na powierzchni
pola oraz staranne wymieszanie z powierzchniową warstwą gleby;
 przyorywanie słomy, szczególnie zbóż ozimych pod zboża ozime, stwarza
niebezpieczeństwo nasilonego występowania niektórych chorób, a głównie
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naczyniowej pasiastości zbóż (Cephalosporium gramineum), której zwalczanie chemiczne jest mało skuteczne [Martyniuk 1993]. W przypadku pojawienia tej choroby należy zrezygnować z przyorywania słomy zbóż ozimych
pod zboża ozime, a jeszcze lepiej wprowadzić do uprawy zboża jare. Przyorywanie słomy może także zwiększać nasilenie chorób fuzaryjnych zbóż,
a głównie pszenicy ozimej, co trzeba uwzględnić w programie chemicznej
ochrony tej rośliny;
zachwianie gospodarki azotowej w glebie, gdyż słoma zbożowa zawiera tylko około 0,5% azotu, a stosunek węgla do azotu (C : N) waha się w niej od
60 : 1 (jęczmienna) do 100 : 1 (pszenna), zaś w oborniku stosunek ten wynosi
25 : 1, a w próchnicy glebowej 10 : 1. Wprowadzenie do gleby biomasy tak
bogatej w węgiel powoduje, że drobnoustroje glebowe rozkładające słomę
pobierają azot z zasobów glebowych, co może prowadzić do deficytu tego
pierwiastka dla uprawianych roślin. W celu przyśpieszenia tempa rozkładu
słomy i wyrównania tego deficytu konieczne jest stosowanie dodatkowego
nawożenia azotem w dawkach od 6-8 kg w przeliczeniu na 1 tonę przyoranej
słomy.

4. Podsumowanie
Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Polsce w ostatnim okresie roczna produkcja słomy (zbóż, rzepaku i kukurydzy) wynosi około 30 mln ton. Szacunek
ten uwzględnia całą biomasę zbóż i rzepaku, obok ziarna i nasion. W zagospodarowaniu słomy, po pokryciu zapotrzebowania na: ściółkę, paszę oraz podłoża do
produkcji grzybów, szczególnie dużą pozycję stanowi zużycie słomy na cele nawozowe w ilości niezbędnej do zrównoważenia bilansu glebowej materii organicznej, którą oszacowano na około 10 mln ton, czyli 1/3 całkowitej produkcji słomy.
Tak duże zużycie słomy na cele nawozowe wynika z bardzo małej obsady zwierząt,
wynoszącej w ostatnich latach, średnio w kraju, około 0,45 DJP∙ha-1 użytków rolnych, co skutkuje małą ilością produkowanych nawozów naturalnych. Potencjalną
nadwyżkę w produkcji słomy, która może być przeznaczona na cele alternatywne,
w tym na produkcję energii odnawialnej, oszacowano w skali kraju na około 5 mln
ton słomy rocznie. W praktyce nadwyżka ta jest jednak mniejsza, gdyż w licznych
gospodarstwach lub całych rejonach obsada zwierząt jest na tyle duża, że same
nawozy naturalne zapewniają utrzymanie zrównoważonego salda bilansu glebowej
materii organicznej. A pozostająca na polu część plonu słomy, czyli ścierń i słoma drobna, której nie można zebrać, decyduje o dodatnim saldzie bilansu MOG.
Tym samym w innych rejonach o małej obsadzie zwierząt na cele nawozowe należy
przeznaczyć odpowiednio większe ilości słomy. W związku z tym decyzja o sprze-
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daży słomy powinna być poprzedzona opracowaniem bilansu glebowej materii organicznej dla konkretnego gospodarstwa. Dopiero w przypadku dodatniego salda
jej bilansu sprzedaż słomy może być uzasadniona, natomiast nie przestrzeganie tej
zasady może prowadzić do trwałego spadku żyzności gleb.
Należy podkreślić, że wykorzystywanie słomy w procesie współspalania (łączne spalanie z miałem węglowym) w energetyce zawodowej jest niekorzystne dla
rolnictwa, gdyż składniki nawozowe zawarte w słomie trafiają do żużlu i są tracone. W przypadku spalania samej słomy lub łącznie z inną biomasą, popiół jest
wartościowym nawozem, który zawiera wszystkie składniki nawozowe zawarte
w słomie z wyjątkiem azotu.
W większości opracowań dotyczących bilansu słomy pomija się konieczne jej
zużycie na cele nawozowe i wówczas jej nadwyżki proponowane do alternatywnego zagospodarowania przekraczają 12-15 mln ton, co czyni tylko zbędny „szum
informacyjny”.
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Słowa kluczowe: produkcja słomy, bilans słomy, obsada zwierząt, nawozy naturalne,
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STRESZCZENIE

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Polsce w ostatnim okresie roczna produkcja słomy (zbóż, rzepaku i kukurydzy) wynosi około 30 mln ton. W zagospodarowaniu słomy, po pokryciu zapotrzebowania na: ściółkę, paszę oraz podłoża do produkcji
grzybów, szczególnie dużą pozycję stanowi zużycie słomy na cele nawozowe w ilości
niezbędnej do zrównoważenia bilansu glebowej materii organicznej, którą oszacowano na około 10 mln ton, czyli 1/3 całkowitej produkcji słomy. Tak duże zużycie słomy
na cele nawozowe wynika z bardzo małej obsady zwierząt, wynoszącej w ostatnich latach, średnio w kraju, około 0,45 DJP∙ha-1 użytków rolnych, co skutkuje małą ilością
produkowanych nawozów naturalnych. Nadwyżkę w produkcji słomy, która może być
przeznaczona na cele alternatywne, w tym na produkcję energii odnawialnej, oszacowano
w skali kraju na około 5 mln ton słomy rocznie. W praktyce nadwyżka ta będzie jednak
mniejsza, gdyż w licznych gospodarstwach lub całych rejonach obsada zwierząt jest
na tyle duża, że same nawozy naturalne zapewniają wyraźnie dodatnie saldo bilansu
glebowej materii organicznej. Tym samym w innych rejonach na cele nawozowe należy
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przeznaczyć odpowiednio większe ilości słomy. W związku z tym decyzja o sprzedaży
słomy powinna być poprzedzona opracowaniem bilansu glebowej materii organicznej dla
całego gospodarstwa. Dopiero w przypadku dodatniego salda jej bilansu sprzedaż słomy
może być uzasadniona, natomiast nieprzestrzeganie tej zasady może prowadzić do trwałego spadku żyzności gleb.
JAN KUŚ, ANDRZEJ MADEJ
STRAW MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON SOIL ORGANIC MATTER

Keywords: straw production, straw balance, livestock density, organic fertilizers, organic
matter balance, straw consumption for energy purposes;
SUM M A RY

The analysis showed that recently annual production of straw in Poland (cereals, rape
and maize) is about 30 million tons. Straw is used mostly as litter, fodder and substrate
for the production of fungi, but also it is used as fertilizer. The amount of straw needed to
balance the organic matter balance was estimated at about 10 million tons, which is about
1/3 of total straw production. Such high use of straw for fertilization needs is caused by the
very low number of animals kept in farms, which is, on average, of about 0.45 LU∙ha-1 of
agricultural land. As a result, insufficient quantities of manure are produced. The surplus
in straw production, which can be used for alternative purposes, including the production
of renewable energy, has been estimated at around 5 million tons of straw annually in
the country. In practice, the surplus will be less, as in many farms or in whole regions the
stocking densities are so high that natural fertilizers alone provide a distinctly positive balance of soil organic matter. Therefore, in other regions, more straw should be allocated as
fertilizer. As a consequence, the decision to sell straw should be preceded by the farm’s soil
organic matter balance analysis. The sale of straw should only take place in case of positive
SOM balance. Not following this recommendation may lead to a permanent decrease in
soil fertility.
e-mail: jankus@iung.pulawy.pl
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1. Wstęp
Rozwój rolnictwa ekologicznego jest obecnie jednym z priorytetów Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Cele do osiągnięcia w tym sektorze rolnictwa są ujęte
w „Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce
na lata 2014-2020”. Wiodącym zadaniem tego planu jest zwiększenie konkurencyjności rolnictwa ekologicznego oraz wzrost podaży żywności ekologicznej na
rynku.

2. Uwarunkowania konkurencyjności
Pojęcie konkurencyjności ma charakter złożony, jest rozumiane jako zdolność do
rozwoju, osiągania korzyści, uzyskiwania lepszych wyników od podmiotów konkurujących [Kondratowicz-Pozorska 2015]. Według Józwiaka konkurencyjność
to umiejętność zdobywania i zachowania udziału w rynku, a o zdolności konkurencyjnej podmiotów świadczy głównie duża nadwyżka ekonomiczna i inwestycje [Józwiak 2014]. Konkurencyjność to w przypadku gospodarstwa rolnego także
efekt wykorzystania czynników produkcji, oddziaływania mechanizmów rynkowych i prawnych. Wśród tych mechanizmów znaczący jest czynnik ceny środków
do produkcji rolnej oraz ceny produktów rolnych, wpływające na wyniki gospodarstw [Ziętara 2014]. Według Ziętary na przestrzeni lat zdecydowanie szybsze
było tempo wzrostu cen środków produkcji nabywanych przez rolników od cen
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zbytu produktów rolnych, co skutkuje spadkiem opłacalności produkcji. W celu
jej poprawy rolnik musi wytwarzać coraz większą ilość produktów przez zintensyfikowanie produkcji przy danej powierzchni gospodarstwa lub poprzez zwiększenie powierzchni gospodarstwa przy dotychczasowym poziomie intensywności
produkcji. Ta prawidłowość nie zawsze odnosi się do gospodarstw ekologicznych,
wytwarzających produkty o specyficznych właściwościach (owoce, warzywa, mięso, inne). Te specyficzne właściwości i rosnący popyt na takie produkty powoduje,
że są one konkurencyjne pomimo wysokich cen [Zegar 2012]. J. Kondratowicz-Pozorska utrzymuje, że miarą konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych jest ich pozycja na rynku i ocena wystawiana przez kupujących. Gospodarstwo rolne w związku z tym musi prezentować taką ofertę dla klienta, która będzie
konkurencyjna wobec innych producentów pod względem cen, jakości produktu,
organizacji sprzedaży [Kondratowicz-Pozorska 2015].
Konkurencyjność jest cechą wielu gospodarstw ekologicznych w Polsce, choć
nie należą do nich zapewne podmioty o małym obszarze i małej skali produkcji.
Mały obszar utrudnia właściwą organizację produkcji czy zbyt produktów rolnych, na co zwrócono uwagę w „Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020”. Być może rok 2014 stanowi
początek pewnych przemian strukturalnych w rolnictwie ekologicznym, służących rozwojowi produkcji ekologicznej. Po latach intensywnego wzrostu liczby
gospodarstw i powierzchni ziemi użytkowanej metodami ekologicznymi w roku
2014 nastąpił po raz pierwszy od roku 2004 spadek obydwu tych wielkości1.
Ubyło głównie gospodarstw najmniejszych obszarowo (do 5 ha)2, a zwiększyła
się liczba tych, dysponujących większymi zasobami ziemi. Pozytywne są zmiany
w strukturze wykorzystania użytków rolnych (UR), w tym dotyczące udziału warzyw, zaliczanych do produkcji niszowej. W roku 2015 obszar warzyw polowych
podwoił się w porównaniu do roku 20133 – z 14 433 ha do 31 277 ha. Stanowiło to
6,2% obszaru certyfikowanych użytków rolnych w roku 2015. Wysoka dynamika
wzrostu była prawdopodobnie utrzymana w roku 2016, jako że w okresie konwersji w roku 2015 pozostawało 18 470 ha warzyw polowych (dane IJHAR-S). Wysokie zapotrzebowanie klientów indywidualnych na te produkty i dużą chłonność
rynku przetwórczego potwierdzają uczestnicy rynku produktów ekologicznych,
1 Według danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHAR-S) w latach 2013-2015 liczba gospodarstw ekologicznych wynosiła odpowiednio 26 598, 24 829 i 22 277.
Powierzchnia użytków rolnych ekologicznych wynosiła w tych latach 669 968 ha, 657 901 ha
i 580 730 ha, a powierzchnia certyfikowanych użytków rolnych to odpowiednio: 492 971 ha, 555 898
ha i 501 924 ha.
2 Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Warszawa 2015.
3 Niepublikowane dane IJHAR-S.
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choćby na łamach publikacji prasowych4. Świadczy to o konkurencyjności tych
produktów na tymże rynku. Zatem uprawa warzyw w gospodarstwach ekologicznych to szansa podniesienia dochodów i wzrostu ich konkurencyjności.

3. Cel, metoda i materiał badawczy
Celem opracowania jest ukazanie roli kierunku produkcji warzyw polowych w organizacji gospodarstwa ekologicznego z ekonomicznego punktu widzenia, ocena
dochodowości tych gospodarstw oraz ich konkurencyjności i możliwości rozwoju.
Materiał badawczy stanowiła grupa wybranych certyfikowanych gospodarstw
ekologicznych produkujących warzywa. Ich wyniki prześledzono na przestrzeni
dwóch kolejnych lat obrachunkowych (2014-2015). Ze względu na małą reprezentację tych gospodarstw w próbie FADN5 wyselekcjonowano zaledwie 15 takich obiektów. Większość z nich, bo aż osiem, położonych było w województwie
lubelskim, co może wskazywać na pewien rodzaj koncentracji gospodarstw uprawiających warzywa. Wiodącą, choć nie jedyną, gałęzią produkcji analizowanych
gospodarstw były warzywa polowe. Specyfiką gospodarstwa ekologicznego jest
na ogół różnorodność gatunkowa upraw ze względu na wymogi płodozmianowe. Z tego względu, w strukturze upraw gospodarstw produkujących warzywa
zazwyczaj znaczny udział stanowią także inne uprawy; jak np. miało to miejsce
w przypadku badanych gospodarstw.
Wyboru gospodarstw dokonano na podstawie trzech kryteriów: powierzchni
upraw warzyw w gospodarstwie, ich udziału w strukturze użytków rolnych (UR), jak
również udziału wartości produkcji warzyw w wartości produkcji ogółem. W grupie badanych gospodarstw powierzchnia warzyw wynosiła co najmniej 1 ha i stanowiła od 10 do 80% UR, a wartość ich produkcji stanowiła w trzech przypadkach
około 40%, a w pozostałych gospodarstwach od 50 do 95%. Dokonany dobór może
budzić wiele zastrzeżeń, ale celem było badanie zmian na zasadzie poszerzonego
studium przypadku. Uzyskane wyniki stanowią pewien wkład w budowanie opinii
na temat ekonomiki takich gospodarstw, tym bardziej że ukazują zmiany dokonujące się z roku na rok w tych samych obiektach. Za pomocą wskaźników produktywności i dochodowości produkcji oraz kosztu wytworzenia jednostki produkcji
określono efektywność gospodarowania, ale również potencjał produkcyjny i poniesione nakłady na produkcję. Oceniono też możliwości rozwojowe tych jednostek na podstawie osiąganych dochodów i stopnia reprodukcji majątku. Dodatkowo
w opracowaniu zawarto dane o cenach i plonach poszczególnych gatunków warzyw,
pozwalające nieco głębiej wniknąć w sytuację takich gospodarstw ekologicznych.
4 portalspożywczy.pl
5 System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych.
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4. Wyniki
Potencjał produkcyjny badanych gospodarstw uległ w ciągu dwóch lat korzystnym zmianom. Średni obszar użytków rolnych (UR) zwiększył się o 0,5 ha (o około 2%); wartość aktywów ogółem o około 34 tys. zł (o 4,5%) – tabela 1. Zasoby
pracy wyrażone w AWU6 były niemal identyczne (4,50 i 4,47); nie odzwierciedlają one jednak dokładnie poniesionego czasu pracy. Jednostka AWU stanowi
bowiem równowartość 2120 godzin pracy. Tymczasem przepracowany czas pracy
rolnika może być w rzeczywistości wyższy, a jednostka AWU już tego nie obejmuje. W przypadku analizowanych gospodarstw rzeczywisty czas pracy ogółem
na gospodarstwo zmniejszył się o 283 godziny, co w przeliczeniu na 1 ha użytków
rolnych stanowiło spadek nakładów pracy o około 5%. Pod względem wielkości
ekonomicznej, która wynosiła 41-44 tys. euro, te gospodarstwa należały do trzeciej klasy w klasyfikacji ES67 – gospodarstwa „średnio-małe”.
Tabela 1
Potencjał produkcyjny gospodarstw ekologicznych oraz wskaźniki
nakładów czynników produkcji
Lata

Wielkość
ekonomiczna
– euro SO

Powierzchnia UR
– ha

2014

41 246

24,1

0,0

10 069

2015

44 093

24,6

27,1

9 786

Lata

Udział UR Czas pracy Czas pracy
dodzierża- ogółem – własnej –
wionych – %
godz.
godz.

AWU

FWU

Aktywa
ogółem
– zł

4 751

4,50

2,02

760 643

4 709

4,47

2,08

795 248

Zasoby
Czas pracy
Aktywa
Maszyny
Czas pracy
pracy
Maszyny
Aktywa
ogółem na
Aktywa trwałe
trwałe na i urządzenia
własnej na
(AWU)
i urządzenia ogółem na
1 ha UR –
– zł
1 ha UR na 1 ha UR
1 ha UR
na 1 ha
– zł
1 ha UR – zł
godz.
– zł
– zł
UR

2014

634 687

144 093

31 562

26 336

5 979

0,19

418

197

2015

653 223

146 900

32 332

26 557

5 972

0,18

398

191

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

6 AWU – roczne zasoby pracy (FWU – własne zasoby pracy), stanowiące równowartość 2120
godzin pracy.
7 W systemie FADN gospodarstwa są klasyfikowane według typów rolniczych i według wielkości ekonomicznej. Podstawowe grupowanie według wielkości ekonomicznej to klasyfikacja ES6,
gdzie występuje sześć klas wielkości ekonomicznej – wśród nich klasa „średnio małe”, obejmująca
obiekty o wielkości ekonomicznej od 25 do < 50 tys. euro SO. [Goraj. i in. 2012].
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W strukturze użytków rolnych dominowały trzy gałęzie produkcji rolnej:
warzywa polowe, zboża i rośliny pastewne. Warzywa polowe zajmowały średnio
30,7% obszaru użytków rolnych w roku 2014 i 32,5% w roku 2015. Przeciętna
powierzchnia ich uprawy wynosiła odpowiednio 7,4 i 8,0 ha (tabela 2). Zboża stanowiły w strukturze UR około 19-21%, a uprawy pastewne niespełna 18% w roku
2014 i 24,4% w roku 2015. Około 4-5% UR zajmowały sady.
Tabela 2
Powierzchnia i struktura upraw średnio na gospodarstwo
Powierzchnia – ha
Lata

Udział w UR – %

warzyw

sadów

zbóż

upraw
pastewnych

warzyw

sadów

zbóż

upraw
pastewnych

2014

7,4

1,2

4,6

4,3

30,7

4,9

19,1

17,8

2015

8,0

1,0

5,2

6,0

32,5

3,9

20,9

24,4

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

W analizowanych gospodarstwach między rokiem 2015 a 2014 zarysowały się
pewne zmiany, jeśli chodzi o poniesione nakłady czynników produkcji na jednostkę wartości produkcji. Prawie o 7% zmalały nakłady pracy na 1 000 zł wytworzonej produkcji (tabela 3). Na niezmienionym poziomie w obydwu latach
pozostawały nakłady aktywów i nieco mniejsze nakłady ziemi. Można przypuszczać, że spadek nakładów pracy był spowodowany wzrostem nakładów na środki
plonotwórcze, czego wyrazem były wyższe prawie o 11% koszty bezpośrednie.
Koszty ogółem poniesione na 1 000 zł produkcji były jednak nieco niższe w roku
2015 i wynosiły 617 zł wobec 628 zł w roku 2014. W obydwu latach zatem uzyskano dość wysoką sprawność produkcji bez dopłat.
Tabela 3
Nakłady pracy, ziemi i kapitału oraz kosztów na 1 000 zł produkcji (w zł)
w gospodarstwach ekologicznych
Koszty
Koszty
Koszty
bezpośrednie ogólno-gospodarcze
ogółem – zł
– zł
– zł

Lata

Nakłady
pracy – godz.

Użytki
rolne – ha

Aktywa
ogółem – zł

2014

47,3

0,0113

3576

628

150

154

2015

43,9

0,0110

3567

617

166

135

Relacja
2015/2014

92,7

97,4

99,7

98,3

110,7

88,0

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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Pomimo nieco niższych kosztów ogółem wartość produkcji ogółem w roku
2015 wzrosła prawie o 5% w porównaniu do roku 2014. Średnio na gospodarstwo
wynosiła 222 972 zł wobec 212 722 zł w roku 2014 (tabela 4). Wyższą produkcję
uzyskano z uprawy warzyw, zbóż, owoców. W badanych gospodarstwach warzywa polowe stanowiły 66,2% wartości produkcji ogółem w roku 2014 oraz
67,6% w roku 2015. W ujęciu wartościowym wyprodukowano warzywa na kwotę
140 914 zł w 2014 roku i 150 690 zł w 2015 roku (tabela 4).
Tabela 4
Poziom i struktura produkcji oraz efektywność produkcji i dochodu
Udział w produkcji
ogółem – %

Produkcja na gospodarstwo – zł
Lata
ogółem

roślinna

warzywa owoce

zboża

2014

212 722

191 681

140 914

14 243

11 072

90,1

66,2

73,5

2015

222 972

200 624

150 690

14 666

11 950

90,0

67,6

75,1

Produkcja
– zł/AWU

Produkcja
na 100
godzin
pracy – zł

Produkcja
– zł/100 zł
aktywów

Produkcja na 1 ha uprawy – zł

Lata

produkcji
warzyw

Udział warzyw
w produkcji
roślinnej – %

produkcji
roślinnej

ogółem

roślinna

warzywa

owoce

zboża

2014

8 827

7 954

19 042

12 174

2 402

47 272

87,67

28,0

2015

9 065

8 157

18 836

15 161

2 316

49 882

92,63

28,0

2015/2014 – %

102,7

102,6

98,9

124,5

96,4

105,5

105,7

100,0

Dochodowość produkcji – zł
ogółem na
gospodarstwo

na FWU

na 1 ha UR
własnych

na 100 zł aktywów ogółem

2014

123 454

57 956

7 621

16,2

2015

129 043

61 441

7 231

16,2

2015/2014 – %

104,5

106,0

94,9

100,0

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Wartość produkcji kształtują plony i ceny. W dużym stopniu zależne są one od
warunków pogodowych, inwazji czynników chorobotwórczych, podaży i popytu. W gospodarstwach ekologicznych plony bywają na ogół niższe w porównaniu
z konwencjonalnymi ze względu na technologię produkcji eliminującą syntetyczne środki produkcji. W tabeli 5 zestawiono wyniki plonowania i ceny sprzedaży
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warzyw uzyskiwane w badanych gospodarstwach i dla porównania przytoczono dane GUS dla kilku gatunków warzyw, reprezentujących ogół warzyw uprawianych w Polsce. Dane wskazują na występowanie dużej rozpiętości zarówno
pod względem plonowania jak i uzyskiwanych cen. Jeśli chodzi o ceny to można
wnioskować, że za warzywa z ekologicznej produkcji w analizowanych gospodarstwach płacono znacznie więcej, niż za warzywa z upraw konwencjonalnych (według GUS), choć wnioskowanie odbywa się na przykładzie kilku podstawowych
gatunków warzyw (tabela 5). Potwierdza to duże zapotrzebowanie na warzywa
ekologiczne, a więc zarazem ich konkurencyjność na rynku. Szerszy wgląd w dane
gospodarstw pokazał, że duże zróżnicowanie cenowe było przede wszystkim skutkiem skali produkcji. W gospodarstwach prowadzących wielogatunkową uprawę warzyw, o niedużych areałach, uzyskiwano ceny wyższe, zapewne w wyniku
sprzedaży detalicznej. Przy dużych obszarach warzyw sprzedaż większych partii
towaru odbywała się do odbiorców hurtowych, po cenach niższych.
Bardzo duże różnice zaistniały też w plonowaniu poszczególnych gatunków
warzyw w badanych gospodarstwach ekologicznych. W wielu przypadkach plony
z upraw ekologicznych dorównywały plonom z upraw konwencjonalnych (dane
GUS), a nawet je przewyższały, ale bywały też bardzo niskie. Zatem również plonowanie warzyw w gospodarstwach ekologicznych podlegało dużej zmienności.
Wielkość plonów i ceny przełożyły się na efektywność gospodarowania. Produktywność ziemi z całego gospodarstwa była na poziomie około 9 tys. zł/ha
w obydwu latach. Była to wartość prawie 4-krotnie wyższa od produkcji na 1 ha
UR, osiągniętej w tej samej klasie wielkości ekonomicznej gospodarstw ekologicznych („średnio-małych”), w roku 2014 należących do Polskiego FADN, ale obejmujących ogół gospodarstw8. Najwyższą efektywność produkcji w odniesieniu do
czynników produkcji uzyskano z ekologicznej uprawy warzyw. Wartość produkcji
warzyw przypadająca na 1 ha ich uprawy była w obydwu latach porównywalna
(19 042 w roku 2014 rok i 18 836 zł w roku 2015) – tabela 4. Znaczna różnica (około 3 tys. zł/ha) zaistniała natomiast w produktywności owoców. Ogólnie
z działalności operacyjnej całego gospodarstwa wskaźnik produktywności ziemi
wzrósł w ciągu dwóch lat o około 3%, a w przypadku produktywności pracy prawie o 6%. Na niezmienionym poziomie w obydwu latach pozostała produktywność majątku, podobnie jak jego dochodowość. W roku 2015 nastąpił 6-procentowy wzrost dochodowości pracy własnej do poziomu 61 441 zł/FWU; w roku 2014
wynosiła ona 57 956 zł.
8 Wyniki Standardowe 2014 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część II. Analiza Wyników Standardowych. Grażyna Nachtman, Monika
Puchalska .Warszawa 2016, s.40.
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Tabela 5
Plony i ceny sprzedaży warzyw w gospodarstwach ekologicznych
oraz wybrane dane według GUS
Dane badanych gospodarstw ekologicznych
Gatunek warzyw

2014

2015

Plon – dt

Cena – zł/dt

Plon – dt

Cena – zł/dt

brokuły

11,6

267

15-19,5

270

kalafior

22

246

30,7

250

60-296

110-118

37-140

52-120

dynia
cukinia

95-719

42-50

176-692

42-106

kapusta

199-467

40-100

196-468

100-200

rabarbar

–

–

13

138

cebula

170-333

160-200

133-323

130-400

fasola szparagowa

16,4 -22

143-182

61

100

por

100-233

140-416

48- 108

145-340

marchew

45-280

97-194

450

300-580

buraki

163-200

47-180

300,5

200-400

seler

167-221

84-300

100-200

81-600

pietruszka

50-133

200-500

151-300

180-600

pomidory

–

–

563-750

360-1000

koper włoski

25

165

30,6

150

ogórki

273

230

60-310

210-230

jarmuż

–

–

156

149

kapusta włoska

–

–

176

106

szpinak

–

–

38

200

20

361

30

340-980

czosnek

Wybrane dane o plonach i cenach warzyw według GUS*
Gatunek warzyw

2014

2015

Plon – dt

Cena – zł/dt

Plon – dt

Cena – zł/dt

kapusta

483

68,09

372

84,91

cebula

255

80,42

214

93,26

marchew

364

33,52

302

57,94

buraki

324

35,93

271

36,31

ogórki

173

154,51

144

180,28

pomidory

263

168,16

222

180,47

* Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2016

Źródło: Dane z gospodarstw Polskiego FADN oraz GUS.
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Zmniejszyła się natomiast o około 5% dochodowość ziemi własnej z 7 621 zł/ ha
(2014 r.) do 7 231 zł/ha (2015 r.) – tabela 4. Spowodowane to było zapewne zmianą
w strukturze zasiewów. W roku 2015 zwiększony został średni areał zbóż i upraw
pastewnych, z których wartość produkcji jest mniejsza w porównaniu do uprawianych warzyw.
Uzyskane wyniki w badanych gospodarstwach ekologicznych z uprawą warzyw pokazują, że ich efektywność jak i efekty ekonomiczne średnio na gospodarstwo w ciągu dwóch lat poprawiły się.
Nadwyżka ekonomiczna wypracowana w gospodarstwie, zdefiniowana jako
dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (DzRGR), wynosiła 129 043 zł w roku
2015 (wyższa o 4,5% od ubiegłorocznej). Ta kwota zabezpieczała nie tylko potrzeby konsumpcyjne rodziny, ale też pozwalała na inwestowanie w gospodarstwo.
W obydwu latach wartość DzRGR na FWU przewyższała prawie 2-krotnie średni dochód netto na osobę uzyskiwany w gospodarce narodowej9. Wypracowane
środki pozwoliły na reprodukcję rozszerzoną majątku trwałego; realizowano tu
inwestycje w szerszym zakresie niż tylko odtwarzanie majątku (tabela 6).
W badanych gospodarstwach ekologicznych spełnione zostały dwa podstawowe założenia dotyczące zdolności konkurencyjnej gospodarstw [Józwiak 2014] –
wysoka nadwyżka ekonomiczna i dokonywana reprodukcja rozszerzona majątku.
Zgodnie z tymi kryteriami te gospodarstwa były więc konkurencyjne i miały charakter rozwojowy.
Należy zauważyć, że w latach badań (2014-2015) inwestycje były realizowane
głównie w oparciu o własne środki finansowe. Świadczą o tym bardzo niskie kwoty dopłat do inwestycji, średnio tylko 357 zł w roku 2014 i 1 283 zł w roku 201510
(tabela 6). Pokazuje to, jak niewielkie było wykorzystanie środków na inwestycje
z funduszy publicznych w tych gospodarstwach ekologicznych w okresie badań.
Pozytywnie o sytuacji ekonomicznej badanych gospodarstw świadczy też dość
niski udział dopłat do działalności operacyjnej w DzRGR w obydwu latach analizy (36,1 i 34,3%) – tabela 6. W porównaniu do wyników innych gospodarstw
ekologicznych, choćby przytaczanych już wcześniej w publikacji „Wyniki standardowe 2014…11), dopłaty stanowiły raczej dodatkową rekompensatę za ograniczenia w stosowaniu chemicznych środków produkcji, a nie stanowiły zasadniczego elementu ich wyniku finansowego. Badane gospodarstwa są przykładem
9 Średni dochód netto na osobę uzyskiwany w gospodarce narodowej wynosił 30 915 zł w roku
2014 i 31 960 zł w roku 2015.
10 Według metodyki FADN kwoty dopłat do inwestycji ujęte w DzRGR stanowią część dotacji,
przypadającą do rozliczenia w ciągu jednego roku. Tak jak roczna rata amortyzacji środka trwałego
jest kosztem w danym roku, tak do przychodu gospodarstwa jest włączona część inwestycji zgodnie
z okresem jej rozliczania.
11 Jak przypis 8.
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gospodarowania, oczekiwanego przez MRiRW, czyli gospodarstw samowystarczalnych ekonomicznie, dla których wsparcie finansowe stanowi dodatkowy dochód [Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce
na lata 2014-2020, 26].
Tabela 6
Rola dopłat i inwestycje w analizowanych gospodarstwach ekologicznych
Dopłaty
Lata

Inwestycje – zł

do działalności
operacyjnej zł

udział dopłat do
działalności operacyjnej
w DzRGR – %

do inwestycji – zł

brutto

netto

2014

44 507

36,1

357

38 890

15 722

2015

44 325

34,3

1 283

37 274

13 115

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

5. Podsumowanie
Sektor rolnictwa ekologicznego w Polsce obejmuje gospodarstwa o różnej skali
obszarowej. Najwięcej jest gospodarstw drobnych, do 5 ha UR. Rozdrobnienie
nie sprzyja rozwojowi produkcji i konkurencyjności, choćby z powodu ograniczeń w zakresie organizacji produkcji. Perspektywy rozwojowe mają gospodarstwa większe obszarowo, uzyskujące dochody zapewniające nie tylko środki na
konsumpcję, ale także na akumulację w gospodarstwie. Źródłem zwiększenia dochodów w gospodarstwie ekologicznym mogą być warzywa polowe ze względu na
niszowy charakter tej produkcji. Duży popyt na te produkty na rynku ekologicznym powoduje wzrost areału ich uprawy w kraju.
W artykule przedstawiono efekty produkcji w okresie 2-letnim 15 gospodarstw ekologicznych, które zajmowały się produkcją warzyw. Przeciętnie w badanych gospodarstwach uprawiano je na powierzchni około 8 ha, która stanowiła
około 30% obszaru UR. Z tego areału uzyskano średnio prawie 70% wartości produkcji całego gospodarstwa. W obydwu latach produkcja w tych gospodarstwach
była opłacalna i efektywna; na 1 000 zł produkcji poniesiono około 600 zł kosztów. W gospodarstwach istniała duża rozpiętość w poziomie cen uzyskiwanych
za sprzedawane warzywa, ale w większości były one dużo wyższe w porównaniu
do cen warzyw notowanych przez GUS. Ceny sprzedaży, koszty produkcji, plony decydowały o poziomie dochodów, które tylko w około 34-36% składały się
z dopłat do działalności operacyjnej. Średni dochód gospodarstwa z działalności
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operacyjnej osiągnięty w latach 2014-2015 był na poziomie około 123-129 tys.
zł i zapewniał nie tylko pokrycie potrzeb konsumpcyjnych rodziny, ale stanowił
również źródło akumulacji środków dla potrzeb inwestycyjnych gospodarstwa.
Pozwoliło to na dokonanie reprodukcji rozszerzonej majątku.
Lokowanie wyprodukowanych warzyw na rynku, uzyskiwanie wysokich cen,
wysokie dochody, dokonywane inwestycje świadczą o konkurencyjności badanych gospodarstw i ich rozwoju.
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STRESZCZENIE

W ostatnich latach w gospodarstwach ekologicznych w Polsce zwiększa się areał uprawy warzyw. Stanowią one ważny kierunek produkcji ze względu na rosnący popyt na takie
produkty. Prezentowane w artykule wyniki ekonomiczne grupy gospodarstw ekologicznych w okresie 2-letnim wskazują, że uprawa certyfikowanych warzyw przyczynia się do
wzrostu ich konkurencyjności na rynku. W analizowanych gospodarstwach średnia powierzchnia warzyw wynosiła około 8 ha (około 30% obszaru UR). Z tego areału uzyskano
średnio prawie 70% wartości produkcji całego gospodarstwa. W obydwu latach produkcja była opłacalna i efektywna. Koszt wytworzenia produkcji o wartości 1 000 zł wynosił
średnio nieco ponad 600 zł. Przy takich relacjach kosztów do produkcji średni dochód
gospodarstwa (DzRGR) w latach 2014-2015 to około 123-129 tys. zł, z czego tylko około
34-36% to udział dopłat do działalności operacyjnej. Uzyskana nadwyżka ekonomiczna
pozwoliła zaspokoić potrzeby konsumpcyjne rodziny, ale również dokonywać reprodukcji rozszerzonej majątku gospodarstwa. Lokowanie wyprodukowanych warzyw na rynku,
uzyskiwanie wysokich cen, wysokie dochody, dokonywane inwestycje świadczą o konkurencyjności badanych gospodarstw i ich rozwoju.
GRAŻYNA NACHTMAN
COMPETITIVENESS OF ORGANIC FARMS WITH VEGETABLE CULTIVATION

Keywords: ecological farm, organic farm, competitiveness, organic vegetables, efficiency
SUM M A RY

The area of vegetable cultivation is increasing in Polish organic farms in recent years.
Their production gain in importance due to the growing demand for such products. The
economical results presented by the group of organic farms in the 2-year period show that
the cultivation of certified vegetables contributes to their competitiveness in the market.
In the analysed farms the average vegetable area was about 8 ha (about 30% of utilised
agricultural area). Nearly 70% of the total farm production value was obtained from this
area. In both years production was profitable and effective. The production cost of the production of 1 000 PLN was on average slightly over 600 PLN. With such cost-to-production relation, the average farm income (FFI) in 2014-2015 is around 123-129 000 PLN, of
which only about 34-36% is the share of direct subsidies. The obtained economic surplus
allowed to meet the family’s consumption needs, but also to reproduce the expanded farm
assets. Placement of vegetables on the market, obtaining high prices, high incomes and
investments made are indicative of the competitiveness of farms and their development.
e-mail: Grazyna Nachtman@ierigz.waw.pl
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1. Wstęp
Sorgo uprawiane jest głównie w rejonach świata o wysokich temperaturach powietrza, małej ilości opadów i niskim poziomie wody gruntowej np. w Afryce,
Azji i Ameryce Południowej. W ostatnich latach w miarę ocieplenia klimatu i obniżania poziomu wody w glebie, uprawa sorgo w Polsce znajduje coraz więcej
zwolenników. Biomasa sorgo może być wykorzystywana na paszę objętościową
oraz w energetyce zawodowej do produkcji energii odnawialnej, w tym do produkcji bioetanolu [Burczyk 2013, Chmielewska i in. 2015, Batog i in. 2016a]. Należy podkreślić, że wykorzystanie biomasy roślinnej jako alternatywnego źródła
energii może prowadzić do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i pozytywnie wpływać na redukcję emisji gazów cieplarnianych.
Istnieje potrzeba poznania wydajności bioetanolu z biomasy wybranych odmian sorgo uprawianych zarówno w plonie głównym, jak i wtórym. Sorgo siane
w plonie wtórym, tzn. po zbiorze żyta uprawianego w poplonie ozimym, daje łącznie wyższe plony biomasy z jednostki powierzchni pola, niż sorgo siane w plonie
głównym [Burczyk 2013]. Biomasę z żyta poplonowego można wykorzystać na
paszę objętościową lub biogaz, a biomasę sorgo do wytwarzania etanolu celulozowego. W rejonach o małej ilości opadów atmosferycznych (poniżej 550 mm)
1 Wkład pracy: Henryk Burczyk – 25%, Jolanta Batog – 25%, Jakub Frankowski – 25%,
Aleksandra Wawro – 25%.
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i niskim poziomie wody gruntowej można zmniejszyć ryzyko niepowodzenia
produkcji biomasy sorgo poprzez jego uprawę w plonie wtórym, a nie jako plon
główny. Wówczas ewentualne obniżenie plonu sorgo na skutek niedoboru wilgoci
w glebie można zrekompensować biomasą żyta poplonowego.
Biomasa sorgo jest odnawialnym surowcem wzbudzającym duże zainteresowanie w kontekście zrównoważonej produkcji paliw, materiałów i substancji
chemicznych. Charakteryzuje się ona złożonym składem chemicznym, ponieważ
w jej strukturze znajduje się kompleks polimerowy (lignoceluloza), który stosunkowo opornie podlega biodegradacji. Występuje on w ścianach komórkowych
roślin i składa się z celulozy, hemiceluloz i ligniny. Wymusza to konieczność stosowania wstępnej obróbki biomasy, której celem jest rozdrobnienie fazy stałej
oraz rozluźnienie zwartej struktury lignocelulozy, co w sposób istotny wpływa
na przebieg dalszych etapów procesu otrzymywania bioetanolu tj. hydrolizę enzymatyczną i fermentację etanolową, a także na wydajność procesu [Hendriks
i Zeeman 2009, Sims i in. 2010].
Celem niniejszych badań było określenie wysokości plonów wybranych odmian sorgo uprawianych w plonie głównym i wtórym, a także ilości pozyskanego
z nich bioetanolu.

2. Metody i materiały do badań
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2013-2015 w Zakładzie Doświadczalnym IWNiRZ Sielec Stary, położonym w rejonie o małej ilości opadów
rocznych (poniżej 550 mm) i niskim poziomie wody gruntowej, metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach (poletko 40 m2). Doświadczenia założono
na glebie bielicowej, zalegającej na glinie o pH od 5,5 do 6,5 i średniej zasobności
w składniki pokarmowe, na stanowisku po zbożach ozimych.
Uprawę roli pod żyto w poplonie ozimym oraz przed siewem sorgo w plonie
głównym i wtórym wykonano zgodnie z zasadą dobrej praktyki rolniczej. W poplonie ozimym wysiano w terminie 5-10 września odmianę żyta ‘Pastar’ w ilości
180 kg·ha-1 zaprawionego ziarna.
Jednocześnie przed siewem dokonano nawożenia w kg·ha-1: N – 20, P2O5 – 40
i K2O – 80. Poza tym, wczesną wiosną (początek marca) zastosowano pogłównie
każdego roku po 120 kg·ha-1 azotu w formie saletry amonowej. Zbioru biomasy żyta poplonowego dokonywano w fazie mleczno–woskowej dojrzałości ziarna
(ok. połowy czerwca) z całej powierzchni przewidzianej pod uprawę sorgo w plonie wtórym.
Bezpośrednio po zbiorze biomasy z żyta, uprawiano rolę i nawożono w kg·ha-1:
N – 120, P2O5 – 60, K2O – 100 i MgO – 30. Podobne nawożenie zastosowano pod
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uprawę sorgo w plonie głównym. Do wysiewu sorgo, zarówno w plonie wtórym,
jak i w plonie głównym, używano zaprawiane nasiona następujących odmian:
‘Sucrosorgo 506’, ‘Santos’, ‘Rona 1’, w ilości 10 kg·ha-1. W plonie głównym sorgo
wysiewano w terminie 10–12 maja, a w plonie wtórym 19-20 czerwca. Bezpośrednio po siewie nasion stosowano oprysk środkiem chwastobójczym Afalon w ilości
1,2 dm3·ha-1.
Rośliny zbierano w początkowej fazie mleczno–woskowej dojrzałości nasion
tzn. w plonie głównym w okresie 25-28 września, a w plonie wtórym 20-25 października. Podczas zbioru biomasy pobierano 1 kg próby z każdego poletka, a następnie ze zmieszanych prób pobierano referencyjną ilość do oznaczenia zawartości suchej masy, a także składu chemicznego i ilości etanolu (rok 2015).
W celu poznania wpływu przebiegu pogody na plonowanie roślin ustalono
w ZD Sielec Stary sumy rocznych i miesięcznych opadów atmosferycznych w latach
2013-2015 (tabela 1), które wykorzystano do interpretacji wyników doświadczeń.
Tabela 1
Roczne i okresowe sumy opadów atmosferycznych
w Zakładzie Doświadczalnym Sielec Stary
Opady w latach [mm]

Okresy (miesiące)
wegetacji

2013

2014

2015

Średnia wieloletnia1)

Miesiące I – XII

636,0

573,2

310,5

542,0

Miesiące III – X

494,4

491,8

169,4

411,0

III

35,6

41,0

38,3

32,0

IV

42,1

39,9

31,3

37,0

V

107,2

145,8

23,0

61,0

VI

94,8

27,4

25,9

53,0

VII

35,6

67,0

31,5

78,0

VIII

55,1

43,0

–

60,0

IX

86,8

77,0

18,2

49,0

X

37,2

50,7

1,2

41,0

1) Lata 1960 – 2000 dla miasta Rawicz.

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych.

Zebrano również informacje dotyczące średniej temperatury dziennej powietrza w okresie wegetacji roślin, która wahała się w granicach od 14,6°C do 16,1°C
i nie różniła się w istotny sposób w 2013 i 2014 roku, a tylko w 2015 roku sięgała
górnej granicy tego przedziału. Średnia z trzech lat była jednak wyższa od średniej
wieloletniej wynoszącej 13,6°C (lata 1960-2000 dla miasta Rawicz).

Plonowanie wybranych odmian sorga uprawianych w plonie głównym i wtórym ...

73

W procesie otrzymywania bioetanolu równie istotne znaczenie jak surowiec
roślinny ma technologia bioprocesowa.
W pierwszej kolejności pobrane próby poddano wstępnemu rozdrobnieniu,
suszono w temp. 50°C przez 24 h i oznaczono skład chemiczny tj. celuloza (PN-P50092:1992), hemicelulozy (różnica holocelulozy wg PN-P-50092:1992 i celulozy)
i lignina (BN-7501-11:1986). Następnie w celu oznaczenia ilości etanolu możliwego do pozyskania z poszczególnych odmian sorgo w plonie głównym i wtórym
(rok 2015) przeprowadzono kolejne etapy procesu otrzymywania bioetanolu: obróbkę wstępną, hydrolizę enzymatyczną i fermentację etanolową.
Rozkładu biomasy sorgo dokonano poprzez rozdrobnienie surowca na młynie
nożowym przy użyciu sita o wielkości oczek 4 mm i zasadową obróbkę biomasy
w 1,5% wodorotlenku sodu o temp. 90°C przez 5 h. Następnie przeprowadzono
hydrolizę enzymatyczną biomasy w warunkach: stężenie substratu 10%, dawka
preparatu Flashzyme Plus 200 (firma AB Enzymes) - 30 FPU/g, temp. 50°C, odczyn 4,2 i czas 72 h.
W ostatnim etapie wykonano test fermentacyjny w temp. 37°C przez 120 h
przy użyciu drożdży S. cerevisiae i metodą HPLC oznaczono wartość etanolu.

3. Wyniki badań i dyskusja
Wyniki doświadczeń polowych wyrażone w plonach zielonej i suchej masy uzyskane średnio w latach 2013-2015 przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2
Plony biomasy odmian sorgo uprawianych w plonie głównym
i wtórym do produkcji bioetanolu w latach 2013-2015 [dt·ha-1]
Plon główny

Odmiana
sorgo

zielona masa

sucha masa

Sucrosorgo 506

953

Santos

Plon wtóry
żyto poplonowe (GPS)

sorgo

zielona masa

sucha masa

zielona masa

sucha masa

332

437

161

484

228

778

269

437

161

430

177

Rona 1

768

254

437

161

405

173

Średnia

833

285

437

161

440

193

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych.

Z porównywanych odmian sorgo, najwyższe plony zielonej i suchej masy dała
odmiana ‘Sucrosorgo 506’ uprawiana zarówno w plonie głównym, jak i wtórym,
a także w każdym roku prowadzonych doświadczeń. Pozostałe dwie odmiany
‘Santos’ i ‘Rona 1’ plonowały gorzej (tabela 3, 4 i 5).
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Tabela 3
Plony biomasy odmian sorgo uprawianych w plonie głównym
i wtórym do produkcji bioetanolu w 2013 roku [dt·ha-1]
Plon główny
Odmiana sorgo

zielona
masa

sucha masa

Sucrosorgo 506

969

Santos

Plon wtóry
żyto poplonowe (GPS)

sorgo

zielona masa

sucha masa

zielona masa

sucha masa

320

410

128

926

368

903

298

410

128

818

248

Rona 1

831

274

410

128

753

242

Średnia

901

297

410

128

832

286

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych.

Tabela 4
Plony biomasy odmian sorgo uprawianych w plonie głównym
i wtórym do produkcji bioetanolu w 2014 roku [dt·ha-1]
Plon główny
Odmiana sorgo

Plon wtóry

zielona
masa

sucha masa

Sucrosorgo 506

1072

żyto poplonowe (GPS)

sorgo

zielona masa

sucha masa

zielona masa

sucha masa

472

487

190

326

228

Santos

730

320

487

190

299

209

Rona 1

765

276

487

190

311

217

Średnia

856

356

487

190

312

218

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych.

Tabela 5
Plony biomasy odmian sorgo uprawianych w plonie głównym
i wtórym do produkcji bioetanolu w 2015 roku [dt·ha-1]
Plon główny
Odmiana sorgo

zielona masa

sucha masa

Sucrosorgo 506

818

Plon wtóry
żyto poplonowe (GPS)

sorgo

zielona masa

sucha masa

zielona masa

sucha masa

204

416

165

201

88,7

Santos

702

189

416

165

173

75,5

Rona 1

707

212

416

165

150

60,5

Średnia

742

202

416

165

175

74,9

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych.
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Plony zielonej masy żyta poplonowego były wysokie i przekraczały 400 dt·ha-1
(tabela 2), a plony suchej masy wahały się od 128 do 190 dt·ha-1 (tabela 3, 4 i 5).
W uprawach na cele energetyczne uzyskane plony biomasy żyta mogą uzupełniać
niższe plony sorgo uzyskane w latach o niekorzystnym dla jego wzrostu przebiegu
pogody. Oczywiście plony żyta poplonowego zależą również od przebiegu pogody późną jesienią, w końcu zimy i na początku wiosny, która warunkuje wczesne
rozpoczęcie wegetacji. W doświadczeniach uzyskano zwiększenie plonów żyta
i sorgo z jednostki powierzchni pola średnio o 24% (tabela 2), a w poszczególnych
latach od 15 do 40% (tabela 3, 4 i 5) w porównaniu do plonów sorgo uprawianego
w plonie głównym. Biomasę z żyta poplonowego można także wykorzystać w gospodarstwie rolnym jako paszę objętościową w formie kiszonki (zbierana w fazie
początku kłoszenia), a w gospodarstwach bezinwentarzowych przeznaczyć na
biogaz również w formie kiszonki (żyto zbierane w fazie mleczno–woskowej dojrzałości ziarna). Przedstawione dane wskazują, że uprawa sorgo w plonie wtórym
jest bardziej opłacalna niż w plonie głównym [Burczyk 2015].
W miarę wzrostu ocieplenia klimatu i obniżania poziomu wody w glebie, można oczekiwać, że uprawa sorgo w naszym kraju znajdzie coraz więcej zwolenników. Ponadto należy zauważyć, że biomasa sorgo jest co prawda gorszą paszą objętościową od kukurydzy z uwagi na twarde i zdrewniałe łodygi, szczególnie gdy
jest zbierana pod koniec wegetacji, stanowi jednak dobry substrat dla energetyki
zawodowej [Burczyk 2012]. Doniesienia literaturowe wskazują na możliwość wykorzystania biomasy sorgo zarówno do produkcji biogazu [Sałagan i in. 2013], jak
i bioetanolu [Chmielewska i in. 2015, Anioł i in. 2015, Batog i in 2016b].
W tabeli 6 podano składy chemiczne biomasy sorgo uprawianego w plonie
głównym i wtórym dla poszczególnych odmian (rok 2015).
Tabela 6
Skład chemiczny biomasy odmian sorgo uprawianych w plonie głównym
i wtórym do produkcji bioetanolu [%]
Odmiana sorgo

Plon główny
Celuloza

Hemicelulozy

Holoceluloza

Lignina

Sucrosorgo 506

32,8

32,9

65,7

19,4

Santos

34,7

32,8

67,5

20,2

Rona 1

34,6

29,4

64,0

19,2

Plon wtóry
Sucrosorgo 506

27,0

38,5

65,5

17,9

Santos

32,1

31,2

63,3

20,8

Rona 1

25,8

35,6

61,4

18,3

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych.
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Stwierdzono, że biomasa ‘Sucrosorgo 506’ w plonie głównym i wtórym posiada zawartości holocelulozy na podobnym poziomie tj. celulozy i hemiceluloz
łącznie, składników stanowiących potencjalne substraty do hydrolizy enzymatycznej i procesu fermentacji oraz niższą zawartość ligniny w plonie wtórym niż
w plonie głównym, składnika stanowiącego przeszkodę w wytwarzaniu bioetanolu z biomasy roślinnej. Dla pozostałych dwóch odmian ‘Santos’ i ‘Rona 1’ w plonie
wtórym uzyskano niższe wartości holocelulozy niż w plonie głównym, a wartości
ligniny na zbliżonym poziomie.
Wyniki testu fermentacyjnego dla poszczególnych odmian sorgo uprawianego
w plonie głównym i wtórym przedstawiono w tabeli 7.
Tabela 7
Wartości etanolu z biomasy sorgo w plonie głównym i wtórym
(rok 2015)
Odmiana sorgo

Stężenie etanolu [g/l]
Plon główny

Plon wtóry

Sucrosorgo 506

17,8

15,7

Santos

10,2

9,3

Rona 1

20,0

18,7

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych.

Wyższe wartości etanolu w plonie głównym i wtórym pozyskano dla odmian
sorgo ‘Rona 1’ i ‘Sucrosorgo 506’, średnio o 51% z jednostki powierzchni pola,
w porównaniu do odmiany ‘Santos’. Ponadto w przypadku wszystkich odmian
sorgo w plonie wtórym odnotowano spadek średnio o 39% wartości uzyskanego
etanolu z jednostki powierzchni pola, w stosunku do plonu głównego.
W praktyce rolniczej podstawowymi kryteriami przydatności surowca do
produkcji biopaliw jest ekonomicznie uzasadniony wynik finansowy z jednostki
powierzchni pola uzyskany przy niskich kosztach produkcji substratu, a także dobra cena zbytu na wolnym rynku produktów końcowych. Wykonane w IWNiRZ
badania nt. uprawy sorgo w plonie wtórym, wskazują na możliwość uzyskania
średnio (lata 2013-2015) o 24% wyższych łącznych plonów biomasy żyto i sorgo
z jednostki powierzchni pola od plonów sorgo uprawianego w plonie głównym.
W ten sposób istnieje możliwość obniżenia kosztów pozyskiwania biomasy sorgo
do produkcji bioetanolu [Burczyk 2013].
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4. Wnioski
1. Na podstawie uzyskanych wyników doświadczeń i badań można rekomendować do uprawy na biomasę odmianę ‘Sucrosorgo 506’ w plonie głównym
i wtórym, a także wykorzystanie biomasy sorgo do procesu pozyskania etanolu celulozowego.
2. Odmiany ‘Rona 1’ i ‘Sucrosorgo 506’ wykazują w plonie głównym i wtórym
wyższe wartości etanolu od odmiany ‘Santos’, przy czym dla plonu głównego
uzyskano więcej etanolu niż w plonie wtórym.
3. Uprawa sorgo w plonie wtórym spowodowała zwiększenie plonów biomasy
średnio o 24% z jednostki powierzchni pola, łącznie z plonami żyta w poplonie ozimym, w stosunku do plonów sorgo uprawianego w plonie głównym.
4. Reasumując, biomasa sorgo stanowi wartościowy substrat dla celów energetycznych, w tym do procesu otrzymywania biopaliw II generacji, co wzbogaca pozaprodukcyjną funkcję rolnictwa.
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HENRYK BURCZYK, JOLANTA BATOG, JAKUB FRANKOWSKI, ALEKSANDRA WAWRO
PLONOWANIE WYBRANYCH ODMIAN SORGA UPRAWIANYCH W PLONIE
GŁÓWNYM I WTÓRYM DO PRODUKCJI BIOETANOLU

Słowa kluczowe: odmiany sorgo, plon główny i wtóry, biomasa, bioetanol
STRESZCZENIE

Celem badań było określenie przydatności biomasy trzech odmian sorgo (Sucrosorgo
506, Santos, Rona 1) uprawianych w plonie głównym i wtórym do produkcji bioetanolu.
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2013-2015 w Zakładzie Doświadczalnym Sielec Stary, w rejonie o małej ilości opadów rocznych (poniżej 550 mm) i niskim
poziomie wody gruntowej. Porównano wysokości plonów odmian sorgo uprawianych
w plonie głównym i wtórym, a także ilości pozyskanego z nich bioetanolu.

Na podstawie uzyskanych wyników prac można rekomendować do uprawy na
biomasę odmianę ‘Sucrosorgo 506’ w plonie głównym i wtórym, a także wykorzystanie biomasy sorgo do procesu pozyskania etanolu celulozowego. Stwierdzono,
że odmiany ‘Rona 1’ i ‘Sucrosorgo 506’ wykazują wyższe wartości etanolu w plonie głównym i wtórym niż odmiana ‘Santos’. Ponadto uprawa sorgo w plonie wtórym spowodowała zwiększenie ilości biomasy łącznie z plonami żyta w poplonie
ozimym, w stosunku do plonów sorgo uprawianego w plonie głównym, co umożliwia obniżenie kosztów pozyskiwania biomasy sorgo do produkcji bioetanolu.
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HENRYK BURCZYK, JOLANTA BATOG, JAKUB FRANKOWSKI, ALEKSANDRA WAWRO
YIELDING OF SELECTED SORGHUM VARIETIES CULTIVATED AS PRIMARY
AND SECONDARY CROPS FOR BIOETHANOL PRODUCTION

Keywords: sorghum varieties, primary and second yield, biomass, bioethanol
SUM M A RY

The objective of the study was determination of usefulness of three sorghum varieties (Sucrosorgo 506, Santos, Rona 1) cultivated as primary and secondary crops for the
production of bioethanol. Field experiments were carried out in 2013-2015 at the Experimental Farm in Sielec Stary, located in a region with low annual precipitation (below 550
mm) and with low levels of ground water. The yields of the sorghum varieties obtained
after cultivation as a primary and secondary crop were compared. Also, the amounts of
bioethanol produced from those varieties were evaluated.
The results allowed for recommendation of ‘Sucrosorgo 506’ variety for cultivation for
biomass as primary and secondary crops, and for production of cellulosic ethanol from its
biomass. It was found that ‘Rona 1’ and ‘Sucrosorgo 506’ varieties showed higher ethanol
values as the primary and secondary crops than ‘Santos’. Moreover, cultivation of sorghum
as a secondary crop with rye as a winter catch crop resulted in higher biomass yields than
those obtained from sorghum cultivated as a primary crop. This allows for reducing the
costs of obtaining sorghum biomass for bioethanol production.
e-mail: henryk.burczyk@iwnirz.pl
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1. Wstęp
Kwestia opłacalności żywca wieprzowego jest przedmiotem zmartwień rzeszy jego
producentów. Powszechnie twierdzi się, że w Polsce od dość dawna produkcja
ta przynosi straty [Kozłowska 2016; Zawadzka, Pasińska 2017]. W okresie 20112016 przejawem tego zjawiska była przede wszystkim wyraźnie mniejsza, niż we
wcześniejszych latach, liczebność trzody chlewnej. Dla przykładu, w 2011 r. w gospodarstwach indywidualnych pogłowie przeznaczonych na rzeź świń o wadze
50 kg i więcej było mniejsze niż kolejno w latach 2010, 2006 i 2003 odpowiednio
o 8,3, 20,2 i 18,8% [GUS 2003, 2006, 2011, 2012a, 2016a].
Opłacalność produkcji żywca wieprzowego uzależniona jest od wielu czynników. Jednym z najważniejszych jest poziom cen sprzedaży żywca (zwłaszcza
cen skupu), ale nie bez znaczenia jest też wysokość cen pasz stosowanych w jego
żywieniu. Nie można również zapominać o takich czynnikach jak stan pogłowia
trzody chlewnej i wielkość produkcji żywca w kraju i na świecie, a także podaż
wieprzowiny na rynku i popyt na nią ze strony konsumentów oraz – oczywiście
– skala produkcji żywca wieprzowego w gospodarstwie [Augustyńska 2017; Hamulczuk 2006; Parka 2016]. Należy brać też pod uwagę takie czynniki jak: ceny
prosiąt (przy chowie w cyklu otwartym), liczba urodzonych i odchowanych prosiąt od lochy, predyspozycje genetyczne zwierząt, zawartość mięsa w tuszy, efektywność skarmiania pasz, warunki utrzymania, właściwa higiena i profilaktyka
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zdrowotna zwierząt, procent upadków w trakcie chowu, sprzedaż tuczników
w optymalnej masie ciała i wiele innych [Akińcza 2012; Jasiński 2013; Kamyczek
2017; Knecht, Środoń 2012; Różańska 2013].
Twierdzi się również, że opłacalność omawianej działalności jest zróżnicowana regionalnie. Uważa się, że uwidacznia się to szczególnie wówczas, gdy na określonym terenie zaistnieją sytuacje czy zjawiska całkiem odmienne niż na innych
obszarach. Do sytuacji tych można zaliczyć wykrycie w lutym 2014 r. przypadku
afrykańskiego pomoru świń (ASF, ang. African Swine Fever) u dzika padłego na
terytorium województwa podlaskiego. Fakt ten stał się między innymi powodem
do wprowadzenia w 2014 r. przez Rosję, nadal obowiązującego (wrzesień 2017 r.),
embarga na import wieprzowiny z Polski. ASF jest wysoce zaraźliwą, wirusową
chorobą krwotoczną świń dzikich i domowych. W końcu 2016 roku obszar jej zasięgu obejmował już trzy województwa: podlaskie, mazowieckie i lubelskie. Z komunikatów Głównego Lekarza Weterynarii wynika, że w okresie 2014-2016 stwierdzono na tym terenie 168 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików oraz
23 ogniska tej choroby u świń domowych [Biuletyn Informacji Publicznej 2017;
Oura 2016; Zawadzka, Pasińska 2017].
Wymienione uprzednio województwa, to trzy z czterech, które wchodzą
w skład regionu rolniczego FADN – Mazowsze i Podlasie. Oprócz tego regionu,
na potrzeby systemu FADN1, a właściwie dla przeprowadzenia Wspólnotowej
Typologii Gospodarstw Rolnych, na terytorium Polski wyłonione zostały jeszcze
trzy inne: Małopolska i Pogórze, Wielkopolska i Śląsk oraz Pomorze i Mazury
[Rozporządzenie 2005]. W obrębie każdego z nich znajdują się po cztery województwa (rysunek 1).
Mając na uwadze, że około 80% krajowego pogłowia trzody chlewnej znajduje
się obecnie w gospodarstwach indywidualnych, celem badań było ustalenie, czy
w latach 2011-2016 w polskich indywidualnych gospodarstwach rolnych wielkość
produkcji żywca wieprzowego i jego opłacalność były zróżnicowane regionalnie.
Ponadto, w związku z tym, że lata 2014-2016 to okres występowania w regionie Mazowsze i Podlasie afrykańskiego pomoru świń postanowiono ustalić, czy
nastąpiła w tym okresie – w porównaniu z latami 2011-2013 – zmiana uszeregowania tego regionu, wobec pozostałych, pod względem opłacalności produkcji
żywca wieprzowego.
1 FADN, ang. Farm Accountancy Data Network; pol. Sieć Danych Rachunkowych z Go-

spodarstw Rolnych. System FADN funkcjonuje w Polsce od 2004 r., zlokalizowany jest
w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie i znajduje się
pod jego nadzorem.
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Rysunek 1
Podział Polski na regiony rolnicze FADN

Źródło: [Rozporządzenie 2005].

2. Metodyka badań
W opracowaniu wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
oraz dane, funkcjonującego w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej – PIB w Warszawie (IERiGŻ-PIB), systemu AGROKOSZTY2. Wyniki badań dotyczą lat 2011-2016 i odnoszą się do obszaru całego kraju, jak i wydzielonych dla Polski regionów rolniczych FADN.
Dane GUS posłużyły do zobrazowania pogłowia trzody chlewnej – zwłaszcza
tuczników, jak też wielkości produkcji żywca wieprzowego w Polsce w latach 20112016. Informacje gromadzone w ramach systemu AGROKOSZTY pozwoliły zaś na
przedstawienie opłacalności produkcji tego żywca we wspomnianym okresie.
Prezentowane w pracy wyniki ekonomiczne z produkcji żywca wieprzowego to efekt
rachunków kosztów i dochodów wykonanych dla lat 2011-2016. Przy czym w rachun2 AGROKOSZTY – System Zbierania Danych o Produktach Rolniczych zlokalizowany
w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie. System ten
jest częściowo kompatybilny z systemem FADN.
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kach dotyczących 2011 i 2013 r. zawarto dane rzeczywiste, a w odnoszących się do
pozostałych lat – dane szacunkowe. Te ostatnie przygotowano w oparciu o szereg
wskaźników zmian danych rzeczywistych. Wskaźniki te obliczono przy wykorzystaniu danych Głównego Urzędu Statystycznego, informacji z Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego itd. W systemie AGROKOSZTY dane rzeczywiste gromadzone są na ogół co 3-5 lat. Zbierane są wtedy informacje o produkcji i kosztach bezpośrednich poniesionych na konkretną, objętą badaniami działalność produkcyjną, w tym przypadku żywiec wieprzowy (tuczniki). Natomiast dane
o kosztach pośrednich pochodzą z systemu FADN. Koszty te obejmują wszystkie koszty wynikające z funkcjonowania, a nawet istnienia gospodarstwa rolnego
i zgodnie z przyjętą metodyką wydzielane są dla określonej działalności produkcyjnej według udziału wartości produkcji tej działalności w wartości produkcji
ogółem gospodarstwa rolnego [Augustyńska 2017].
Dane liczbowe niezbędne do ustalenia efektów ekonomicznych produkcji żywca
wieprzowego pochodziły ze zlokalizowanych na terenie całej Polski indywidualnych
gospodarstw rolnych zajmujących się tą działalnością. Gospodarstwa te wybrano do
badań w sposób celowy. Musiały one przede wszystkim znajdować się jednocześnie
w zbiorowości gospodarstw systemu FADN.
Efekty ekonomiczne z produkcji żywca wieprzowego przedstawiono w przeliczeniu na 1 dt żywca brutto3 średnio w przyjętej do badań zbiorowości gospodarstw,
jak i średnio w wyodrębnionych z tej zbiorowości grupach gospodarstw zlokalizowanych w poszczególnych regionach rolniczych FADN.
Należy mieć na uwadze, że – ze względu na celowy dobór próby badawczej i jej
stosunkowo małą liczebność – wyników badań systemu AGROKOSZTY nie można
bezpośrednio utożsamiać z przeciętnymi efektami ogółu polskich gospodarstw indywidualnych produkujących żywiec wieprzowy, ani też z wynikami wszystkich analogicznych gospodarstw z wydzielonych regionów. Jednakże prezentowane wyniki
wskazują na pewne zależności i tendencje dotyczące omawianej produkcji.
Dążąc do realizacji celu badań, opłacalność produkcji żywca wieprzowego
określono za pomocą dochodu z działalności oraz przy wykorzystaniu wskaźnika
opłacalności produkcji. Dochód z działalności obliczono poprzez odjęcie od wartości produkcji wszystkich kosztów, tzn. kosztów bezpośrednich i pośrednich. Do kosztów bezpośrednich zalicza się między innymi koszt wymiany stada, koszty pasz, leków
i usług weterynaryjnych. W skład kosztów pośrednich wchodzi zaś energia elektryczna, paliwa, podatek rolny, amortyzacja budynków i maszyn, wynagrodzenie za pracę
najemną, czynsze dzierżawne za ziemię i budynki, odsetki od kredytów itd. Wskaźnik
opłacalności produkcji obliczono jako wyrażoną w procentach relację wartości pro3 Produkcja żywca brutto to suma rocznego przyrostu wagowego uzyskanego na stadzie tucz-

ników oraz wagi zakupionych zwierząt wchodzących do stada.
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dukcji do kosztów ogółem [Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza 1984]. Ujemne wartości dochodu z działalności, jak i wskaźnik opłacalności produkcji wynoszący poniżej 100% wskazują, że określona działalność jest nieopłacalna, tzn. przynosi straty.
Wyniki badań zaprezentowano w zestawieniach tabelarycznych. W pracy wykorzystano głównie pionową analizę wyników. Sprowadzała się ona na ogół do
omówienia, zaistniałych w kolejnych latach rozpatrywanego okresu, zmian dotyczących trzody chlewnej (pogłowia, opłacalności produkcji żywca itd.).

3. Wyniki badań
Przeznaczona na ubój trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej to najliczniejsza
produkcyjno-użytkowa grupa trzody chlewnej. Dane GUS wskazują, że w gospodarstwach indywidualnych w latach 2011-2016 pogłowie tych zwierząt stanowiło 35,8-38,9% pogłowia świń ogółem [GUS 2012a, 2013a, 2014a, 2014b, 2015a,
2016a]. Liczebność tej grupy zmieniała się z roku na rok, przy czym w granicznych latach okresu badawczego (2011-2016) zmniejszyła się w polskich gospodarstwach indywidualnych o 32,0% – z 4281 tys. szt. do 2912 tys. szt. (tabela 1).
Okresowe wahania pogłowia trzody chlewnej, w tym pogłowia świń na ubój, to
– zdaniem ekspertów – głównie efekt zmian relacji cen sprzedaży żywca wieprzowego do cen zakupu pasz [Zawadzka, Pasińska 2017].
W latach 2011-2016 wśród wyodrębnionych dla Polski regionów rolniczych
FADN największy odsetek (wynoszący w zależności od roku badań 43,8-48,0%)
przeznaczonej na ubój trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej, znajdował się w indywidualnych gospodarstwach rolnych z regionu Wielkopolska i Śląsk. W skład
tego regionu wchodzi bowiem uznawane za „polskie zagłębie trzody chlewnej”
województwo wielkopolskie. Dla przykładu, w 2016 r. na terenie tego województwa utrzymywana była aż 1/4 przeznaczonych na rzeź świń z gospodarstw indywidualnych [GUS 2016a].
Drugie miejsce pod względem udziału rozpatrywanej grupy trzody chlewnej
w jej ogólnym pogłowiu zajął region Mazowsze i Podlasie. W zależności od roku
badań odsetek omawianych zwierząt w gospodarstwach indywidualnych z tego obszaru wynosił 32,5-37,2%. Na następnych pozycjach, pod tym względem, znalazły
się kolejno regiony Pomorze i Mazury oraz Małopolska i Pogórze, w których w zależności od roku badań udział ten stanowił odpowiednio: 11,6-12,4% i 7,1-8,2%.
Z pogłowiem trzody chlewnej związana jest wielkość krajowej produkcji żywca wieprzowego. W latach 2011-2016, w gospodarstwach indywidualnych (ogółem), produkcja ta ulegała znacznym fluktuacjom i wynosiła od 1658 tys. ton
wagi żywej w 2013 r. do 2043 tys. ton w 2011 r. (tabela 2). W całym rozpatrywanym okresie największy udział produkcji żywca wieprzowego w ogólnej jego pro-
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dukcji z gospodarstw indywidualnych odnotowano w regionie Mazowsze i Podlasie, a nie w regionie Wielkopolska i Śląsk, gdzie pogłowie świń było największe.
Udział ten zawierał się odpowiednio w granicach: 37,5-39,7% i 32,6-34,8%. Mogło to wynikać z przypuszczalnie dłuższego na Mazowszu i Podlasiu przetrzymywania tuczników w gospodarstwach i w rezultacie z ich większej wagi ubojowej,
zwłaszcza po wykryciu w 2014 r. na tym terytorium przypadków ASF i dużymi
z tego powodu trudnościami ze sprzedażą tych zwierząt. Mógł to być też skutek
znacznego importu prosiąt, które po utuczeniu traktowane są statystycznie jako
żywiec rodzimy.
Tabela 1
Pogłowie trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej
w latach 2011-2016 w gospodarstwach indywidualnych ogółem
oraz w podziale na regiony FADN (w sztukach)
Wyszczególnienie

Lata badań
2011

2012

2013

2014

2015

2016

POLSKA

4 280 912

3 249 696

3 257 193

3 366 610

3 463 779

2 911 716

Mazowsze i Podlasie

1 502 569

1 064 787

1 057 064

1 102 304

1 154 546

1 083 584

Małopolska i Pogórze

350 015

263 743

256 633

239 594

249 648

215 468

Wielkopolska i Śląsk

1 904 674

1 519 975

1 564 616

1 606 971

1 657 149

1 274 768

523 654

401 191

378 880

417 741

402 436

337 896

Pomorze i Mazury

Dla lat 2011-2013 – dane z listopada, dla lat 2014-2016 – dane z czerwca.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS zamieszczonych w: [GUS
2012a, 2013a, 2014a, 2014b, 2015a, 2016a].

Na trzecim i czwartym miejscu pod względem udziału produkcji żywca
wieprzowego rzeźnego w ogólnej jego produkcji uzyskanej w gospodarstwach
indywidualnych uplasowały się kolejno: region Pomorze i Mazury oraz Małopolska i Pogórze, udział ten wynosił w nich odpowiednio 14,4-17,4% i 10,6-12,3%. Warto dodać, że najmniejszy udział produkcji żywca (analogicznie jak
pogłowia świń) stwierdzony w gospodarstwach z regionu Małopolska i Pogórze
jest prawdopodobnie w dużym stopniu konsekwencją słabo zakorzenionej na
tamtym terenie tradycji chowu świń. To zaś może być związane z ich lokalnymi
warunkami przyrodniczo-glebowymi, niekoniecznie sprzyjającymi uprawie zbóż,
których ziarno jest jednym z podstawowych komponentów pasz stosowanych
w żywieniu trzody chlewnej [Szuba-Trznadel, Hikawczuk 2016].
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Tabela 2
Produkcja żywca wieprzowego rzeźnego w latach 2011-2016
w gospodarstwach indywidualnych ogółem
oraz w podziale na regiony FADN (w tonach wagi żywej)
Wyszczególnienie

Lata badań
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2 042 880

1 849 873

1 658 128

1 877 033

1 890 942

1 977 164

Mazowsze i Podlasie

765 675

729 005

653 904

716 388

749 955

767 140

Małopolska i Pogórze

216 982

203 867

203 290

215 104

199 996

221 442

Wielkopolska i Śląsk

704 305

602 750

561 822

653 189

629 147

668 281

Pomorze i Mazury

355 918

314 251

239 112

292 352

311 844

320 301

POLSKA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS na lata 2011-2015 zamieszczonych w: [GUS 2012, 2013, 2014, 2015, 2016] oraz szacunek własny na 2016 r. wykonany na podstawie danych GUS zamieszczonych w: [Zawadzka, Pasińska 2017].

Jak wcześniej wspomniano, na opłacalność produkcji żywca wieprzowego wpływa poziom cen jego skupu. W rozpatrywanym okresie (2011-2016) podlegał on
różnokierunkowym zmianom, przy czym zazwyczaj wzrost cen żywca wiązał się
z wyraźnym spadkiem pogłowia świń, jak to miało miejsce na przykład w 2012 r.
wobec 2011 r. oraz w 2016 r. wobec 2015 r. [GUS 2012a, 2012b, 2013a, 2013b,
2015a, 2016a, 2016b, 2017].
W 2014 r. i w latach następnych, jednym z czynników warunkujących poziom
cen skupu omawianego żywca było występowanie na ziemiach polskich przypadków ASF u dzików i świń domowych. Przyczyniło się to bowiem do znacznych
trudności ze sprzedażą trzody po cenach przynajmniej względnie pokrywających
koszty. Jednakże krajowe ceny skupu żywca uzależnione są również od cen w Unii
Europejskiej, jak i kursu złotego wobec euro. W latach 2014-2015 rynek unijny,
jak i polski znajdowały się pod presją dużej podaży wieprzowiny [Parka 2016;
Zawadzka, Pasińska 2017], miało to odzwierciedlenie w niskich cenach sprzedaży
omawianego produktu.
Według ekspertów w połowie 2016 r. rozpoczął się kolejny „świński dołek”.
Wyraźnie mniejsze w 2016 r. wobec 2015 r. pogłowie trzody chlewnej w całej Unii
Europejskiej, w tym w Polsce, sprzyjało wzrostowi krajowych cen skupu żywca
wieprzowego rzeźnego. Wpływ na to miała też deprecjacja złotego wobec euro.
Badania wykazały, że najwyższa cena sprzedaży żywca wieprzowego – a w rezultacie największa wartość produkcji – nie zawsze decyduje o największej opłacalności prowadzenia omawianej działalności. Wpływ na to ma również poziom
ponoszonych kosztów (tabela 3).
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Tabela 3
Wyniki ekonomiczne z produkcji żywca wieprzowego
w wybranych gospodarstwach indywidualnych w Polsce w latach 2011-2016
średnio w próbie badawczej oraz w podziale na regiony FADN
Lata badań
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Średnio w próbie badawczej Średnio w próbie badawczej

Wyszczególnienie
Liczba badanych gospodarstw

143

143

134

134

134

134

Wartość produkcji

548

534

477

426

460

513

571

585

550

547

551

Dochód z działalności

w zł/1 dt
żywca
brutto

459
-54

-23

-51

-73

-121

-91

Opłacalność produkcji

[w %]

89,5

96,0

91,3

86,7

77,9

83,5

Koszty ogółem

Mazowsze i Podlasie
Liczba badanych gospodarstw

49

49

47

47

47

47

472

564

552

493

440

476

505

563

576

540

566

572

Dochód z działalności

w zł/1 dt
żywca
brutto

-33

1

-24

-47

-126

-96

Opłacalność produkcji

[w %]

93,5

100,2

95,8

91,3

77,7

83,2

Wartość produkcji
Koszty ogółem

Małopolska i Pogórze
Liczba badanych gospodarstw

13

13

12

12

12

12

Wartość produkcji

553

518

463

414

447

554

612

640

603

564

565

Dochód z działalności

w zł/1 dt
żywca
brutto

463
-91

-59

-122

-140

-150

-118

Opłacalność produkcji

[w %]

83,6

90,4

80,9

76,8

73,4

79,1

Koszty ogółem

Wielkopolska i Śląsk
Liczba badanych gospodarstw

53

53

48

48

48

48

Wartość produkcji

546

527

472

421

455

515

576

580

547

538

541

Dochód z działalności

w zł/1 dt
żywca
brutto

457
-58

-30

-53

-75

-117

-86

Opłacalność produkcji

[w %]

88,7

94,8

90,9

86,3

78,3

84,1

Koszty ogółem

Pomorze i Mazury
Liczba badanych gospodarstw

28

28

27

27

27

27

Wartość produkcji

528

526

470

420

454

509

561

591

558

534

536

Dochód z działalności

w zł/1 dt
żywca
brutto

442
-67

-33

-65

-88

-114

-82

Opłacalność produkcji

[w %]

86,8

94,1

89,0

84,2

78,7

84,7

Koszty ogółem

Dla 2011 i 2013 r. – dane rzeczywiste, dla 2012 r. oraz lat 2014-2016 – dane szacunkowe.
Produkcja żywca wieprzowego brutto to suma rocznego przyrostu wagowego uzyskanego na stadzie tuczników i wagi
zwierząt z zakupu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych systemu AGROKOSZTY.
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Z wykonanych w systemie AGROKOSZTY rachunków kosztów i dochodów
wynika, że w latach 2011-2016 – średnio w objętej badaniami próbie gospodarstw
indywidualnych rozmieszczonych na terenie całej Polski – dochód z działalności:
żywiec wieprzowy był wartością ujemną, a wskaźnik opłacalności tej produkcji
wynosił mniej niż 100%. Oznacza to, że omawiana działalność była na ogół nieopłacalna, tzn. przynosiła straty. Wartość produkcji żywca była zwykle zbyt niska,
by w pełni pokryć koszty produkcji.
Analiza wykazała, że w okresie 2011-2014 najlepszymi efektami ekonomicznymi z produkcji żywca wieprzowego, wyrażonymi dochodem z działalności
oraz wskaźnikiem opłacalności cechowały się gospodarstwa z regionu Mazowsze
i Podlasie. Był to głównie skutek najkorzystniejszej w tej grupie gospodarstw ceny
sprzedaży żywca. Jednak w latach 2015-2016, gdy zasięg ASF obejmował coraz
większą powierzchnię wspomnianego regionu, sytuacja tych gospodarstw wyraźnie się pogorszyła. W 2015 r. zadecydował o tym spadek ceny sprzedaży, a w rezultacie wartości produkcji żywca, jak i wzrost kosztów ogółem, zaś w 2016 r.
– głównie wzrost kosztów. Na drugiej pozycji pod względem wyników z omawianej produkcji uplasowały się gospodarstwa z Wielkopolski i Śląska, a na trzeciej
z Pomorza i Mazur. Jednak te ostatnie wyróżniły się tym, że w okresie 2015-2016
straty ekonomiczne z produkcji żywca były w nich najmniejsze, natomiast największe – generowano w całym okresie badań w regionie Małopolska i Pogórze.
W czteroleciu 2011-2014 powodem tego stanu rzeczy były przede wszystkim
najwyższe w tamtejszych gospodarstwach koszty produkcji żywca wieprzowego,
choć w latach 2013-2014 także najniższa cena jego sprzedaży, a w okresie 20152016 – głównie najniższa cena sprzedaży tego produktu.

4. Podsumowanie
W latach 2011-2016 produkcja żywca wieprzowego, jak i jego opłacalność były
zróżnicowane regionalnie. W całym okresie badań największym poziomem tej
produkcji cechowały się indywidualne gospodarstwa rolne z regionu Mazowsze
i Podlasie. W latach 2011-2014 gospodarstwa te wyróżniły się też najlepszymi
efektami ekonomicznymi, a właściwie najmniejszymi stratami z tej działalności.
W latach 2015-2016, głównie wskutek dużego wzrostu kosztów produkcji (mającego związek z występowaniem w tym regionie choroby ASF, a w rezultacie
z trudnością ze sprzedażą tuczników i przetrzymywaniem ich w chlewniach),
gospodarstwa z Mazowsza i Podlasia przesunęły się – pod względem wyników
z produkcji żywca wieprzowego – na miejsce trzecie. Lepsze od nich okazały
się gospodarstwa z Pomorza i Mazur oraz z Wielkopolski i Śląska. Na ostatnim
miejscu – zarówno pod względem wielkości produkcji, jak i opłacalności żywca
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wieprzowego – w całym rozpatrywanym okresie (2011-2016) uplasowały się gospodarstwa z regionu Małopolska i Pogórze. Niemałe znaczenie dla wielkości
produkcji żywca wieprzowego oraz jego opłacalności miały z pewnością tradycje
regionalne, nie należy jednak zapominać o indywidualnych umiejętnościach rolników prowadzących tę działalność. Nie zawsze bowiem najkorzystniejsze ceny
sprzedaży żywca przekładały się na najlepsze w gospodarstwach z danego regionu
wyniki ekonomiczne z tej produkcji (dochód, opłacalność). Zjawisko takie miało
miejsce w latach 2015-2016 w regionie Mazowsze i Podlasie.
Wiele czynników wpływających na opłacalność żywca wieprzowego nie zależy de facto od działań rolników, na przykład poziom cen prosiąt czy cen pasz stosowanych w żywieniu świń. Jednak mogą oni podejmować różnorakie działania
zmierzające do jej poprawy, między innymi wybór konkretnych ras i typów użytkowych zwierząt – a nawet przeznaczanie do tuczu odpowiednio wyselekcjonowanych poszczególnych zwierząt wyróżniających się na przykład dużymi przyrostami
wagi przy dobrym wykorzystaniu pasz, wysoką mięsnością i zdrowotnością. Nieodzowna może być też poprawa warunków utrzymania świń (ze wszystkich grup
produkcyjno-użytkowych), zmiana składu pasz i sposobu ich zadawania, lepsza
opieka weterynaryjna i oczywiście – podejmowanie wszelkich działań w kierunku
sprzedaży zwierząt w optymalnej masie ciała i po jak najkorzystniejszych cenach.
Korzystniejsze ceny żywca mogą uzyskać głównie rolnicy z dużą skalą produkcji,
jednorazowo odstawiający do skupu znaczne partie zwierząt o wyrównanych parametrach (wadze, mięsności itd.). Mają oni bowiem większe możliwości negocjacji
cen sprzedaży swego towaru. Poza tym, w gospodarstwach tych rolników koszty
ogółem omawianej działalności – dzięki ograniczeniu kosztów pośrednich – są z reguły niższe w porównaniu z gospodarstwami z małą skalą produkcji. Ostatecznie,
prowadzona działalność jest bardziej rentowna.
Niestety, po tegorocznych (czerwiec-wrzesień 2017 r.) doniesieniach prasowych o zaobserwowanych na terenie regionu Mazowsze i Podlasie kolejnych przypadkach wystąpienia ASF u dzików i ogniskach zachorowań u świń domowych
można przypuszczać, że trudności ze sprzedażą polskich świń znów wzrosną,
a w rezultacie również w 2017 r. produkcja żywca wieprzowego będzie na ogół
nieopłacalna.
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IRENA AUGUSTYŃSKA
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE WIELKOŚCI I OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ŻYWCA
WIEPRZOWEGO W POLSCE W LATACH 2011-2016

Słowa kluczowe: regiony rolnicze FADN, opłacalność produkcji żywca wieprzowego
STRESZCZENIE

Głównym celem badań było ustalenie, czy w latach 2011-2016 w polskich gospodarstwach indywidualnych wielkość produkcji żywca wieprzowego i jego opłacalność
były zróżnicowane regionalnie. Analiza wykazała, że w omawianym okresie produkcja żywca wieprzowego była w Polsce na ogół nieopłacalna. Jednak największą wielkością produkcji tego żywca oraz relatywnie najwyższą jego opłacalnością cechowały się zazwyczaj gospodarstwa indywidualne położone w regionie rolniczym FADN
– Mazowsze i Podlasie. Najsłabiej pod tym względem wypadły gospodarstwa z regionu Małopolska i Pogórze, zaś drugą i trzecią pozycję zajęły kolejno gospodarstwa
z Wielkopolski i Śląska oraz z Pomorza i Mazur. O wynikach ekonomicznych z żywca wieprzowego decydowała relacja wartości produkcji (de facto ceny jego sprzedaży) oraz kosztów ogółem. Jednak niemały wpływ na tę relację miała aktualna w tamtym czasie sytuacja na
rynku wieprzowiny w innych krajach Unii Europejskiej oraz świata.
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IRENA AUGUSTYŃSKA
REGIONAL DIFFERENCES IN VOLUME AND PROFITABILITY OF PIGS PRODUCTION
IN POLAND IN 2011-2016

Keywords: FADN agricultural regions, profitability of pigs production
SUM M A RY

The main aim of the studies was to determine whether in the years 2011-2016 in Polish private farms the pigs production and its profitability varied regionally. The analysis
showed that in Poland in the discussed period the pigs production was rather unprofitable.
However, the largest production of this animals and the relatively highest profitability of it
was found in the private farms located in the FADN agricultural region – Mazowsze and
Podlasie. The weakest results in this respect were found in private farms from Małopolska
and Pogórze, while the second and third positions was taken by farms from Wielkopolska
and Śląsk and farms from Pomorze and Mazury. The economic results of pigs production
were determined by the relation of the value of production (de facto the sale price of pigs)
and the total costs. However, the situation in the pork market in other European Union
countries and in the world had also influenced this relation at that time.
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1. Wstęp
Ochrona środowiska w rolnictwie polskim nabrała dużego znaczenia od momentu
przystąpienia do Unii Europejskiej w maju 2004 roku w związku z koniecznością implementacji szeregu przepisów unijnych do prawa polskiego. Już wcześniej, w 2002
roku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Ministerstwem Środowiska
wydały zbiór praktycznych rad, których stosowanie zapewnia zrównoważony rozwój w sferze produkcji rolniczej. Był to „Kodeks dobrej praktyki rolniczej” (KDPR),
zredagowany przez specjalistów z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.
Rok później (2003) przygotowano publikację pod tytułem „Zwykła dobra praktyka
rolnicza” (ZDPR) – pojęcie to zostało wprowadzone do ustawodawstwa Unii Europejskiej na etapie reformowania Wspólnej Polityki Rolnej. Analiza treści KDPR,
ZDPR i późniejszych aktów prawnych wskazuje, że celem głównym dobrych praktyk rolniczych względem środowiska jest ochrona wody, którą należy traktować jako
jego główny zasób. Działania ochronne nabierają więc najwyższej rangi w obszarach
górskich naszego kraju, uznawanych za wodorodne. Same tylko Karpaty Polskie,
zajmujące 6,3% powierzchni Polski, dostarczają 13% krajowych zasobów wodnych,
a wszystkie obszary górskie – do około 30% [Kostuch 1976, Starkel 1990].
W rolnictwie górskim, ze względu na urzeźbienie terenu oraz zwiększoną ilość
opadów atmosferycznych, szczególnie istotne jest zapobieganie erozji wodnej, czyli
zmywania gleby wraz z wszelkimi zanieczyszczeniami przez spływającą po jej powierzchni wodę opadową (także roztopową). Drugim podstawowym aspektem
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ochronnym jest stosowanie takiego użytkowania, które zminimalizuje zanieczyszczenie wód glebowych i gruntowych, zwłaszcza azotanami. Zatem z jednej strony istnieje potrzeba zamiany spływu powierzchniowego na odpływ gruntowy, a z drugiej dbałości o jakość wód infiltrujących w głąb profilu glebowego. Warto już w tym miejscu
zaznaczyć, że zarówno problem erozji/spływu, jak i migracji zanieczyszczeń dotyczy
głównie terenów pozbawionych trwałej okrywy roślinnej [Jaguś i Twardy 2006].
Działania w zakresie ochrony przeciwerozyjnej oraz zrównoważonej gospodarki
nawozowej są bardzo ważne w górskiej zlewni kaskady Soły, rozciągającej się w południowej części województwa śląskiego na terenach Beskidów: Śląskiego, Żywieckiego, Makowskiego i Małego. Kaskada składa się z trzech zbiorników zaporowych: Tresna, Porąbka i Czaniec, zasilanych ze zlewni o powierzchni 1119,16 km2 (rysunek 1).
Zlewnia kaskady Soły

Rysunek 1

1 – zbiornik Tresna,
2 – zbiornik Porąbka,
3 – zbiornik Czaniec

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Załacznika nr 6 do projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie
warunków korzystania z wód zlewni rzeki Soły.
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Łączna pojemność zbiorników wynosi 124,62 mln m3, a ich podstawową funkcją
jest dostarczanie wody na potrzeby wodociągowe rejonu Bielska-Białej i konurbacji
górnośląskiej [Bałus i in. 2007]. Obliguje to do prośrodowiskowego zagospodarowania obszaru zlewni. Celem artykułu jest przedstawienie dobrych praktyk rolniczych, które powinny być przywoływane w działalności informacyjno-szkoleniowej
prowadzonej przez służby doradztwa rolniczego na tego typu terenach.

2. Struktura użytkowania ziemi
Zagospodarowanie obszaru zlewniowego kaskady Soły najlepiej rozpatrywać z poziomu gminnych jednostek przestrzennych. Obszar ten obejmuje praktycznie w całości tereny siedemnastu gmin (rysunek 1). Są to, w porządku alfabetycznym: Buczkowice, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice,
Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Szczyrk, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, Żywiec. W przedmiotowej zlewni znajduje się dodatkowo północna, lesista część gminy Porąbka. W większości gmin (10 na 17), zwłaszcza tych typowo
górskich, dominują grunty leśne. Ukształtowanie powierzchni decyduje również
o rozprzestrzenieniu gruntów ornych. W kilku przypadkach ich udział w powierzchni gminy przekracza 20%, a szczególnie dużo (34,7-44,1%) wynosi w Buczkowicach,
Gilowicach, Łodygowicach i Świnnej (tabela 1). Jest to zbyt duży odsetek, o czym
przekonują opracowania dotyczące podstaw użytkowania ziemi w Karpatach Polskich, pochodzące już z lat 70. XX wieku [Kurek i in. 1978]. Już wtedy postulowano
ukierunkowanie rolnictwa górskiego na użytkowanie łąkowo-pastwiskowe.
Problem zagospodarowania przestrzenno-strukturalnego jest ważny z punktu
widzenia retencji wodnej zlewni, którą W. Mioduszewski [1999] nazywa w tym
kontekście retencją krajobrazową. Wynika ona z odpowiedniego rozprzestrzenienia i układu podstawowych form zagospodarowania terenu, tj. pól ornych, użytków zielonych, lasów i powierzchni utwardzonych (zabudowanych). Według S. Kurka
[1990], struktura użytkowania terenu w Karpatach Polskich powinna być kształtowana według następujących zasad:
a) na terenach poniżej 500 m n.p.m. grunty orne mogą zajmować 30-40% powierzchni ogólnej, użytki zielone 20-30% i lasy około 30% (pozostałe tereny
do 10%);
b) na terenach w przedziale 500-700 m n.p.m. udział gruntów ornych nie powinien przekraczać 15-20%, użytki zielone powinny zajmować nie mniej
niż 20-30%, a lasy 50-55%;
c) na terenach od 700 do 1000 m n.p.m. należy zupełnie zrezygnować z gruntów ornych, 15-20% powierzchni przeznaczyć na trwałe użytki zielone,
a resztę powinien zajmować las;

96

Andrzej Jaguś

d) na terenach powyżej 1000 m n.p.m. trwałe użytki zielone, jeśli istnieją, mogą
być okresowo wypasane, o ile nie ma przeciwwskazań od strony ochrony
przyrody.
Tabela 1
Udział głównych form użytkowania ziemi w całkowitej powierzchni gmin
w zlewni kaskady Soły
Gmina

Formy użytkowania [%]

Powierzchnia [ha]

Grunty
leśne

Grunty
orne

Łąki,
Pastwiska

Tereny
zabudowane

Buczkowice

1933

5,3

44,1

25,0

23,0

Czernichów

5626

62,1

3,8

15,6

brak danych

Gilowice

2815

21,0

34,7

22,2

9,1

Jeleśnia

17051

55,4

17,4

17,9

8,5

Koszarawa

3124

48,7

20,2

19,7

brak danych

Lipowa

5808

56,3

18,0

20,0

5,7

Łękawica

4223

64,6

12,7

14,5

8,2

Łodygowice

3520

22,8

36,3

14,2

brak danych

Milówka

9833

50,5

18,4

16,2

5,0

Radziechowy Wieprz

6594

38,3

20,5

22,3

18,9

Rajcza

13117

60,4

8,9

11,8

brak danych

Szczyrk

3907

68,6

12,6

7,9

5,4

Ślemień

4587

56,4

24,8

8,4

6,0

Świnna

3940

35,3

43,8

10,3

8,8

Ujsoły

10995

71,1

7,0

10,6

brak danych

Węgierska Górka

7706

51,5

15,4

15,2

17,9

Żywiec

5057

14,6

17,0

16,7

brak danych

Nazwa

Źródło: Na podstawie materiałów Urzędu Statystycznego w Katowicach (Statystyczne
Vademecum Samorządowca 2014), informacji z urzędów gmin oraz danych z gminnych opracowań planistycznych.

Warto wiedzieć, że tereny leśne zdecydowanie przyczyniają się do ograniczenia
spływu powierzchniowego, jednak nie można przeceniać ich znaczenia w kontekście zasilania wód podziemnych, ponieważ ewapotranspiracja lasu jest zazwyczaj
większa niż innych terenów zielonych, w tym uprawnych [Mioduszewski 1999].
Stąd też całkowity odpływ ze zlewni zalesionej jest mniejszy, niż ze zlewni o małym udziale terenów leśnych [Querner i in. 1997].
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3. Ochrona przeciwerozyjna
Problem erozji jest poważny w zlewni kaskady Soły ze względu na znaczne deniwelacje i spadki terenu. Według P. Prochala [1960] przeciętna wysokość zlewni
do zapory w Porąbce wynosi 648 m n.p.m., a ponad 70% tego obszaru posiada
spadki przekraczające 20%. Największe zagrożenie pochodzi z terenów użytkowanych jako grunty orne. Stąd też należy ograniczać ten sposób gospodarowania
w warunkach nachylenia terenu według zasad:
 użytkowanie orne jest w miarę bezpieczne dla gleby przy nachyleniu terenu
poniżej 6° (spadek <10,5%), ale i tak wymaga ostrożności;
 na gruntach o nachyleniu 6-12° (spadek około 10-21%) można prowadzić
gospodarkę orną (polową), ale potrzebne jest stosowanie płodozmianu
przeciwerozyjnego, a jeśli tylko pozwala na to szerokość działki – uprawy
poprzeczno-stokowej;
 grunty o nachyleniu ponad 12° (spadek >21,3%) należy zagospodarować
jako użytki zielone lub doprowadzić do ich zakrzaczenia lub zalesienia (terenów o takim nachyleniu nie powinno się przekształcać w grunty orne);
 w przypadku gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu ponad 20°
nie można ich wykorzystywać pod uprawy roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku, a także grunty te nie mogą być czarnym ugorem
(można je wykorzystywać pod uprawę roślin wieloletnich, z okrywą roślinną
lub ściółką w międzyrzędziach lub prowadzić uprawę metodą tarasową).
Według badań K. Klimy [1997], wspomniany płodozmian przeciwerozyjny
w obszarach karpackich może stanowić następujące zmianowanie:
1) burak pastewny;
2) owies z wsiewką koniczyny łąkowej;
3) koniczyna łąkowa;
4) pszenżyto ozime.
Autor ten zaleca jednak obsiew jak największej ilości pól koniczyną łąkową
i koniczyną łąkową z tymotką łąkową, a także stosowanie zielonych poplonów
i międzyplonów, ale podkreśla dodatkowo, że najlepsze właściwości ochronne dla
gleb stanowi łąka trwała. W sytuacji uprawy płużnej należy dbać o odpowiedni
układ przestrzenny pól na stoku, aby rośliny dobrze chroniące glebę zajmowały
pola na przemian z roślinami słabiej chroniącymi, np. pola z okopowymi powinny
graniczyć w dolnej części ze zbożami ozimymi lub wieloletnimi motylkowatymi.
Szereg metod zapobiegania erozji na gruntach ornych w terenach górskich
opisała J. Fatyga [2001]. Autorka poruszyła między innymi problem kształtowania
granicy rolno-leśnej stwierdzając, że granica polowo-darniowa, nawet w sprzyjających warunkach urzeźbienia, nie powinna przebiegać wyżej od hipsometrycz-
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nej granicy upraw polowych, która w Karpatach biegnie na wysokości 600-650 m
n.p.m. Spośród innych metod zapobiegawczych opisywanych w literaturze problemu warto przywołać:
– poprzeczne orientowanie pól oraz poprzeczny kierunek (prostopadły lub
lekko ukośny do spadku) prac agrotechnicznych (orki, siewu, nawożenia,
pielęgnacji);
– zastąpienie uprawy płużnej przez uprawę bezorkową (np. kultywatorem
z szerokimi łapami);
– formowanie dolnych granic pól w postaci grobelek (nasypów) – zadarnionych, a nawet umocnionych kamieniami lub obsadzonych krzewami jagodowymi;
– umocnienie linii spływu wód zapobiegające rozmywaniu gruntu;
– tarasowanie stoków metodą wydzielania pól wstęgowych o szerokości do
kilkudziesięciu metrów, ograniczonych od dołu pasami darniowymi o szerokości 1 m (pasy te przekształcą się w skarpy oddzielające lekko nachylone
powierzchnie płużne, przystosowane do uprawy poprzecznej);
– naorywanie bruzd chłonnych nieco ukośnie do spadku w odstępach co 1020 m;
– stosowanie przedsiewnej dawki nawozowej około 20 kg N/ha dla ozimin, co
zapewni szybszy wzrost roślin i osłonięcie gleby;
– stosowanie wsiewek w roślinę główną;
– preferowanie uprawy mieszanek motylkowato-trawiastych oraz ozimin;
– mulczowanie (przykrywanie powierzchni gleby szczątkami roślinnymi),
także w formie pozostawiania na zimę nieprzyoranych roślin poplonowych;
– głęboszowanie (co 4-5 lat) spulchniające podglebie, ułatwiające wsiąkanie
wody;
– stosowanie spulchniaczy śladów pozostawionych przez koła ciągników;
– podsiewanie i przykrywanie (np. gałęziami) świeżych bruzd erozyjnych;
– unikanie ciągłego użytkowania pastwiskowego na rzecz przemiennego –
kośno-pastwiskowego.

4. Warunki nawożenia
Podobnie jak problemu erozji, w zlewni kaskady Soły nie można bagatelizować
problemu zanieczyszczenia wód azotanami. Przekonuje o tym treść opracowania
autorstwa S. Twardego i in. [2003], identyfikującego wody i obszary wrażliwe na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie. Przeważająca część obszaru zlewni kaskady
Soły została wydzielona jako „strefa zagrożona” (10-50 mg/dm3), a centralna
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część zlewni wraz z otoczeniem zbiornika Tresna jako „strefa zanieczyszczona”
(>50 mg/dm3). Bardzo podobne przestrzennie wydzielenie przedstawiono dla
wód wgłębnych, przy czym strefę zanieczyszczoną oznaczono także jako obszar
wrażliwy. Dodatkowo teren zlewni zbiornika Tresna zaklasyfikowano do zlewni
zbiorników retencyjnych potencjalnie zagrożonych eutrofizacją.
Dla ochrony wód przed azotanami szczególnie ważne są dobre praktyki w nawożeniu, poprzedzone bilansowaniem składników nawozowych [Pietrzak, 2013],
które mają prowadzić do optymalnego wykorzystania azotu przez rośliny przy
jednoczesnym zminimalizowaniu jego strat (na ulatnianie, zmywanie, migrację wgłębną). W nawożeniu mineralnym terenów górskich dawka powinna być
podzielona tak, aby jednorazowo nie przekraczać 40 kg czystego azotu na 1 ha
[Fatyga 2001]. Ponadto nawozy powinny być wolniej rozpuszczalne w wodzie,
wysokoprocentowe, granulowane i mieć odczyn zasadowy. Jeśli chodzi o gospodarkę nawozami naturalnymi, to ich roczna dawka nie może zawierać więcej niż
170 kg azotu (w czystym składniku) na 1 ha użytków rolnych.
Do ważniejszych zasad służących ograniczeniu rozpraszania azotu do środowiska, określonych w KDPR, ZDPR oraz licznych aktach prawnych [np. Rozporządzenie 2003, 2004, Obwieszczenie 2014, 2017a], należy zaliczyć następujące:
 zabrania się stosowania nawozów na glebach zalanych wodą, przykrytych
śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu;
 nie należy stosować nawozów, gdy gleba jest nieobsiana lub rośliny są mało
zaawansowane we wzroście, a przewidywane jest wystąpienie większych
opadów;
 należy unikać stosowania nawozów azotowych w późnym okresie wzrostu
i rozwoju roślin, gdyż ich nadmiar pozostający w glebie jest narażony na
wymywanie do wód gruntowych;
 nawozy naturalne oraz organiczne (w postaci stałej lub płynnej) mogą być
stosowane tylko w okresie od 1 marca do 30 listopada (obowiązuje wymóg
przykrycia lub wymieszania z glebą nie później niż następnego dnia po zastosowaniu);
 stosowanie nawozów na stokach o nachyleniu większym niż 6° wymaga
szczególnej ostrożności ze względu na narażenie zmywem powierzchniowym – mianowicie zabrania się stosowania nawozów naturalnych w postaci
płynnej (gnojówki, gnojowicy) oraz mineralnych azotowych na glebach bez
okrywy roślinnej (na takich stokach najlepiej stosować obornik, komposty,
nawozy zielone);
 na glebach z poziomem wody gruntowej płycej niż 1,2 m nie można stosować nawozów naturalnych w formie płynnej, a nawozy mineralne azotowe
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powinny być stosowane w okresach maksymalnego zapotrzebowania roślin
na azot;
 nawozy można stosować na gruntach rolnych w odległości co najmniej
20 m od brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha
oraz od stref ochronnych wody lub ujęć wody;
 nawozy, z wyłączeniem gnojowicy, można stosować na gruntach rolnych
w odległości co najmniej 5 m od brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha, cieków wodnych, rowów o szerokości ponad 5 m, kanałów;
 gnojowicę można stosować na gruntach rolnych w odległości co najmniej
10 m od brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha, cieków wodnych, rowów o szerokości ponad 5 m, kanałów;
 w odległości do 20 m od brzegów wód powierzchniowych (cieków, zbiorników) oraz stref ochronnych wody lub ujęć wody, stosowanie nawozów mineralnych może się odbywać tylko poprzez rozsiewanie ręczne;
 zabrania się pryzmowania i przetrzymywania obornika bezpośrednio
na gruncie – powinien być przechowywany na szczelnej płycie gnojowej
(o wielkości zapewniającej możliwość gromadzenia co najmniej przez
6 miesięcy) lub w pomieszczeniach inwentarskich (oborach głębokich),
przy czym wycieki muszą być odprowadzane do szczelnych zbiorników;
 gnojówkę i gnojowicę należy przechowywać wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tych nawozów;
 należy utrzymywać jak najwięcej „pól zielonych” (roślin ozimych, wieloletnich, poplonów, międzyplonów), co zmniejsza ilość mineralnych form
azotu w glebie i wymywanie azotanów – zaleca się, aby na terenach urzeźbionych przynajmniej 75% powierzchni gruntów ornych pozostawało przez
cały rok pod okrywą roślinną.
Odrębne zasady dotyczą stosowania ścieków i osadów ściekowych jako materiału nawozowego. Najważniejsze wytyczne ich stosowania są zawarte we właściwych Rozporządzeniach [2014, 2015], przy czym ściśle w kontekście ochrony wód, z nawożenia ściekami i osadami ściekowymi są wyłączone grunty orne,
w których woda gruntowa występuje pod powierzchnią terenu płycej niż 1,2 m,
a także użytki zielone o poziomie wody gruntowej płycej niż 1 m [Rozporządzenie
2003].
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5. Utrzymywanie trwałych użytków zielonych (TUZ)
Użytki zielone odgrywają niebagatelną rolę w kształtowaniu środowiska geograficznego obszarów karpackich, pełniąc szereg ważnych funkcji ekologicznych
[Kostuch, 2000], jak choćby: wytwarzanie biomasy, urozmaicanie siedlisk, zwiększanie bioróżnorodności terenu, ochrona gleb przed erozją mechaniczną (wodną
i wietrzną), minimalizowanie zjawisk spływu powierzchniowego, zwiększanie retencji glebowej i zasilania wód podziemnych, tworzenie przyjaznego mikroklimatu. Górskie użytki zielone posiadają ogromny potencjał jako źródło taniej i wartościowej paszy dla zwierząt gospodarskich, i w przeciwieństwie do upraw ornych
mogą być utrzymywane niemal na każdym stanowisku [Kern, 1982].
Utrzymywanie TUZ wiąże się z wymogiem zachowania tej formy użytkowania
ziemi na niezmienionym poziomie w skali kraju w stosunku do powierzchni referencyjnej (wskaźnikowej) ustalonej w 2015 roku. W sytuacji, gdy stosunek TUZ do
wszystkich użytków rolnych zmniejszy się o więcej niż 5% do wskaźnika referencyjnego, nie będzie możliwe ich przekształcanie, w tym zaorywanie. Na obszarach
Natura 2000 obowiązuje ciągły zakaz przekształcania trwałych użytków zielonych,
gdyż są one traktowane jako użytki cenne przyrodniczo. A zatem dotyczy to znacznej części zlewni kaskady Soły (35 tys. ha), a ściślej Beskidu Żywieckiego, który został wydzielony jako obszar siedliskowy Natura 2000 (kod obszaru PHL240006).
Utrzymywaniu górskich użytków zielonych służy między innymi Program
Owca Plus, obejmujący różne formy wsparcia wypasu owiec na halach Beskidów Śląskiego i Żywieckiego. Program ten jest realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego od roku 2007. Gospodarka pasterska jest czynnikiem powstrzymującym niekontrolowane sukcesje lasu, przyczyniając się do ochrony
cennych przyrodniczo hal i polan, a także zachowania areału trwałych użytków
zielonych. Zdaniem S. Twardego i R.G. Hamnetta [2000], w warunkach nieopłacalności rolnictwa górskiego, jedynym rozwiązaniem dla produkcji zwierzęcej jest
bazowanie na naturalnych paszach wytwarzanych niskonakładowo, co umożliwia
właśnie pasterstwo.

6. Bieżące zagadnienia szkoleniowe
(integrowana ochrona roślin, zasada wzajemnej zgodności)
W zlewni kaskady Soły działalność informacyjno-szkoleniową w zakresie obowiązującego prawa i praktyk rolnictwa zrównoważonego prowadzą głównie służby doradztwa rolniczego, tj. powiatowe zespoły doradztwa rolniczego w Bielsku-Białej oraz w Żywcu. Aktualne zagadnienia szkoleniowe, uwzględniające problematykę ochrony środowiska, koncentrują się na stosowaniu środków ochrony
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roślin oraz realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
w tym warunków uzyskania wsparcia bezpośredniego (płatności bezpośrednich)
zgodnie z tzw. zasadą wzajemnej zgodności (ang. cross-compilance). Wsparcie to
bowiem coraz mocniej jest powiązane z koniecznością utrzymywania gruntów
w dobrej kulturze rolnej, zgodnej z ochroną środowiska.
Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin są konsekwencją obowiązku realizacji w każdym gospodarstwie rolnym (od początku 2014 roku) tzw.
integrowanej ochrony roślin. Realizacja tego programu prowadzi do ograniczania
zużycia pestycydów poprzez (między innymi):
– rozpoznanie progów ekonomicznej szkodliwości patogenów (tzn. granicznej liczebności organizmu szkodliwego, przy której straty w uprawie, jakie
może on spowodować, przewyższają koszty jego chemicznego zwalczania);
– wskazanie optymalnego terminu wykonania chemicznych zabiegów ochrony roślin;
– stosowanie odmian odpornych lub tolerancyjnych oraz materiału siewnego
i nasadzeniowego poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie;
– stosowanie płodozmianu;
– zapobieganie introdukcji organizmów szkodliwych;
– stosowanie środków higieny fitosanitarnej (np. regularne czyszczenie sprzętu).
Obok zasad integrowanej ochrony roślin cały czas obowiązuje szereg zasad
praktycznego stosowania pestycydów. Są one podawane w broszurach służb doradztwa rolniczego [np. Kajdan-Zysnarska i Nowak 2011], a od strony prawnej
widnieją w treści Ustawy o środkach ochrony roślin [Obwieszczenie 2017b] oraz
powiązanych z nią aktów wykonawczych.
Równie ważne są szkolenia w zakresie spełniania w gospodarstwach rolnych
wspomnianej zasady wzajemnej zgodności. Zasada ta oznacza powiązanie uzyskiwanych płatności (wsparcia bezpośredniego) ze spełnieniem przez rolników
określonych wymogów – konsekwencją niespełniania jest zmniejszenie przyznawanych płatności. Omawiane w niniejszym artykule problemy mieszczą się w obszarze ochrony środowiska naturalnego, dotyczącym:
1) ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia);
2) ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa);
3) ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez
niektóre substancje niebezpieczne;
4) ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku rolniczego stosowania komunalnych osadów ściekowych;
5) ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (dyrektywa azotanowa).
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W kontekście ochrony wód podkreślane są głównie: ochrona przed zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi, zasady stosowania osadów ściekowych, wymogi dotyczące nawożenia.

7. Podsumowanie
Działalność rolnicza w obszarach górskich wpisuje się w środowisko o cechach
wyraźnie różnych od obszarów niżowych. Mowa tu choćby o wzniesieniu terenu (czyniącym surowszy klimat), jego urzeźbieniu (sprzyjającym spływowi powierzchniowemu i erozji), a także większej ilości opadów (przesądzającej o funkcji wodorodnej). Stąd też prowadzenie gospodarstw rolniczych w zlewniach górskich, tym bardziej dostarczających wodę pitną jak zlewnia kaskady Soły, wymaga
stosowania praktyk wyrażających troskę o zasoby środowiska, w tym zwłaszcza
zasoby wodne. Ważne jest więc, aby działalność informacyjno-szkoleniowa służb
doradztwa rolniczego obejmowała zagadnienia związane z ochroną wód, przedstawiające potrzeby zmian w strukturze użytkowania gruntów (w tym utrzymywania trwałych użytków zielonych), metody zapobiegania erozji, zasady nawożenia i ochrony upraw przed szkodnikami. Wszystko to jest coraz mocniej powiązane z warunkami uzyskiwania wsparcia finansowego w ramach wspólnej polityki
rolnej UE.
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ANDRZEJ JAGUŚ
WSKAZANIA DLA DORADZTWA ROLNICZEGO W GÓRSKICH OBSZARACH
WODORODNYCH NA PRZYKŁADZIE ZLEWNI KASKADY SOŁY

Słowa kluczowe: rolnictwo górskie, użytkowanie ziemi, erozja, ochrona zasobów wodnych,
zlewnia kaskady Soły
STRESZCZENIE

W artykule omówiono problemy rolnictwa górskiego, które powinny być uwzględniane w działalności informacyjno-szkoleniowej służb doradztwa rolniczego. Są one związane z ochroną powstających w zlewniach górskich zasobów wodnych. Zwrócono uwagę na
konieczność transformacji struktury użytkowania ziemi, w tym utrzymywania trwałych
użytków zielonych. Wspomniano o metodach zapobiegania spływowi powierzchniowemu i jednocześnie erozji, a także warunkach stosowania nawozów i środków ochrony
roślin. Potrzebę rozpowszechniania wiedzy uzasadniono na przykładzie obszaru zlewni
kaskady Soły. Prowadzenie gospodarstw zgodnie z wymogami ochrony środowiska jest
obecnie warunkiem uzyskiwania dopłat do działalności rolniczej.
ANDRZEJ JAGUŚ
SUGGESTIONS FOR AGRICULTURAL COUNSELING IN THE MOUNTAINOUS
WATER-BEARING AREAS: A STUDY OF THE SOŁA RIVER DAM CASCADE

Keywords: mountain farming, land use, erosion, water resources protection, Soła River
dam cascade catchment
SUM M A RY

This article reviews the problems of mountain farming, which should be included in
the information and training activity of the agricultural advisory services. They are related to the protection of water resources in mountain catchments. The attention has been
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paid to the need of transformation of the structure of land use, including the maintenance
of the land permanent meadow-pasture. The methods of preventing surface runoff and
erosion, as well as conditions of fertilizers application and plant protection products, were
mentioned. The necessity for popularization of the knowledge was proved on the example
of the area of the Soła River dam cascade. Running a farm in accordance with environmental protection requirements is now a condition for obtaining subsidies for agricultural
activities.
e-mail: ajagus@ath.bielsko.pl
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ZATRUDNIENIE W OŚRODKACH
DORADZTWA ROLNICZEGO W 2017 ROKU
1. Wstęp
Dane liczbowe dla niniejszej analizy zebrane zostały przy pomocy ankiet w lipcu 2017 roku, ze wszystkich ośrodków doradztwa rolniczego. W opracowaniu
wykorzystano również wyniki analiz przeprowadzonych w podobnym zakresie
w latach wcześniejszych.

2. Wyniki badań i dyskusja
Po roku 2005 liczba zatrudnionych ogółem wykazuje stałą tendencję spadkową.
Zatrudnienie w tym okresie zmniejszyło się o ok. 24% (tabela 1).
O podobny odsetek zmniejszyła się też w tym okresie liczba gospodarstw. Dla
doradztwa rolniczego poszerzył się zakres realizowanych zadań, o problematykę dostosowywania gospodarstw do wymogów jakościowych, środowiskowych,
sanitarno-higienicznych obowiązujących w UE. Doradztwo rolnicze udzielało
i nadal udziela rolnikom pomocy w pozyskiwaniu dostępnych form pomocy finansowej, a także inicjuje i wspiera pozarolnicze formy działalności gospodarczej
na obszarach wiejskich.
Różna wielkość województw, o różnym rozdrobnieniu gospodarstw ma odzwierciedlenie w liczbie zatrudnionych i liczbie terenowych zespołów doradczych.
W najmniejszym ośrodku zatrudnionych jest 111 osób, największy zatrudniał
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542 osoby. W określonych poniżej przedziałach liczbowych, wg liczby zatrudnionych, mieszczą się:
 do 200 osób
– 6 ośrodków,
 201 do 300 osób
– 6 ośrodków,
 301 do 400 osób
– 3 ośrodki,
 powyżej 401 osób – 1 ośrodek.
Tabela 1
Zatrudnienie w ośrodkach doradztwa rolniczego
w latach 1992-2017 (liczba osób)
Rok

Ogółem zatrudnionych

w tym: kadra
kierownicza i doradcza

1992

5 846

4 579

1996

5 700

4 700

1998

5 630

4 620

2003

5 315

4 362

2005

5 426

4 510

2007

5 354

4 410

2010

4 603

3 777

2012

4 490

3 772

2015

4 202

3 549

2017

4070

3429

Źródło: [A. Pabich 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2012, 2015, a dla roku
2017 opracowanie na podstawie danych ODR i wyników własnych badań ankietowych].

W strukturze ośrodków, dziewięć posiada trójstopniową organizację centrala
– oddział – zespół doradczy, a pozostałe mają organizację dwuszczeblową centrala – zespół doradczy. Różna jest w poszczególnych ośrodkach liczba terenowych
zespołów doradczych i waha się od 11 do 37. Specjaliści i doradcy Centrali i Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego (PZD), stanowią ponad 70% ogółu
zatrudnionych (tabela 2).
Zatrudnienie doradców w PZD, poszczególnych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, waha się najczęściej – w zależności od wielkości powiatu i ilości gospodarstw – od 6 do 9 osób.
Wielkości na wykresie 1 i 2 pokazują wartości średnie. Nie odnoszą się do liczby rolników (potencjalnych klientów instytucji doradczej). Tym niemniej wynika
z nich, że w 9 województwach liczba doradców terenowych jest mniejsza aniżeli
liczba gmin na terenie województwa.
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Tabela 2
Zatrudnienie w ODR w latach 2003-2017
wg grup stanowisk (funkcji)
Stanowisko (funkcja)

Zatrudnienie w latach (liczba osób)
2003

2005

2007

2010

2012

2015

2017

Kadra kierownicza

322*

601

520

585

570

565

272*

Specjaliści i doradcy

4 040

3 909

3 890

3 192

3 202

2 984

3157

Pozostali

953

916

944

826

718

653

641

Ogółem

5 315

5 426

5 354

4 603

4 490

4 202

4070

* bez kierowników terenowych zespołów doradczych, których uwzględniono w grupie specjaliści i doradcy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR.

Wykres 1
Średnia liczba zatrudnionych pracowników w Powiatowych Zespołach
Doradczych w poszczególnych ośrodkach w czerwcu 2017 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR.
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Wykres 2
Średnia liczba doradców pracujących w Powiatowych Zespołach Doradztwa
przypadająca na 1 gminę w czerwcu 2017 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR.

Przewaga kobiet występuje w większości grup stanowisk poza kadrą kierowniczą, gdzie udział kobiet wynosił 48,5%. Najwięcej kobiet (59,3%) zatrudnionych
jest w centrali ośrodka. Zawód doradcy rolniczego feminizuje się głównie w centralach ośrodków, zlokalizowanych najczęściej w większych miejscowościach.
W terenowych zespołach doradczych zatrudnienie kobiet utrzymuje się na poziomie ok. 58% (tabela 3).
Tabela 3
Procentowy udział kobiet i mężczyzn zatrudnionych w ODR
w 2017 roku wg grup stanowisk
Procentowy udział

Liczba
osób

Kobiet

Mężczyzn

Kadra kierownicza

565

48,5

51,5

Specjaliści i doradcy centrali

753

59,3

40,7

Doradcy terenowych zespołów doradczych

2231

58,2

41,8

Stanowisko (funkcja)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR.
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W działach Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Rolnictwa Ekologicznego
i Ochrony Środowiska ponad 80% zatrudnionych stanowią kobiety, mężczyźni
dominują w Działach Teleinformatyki – 79% (tabela 4).
Tabela 4
Specjaliści i doradcy centrali ODR wg działów i wykształcenia
w 2017 roku, (liczba osób)
Dział

Wykształcenie
średnie

wyższe

Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

15,1

84,9

Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

6,7

93,3

Rozwoju Obszarów Wiejskich

3,9

96,1

Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

0,0

100,0

Teleinformatyki

32,6

67,4

Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw

18,3

81,7

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych ODR.

W strukturze organizacyjnej ośrodków doradztwa rolniczego funkcjonują terenowe zespoły doradztwa rolniczego. Określane jako rejonowy, powiatowy lub
terenowy zespół doradców, działają najczęściej w granicach powiatu. Jest ich obecnie 311, najwięcej w województwie mazowieckim i wielkopolskim, odpowiednio
37 i 31, najmniej w lubuskim i opolskim po 11. 87% pracowników terenowych
zespołów doradztwa posiada wykształcenie wyższe. Kobiety w grupie doradców
terenowych stanowiły w czerwcu 2017 roku 58,2%.
Ankiety zawierały pytanie dotyczące wieku pracowników ośrodków doradztwa rolniczego. Zebrane informacje dotyczyły kategorii do 30 lat, 31-50 lat, 51-60
lat i powyżej 60 lat (tabela 5)
45,3% kadry kierowniczej i 48,6% specjalistów i doradców terenowych jest
w wieku powyżej 51 lat. Najmniej (9%) pracowników do 30 lat, zatrudnionych
jest w terenowych zespołach doradczych. Taka struktura zatrudnienia nie zapewnia możliwości zmiany pokoleniowej w doradztwie rolniczym. Z powodu niskich
płac i braku perspektyw na istotną zmianę w tym zakresie nie można liczyć, gdyż
młodzi ludzie z wyższym wykształceniem niechętnie podejmują pracę w jednostkach państwowego doradztwa rolniczego.
W poszczególnych ośrodkach doradztwa rolniczego największy odsetek zatrudnionych w wyróżnionych przedziałach wiekowych różni się. Generalnie
– w porównaniu z rokiem 2015 zmniejszyła się liczba pracowników powyżej
51 roku życia.
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Tabela 5
Kadra kierownicza i doradcza ODR wg wieku w procentach
w 2017 roku
Komórka organizacyjna

Liczba
osób

Przedziały wiekowe
liczba osób w %
do 30 lat

31-50 lat

51-60 lat

powyżej
60 lat

Kadra kierownicza, specjaliści oddziałów

1007

10,4

44,3

29,3

16,0

Kierownicy, specjaliści i doradcy terenowych
zespołów doradczych

2542

9,0

42,4

30,5

18,1

Pozostali

641

6,7

45,7

37,8

9,8

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych ODR.

3. Podsumowanie
Zmiany zatrudnienia w ośrodkach doradztwa rolniczego, na przestrzeni kilkunastu lat, dotyczą:
– zmniejszania liczby zatrudnionych,
– postępującej feminizacji zawodu doradcy,
– „starzenia się” pracowników wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i zbyt małej liczby pracowników w wieku do 30 lat, nie gwarantującej
„zmiany pokoleniowej w doradztwie”,
– rosnącego udziału doradców z wyższym wykształceniem, co powinno korzystnie wpływać na jakość świadczonych usług.
Z analizy przeprowadzonej w ramach operacji dofinansowanej ze środków
KSOW w ramach PROW 2014-2020 pod tytułem „Zwiększenie efektywności doradztwa we wspieraniu innowacji w rolnictwie” wynika, że w 160 Powiatowych
Zespołach Doradztwa, które udzieliły odpowiedzi:
a) więcej doradców aniżeli gmin w powiecie było w 23 PZD,
b) mniej doradców aniżeli gmin w powiecie było w 67 PZD,
c) tyle samo doradców co gmin w powiecie było w 70 PZD.
Tak więc w obecnej dominującej strukturze organizacyjnej ODR (doradca
w każdej gminie) w 137 PZD (83% PZD uczestniczących w badaniach) nie ma
możliwości zorganizowania prawidłowego rozwoju zawodowego doradców podejmujących pracę w ODR (odchodzi doradca i na jego miejsce zatrudniany jest
nowy doradca), bez możliwości wprowadzenia nowego pracownika w obowiązki
i ułatwienia pozyskania ważnego w pracy doradczej zaufania wśród korzystających z usług doradczych.
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Braki w zatrudnieniu dotyczą również specjalistów zakładowych w centrali
i oddziałach ODR, co jest jeszcze bardziej brzemienne w skutkach, gdyż specjaliści zakładowi pełnią rolę doradców/konsultantów dla doradców terenowych.
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WYBRANE DZIAŁANIA ZAWARTE W PROW 2014-2020
WSPIERAJĄCE DORADZTWO ROLNICZE
1. Wstęp
Na system doradztwa rolniczego można spojrzeć poprzez pryzmat Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Traktat jako główny akt prawny
UE, reguluje różne sfery życia społeczno-gospodarczego krajów członkowskich,
w tym wspólną politykę rolną. W ujęciu traktatowym celami wspólnej polityki
rolnej jest zwiększenie wydajności rolnictwa poprzez wspieranie postępu technicznego, innowacji, optymalnego wykorzystania czynników produkcji, w tym
siły roboczej. Kolejnym celem WPR jest stabilizacja rynków rolnych, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw, przy jednoczesnym zapewnieniu rozsądnych cen
dla konsumentów. W Traktacie wskazano na potrzebę podjęcia środków zmierzających do skutecznej koordynacji wysiłków podejmowanych w dziedzinach
kształcenia zawodowego, badań naukowych i upowszechniania wiedzy rolniczej
[TFUE, 2009].
System doradztwa rolniczego w tym kontekście staje się istotnym czynnikiem
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, odpowiedzialnym za niematerialne środki wsparcia nowoczesnego i postępowego rolnictwa. Misją doradztwa jest, aby rolnictwo permanentnie restrukturyzowało się pod wpływem szeregu instrumentów
wsparcia finansowego WPR. System jest odpowiedzialny za przyspieszenie tempa
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom dotyczącym tzw. globalnych wyzwań społecznych, takich jak zmiany klimatu, środowiska, zmiany demograficzne czy problemy żywnościowe. Doradztwo
staje się coraz poważniejszym ogniwem między nauką, ośrodkami badawczymi
a rolnictwem i innymi sektorami funkcjonującymi w sferze obszarów wiejskich.
Ponadto staje się promotorem i katalizatorem badań naukowych i innowacji,
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oraz przyczynia się do transmisji wiedzy i informacji do rolnictwa, w powiązaniu
z najlepszymi praktykami rolniczymi.
Doradztwo rolnicze reprezentuje sobą „miękkie” czynniki produkcji, czyli rozwój oparty na wiedzy. Wiedza jest najcenniejszym zasobem, decydującym o tempie rozwoju gospodarki. Produkty wiedzy w postaci wykształcenia, kompetencji
i doświadczenia, są głównym składnikiem przewagi konkurencyjnej na rynku.
W ten sposób rośnie rola kapitału ludzkiego, stanowiąca element dóbr publicznych. Kategoria czynnika ludzkiego w rolnictwie jest określona coraz wyższym
poziomem wykształcenia osób kierujących gospodarstwem rolnym. W kontekście gospodarki opartej o wiedzę, sektor rolny znacznie odstaje od innych sektorów gospodarki w obszarze innowacyjności. Wśród charakterystycznych cech
rolnictwa można wymienić niższe wskaźniki dotyczące produktywności pracy
i ziemi, niskie tempo tworzenia wartości dodanej, niski udział nakładów na środki trwałe, przy występowaniu innych negatywnych czynników, jak wysoki wiek
producentów rolnych i niekorzystny poziom wykształcenia rolników. W tym sensie sektor rolny znacznie odstaje od innych sektorów gospodarki, poprzez niski
udział w tworzeniu dochodu narodowego i nadmierny udział siły roboczej.

2. Problematyka, cel, zakres badań
Podstawą budowania programów rozwoju obszarów wiejskich była strategia „Europa 2020”, dotyczyła ona poczynań na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu
gospodarczego. Celem PROW (2014-2020) jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, klimatem oraz równomierny rozwój terytorialny. W PROW przyjęto sześć priorytetów, które realizowane są poprzez 23 działania, w tym szereg poddziałań i typów operacji. Instrumenty wsparcia finansowego określono na poziomie 13,5 mld euro, w tym
8,6 mld euro środków pochodzących z EFRROW.
Podstawowym celem opracowania, jest przedstawienie działań, które zostały powiązane z systemem doradztwa rolniczego. Na pierwszym miejscu PROW
znalazły się dwa działania: 1. transfer wiedzy i działalność informacyjna oraz
2. usługi doradcze związane z zarządzaniem gospodarstwem. Pierwsze działanie ma zwiększyć bazę wiedzy i innowacyjności na obszarach wiejskich, drugie
zaś doskonalić system doradczy w stosunku do potrzeb rolników. W programie
zaplanowano, że wystąpi zjawisko synergii między wymienionymi działaniami
a działaniem współpraca w ramach EPI, które również omówiono w niniejszym
opracowaniu. Dodatkowo zwrócono uwagę na doradców rolnośrodowiskowych,
którym powierzono zadania pomocy rolnikom, realizującym działania rolnośrodowiskowo-klimatyczne i ekologiczne.
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W przeprowadzonej analizie wykorzystano głównie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020), akty prawne zawarte w rozporządzeniach PE, Rady,
KE, ustawie o PROW i rozporządzeniach wykonawczych MRiRW.

3. Przegląd udziału doradztwa w realizacji Wspólnej Polityki Rolnej
Od 2007 r. w krajach europejskich obowiązuje system doradztwa rolniczego
(FAS). System doradztwa rolniczego stanowi istotne ogniwo łączące jednostki naukowo-badawcze z sektorem rolnym, który rozwijając swoją działalność powinien
dążyć do wdrażanie innowacji rolniczych. Celem FAS jest pomaganie rolnikom
w kształtowaniu wiedzy na temat procesów przebiegających w gospodarstwie,
dotyczących głównie ochrony środowiska, klimatu, bezpieczeństwa żywności
oraz zdrowia. Działania w ramach FAS mają ponadto na celu sprzyjać modernizacji gospodarstw, budowaniu konkurencyjności, inicjować integrację sektorową,
pomóc rolnikom w orientowaniu się na rynek oraz promowanie przedsiębiorczości. W ramach systemu doradztwa rolniczego beneficjenci otrzymują porady
uwzględniające szczególną sytuację ich gospodarstw rolnych. Przystąpienie do
systemu przez beneficjentów odbywało się na zasadzie dobrowolności. Jednocześnie system był tak zorganizowany, aby wszyscy beneficjenci mieli możliwość
korzystania z porad. Z uwagi na dużą liczbę rolników w stosunku do doradców,
państwa mogły ustalać priorytety dostępu do systemu.
System doradztwa rolniczego tworzą wyznaczone instytucje publiczne i wybrane podmioty prywatne. W warunkach polskich system zbudowano przede wszystkim na bazie istniejących ośrodków doradztwa rolniczego, które charakteryzują
się długą historią i dużym doświadczeniem. Podstawowym aktem prawnym powołującym ODR jest ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego, która w prawie
niezmienionym kształcie przetrwała do dnia dzisiejszego [Ustawa 2004]. Jedyne
zmiany polegały na tym, że w 2009 r. w związku ze zmianą organizacji i podziale
zadań administracji publicznej, ODR przekazano do samorządów województw.
W 2016 r. nastąpił odwrotny proces polegający na podporządkowanie ośrodków
ministrowi rolnictwa, co pozwoliło na powołanie nowych dyrektorów ODR.
Dominującą pozycję w kształtowaniu polskiego systemu doradztwa rolniczego zajmują podmioty publiczne, w mniejszym zaś zakresie podmioty prywatne.
Publiczne podmioty doradcze reprezentowane są przez Centrum Doradztwa Rolniczego, zatrudniając 198 osób oraz 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, zatrudniających w sumie 4199 osób. Ośrodki tworzą specyficzny rodzaj
usług niematerialnych, występujący w różnych formach i działaniach, świadczonych na rzecz rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i podmiotów agrobiznesu. ODR są jednostkami organizacyjnym podległymi i nadzorowanymi przez
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ministra właściwego do spraw rolnictwa, które ponadto są finansowane z budżetu państwa. Ośrodki swoje funkcje wypełniają w formie nieodpłatnej, głównie
poprzez szkolenie rolników, działalność informacyjno-upowszechnieniową oraz
analizę przykładową rynków rolnych. Natomiast do działalności o charakterze
odpłatnym zaliczono prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej dla rolników, działalność wydawniczą, poligraficzną i inne poczynania [Ustawa 2004]. Państwa członkowskie zapewniają, że doradcy pracujący w systemie
doradztwa rolniczego będą odpowiednio wykwalifikowani i będą odbywali regularne szkolenia. Wypełnienie tej dyrektywy powierzono dyrektorowi CDR, który
wydaje certyfikaty i prowadzi rejestry doradców. Na listy doradców rolniczych
wpisanych jest 3860 osób, doradców rolnośrodowiskowych 2200 osób, a ekspertów przyrodniczych 524 osoby. Nową kategorią usług doradczych jest pomoc rolnikom przez osoby upoważnione do obsługi aplikacji e-wniosków (1880 osób).
Podmioty prywatne reprezentowane były przez izby rolnicze oraz indywidualnych doradców. Partnerstwo doradztwa prywatnego nie równoważyło liczebnie
jednostek uspołecznionych i tak w okresie programowania 2007-2013 zaangażowanych było 138 doradców z izb rolniczych oraz 157 akredytowanych podmiotów
doradczych. Segment doradztwa prywatnego był ściśle powiązany z działaniem
korzystanie z usług doradczych, a po jego zakończeniu (2015), aktywność doradztwa prywatnego wygasła [Mickiewicz 2016].

4. Działanie związane z transferem wiedzy i działalności
informacyjnej
Realizacja działania związanego z transferem wiedzy i działalności informacyjnej
stawia przed doradztwem możliwość zwiększania bazy wiedzy i innowacyjności
oraz wzmacniania powiązań między rolnictwem a badaniami naukowymi. Działanie ma promować proces uczenia się rolników przez całe życie, w celu zwiększania kapitału ludzkiego w sektorze rolnym. Kolejnym celem jest odchodzenie
od tradycyjnych metod produkcji na ścieżkę korzystania z nowych rozwiązań
innowacyjnych, co powinno być permanentną cechą wszystkich rolników. Transfer wiedzy i działalność informacyjna powinny odbywać się nie tylko w postaci
tradycyjnych kursów szkoleniowych, ale powinny być także dostosowane do potrzeb innych podmiotów na obszarach wiejskich. Z tego względu należy również
wspierać pozostałe formy kształcenia i podnoszenia umiejętności, jak warsztaty,
coaching (trening), demonstracje, wystawy, działalność informacyjna oraz krótkoterminowe programy wymiany (zastępstwa) czy wizyty w gospodarstwach.
Interpretując te dane można powiedzieć, że wytyczne UE wyraźnie wskazują, że w procesie przekazywaniu wiedzy powinno nastąpić urzeczywistnienie
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zasady wzajemnej zgodności, do przestrzegania której zobowiązany jest każdy rolnik korzystający z płatności obszarowej. W ten sposób generowane jest zjawisko
synergii między I filarem WPR, skierowanym na dopłaty bezpośrednie a II filarem
WPR, związanym z rozwojem obszarów wiejskich. Rolnik otrzymujący dopłaty
bezpośrednie zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych wymogów w zakresie zarządzania oraz zasad dobrej kultury rolnej. Nie zawsze w tym zakresie
otrzymuje wystarczające wsparcie doradcze. W procesie przekazywania wiedzy
nie powinny dominować szkolenia typu audytoryjnego, lecz na równym poziomie
inne formy doradztwa, jak przykładowo demonstracje na specjalnie wydzielonym
poletku. Do polecanych form doradztwa należy zaliczyć wizytacje w gospodarstwach wzorcowych, w trakcie których na konkretnym wzorcu można wskazać
inne sposoby gospodarowania. W przypadku pokazów można zaplanować odpowiednie koszty inwestycyjne, na zakup lub leasing maszyn, urządzeń i wyposażenia obiektów. Można również uzyskać opłaty za doradztwo specjalistyczne
w zakresie zrównoważenia środowiska (coaching). Zupełnie nowym sposobem
zdobywania doświadczenia jest krótkoterminowa wymiana osób zarządzających
gospodarstwami rolnymi (zastępstw).
Zakres tematyczny przedsięwzięć realizowanych w ramach priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich, jest skierowany na
tematy horyzontalne oraz tematy dedykowane poszczególnym grupom odbiorców. Polska przy określaniu tematów i zakresu poszczególnych szkoleń, powinna
w szczególny sposób traktować zagadnienia związane z celami przekrojowymi
programu, dotyczącymi między innymi podniesienia wiedzy i świadomości na
temat sposobów prowadzenia gospodarstw rolnych. Tematy powinny być zgodne
z potrzebami środowiska, związane zwłaszcza z przystosowywaniem się do zmian
klimatu. Nowymi tematami będzie wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE), z uwzględnieniem biogazowni, energii słonecznej i wiatrowej. Identyfikacji potrzeb szkoleniowych będzie służył system oddolnego pozyskiwania
informacji, co pozwoli na lepsze dostosowanie tematyki realizowanych szkoleń
do wymagań uczestników i zapewni optymalne ukierunkowanie na specyficzne
potrzeby odbiorców [PROW 2015].
Każdy projekt, który jest realizowany z udziałem funduszy europejskich, jest
oceniany w kontekście zgodności z trzema podstawowymi politykami: zrównoważonym rozwojem, równością szans oraz społeczeństwem informacyjnym. Pomoc na przekazywanie wiedzy i działania informacyjne jest objęta instrumentami
finansowymi WPR. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach tego działania są koszty organizowania i realizowania działania związanego z przekazywaniem wiedzy
lub działalności informacyjnej. Każda forma doradztwa jest inaczej kwalifikowana. W przypadku demonstracji wsparcie może obejmować także odpowiednie
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koszty inwestycyjne. Ponadto wśród wydatków mogą znajdować się koszty podróży, zakwaterowania i diet dziennych uczestników, a także koszty zastępstwa
rolnika w czasie jego nieobecności w gospodarstwie.
Podmioty świadczące usługi w zakresie transferu wiedzy i usługi informacyjne
muszą posiadać odpowiednie zdolności do wykonywania tego zadania w postaci bazy dydaktycznej i wykwalifikowanego personelu, który nabył doświadczenie
poprzez odbywanie regularnych szkoleń. Dostęp do tego działania otwarto dla
wielu beneficjentów, w tym dla jednostek naukowo-badawczych, uczelni, ośrodków doradztwa rolniczego, jednostek samorządu terytorialnego, szkół rolniczych
i dla konsorcjów tworzonych przez te jednostki. Jednocześnie zastrzeżono, że
wsparcie nie może być udzielane za standardową edukację, realizowaną w ramach
uczelni czy szkół średnich. Wsparcia w ramach tego działania udziela się na rzecz
osób działających w sektorze rolnym, spożywczym, gospodarujących gruntami
i innych podmiotów gospodarczych prowadzącymi działalność na obszarach
wiejskich [Rozporządzenie MRiRW 2017].
W obecnej perspektywie finansowej wskazano na możliwości podejmowania
bardzo różnorodnej i wielostronnej tematyki szkoleniowej. Tematyka szkolenia
będzie mogła obejmować zagadnienia związane zwłaszcza z zarządzaniem, technologią i organizacją produkcji w gospodarstwie, w tym produkcji ekologicznej.
Ponadto wśród nowych tematów zasugerowano podejmowanie tematyki poświęconej bezpieczeństwu pracy, marketingowi, rachunkowości, ubezpieczeniom
w gospodarstwie, ochronie środowiska i klimatu (OZE) a także z wykorzystaniem
technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Pomoc udzielana na demonstracje będzie służyła promowaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk przez umożliwienie rolnikom praktycznego zapoznania
się z rozwiązaniami, które zostały już przetestowane i są możliwe do stosowania
w sektorach produkcji rolnej lub przetwórstwie rolno-spożywczym. Demonstracje dotyczyć będą w szczególności technologii i organizacji produkcji, przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz rozwiązań związanych z ochroną środowiska i klimatu.
Dotychczas agencja płatnicza delegowała realizację niektórych działań na podmioty wdrażające (np. KSOW), które na podstawie odrębnej umowy powierzyły
część zadań agencji płatniczej. Obecnie wprowadzone zmiany polegają na rezygnacji z wyboru podmiotu wdrażającego w trybie przepisów o zamówieniach publicznych i powierzenia wdrażania tego działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc publiczna pochodzących ze środków europejskich
wymaga jawności i określenia kryteriów. Nabór wniosków będzie miał charakter
konkursu, który dokonany zostanie w oparciu o kryteria oceny merytorycznej
operacji. Wśród pięciu podstawowych kryteriów, które wymieniono w załączniku
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do rozporządzenia MRiRW, na pierwszym miejscu znalazły się programy szkolenia, które oceniane będą pod względem jakości merytorycznej, doboru metod dydaktycznych, itp. Maksymalną liczbę punktów określono na poziomie do 20 pkt.
Za wysoko kwalifikowaną kadrę dydaktyczną można dostać do 20 pkt., za bazę
dydaktyczno-lokalową do 10 pkt., doświadczenie w organizacji szkoleń do 20 pkt.
oraz koszt osobogodziny szkolenia do 30 pkt. [Rozporządzenie MRiRW 2017].
Według rozporządzenia PE i Rady z 2013 r. maksymalna kwota wsparcia w ramach trzyletniego szkolenia może wynieść 100 tys. euro. Pomoc polega na refundacji 100% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich oraz płatności ryczałtowej
na pokrycie kosztów pośrednich.

5. Działanie związane z usługami doradczymi
Usługi doradcze zmierzają do udzielenia pomocy rolnikom, w tym zwłaszcza
młodym rolnikom, w celu poprawienia ich wyników gospodarczych, ułatwienia
restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, w kontekście oddziaływania na środowisko i łagodzenia zmian klimatu. Kolejnym celem jest zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności oraz promowanie innowacyjnych technologii
w gospodarstwach. Usługi doradcze biorą pod uwagę wymogi wzajemnej zgodności (cross-compliance), dotyczące głównie zarządzania oraz przestrzegania zasad
dobrej kultury rolnej. Ponadto realizacja działania ma umożliwić wzmocnienie
mechanizmów transferu wiedzy i innowacji poprzez doradztwo.
Usługa doradcza dla rolnika musi być powiązana z co najmniej jednym unijnym
priorytetem i z co najmniej jednym zagadnieniem określonym w działaniu. Cechą
charakterystyczną działania jest proponowanie szerokiego zakresu usług. Usługi
doradcze obok wyżej wymienionych celów, mogą obejmować praktyki korzystne
dla klimatu i środowiska, tematy zmierzające do integracji sektorowej, innowacyjności, orientacji na rynek oraz promowania przedsiębiorczości. Mogą dotyczyć
norm bezpieczeństwa związanych z gospodarstwem. Doradztwo może dotyczyć
również innych kwestii, związanych z łagodzeniem zmian klimatu i procesami
dostosowawczymi, różnorodnością biologiczną i ochroną wód. Może też obejmować doradztwo w zakresie rozwoju krótkich łańcuchów dostaw, rolnictwa ekologicznego oraz aspektów zdrowotnych produkcji zwierzęcej.
W ramach omawianego działania preferuje się kompleksowe usługi doradcze.
Przez kompleksową usługę doradczą dla rolnika rozumie się opracowanie i zrealizowanie 2- albo 3-letniego programu doradczego, wykonanego przez doradcę lub
grupę specjalistów. Doradcy realizujący działanie powinni być zatrudnieni albo
wykonywać pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej na rzecz podmiotu doradczego. Podmioty wybrane do świadczenia usług doradczych powinny dyspo-
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nować odpowiednimi zasobami w postaci regularnie szkolonego i wykwalifikowanego personelu oraz doświadczonego personelu w zakresie doradztwa rolniczego.
Doradca powinien być kompetentnym i wiarygodnym fachowcem w odniesieniu
do dziedzin, których dotyczą świadczone przez niego usługi doradcze. Doradcy
świadczący porady specjalistyczne muszą być wpisani na listę doradców prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego.
Beneficjentem działania może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Warunkiem jest prowadzenie
działalności doradczej, dysponowanie odpowiednią liczbą doradców, posiadanie
odpowiednich warunków technicznych i doświadczenie w świadczeniu usług doradczych. Doświadczenie musi potwierdzić stosownymi dokumentami, że w ciągu ostatnich lat udzielił określonej liczby porad. Przyjęcie tak wysokich kryteriów
spowoduje, że dostęp do usług doradczych uzyskają w zasadzie jednostki doradztwa rolniczego i ewentualnie izby rolnicze. Prywatne, koncesjonowane jednostki
doradztwa rolniczego, które zaprzestały usług doradczych, z uwagi na wygaśniecie środków wsparcia finansowego, nie będą mogły zostać beneficjentami, co jest
sprzeczne z zasadą partnerstwa prywatno-publicznego. Trudno im będzie stworzyć konsorcja, jako sposób uzyskania dostępu do usługi.
W rozporządzeniu MRiRW określono ściśle, jakie koszty mogą być objęte pomocą, w tym wyodrębniono koszty bezpośrednie, koszty ogólne oraz koszty związane z promocją i informacją. Według danych UE maksymalna kwota pomocy
została określona na poziomie 1,5 tys. euro. Natomiast w realiach polskich koszty
wynoszą równowartość 6 tys. zł za opracowanie i realizację 3 letniego programu
doradczego oraz 4,2 tys. zł za opracowanie i realizację 2 letniego programu. Podobnie jak w poprzednim przypadku wsparcie ma charakter pomocy publicznej,
z tego względu musi mieć charakter konkursu. Konkurs rozpisuje podmiot wdrażający (KSOW), który uzyskał delegację od agencji płatniczej. W ramach oceny
merytorycznej wniosku o wsparcie będzie brana pod uwagę kompleksowość ramowego programu, kwalifikacje i doświadczenie doradców, tryb i zasady współpracy doradcy z tzw. ostatecznym odbiorcą (rolnikiem) oraz zakres promowania
innowacyjnych rozwiązań [Rozporządzenie MRiRW 2017].

6. Działanie związane z współpracą w ramach EPI
W ramach reformy wspólnej polityki rolnej UE przyjęto, że wzmacnianie
systemu doradztwa rolniczego powinno sprzyjać poczynaniom innowacyjnym.
Przyjęto, że rolnictwo oparte na wiedzy i innowacyjności, zwiększa liczbę czynników wpływających na postęp oraz wzmacnia powiązania między rolnictwem
a badaniami i innowacjami. W związku z tym UE zobowiązała kraje członkowskie
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do utworzenia sieci europejskiego partnerstwa innowacyjnego, który powinien
ułatwić efektywny przepływ informacji na poziomie lokalnym i regionalnym. Sieć
ma pełnić funkcję działu pomocy technicznej i zachęcać do tworzenia grup operacyjnych, wspierać ich działania poprzez nawiązywanie partnerstwa, tworzenie
grup dyskusyjnych, organizowanie seminariów i warsztatów. Ponadto sieć ma
tworzyć bazy danych, zawierających istotne wyniki badań naukowych i przykłady dobrych praktyk. Poprzez gromadzenie i przekazywanie informacji na temat
praktycznych potrzeb ma pomóc również w kierowaniu planem badań EPI (Europejskie Partnerstwo Innowacyjne).
Podstawą działania jest powoływanie grup operacyjnych EPI, składających
się z co najmniej dwóch różnych podmiotów, z jednej strony rolników, z drugiej
zaś jednostek naukowo-badawczych, uczelni, jednostek doradztwa rolniczego czy
jednostek samorządu terytorialnego. Przed grupami operacyjnymi postawiono
zadanie opracowania planu operacyjnego, w którym uwzględniono by cel funkcjonowania, plan zmierzający do osiągnięcia celu, a także informacje na temat
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Pomoc udzielana w ramach omawianego działania polega na refundacji części lub całości kosztów kwalifikowanych,
w zależności od występujących rodzajów działań. Regulacje unijne wprowadzają
przepisy odnośnie do zakresu, formy oraz zasad ponoszenia kosztów kwalifikowanych. Według rozporządzenia PE i Rady z 2013 r. do kosztów kwalifikowanych
zaliczono koszt badania danego obszaru, analizy wykonalności oraz koszty opracowania planu biznesowego. Ponadto do kosztów zaliczono poniesione wydatki
na opracowanie strategii rozwoju lokalnego i koszt aktywizacji danego obszaru,
w celu osiągnięcia wykonalności zbiorowego projektu terytorialnego. W przypadku klastrów aktywizacji koszty mogą dotyczyć organizacji szkoleń, tworzenia
sieci kontaktów między członkami oraz rekrutacji nowych członków. Wsparcie
ogranicza się do okresu maksymalnie siedmiu lat, z wyjątkiem wspólnych działań
na rzecz środowiska w należycie uzasadnionych przypadkach [Rozporządzenie
MRiRW 2017].
Według PROW poziom pomocy wynosi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych w przypadku kosztów ogólnych, związanych z kosztami bieżącymi funkcjonowania grupy operacyjnej, studiów wykonalności, przygotowania planu
operacyjnego grupy, animacji, a także promocji rezultatów operacji, przygotowania planu biznesowego operacji. W kolejnych procesach realizacji programu
poziom pomocy spada do 90% kwoty wydatków kwalifikowanych, które związane
są z prowadzeniem prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem
przedmiotu operacji. Jeśli operacja obejmuje inwestycje należące w swym zakresie do jednego z działań lub poddziałań określonych w przepisach UE, wówczas
poziom pomocy określa się zgodnie z tymi regulacjami prawnymi. Koszty ogól-
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ne powinny być proporcjonalne do zakresu planu operacyjnego oraz wartości,
w związku z tym mogą stanowić maksymalnie 2 mln zł, czyli 20% pozostałych
kosztów kwalifikowanych operacji. Całkowita maksymalna wartość wsparcia
związana z kosztami bezpośrednimi operacji i kosztami badań prowadzonych
przez grupę operacyjną EPI może wynieść 10 mln zł. Czas trwania operacji określono na okres 3 lat, natomiast w szczególnie uzasadnionych przypadkach może
być przedłużony [PROW 2015].

7. Doradztwo związane z działaniami rolno-środowiskowoklimatycznymi
Działanie związane z działaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi powinny
zachęcać rolników do stosowania praktyk rolniczych, sprzyjających łagodzeniu zmian klimatu, zmierzających do poprawy stanu środowiska, kształtowaniu krajobrazu, zasobów naturalnych oraz różnorodności genetycznej. Przy
konstruowaniu działania brane są pod uwagę już występujące regulacje prawne, jak przykładowo ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa azotanowa, obszary Natura 2000 (dyrektywa środowiskowa) czy obszary specjalnej ochrony
ptaków (dyrektywa ptasia).
W ramach płatności zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych pomoc
jest udzielana na siedem typów operacji (pakiety), które podzielono na warianty i zadania. Zobowiązanie w ramach działania podejmowane są na okres 5 lat.
Wśród podstawowych wymogów w ramach wszystkich pakietów jest obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej oraz w przypadku pakietów przyrodniczych - ekspertyzy przyrodniczej. Plan przygotowywany jest przy
udziale doradcy rolnośrodowiskowego, a dokumentacja przyrodnicza przy udziale eksperta przyrodniczego. Doradcy rolnośrodowiskowi i eksperci przyrodniczy
muszą być ujęci w rejestrze dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego. Z kolei
plan działalności rolnośrodowiskowej musi być umieszczany w systemie teleinformatycznym CDR. Podstawowym zadaniem doradców jest udzielanie pomocy
beneficjentom przy sporządzaniu planu i dokonywanie korekt przy ewentualnej
zmianie działalności. Porady powinny zmierzać do przestrzegania procedur i do
najlepszego i najefektywniejszego wdrożenie działania w gospodarstwie rolnym.
Rola doradców jest szczególnie ważna w procesie edukowania beneficjentów działania, która ma prowadzić do efektywnego wykorzystywania środków wsparcia
finansowego [Rozporządzenie MRiRW 2015].
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8. Doradztwo związane z rolnictwem ekologicznym
Celem działania rolnictwa ekologicznego jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody
rolnictwa ekologicznego. Rolnik przystępujący do tego działania musi mieć świadomość, że podpisuje się pod nowym sposobem gospodarowania, które charakteryzuje się przejściem do zrównoważonej produkcji, opartej na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego. Podstawową zasadą rolnictwa ekologicznego jest zaniechanie stosowania w procesie produkcji żywności środków chemii
rolnej, weterynaryjnej i spożywczej [Prus 2010]. Zasada ta dotyczy wszystkich
rodzajów i etapów produkcji, zarówno uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt
oraz przetwórstwa [PROW 2015].
Przyjęcie produkcji metodami ekologicznymi, wiąże się z corocznym poddawaniem się obowiązkowej kontroli, podczas której upoważnieni inspektorzy
jednostek certyfikujących, sprawdzają czy rolnicy postępują zgodnie z zasadami
rolnictwa ekologicznego [Mickiewicz A., Mickiewicz B., Prus, Wawrzyniak 2015].
Płatność ekologiczna jest przyznawana tylko wówczas, jeśli rolnik prowadzi produkcję rolną zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym. Rolnik realizujący
zobowiązania ekologiczne musi posiadać plan działalności ekologicznej, który
sporządza przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego. W planie rolnik musi zaprezentować rolniczą charakterystykę gospodarstwa, wykazać wybrane do realizacji pakiety (warianty) oraz zobowiązać się do prowadzenia rejestru działalności
ekologicznej w stosunku do poczynań agrotechnicznych oraz wypasu zwierząt,
o ile taki jest prowadzony. Beneficjent musi przestrzegać minimalnych wymogów
dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony środowiska [Rozporządzenie MRiRW 2015].
Płatności stanowią rekompensatę za utracony dochód (stratę plonów) i dodatkowo poniesione koszty z tytułu przestawiania się na praktyki i metody rolnictwa
ekologicznego. Wysokość stawek płatności ekologicznej jest zróżnicowana w zależności od pakietu i wariantu. Według danych UE maksymalne kwoty i poziomy
dofinansowania w zakresie rolnictwa ekologicznego mogą wynieść 600 euro na
hektar rocznie na uprawy jednoroczne, 900 euro/ha rocznie na specjalne uprawy
wieloletnie oraz 450 euro/ha rocznie na inne użytkowanie gruntów [Rozporządzenie PE i Rady 2013].
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9. Finansowy wymiar działań związanych ze szkoleniem, doradztwem
i innowacjami
W ramach wieloletnich ram finansowych przyjęto wspierać rolników aktywnych,
prowadzących intensywną produkcję i stosujących innowacyjne metody produkcji. W rezultacie przyjętych regulacji instrumenty finansowe obejmują swoim zasięgiem zasady dotyczące kształtowania WPR, w tym systemu doradztwa rolniczego, systemów zarządzania i kontroli, oraz zasady wzajemnej zgodności. W odniesieniu do systemu doradztwa rolniczego potwierdzono poprzednie przepisy,
że FAS organizuje się dla beneficjentów w zakresie zarządzania gruntami i gospodarstwem oraz ustanawia wymogi podstawowe w zasadach dobrej kultury rolnej,
zgodnej z ochroną środowiska. Fundusze unijne realizowane są zgodnie z zasadą
zarządzania dzielonego między państwami członkowskimi a Unią Europejską.
W poprzedniej perspektywie finansowej środki na wspieranie obszarów wiejskich kształtowały się na ogół jak 80% fundusze EFRROW do 20% środki własne
kraju. Obecnie udział EFRROW został obniżony do 63,6%, co wymaga większego zaangażowania skarbu państwa. W PROW 2014-2020 wysokość płatności na
działanie związane z transferem wiedzy i działalności informacyjnej określono na
poziomie 58,0 mln euro, w tym 36,9 mln euro (63,63%) pochodzić będzie z EFRROW oraz 21,1 mln euro (36,37%) z budżetu państwa. Płatności na transfer wiedzy stanowią 0,4 % całkowitego budżetu PROW [PROW, 2015]. Działanie przyjęte na lata 2014-2023 (n+3 lata) w wyrazie liczbowym określono na poziomie 220
szkoleń, które obejmować będą 261,8 tys. uczestników [Rozporządzenie MRiRW
2017].
W przypadku płatności na działanie związane z usługami doradczymi wysokość wsparcia określona została na poziomie 75,0 mln euro, w tym 47,7 mln euro
środków z EFRROW. Płatności na usługi doradcze stanowią 0,5% całkowitego
budżetu PROW. Działanie przyjęte na lata 2014-2023 w wyrazie liczbowym określono na poziomie 628 porad, które obejmować będą 56,6 tys. uczestników.
Z kolei w PROW na współpracę w ramach EPI przeznaczono 58,0 mln euro,
w tym 36,9 mln euro wkładu EFRROW (0,4%). Pod względem rzeczowym planuje się zorganizowanie 90 grup operacyjnych EPI. Za realizację działania współpraca odpowiedzialna jest Agencja Rynku Rolnego, natomiast za sieć na rzecz
innowacji KSOW i CDR [PROW 2015].
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Tabela 1
Działania, środki wsparcia i wskaźniki zawarte w poddziałaniach
Działania /poddziałania
Ogółem budżet PROW 2014-2020

EFRROW

Procent
środków

Planowane
wskaźniki
produktu

8 598 280 814

100,0

–

Limit środków (w euro)
Ogółem
13 513 295 000
w tym

1. Transfer wiedzy i działalność
informacyjna

58 001 302

36 905 246

0,4

261 800

2. Usługi doradcze, usługi z zakresu
zarządzania gospodarstwem
i zastępstw

75 002 515

47 722 830

0,5

56 600

3. Współpraca w ramach grup EPI

57 999 730

36 904 246

0,4

90

4. Działania rolno-środowiskowoklimatyczne

1 184 062 782

753 399 101

8,8

2 076 900

699 961 515

445 373 661

5,2

681 700

2 075 027 844

1 320 305 084

1,5

–

5. Rolnictwo ekologiczne
Razem

Źródło: Dane PROW 2014-2020.

Omówione trzy pierwsze poddziałania adresowane są bezpośrednio do służb
doradczych, które ogólnie biorąc będą kształcić rolników lub same będą podnosić
swoje kwalifikacje zawodowe. W tym przypadku udział procentowy w ogólnym
budżecie PROW stoi na niskim poziomie i wynosi średnio od 0,4% do 0,5% całkowitych kosztów realizacji działań. Natomiast kolejne dwa poddziałania mają
inny charakter, polegający na tym, że rola doradcy polega na pełnienia roli służebnej wobec rolników skłonnych do podjęcia wyzwań innowacyjnych. W przypadku działania rolno-środowiskowo-klimatyczego wysokość płatności na omawiane
działanie określono na poziomie 1184,1 mln euro, w tym 753,4 mln euro (63,63%)
pochodzić będzie z EFRROW oraz 430,7 mln euro (36,37%) z budżetu państwa.
W stosunku do ogólnego budżetu PROW, instrumenty finansowe na omawiane
działanie stanowią 8,8%. Z kolei wysokość płatności na rolnictwo ekologiczne
określono na poziomie 699,9 mln euro (8,8%), w tym 445,4 mln euro (63,63%)
pochodzić będzie z EFRROW oraz 254,5 mln euro (36,37%) z budżetu państwa.
W programie określono powierzchnie przewidziane pod rolnictwo ekologiczne,
przy czym w okresie konwersji przyjęto powierzchnię 138,6 tys. ha oraz 543,0 tys.
ha właściwej powierzchni ekologicznej [PROW 2015].
Według harmonogramu naboru wniosków przygotowanego przez MRiRW, uruchomienie omawianych działań planuje się na drugie półrocze 2017 r., co stanowi
jedno z ostatnich działań spośród wszystkich ujętych w PROW 2014-2020. Jednocześnie resort rolnictwa zaproponował rozwiązanie umożliwiające przekazywanie
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z budżetu państwa środków na wyprzedzające finansowanie operacji szkoleniowych realizowanych przez szkoły rolnicze w ramach działania „Transfer wiedzy
i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

10. Uwagi końcowe
System doradztwa rolniczego został ustanowiony celem udzielania beneficjentom
porad w zakresie zarządzania gruntami oraz zarządzania gospodarstwem rolnym.
System w rolnictwie i na obszarach wiejskich tworzą wyznaczone instytucje publiczne lub wybrane podmioty prywatne. Oznacza to, że oczekuje się realizacji
partnerstwa publiczno-prywatnego. W Polsce mamy do czynienia z dominującą
pozycją państwowych jednostek doradztwa rolniczego, przy ograniczonej próbie
udostępnienia niektórych działań podmiotom prywatnym. W związku z narastającymi zadaniami nakładanymi na jednostki doradztwa rolniczego zachodzi potrzeba nowego spojrzenia na liczbę zatrudnionych doradców ODR, których stan
od dłuższego okresu czasu nie ulega zmianie. W ślad za tym powinny iść zmiany
zasad zatrudniania, pod względem poziomu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń.
Cechą charakterystyczną systemu doradztwa rolniczego jest, że porady określone w ramach I filaru WPR (dopłaty bezpośrednie, rynki rolne) są finansowane
w ramach II filaru WPR (rozwój obszarów wiejskich), które realizowane są poprzez środki znajdujące się w programach rozwoju obszarów wiejskich. W ten sposób instrumenty finansowe w sposób pośredni współfinansują korzystanie przez
rolników z działania szkolenie i usługi doradcze. Natomiast wymogi wzajemnej
zgodności (cross compliance) związane z dopłatami bezpośrednimi, skierowane
są bezpośrednio do rolników, którzy są zobowiązani do ich przestrzegania. Występujące zjawisko nierównego udziału doradztwa w kształtowaniu filarów WPR,
jest pewną niedogodnością funkcjonowania systemu, ponieważ rolnicy ponoszą
odpowiedzialność za przestrzeganie zasad współzależności, a nie wszyscy spośród
nich są objęci doradztwem.
W opracowaniu przedstawiono działania, których realizacja pośrednio lub
bezpośrednio skierowana jest głównie do jednostek doradztwa rolniczego. Można nawet postawić tezę, ze doradztwo w znacznym zakresie jest odpowiedzialne
za prawidłowe wykorzystanie wszystkich środków wsparcia finansowego EFRROW i udzielanie pomocy rolnikom w celu prawidłowego przygotowania wniosków i wsparcia na dalszych etapach wywiązywania się ze zobowiązań. Pewną
niedogodnością systemu jest zbyt późne uruchamianie działań związanych z doradztwem (II kwartał 2017), po 3,5 latach od startu PROW określonego na lata
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2014-2020. Uwagi powyższe nie dotyczą działań związanych z rolnictwem ekologicznym oraz działaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym, które uruchomiono 2015 r. Wydaje się jednak, że to niekorzystne zjawisko nie zagraża pełnemu
wykorzystaniu instrumentów finansowych z uwagi na fakt, że ostateczny termin
rozliczenia się z budżetu UE przesunęła na 2023 r.
Doradztwo powinno być w szerszym zakresie otwarte na komercyjne (prywatne) jednostki doradztwa rolniczego. Pewnym, nie w pełni wykorzystanym potencjałem doradczym dysponują izby rolnicze. Nadal do dyspozycji są prywatne firmy doradcze, które bez wsparcia zewnętrznego, nie będą w stanie szerzej wejść na
rynek usług doradczych. Wysoki stopień skomplikowania wniosków powoduje,
że przy składaniu wniosków o płatności w formie elektronicznej wyodrębniono
grupę doradców z uprawnieniami do obsługi aplikacji e-wniosków.
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„Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich”. Pod redakcją naukową dr hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego, prof. nadzw. UP i dr hab.
Waldemara Siudy, prof. nadzw. UW. Wydawca: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa 2017, s. 127.
Rok 2017 to czas istotnych zmian w regulacjach legislacyjnych odnoszących się
do gospodarki wodnej w Polsce, a mających na celu osiągniecie pełnej zgodności
krajowych przepisów prawnych z dyrektywami UE. Niestety prezentowana publikacja powstała przed tymi zmianami, dlatego też na końcu dołączono suplement, przekazany przez Ministerstwo Środowiska, zawierający omówienie proponowanych
w nowym Prawie wodnym zmian i uzupełnień. Niemniej prezentowana broszura,
niezależnie od brzmienia paragrafów Prawa wodnego, jest wartościowa i spełnia cel
jakim jest poszerzenie zakresu wiedzy dotyczącej gospodarowania wodą i działania
na rzecz ochrony zasobów wodnych Polski. W publikacji przedstawiono m.in. bieżący stan ochrony i kształtowania zasobów wodnych w kontekście zmian klimatu,
naturalne metody retencjonowania wody na terenach wiejskich, ochronę przeciwpowodziową i ograniczanie skutków suszy, problemy rozwoju gospodarki wodno-ściekowej oraz stosowane obecnie rozwiązania technologiczne, metody i techniki
ochrony jakości wód powierzchniowych i podziemnych, metody unieszkodliwiania
i zagospodarowania osadów ściekowych i innych wybranych grup odpadów na terenach wiejskich. Publikację zamyka przedstawienie kosztów budowy i eksploatacji
inwestycji z zakresu gospodarki wodno ściekowej i ochrony wód, a także źródeł
inwestowania takich inwestycji na terenach wiejskich.
Publikacja stanowi kompendium wiedzy niezbędne w codziennej pracy doradców rolniczych i urzędników lokalnych samorządów. Może też stanowić użyteczne narzędzie dla edukacji ekologicznej mieszkańców wsi.
„Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce”. Praca zbiorowa pod redakcją
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2016, s. 187.
Publikacja zawiera ogólne informacje o Polsce i rolnictwie, przedstawia dane
dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej, wybrane rynki i gałęzie przetwórstwa.
Przedstawiono w niej ponadto polskie produkty regionalne i tradycyjne, zagadnienia
związane z kontrolą i certyfikacją gospodarstw ekologicznych, handlem zagranicznym dot. produktów rolniczych oraz związane z polityką wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich, a także zaprezentowano instytucje działające w obszarze rolnictwa.
Bardzo przydatne mogą się okazać zamieszczone na końcu publikacji adresy jednostek związanych z rolnictwem.
Publikacja skierowana do pracowników instytucji z obszaru rolnictwa oraz pracowników wyższych uczelni i studentów zainteresowanych tematyką rolniczą.
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” 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;
w kolejności – wyd. zwarte, czasopisma, akty prawne, dokumenty elektroniczne; – 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 naz
wisko 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.

